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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA MANTENEDORA 

 

A Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho – FEBSF – 

mantém, desde sua origem, um programa de trabalho relacionado à área de Educação 

Superior, que teve suas bases na Faculdade de Formação de Professores de Penedo. 

Recentemente, buscando se orientar pelos modernos ditames da gestão institucional, após 

empreender, com o aval do Conselho Estadual de Educação de Alagoas, a fusão daquela IES 

que foi o seu berço, com a Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Penedo e a 

Faculdade de Ciências Jurídicas de Alagoas, criadas no processo de ampliação dos espaços de 

atuação da Fundação, mantém a FEBSF hoje, na cidade de Penedo, a FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO – FRM/PENEDO, que abriga e faz avançar todas as 

atividades acadêmicas por ela assumidas. 

E é justamente para essa realidade que a FACULDADE RAIMUNDO MARINHO de 

PENEDO apresenta e a FEBSF avaliza este PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL – PDI – que abriga no seu interior, norteada pelos novos Instrumentos de 

Avaliação Da Educação Superior do INEP/MEC, com a necessária compatibilização às 

determinações para o Sistema Federal ao qual a IES presentemente integra, também o 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI - para o período 2010/2014.  

Assim, neste PPI/PDI encontram-se o contexto socioeconômico em que funciona a 

IES, seu perfil acadêmico e organizacional surgido das três Faculdades antes mantidas pela 

Fundação na cidade de Penedo (AL), as metas a serem alcançadas, as ações a serem 

desenvolvidas no decorrer dos próximos cinco anos, bem como as condições de 

funcionamento e desenvolvimento reais e projetados para os próximos 5 anos.  

O PDI/PPI ora apresentado foi elaborado a partir de um minucioso estudo, que teve 

seu início quando da solicitação para o credenciamento da Faculdade de Ciências Jurídicas de 

Alagoas, que abrigava, até recentemente, o curso de Bacharelado em Direito mantido pela 

FEBSF. 

O planejamento estratégico das instituições de Educação Superior torna possível 

definir prioridades, por meio de políticas traçadas, bem como permite uma ação que se 

fundamenta, em primeiro lugar, no autoconhecimento e na previsibilidade da Instituição, 

permitindo, desse modo, um planejamento racional também das mantenedoras – no nosso 

caso concreto, da FEBSF.  
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Aqui, neste documento, o perfil da nova IES delineou-se a partir de uma análise 

situacional, respeitando-se o trajeto histórico da Educação Superior Brasileira e penedense, 

ressaltando os problemas, as dificuldades e as possibilidades de crescimento e 

aperfeiçoamento, tendo como principal finalidade a transformação da comunidade 

educacional em que a nova Instituição acaba de nascer se encontra inserida, tudo em 

atendimento ao que estabelece o Sistema Federal de Educação, bem como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para educação das relações étnico-raciais, ensino da história e cultura 

afro-brasileira, africana e indígena,  educação ambiental e educação em direitos humanos. 

Ao estruturar o Projeto Pedagógico Institucional, que se operacionaliza por meio de 

um Plano de Desenvolvimento Institucional, a FACULDADE RAIMUNDO MARINHO de 

PENEDO projeta metas a curto e médio prazos, tendo em vista interesses, necessidades e 

demandas regionais, e, mais especificamente, da cidade de Penedo e da microrregião da qual 

aquela é o Polo principal, articulando-as em torno dos objetivos institucionais, da missão, da 

vocação e sua visão, com o compromisso da participação de todos os membros da 

comunidade acadêmica. 

Nascendo da projeção de objetivos e ações concretas, este PPI/PDI oferece, 

igualmente, a oportunidade para que a IES se auto avalie, mediante a possibilidade 

permanente de (re)formulação de metas e ações que possibilitem ajustes e correções de rumo 

no seu processo educacional, permitindo a permanente busca da qualidade acadêmica e social 

de sua ação, com bases  também nas auto avaliações institucionais e nos anseios da 

comunidade acadêmica e local. 

Nesse contexto, a Faculdade Raimundo de Penedo, reafirma seu compromisso social 

com a excelência, sobretudo, do ensino desenvolvido por seus cursos superiores, sendo capaz 

de desenvolver um PDI/PPI culturalmente incorporado ao seu cotidiano, preservando seus 

valores no desenvolvimento das ações de ensino, na produção, domínio e disseminação do 

conhecimento, voltado à transformação e à evolução da realidade local, e ciente de sua 

responsabilidade social frente à região onde está inserida.  

Como Planejamento estratégico que é, o PDI da FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO de PENEDO ganha destaque especial quando permite que esta entidade pense, 

antecipadamente, nos meios imprescindíveis ao desenvolvimento, à racionalidade e à 

orientação do processo decisório, levando a comunidade envolvida a pensar como um todo, 

no crescimento da Instituição. 
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De fato, o Planejamento com perspectiva de crescimento desejado permite que as 

ações sejam pensadas estrategicamente, visualizando possibilidades e limitações, recusando-

se a improvisação e o desperdício de tempo e recursos. Este PPI/PDI é, portanto, uma 

renovação e reafirmação de compromissos e mais um desafio que a entidade enfrentará na sua 

missão de oferecer uma educação planejada, inclusiva, sustentável e de boa qualidade. 

Este PPI/PDI consolida, portanto, as definições de sua missão, as diretrizes, as 

proposições políticas e os meios de tocar suas ações para o período de 2010 a 2014, 

evidenciando os princípios, os desafios, os objetivos e metas globais a serem alcançados. 

Na atuação da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO de PENEDO deve-se 

reconhecer a existência de uma dinâmica educacional formulada pela comunidade acadêmica 

e externa, pressupondo, portanto, ação de vários sujeitos, traçando o ideal democrático da 

Faculdade. Para tanto, fez-se necessário à superação do individualismo frequentemente 

presente e, em seu lugar, a estimulação à cidadania responsável.  

Com tal perspectiva, a FRM/PENEDO, em todos os seus setores, busca desenvolver o 

máximo de suas qualificações teóricas e práticas, formais, com o máximo de qualificação 

social, reafirmando assim os seus valores no incremento da sua missão de instituição de 

ensino superior, na produção, difusão e avanço das fronteiras do conhecimento universal, 

trabalhando o ensino, a iniciação científica e a extensão, mas, ao mesmo tempo, como pensou 

seu fundador, compromete-se com o avanço e as transformações da realidade do país, de 

Alagoas e, principalmente, de Penedo e das cidades circunvizinhas do Baixo São Francisco, 

inclusive, no vizinho, Estado de Sergipe.  

Mediante o exposto acima, a FRM/PENEDO se propõe a alcançar os fins educacionais 

e sociais para os quais o seu fundador, Dr. Raimundo Marinho, a criou. A partir dos disso 

buscaremos avançar, na certeza de que para tanto não nos faltará o apoio até hoje presente da 

sociedade penedense, alagoana e de toda a comunidade acadêmica da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO de PENEDO. 

MANTENEDORA 

 IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho 

Sigla: FEBSFRM 

A mantenedora é uma Sociedade Civil de Direito Público/Privado sem fins lucrativos. 

A Entidade tem os seus Estatutos Sociais registrados no Registro Especial de Pessoas 
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Jurídicas da Comarca de Penedo - AL, sob nº 57, livro A-4, em 16 de setembro de 1971. A 

FEBSF-RM está devidamente registrada no CGC/MF de nº 12.432.605/0001-30. 

FINALIDADES 

Nos termos do artigo 2º do Estatuto da FEBSFRM, esta tem por finalidades: 

 Manter estabelecimentos de ensino, de qualquer grau e natureza, destacando-se os 

relacionamentos com a saúde e educação, tecnologia, profissionais de nível médio e nível 

superior do Magistério, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Jurídicas e Ciências da 

Saúde, condizentes com as necessidades da região e de acordo com a Lei; 

 Promover a formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal técnico, trabalhadores 

qualificados e estudantes; 

 Incumbir-se do planejamento e da execução de programas de assistência geral, 

objetivando sempre a melhoria material e especial do Cidadão, com especial atenção ao 

homem do campo propiciando conhecimento e técnicas atualizadas, de forma a melhorar a 

produtividade, cumprindo assim sua proposta de responsabilidade e inclusão social. 

 

DIRIGENTES 

PRESIDENTE: LYSIA RAMALHO MARINHO 

Formação Acadêmica: Administração e Psicologia 

Nacionalidade:            Brasileira; RG: 355.741 SSP/AL; CPF: 384.969.884-34 

Endereço:                  Av. Getúlio Vargas 196 – Penedo- AL- CEP 57.200-000 

VICE-PRESIDENTE: LAURISTELA GUIMARÃES BRAGA COSTA 

Formação Acadêmica: Ciências Contábeis 

Nacionalidade:            Brasileira; RG:429.537 SSP/AL; CPF: 445.061.554-91 

Endereço:             Rua Abdon Arroxelas, 1023, Apto.202- Ponta Verde –Maceió-AL- 

CEP 57.200-000 

 

 

 

 



 
 

8 

 

RELACIONAMENTO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO MANTIDA 

 

A Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho mantém um 

relacionamento institucional com sua mantida, a Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, 

respeitando a autonomia didático-pedagógica, acadêmica e científica estabelecida no 

Regimento. 

Os dirigentes da Faculdade são responsáveis pela administração do patrimônio 

colocado à disposição da Faculdade e pela gerência dos recursos econômico-financeiros. 

A mantida utiliza os bens postos à sua disposição pela entidade mantenedora. A 

admissão e demissão do pessoal docente e técnico-administrativo são de responsabilidade da 

Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho, por indicação da 

mantida. 

Cabe ao Diretor da Fundação designar os ocupantes de cargos ou funções da 

Faculdade, nos termos do regimento. 

 

 

II. CONTEXTUALIZAÇÃO DA MANTIDA 

 

 

 

A FRM/PENEDO tem por missão produzir e disseminar o saber científico, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento humano, social e econômico do povo brasileiro – em 

particular dos que se encontram dentro do alcance da área de influencia da Faculdade 

Raimundo Marinho de Penedo, cuidando, esta, sobretudo, do desenvolvimento da formação 

em nível superior dos que a procuram, sempre tendo a sua ação acadêmica comprometida com 

a justiça social, a democracia, a cidadania e o desenvolvimento sustentável local, regional e 

nacional. 

 Atendendo a esse objetivo, de forma pioneira, foi criada a FFPP- Faculdade de 

Formação de Professores de Penedo, através do Decreto nº 70.367 de 4 de abril de 1972,  que 

autorizou seu funcionamento. Nesse mesmo rumo, deu-se a  criação da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicada de Penedo – FCSAP, credenciada pelo Parecer 236/99-CONSED em 12 de 

abril de 1999  e autorizada pela SED nº 03/99 de 28 de abril de 1999,  com publicação no 

D.O.E. de 01/07/1999, envolvendo os  cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Administração e Análise de Sistemas, seguida da criação da Faculdade de Ciências Jurídicas 
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de Alagoas – FCJAL, fundada em 10 de Junho de 2004. Em conjunto, as três Faculdades retro 

mencionadas consubstanciam a missão maior de sua mantenedora, a Fundação Educacional 

do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho, de contribuir para a formação e 

desenvolvimento da sociedade penedense e da região do Baixo São Francisco e seu entorno.  

Em 2010, visando uma maior integração entre as distintas áreas de conhecimento, deu-

se a fusão das referidas faculdades na forma de uma única Instituição de Ensino Superior, 

passando a se chamar FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO, conforme 

Regimento Geral aprovado sob o Parecer Nº 185/2010 CEE/AL e publicado no Diário 

Oficial de Alagoas no dia 05/05/2010, página 17, em vias de homologação pelo Secretário 

Estadual de Educação.  

Esse novo momento aponta para a consolidação de uma trajetória de 42 anos 

dedicados ao ensino superior no interior de Alagoas, através dos quais foram acumulados 

experiências e conhecimentos que permitem a adoção segura de um modelo acadêmico 

sintonizado com as transformações contemporâneas pelas quais passa a chamada “sociedade 

da informação”, em meio aos processos de transnacionalização/globalização econômico-

cultural, com reflexos objetivos nas questões locais/regionais. 

Toda instituição de ensino possui administração, regras, programas de ensino, 

professores e alunos, cujos aspectos formais são muito semelhantes. O que distingue uma 

escola de excelência das demais é a existência de uma cultura e de um contexto que dão 

sentido às ações que se realizam. A diferença reside na substância, nas relações, nos valores 

compartilhados, na cultura da organização, enfim, na aceitação de referências comuns que 

permitam entender, interpretar e dar sentido àquilo que se faz. A experiência educativa de 

uma Instituição de Ensino Superior de excelência se  traduz por:  

  Todas as ações do grupo, dentro e fora da sala de aula, revestem- se de um 

caráter educativo; 

  Todos os membros da comunidade escolar – alunos, professores, funcionários 

e outros prestadores de serviço  – são agentes do processo educativo; 

 As ações individuais de professores devem considerar o caráter educativo 

global da instituição de forma integrada; 

 A identidade do grupo e o sucesso de cada educador resulta na capacidade de 

integrar, de forma autônoma, autêntica e criativa a missão do grupo em cada ação 

individual; 
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 Na sua missão educativa, os professores são modelos de desempenho 

profissional. 

 

INSTITUIÇÃO MANTIDA 

DENOMINAÇÃO, SEDE E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA. 

Denominação: Faculdade Raimundo Marinho de Penedo 

Dependência Administrativa: Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo 

Marinho – Entidade Mantenedora 

Sede: Penedo - AL 

Endereço: Rua 15 de Novembro, s/nº, Centro, Penedo-AL 

CEP: 57.200-000 

 

DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO 

Os dirigentes da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo atuam centrados na 

qualidade da vida institucional e são profissionais com vasta experiência em gestão acadêmica 

e administrativa. 

Diretora Acadêmica: 

MONICA VALERIA SIMÕES CAVALCANTI 

RG.: 1.179.047  SSP/AL      CPF: 256.389.805-63 

ENDEREÇO: RUA ARISTEU DE ANDRADE, 271- APTO 504 – BAIRRO FAROL – 

MACEIO-AL  CEP: 57.000-000 

TELEFONES: (82) – 8818-4162  

FORMAÇÃO: 

Graduação: Comunicação Social - UFAL 

Pós-graduação: Especialização em Docência do Ensino Superior  - UFAL e Mestranda em 

Educação pela UNASUR – Universidade do Sul - Paraguai 

Experiência profissional/administrativa:  

Coordenadora pedagógica do Marcelo Cursos Vestibulares de 2004 a fevereiro de 2015; 

Coordenadora Pedagógica do Portal Acadêmico do Centro de Estudos Superiores de Maceio – 

CESMAC de 2008 a 2013. 

Secretária: 

DELFINA PEREIRA DE CARVALHO 
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Graduação:Licenciatura Plena em Letras – FFPP/AL (1987) 

Pós-graduação: Especialização em Didática do Ensino Superior – FFPP/AL (2000) 

Experiência profissional/administrativa:  

Secretaria da FEBSFRM e secretária do Curso de Administração da Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo (2005-Atual) 

 

 

III. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

 

O Curso de Administração da Faculdade da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo 

vem atendendo, desde o ano de 1999, a uma demanda que se origina neste município e em 

outras localidades dos estados de Alagoas e de Sergipe. 

Com um espaço claramente definido e sendo frequentado por um público do qual 

conquistou a confiança, o curso tem sido ofertado semestralmente através de vestibular, 

constituindo dessa forma as turmas que compõem os seus oito períodos semestrais. 

O atual Projeto Pedagógico orientador do curso é datado de 2003 e deverá ser 

substituído pelo que ora se apresenta. A elaboração de um novo projeto, responde a duas 

exigências fundamentais: a primeira é resultante da definição de novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado - Resolução n° 4, de 13 de 

julho de 2005; a segunda refere-se à necessidade de aproximar, o máximo possível, o projeto 

de Penedo, daquele desenvolvido em Maceió pela Faculdade Raimundo Marinho, vinculada à 

mesma Fundação mantenedora. Registre-se o cuidado adotado no sentido de respeitar a 

história já constituída e as particularidades do Curso ofertado em Penedo. 

O projeto, em atendimento às definições das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

apresenta elementos como: concepção e peculiaridades do Curso, o perfil do formando, as 

competências e habilidades, os componentes curriculares, além de outras orientações relativas 

ao estágio curricular supervisionado, atividades complementares e trabalho de conclusão de 

curso. 

A elaboração do presente projeto é resultado de uma ampla mobilização de 

professores, alunos e técnicos para a realização de oficinas de trabalho e, posteriormente, a 

revisão do texto final. Esta participação enriqueceu o processo e, por certo, construiu uma 

identidade entre o projeto e todos aqueles que o vivenciarão nos próximos anos. 
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O Curso de Administração a que se refere o presente Projeto Pedagógico é ofertado 

pela Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Esta, por sua vez, é uma instituição de ensino 

superior, mantida pela Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo 

Marinho. 

Instituída pela Lei Municipal n° 638, de 13 de agosto de 1971, com duração por tempo 

indeterminado, a Fundação tem sede e fórum na cidade de Penedo, estado de Alagoas e tem 

por finalidade prestar assistência educacional, técnica e social, visando o desenvolvimento 

sociocultural e material da Região do Baixo São Francisco. Trata-se de uma sociedade civil, 

sem fins lucrativos e dispõe de Registro Especial de Pessoas Jurídicas da Comarca de Penedo 

sob n° 57, livro A-4, em 16 de setembro de 1971. 

A criação do Curso de Administração a que se refere o presente Projeto Pedagógico, 

remonta ao ano de 1999, com a criação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FCSAP, 

constituída em assembleia extraordinária de sua mantenedora, no dia 10 de Março daquele 

mesmo ano. A FCSAP foi credenciada a funcionar pela Portaria n° 03 do Conselho Estadual 

de Educação, datada de 28 de abril de 1999, que também autoriza o funcionamento  de seus 

respectivos cursos, entre eles o de Administração. Inicialmente a FCSAP teve seu 

funcionamento em prédio próprio, denominado Edifício Senador Edifício Luiz Cavalcante, 

sendo posteriormente transferida para novas instalações localizadas no Edifício Dr. Raimundo 

Marinho, sito à Rua 15 de novembro, s/n, Penedo. Tal mudança se observou no intuito de 

garantir aos seus estudantes melhores condições de acessibilidade e desenvolvimento das 

atividades acadêmicas.  

Inicialmente a FCSAP obteve autorização para o funcionamento de quatro cursos de 

nível superior: Administração, Ciências Contábeis, Informática (Análise de Sistemas) e 

Ciências Econômicas.  

O primeiro vestibular da FCSAP ocorreu em 1999 para os cursos de Administração e 

Informática. Atualmente, apenas o curso de Administração continua ofertando vagas para 

ingresso anual, mantendo turmas regulares em todos os períodos semestrais. Em 2003, as 

primeiras turmas concluíram a sua formação, tendo colado grau no segundo semestre daquele 

ano. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Penedo foi criada com a missão de 

formar e educar cidadãos comprometidos com os valores éticos, sociais, culturais e 

profissionais, contribuindo - através do ensino, da pesquisa e da extensão - para o 
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desenvolvimento do Estado, da região do Baixo São Francisco e do Brasil. Com a fusão das 

IES sob tutela da mantenedora, conforme Regimento Geral aprovado sob o Parecer Nº 

185/2010 CEE/AL e publicado no Diário Oficial de Alagoas no dia 05/05/2010, página 17, da 

qual resultou a criação da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, onde buscou-se 

fortalecer o cumprimento dessa missão de forma integrada e universalista, objetivando 

concretizar os seguintes compromissos: 

 Preparar profissionais de nível superior, capazes de contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico, científico e cultural da região e do país; 

 Formar profissionais na perspectiva de uma visão sistêmica capaz de dar conta das 

complexidades que envolvem a sociedade contemporânea, buscando soluções norteadas pelo 

compromisso com a dignidade humana e com a construção de um mundo sustentável; 

 Possibilitar o diálogo inter e transdisciplinar entre diferentes áreas de saber, objetivando 

uma formação universalista, capaz de gerar cidadãos conscientes com o respeito às alteridades 

em um mundo cada vez mais multicultural; 

 Despertar a consciência dos formandos para os problemas nacionais e regionais, 

enfatizando o respeito pelos direitos fundamentais do homem; 

 Estimular a realização de estudos regionais, em conjugação de esforços com o poder 

público e com entidades privadas, identificando soluções para problemas de interesse geral; 

 Servir à comunidade, através de cursos, programas, atividades e serviços, tomando 

disponíveis os resultados do ensino e da pesquisa; 

 Cooperar com o processo de socialização do conhecimento, promovendo a participação 

formativa e informativa da comunidade; 

 Contribuir para a formação do cidadão pleno, do ser humano consciente de suas 

responsabilidades, de seus deveres e direitos: capaz de exercitar a democracia, agindo com 

espírito crítico, humanitário e participativo. 

a) Nome do Curso: Administração 

Modalidade: Bacharelado 

Titulação: Bacharel em Administração 

. 

b) Endereço de Funcionamento do Curso: O Curso de  Administração funciona no Edifício 

Dr. Raimundo Marinho, na Rua 15 de Novembro S/N em Penedo/Alagoas.  
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 c) Ingresso Anual: 100 vagas totais anuais. 

d) Turnos de funcionamento do Curso: Período Noturno. 

 

e) Carga Horária Total do Curso e Tempo de Integralização: O Curso Superior em 

Administração, em obediência a legislação vigente (Portaria nº 10, de 28/7/2006, publicada no 

DOU de 31/7/2006), foi planejado para o cumprimento de 3.000 horas-relógio de carga 

horária total, a serem integralizadas em, no mínimo cinco e, no máximo, oito semestres. 

 

f) Regime de Matrícula: Exame Vestibular, reopção, transferência e equivalência, semestral, 

com 20 semanas letivas. 

 

g) Dimensão das Turmas: Nas aulas teóricas, as turmas não poderão ultrapassar o número 

máximo de 50 alunos. Nas aulas práticas laboratoriais, o tamanho das turmas será 

estabelecido pelo professor responsável da disciplina, tendo por base a dimensão do ambiente 

e a quantidade de equipamentos disponibilizada. 

 

h) Coordenador do Curso: A coordenação do curso de Administração está a cargo da 

professora Ires Ferreira Rodrigues e desenvolve suas atividades no edifício Raimundo 

Marinho, sob o regime de tempo integral, o qual possui as seguintes qualificações: 

 

Nome do Coordenador: Ires Ferreira Rodrigues 

Endereço: Rua Batista Gomes, nº 157, Centro. Santana do São Francisco- SE 

RG: 818120 – SSP-SE                              CPF: 368.832.395-53               Telefone: (79) 9 

8868-1170 (82) 9 9650-0633 

Regime de Trabalho: Tempo Integral 

Nome da (s) disciplina (s): Teoria Geral da Administração I; Teoria Geral da Administração 

II; Gestão de Turismo e Hotelaria, Tópicos Especiais em Administração III, Processos e 

Técnicas de Negociação, Trabalho de Conclusão de Curso I; Projeto de Empregabilidade e 

Competência para o trabalho. 

Graduação: ADMINISTRAÇÃO - FCSAP – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Penedo / 2005. 

Pós-graduação: Especialização em Administração Estratégica e Empreendedorismo – 

Universidade Tiradentes/SE – 2007; Didática e Metodologia do Ensino Superior – Faculdade 

São Luis de França/SE-2010. 

Outras Atividades: Administradora inscrita na CRA - SE, sob nº 2610-01. 

 

 Tempo de Exercício na função de Coordenador de Curso:  

A professora Ires Ferreira Rodrigues desenvolve suas atividades na Coordenação do 

curso de Administração desde 2006 até a data atual na Faculdade Raimundo Marinho 

de Penedo, conforme a Portaria nº 003 de 01 de agosto de 2006. 
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i) Núcleo Docente Estruturante 

O NDE do curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo é 

composto por cinco professores do curso, já incluído o Coordenador, os quais possuem 

atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuação na concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico. 

Os membros pertencentes a este Núcleo, quanto à titulação e regime de trabalho, 

respeitam os critérios estabelecidos na legislação vigente (Resolução CONAES nº 1, de 

17/6/2010), conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

NOME TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Ires Ferreira Rodrigues Especialista Tempo Integral 

Fábio Barbosa Melo Mestre Tempo Parcial 

Israel Silva de Macedo Mestre Tempo Parcial 

José Genival Bezerra Ferreira Mestre Tempo Horista 

Vinicius Gomes Galvão Mestre Tempo Horista 
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

A implantação do Curso de Administração, em 1999, respondeu a uma demanda posta 

à Fundação Educacional do Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho que, à época, 

mantinha a Faculdade de Formação de Professores de Penedo - FFPP. 

O Curso de Administração e os demais cursos oferecidos pela Fundação atendem 

principalmente às populações dos municípios do Baixo São Francisco nos estados de Alagoas 

e Sergipe. Os municípios vizinhos aos que compõem esta área ampliam o espaço de origem 

dos alunos. Por isso, no caso de Alagoas, registra-se a matrícula de alunos de municípios 

como Teotônio Vilela, Arapiraca, Junqueiro, Coruripe, dentre outros. 

A definição deste Projeto Pedagógico está embasada no texto da Lei n° 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; esta 

em consonância com o Parecer CNE/ CES 329/2004, aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação no dia 11 de novembro de 2004 e está de acordo com a Resolução CNE/ CES n° 4. 

de 13 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União, no dia 19 de julho de 2005, que  

"Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. 

bacharelado e dá outras providencias". 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração visa, na amplitude da atuação em 

que se fundamenta garantir o exercício de práticas docentes, voltadas para o atendimento de 

expectativas e interesses do aluno e da sociedade em que se insere, não descuidando de 

atender às especificidades do curso e aos seus objetivos. 

O Curso de Administração visa à formação de profissionais - Bacharéis em 

Administração - capazes de atuar de forma ética, estimulando e participando do 

desenvolvimento das organizações e da sociedade em que estão inseridos. Para tanto, o Curso 

propõe-se a promover a formação intelectual e cultural de cidadãos comprometidos com 

valores éticos, sociais, culturais e profissionais. 

O Projeto Pedagógico do Curso sustenta-se em uma perspectiva humanista 

fundamental à atuação do administrador e estabelece, para a formação profissional, as 

seguintes definições básicas para o curso: 

 Oportunidades de participar/ conhecer experiências de gestão de pequenas e médias 

empresas e de cooperativas atuantes na região do Baixo São Francisco e fora dela, 

situando seus problemas, potencialidades e especificidades mercadológicas; 
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 Conhecimentos/ participação em experiências junto a órgãos públicos, visando a 

compreensão quanto à atuação do poder público nos processos de desenvolvimento 

sócio-econômico; 

 Desenvolvimento de uma visão empreendedora ampla e condizente com as 

peculiaridades do estado, da região do Baixo São Francisco e do País; 

 Formação de profissional com amplas possibilidades, de entender e acompanhar a 

dinâmica do seu mercado de trabalho; 

 Tratamento de temas transversais indispensáveis à formação do profissional como: 

globalização da economia, ética, política, qualidade de vida no trabalho e questões 

ambientais, priorizando a questão do Rio São Francisco. 

 

1.1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

a) Justificativa do Curso 

 

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

empresas, fruto da rapidez do desenvolvimento tecnológico no mundo. Hoje, praticamente a 

cada seis meses surgem novas tecnologias, em versões cada vez mais sofisticadas e 

avançadas. Como consequência deste processo de transformação tecnológica e influência nas 

organizações, os modelos de gestão vem sendo repensados constantemente. E no caso das 

grandes empresas, a necessidade de mudança e adaptação às novas tendências é primordial 

para manter a posição competitiva no mercado. A realidade do mercado mostra a necessidade 

constante de estar repensando a organização empresarial, formando novos líderes, 

desenvolvendo novos produtos, redesenhando processos além da necessidade de desenvolver 

o espírito empreendedor entre os colaboradores das empresas. A nova realidade empresarial 

mostra que são as pessoas que trazem o diferencial para dentro da organização. 

No caso das empresas de pequeno porte, percebe-se uma necessidade de adaptação e 

flexibilidade organizacional ainda maior, pois é característico destas empresas que a 

administração esteja concentrada em um ou dois executivos, normalmente os sócios da 

mesma. Vários estudos como os do SEBRAE, por exemplo, vêm mostrando que a grande 

maioria das empresas de pequeno porte não sobrevive mais do que dois anos, dentre outros 

fatores por falta de conhecimento dos princípios da Administração por parte de seus 

dirigentes. 
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Por conseguinte, é possível concluir que as organizações necessitam de profissionais 

qualificados, capazes de pensar, desenvolver e aplicar técnicas de gestão em suas empresas. 

Neste ambiente, as escolas de Administração de empresa precisam estar atentas para 

que os cursos de graduação estejam inseridos numa dinâmica conjunta Faculdade/Mercado, 

produzindo e disseminando novos modelos de gestão. 

O Estado de Alagoas, a exemplo do Brasil, mergulhado em constantes crises 

econômicas e administrativas, também necessita adequar-se a essas novas realidades. Por ser 

um Estado pequeno, de poucos negócios e de administração tradicionalmente familiar, onde a 

gestão essencialmente profissional ainda é objeto de especulações, vem tendo um crescimento 

muito pequeno e distante das reais necessidades da sua sociedade. Percebe-se um crescimento 

desproporcional entre a oferta e a demanda do mercado. A população está crescendo, mas as 

ofertas de empregos não crescem na mesma proporção. Assim, sem um adequado 

gerenciamento e a criação de novos mercados de trabalho, as organizações alagoanas não têm 

atendido as necessidades oriundas do crescimento populacional. 

Por outro lado, o Governo Federal, partindo de um cenário onde as empresas de micro 

e pequeno porte, compõem a maioria do mercado e geram o maior número de emprego e 

renda para o país, vem desenvolvendo ao longo dos anos algumas iniciativas para a criação de 

novos negócios. O movimento de criação de incubadoras e parques tecnológicos, além do 

incentivo para a organização de arranjos produtivos locais, aponta para a necessidade de 

desenvolver o espírito empreendedor nas novas gerações de profissionais que são colocados 

no mercado de trabalho. 

PENEDO -  PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL 

 

 

 

          Localizada no extremo sul de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, a cidade de 

Penedo é uma das mais bonitas e antigas cidades históricas brasileiras e impressiona seus 
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visitantes pelo seu rico patrimônio histórico-cultural. Suas igrejas, conventos e palacetes do 

século XVII  e XVIII proporcionam uma verdadeira viagem ao passado do Brasil Colonial. 

 
Vista aérea do centro histórico 

 

Erguendo-se imponente sobre um rochedo às margens do rio São Francisco, a cidade 

de Penedo é um relicário vivo, que conserva um patrimônio artístico-cultural de grande valor, 

tendo sido palco de acontecimentos importantes do Brasil Colonial. As marcas dos 

colonizadores portugueses, holandeses e dos missionários franciscanos, podem ser 

constatadas na arquitetura barroca de conventos e igrejas. Distante a 157 km de Maceió, pela 

Rodovia AL 101-Sul, Penedo atualmente conta com uma população urbana de 

aproximadamente 45 mil habitantes. 

Trata-se de uma região marcada pela presença imponente do Rio São Francisco, 

situação geográfica que, historicamente, tem influído decisivamente no perfil sócio-

econômico das populações dos municípios que se agregam em torno dessa  bacia hidrográfica. 

A cidade de Penedo, em particular, conheceu seu período de apogeu na virada do Século XIX 

e nas décadas iniciais do Século XX, funcionando como importante entreposto comercial, 

com forte crescimento econômico e cultural. Todavia, com a hegemonização do transporte 

rodoviário e a consequente diminuição da utilização do Rio São Francisco, enquanto meio de 

transporte para distribuição de diversos gêneros em direção aos municípios interioranos, 

observou-se uma progressiva queda da atividade comercial Penedense e do Baixo São 

Francisco em geral.  

A expansão da atividade sucro-alcooleira, em meados do Século XX, alcançado 

também a região São Franciscana, agravou ainda mais esse quadro, monopolizando a 

utilização sazonal da mão de obra local, com baixíssimos salários e a utilização de largas 

extensões de terra, inviabilizando a agricultura familiar e a diversificação dos gêneros 

produzidos. 



 
 

20 

 

Diante desse complexo panorama sócio-econômico, a Fundação Educacional do Baixo 

São Francisco vem apostando há 39 anos na Educação como meio de qualificar as populações 

ribeirinhas, de forma que estejam aptas à construção de modelos sustentáveis de 

desenvolvimento, coerentes com as especificidades sócio-históricas regionais.  

Fiel a essa finalidade, o Curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo pauta-se pelo compromisso com a formação de profissionais competentes e 

preparados para atuarem em um mercado de trabalho que não apenas se apresenta cada vez 

mais competitivo, mas que exige capacidade de análise social em profundidade para, em 

sintonia com as demandas locais próprias da região, identificar potencialidades latentes que 

possam gerar alternativas de empreendimentos sustentáveis, que façam frente ao quadro de 

estagnação socioeconômico acima relatado.   

Para tanto, o presente Projeto Pedagógico propõe a formação de  profissionais 

antenados com as inovações tecnológicas e cientificas do mundo contemporâneo, bem como 

com as articulações entre os panoramas globais e locais, o que vem a requisitar uma postura 

inovadora na formação profissional que oferece. 

Dessa forma, a exigência de um profissional versátil, competitivo e socialmente 

comprometido tem norteado o Projeto Pedagógico do Curso, orientando-o no sentido de 

responder à ampliação do campo de atividades no contexto local/global e à diversificação da 

área de intervenção dos profissionais em administração. 

 

b) Desenvolvimento Socioeconômico 

 

A base econômica do município de Penedo concentra-se no setor de serviços, com 

foco para o comércio, e nos setores da agropecuária e indústria, nesta última com grande 

destaque para indústria sucroalcooleira, além de outras atividades econômicas, notadamente 

voltadas para exploração do potencial histórico e turístico da região na qual a cidade está 

inserida.  
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1.2. POLITICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO adota as seguintes políticas 

institucionais com o objetivo de cumprir com sua missão, conforme cada curso de graduação. 

1.2.1. POLÍTICAS DE ENSINO  

A política de ensino adotada pretende: 

 qualificar os discentes do curso de Administração  para o trabalho, habilitando-

os para o exercício de atividades economicamente relevantes em suas áreas de 

formação, com uma visão holística, humanizada e humanizadora; 

 assegurar o pleno desenvolvimento da pessoa e do cidadão, proporcionando o 

acesso ao saber global, a fim de introduzi-lo na civilização do trabalho como mão-

de-obra especializada e moderna; e 

 desenvolver a consciência social para a preservação do patrimônio cultural, dos 

valores e compreender os direitos e deveres constitucionais necessários à construção 

de uma sociedade mais justa e democrática, observando as questões relativas aos 

direitos humanos, as questões etnicorraciais, e o  meio ambiente. 

 

A instituição adotará as seguintes diretrizes para o ensino de pós-graduação lato 

sensu: 

 metodologias de ensino criativas e inovadoras que promovam o 

desenvolvimento de competências e habilidades adquiridas na graduação, e que serão 

aprimoradas na formação do pós-graduando; 

 planos de ensino que propiciem a integração simultânea, interdisciplinaridade e  

teoria e prática. 

 avaliação formativa e continuada da aprendizagem, minimizando as avaliações 

quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho teórico-

doutrinário; 

 pós-graduando como centro do processo pedagógico, mediante a  assistência e 

atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, priorizando o ensino de 

qualidade; 

 sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a convivência 

acadêmica, em todos os níveis e categorias. 
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1.2.2. POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO, apoia a iniciação científica 

e incentiva as práticas investigativas, como função associada ao ensino e à extensão, com a 

finalidade de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem e de ampliar e renovar o acervo 

de conhecimentos ministrados em seus cursos. 

As práticas investigativas e a iniciação científica são desenvolvidas no âmbito de cada 

curso ou programa, ao qual estejam vinculados os professores, ficando sob a responsabilidade 

do Coordenador do Núcleo de Iniciação Científica e sob a supervisão do Diretor Acadêmico, 

de acordo com as seguintes diretrizes gerais: 

 estimular e apoiar grupos de iniciação científica, formados por professores e 

alunos; 

 priorizar projetos com qualidade acadêmica e mérito científico; 

 estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

 estimular a produção científica decorrente das atividades dos grupos de 

iniciação científica; 

 fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores 

público e privado. 

As linhas de iniciação científica devem levar em conta os seguintes pontos: 

 a estratégia e o planejamento global da Faculdade, considerando o ambiente 

competitivo do ensino superior de Alagoas; 

 a ênfase curricular de cada curso, a partir do seu planejamento estratégico, dada a 

alguns conteúdos ou metodologias; e 

 a disponibilidade de recursos humanos e financeiros, dentro do curso, para 

implementar os projetos aprovados pelo CAD da Faculdade. 

O conteúdo das linhas de iniciação científica pode ser definido, segundo a demanda 

interna e externa do curso e da localidade, a partir de três critérios: 

 um conteúdo mais amplo, de forma a englobar em uma mesma linha um ou 

mais grupos; 

 a partir de uma metodologia em particular, que pode ser aplicada por um ou 

mais grupos; 

 a partir de um conteúdo mais específico, de forma que um grupo pode atuar em 

uma ou mais linhas. 
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As especificidades da operacionalização da Iniciação Científica estão melhores 

descritas em Regulamento Próprio. 

 

1.2.3. POLÍTICAS DE EXTENSÃO  

Quanto à Extensão, propõe a FRM/PENEDO ser uma instituição comprometida com a 

comunidade regional, com o desenvolvimento da consciência da expressão cultural local e 

regional e com a reelaboração de seus projetos e programas, em nível científico, visando 

minimizar os problemas sociais. É nesse sentido que a instituição de ensino superior deve ir 

até a comunidade e esta vir para a instituição, a fim de usufruir da oferta de serviços e 

instalações, e manter o processo da educação contínua. Nesse sentido a FRM/PENEDO 

propõe-se a: 

 Por meio da extensão, estimular a consciência social da comunidade 

acadêmica (docente, discente e do corpo técnico-administrativo), a partir da 

efetiva interação com a consciência das comunidades na região, criando em 

espaço próprio para a resolução harmoniosa dos conflitos;  

 Manter instância própria para a extensão, que seja a executora de uma política 

extensionista; sendo certo que sua existência, contudo, não exime os 

Colegiados de curso de se preocuparem com a dimensão social do ensino e da 

iniciação científica; E 

 Promover o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, que é o fundamento da 

universalidade, próprio de instituição de ensino superior.  

 

Mesmo sendo costumeiramente uma atividade externa, a extensão deve constituir-se 

em “feedback” para a melhoria do ensino e da iniciação científica; por isso mesmo os 

colegiados devem, no exercício de suas atribuições, avaliar periodicamente estágios, 

convênios, pesquisas de campo, a fim de incorporar as experiências da extensão à rotina do 

ensaio e da iniciação científica. 

As especificidades da operacionalização da Extensão estão melhor descritas em 

Regulamento Próprio. 
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1.2.4. POLÍTICAS DE GESTÃO  

A política de gestão está definida na estrutura organizacional e, se dá por meio do 

sistema de informatização que faz a comunicação interna e externa, conforme pode ser visto 

no site www.frm.edu.br 

A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO encontra-se em fase de reestruturação das 

políticas de gestão visando sua expansão, sua consolidação e o desenvolvimento institucional 

contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão e da infraestrutura da IES.  

Está compreendido nesse tópico o desenvolvimento de ações e projetos voltados para a 

reestruturação acadêmica, física e administrativa da IES; otimização do processo de 

planejamento, da otimização de recursos financeiros e do sistema informacional; 

desburocratização, simplificação e transparência de processos acadêmicos e administrativos; 

aprimoramento da comunicação interna e externa; divulgação das ações da IES. 

Para otimização do sistema informacional, conta com o Sistema AcadWeb, em duas 

modalidades: o acadêmico e online.  

O acadêmico, utilizado na secretaria dá suporte em: matricula, preenchimento de 

CENSO e ENADE, horários, cadastro de alunos e professores, matrizes curriculares, além de 

registrar e acompanhar toda vida acadêmica do aluno com disciplinas cursadas e a cursar, 

históricos, declarações, certidões, entre outros. No financeiro, acompanha todo movimento 

financeiro, como boletos, pagamentos e recebimentos, movimento fiscal como entrada e saída 

diária e geração de relatórios, entre outros. 

O sistema online atende ao aluno para acompanhamento de sua vida acadêmica, 

possibilitando efetuar sua matrícula, solicitação de documentação, plano das disciplinas, 

consultas diversas e acesso à biblioteca. Ao professor possibilita lançar os conteúdos 

disciplinares, notas, frequências, e, além de tudo isso, funciona também como e-mail entre 

professor–aluno-gestor.  

O site institucional é constantemente atualizado, ensejando a divulgação de avisos, 

notícias, publicação de eventos e artigos, fotos e vídeos e permitindo, assim, adequada 

integração com as comunidades interna e externa.  

A Faculdade Raimundo Marinho, por meio da rede wi-fi e dos emails institucionais 

permite a troca de informações em tempo real facilitando a comunicação interna.  

A mantenedora tem como política financeira estabelecer e tornar viável o seu 

planejamento para que os recursos econômicos sejam  necessários e suficientes para a 

realização dos objetivos propostos, neste PDI 

http://www.frm.edu.br/
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Quanto à política para o desenvolvimento do Marketing Educacional, este se resume em 

traduzir a filosofia da FRM/PENEDO para a comunidade por um processo eficiente de 

comunicação, quer seja na utilização de seu site, na divulgação de programas e projetos na 

mídia local, assim como nos murais internos da IES, promovendo o fortalecimento da 

imagem e do conceito de Ensino interna e externamente. 

 

1.2.5. POLÍTICA DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA  

A FRM/PENEDO considera a política de informática como decisiva para auxiliar na 

produção, guarda e socialização do conhecimento e a captura de informações para compor  o Banco de 

Dados da instituição  em tempo real.  

A política de informática tem as seguintes diretrizes: 

 ampliar a divisão de Informática, que desenvolve e/ou dá manutenção aos 

sistemas informatizados; 

 organizar de forma objetiva e operacional todas as rotinas do setor de 

Informática; 

 emitir parecer técnico sobre a aquisição de software; 

 manter a Instituição permanentemente informada e atualizada quanto aos 

avanços na área de informática; 

 buscar parcerias com os fornecedores de hardware e software; e 

 manter equipe responsável pelo Banco de Dados da Instituição, integrando 

todos os setores e unidades e agilizando os processos de comunicação interna 

e externa. 

 

1.2.6. POLÍTICA DE INOVAÇÃO  

A inovação é um dos maiores desafios para uma instituição de ensino, pois exige uma 

adequação permanente desta com a dinamicidade das demandas sociais. Dessa forma, a 

política de inovação da FRM/PENEDO visa investir na iniciação científica e desenvolvimento 

de novas metodologias que se apliquem às suas áreas de atuação acadêmica e de gestão. Esta 

política é pautada dentro das ações abaixo citadas: 

 Criação de mentalidade estratégica; 

 Criação de indicadores de desempenho; 

 Estímulo e reconhecimento de esforços e ações visando inovação; 

 Estímulo a aplicação de práticas pedagógicas inovadoras; 



 
 

26 

 

 Construção de projetos pedagógicos com visão sistêmica e global; 

 Desenvolvimento de propostas criativas para implantar as mudanças definidas 

pela legislação educacional. 

1.2.7. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A FRM/PENEDO acredita que através do ensino e da gestão de qualidade está 

cumprindo sua responsabilidade social, pois, dessa forma, corresponde às demandas da 

sociedade em relação ao seu papel como instituição de educação superior. Ao produzir, 

discutir e difundir conhecimento, ela contribui para transformações sociais. Além disso, a 

responsabilidade social é entendida como resultado de ações que envolvem a comunidade 

acadêmica, resultando em melhorias para as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a 

instituição, para a sociedade como um todo, e principalmente para a comunidade do seu 

entorno. 

A Faculdade Raimundo Marinho realiza ações de responsabilidade social, que 

contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, entre as quais 

destacamos: 

 Adoção de política de mensalidades com valores acessíveis, possibilitando o 

acesso à educação superior, tão importante para o Estado de Alagoas; 

 investimento em tecnologia e racionalização de processos administrativos;  

 concessão de bolsas de estudo e descontos diversos, facilitando a continuidade 

dos estudos;  

 adesão aos programas governamentais de incentivo ao acesso e permanência na 

Educação Superior (FIES e PROUNI);  

 atividades de recuperação e nivelamento aos alunos ingressantes;  

 Defesa do meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio 

cultural;e 

 Participação em eventos e ações educacionais de caráter nacional, regional por 

meio de ações educacionais com efetivo envolvimento de toda a comunidade 

acadêmica.  

 

1.2.8. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A FRM/PENEDO em atendimento ao que preconiza a legislação em vigor, bem como 

a quebra de paradigmas excludentes, adota uma política pautada na igualdade dos direitos, 
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visando atender à comunidade acadêmica, em especial àquelas pessoas com necessidades 

especiais. São elas: 

 

I. Para discentes com necessidades de locomoção: 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

o acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas no estacionamento existente onde está localizada a instituição; 

c) disponibilização de elevador, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

d) portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas; 

e) instalação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

f) instalação de louças sanitárias e demais equipamentos nos banheiros, bem 

como de bebedouros em altura e posicionamento acessíveis aos usuários de cadeira 

de rodas nas áreas comuns do prédio; e 

g) adequação das instalações dos laboratórios para assegurar sua plena utilização, 

sem restrições ou riscos desnecessários. 

 

II. Para discentes com necessidades visuais, a instituição deverá proporcionar, caso 

seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

a) sistema de síntese de voz, impressora Braille acoplada a computador ou 

máquina de datilografia Braille; 

b) gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

c) fitas de áudio; 

d) software de ampliação de tela; 

e) equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

f) lupas, réguas de leitura; 

g) scanner acoplado a computador; e 

h) aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 

 

III. Para discentes com necessidade auditiva, a instituição deverá proporcionar, 

caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 
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a) intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para 

o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado. 

 

IV. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

A Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, atendendo a Lei n° 12.764/12, quando 

se utiliza de instrumentos metodológicos para promover a conscientização da necessidade de 

inclusão da pessoa com deficiência, em especial a com “Transtorno do Espectro Autista”. 

Nos casos em que venham a ser identificada a sintomatologia compatível com os 

quadros de Autismo Leve ou Síndrome de Asperger, o aluno será encaminhado para locais 

especializados para elaboração de diagnóstico interdisciplinar. Na cidade de Penedo temos o 

Núcleo de Apoio ao Deficiente de Penedo (NUDEPE), bem como a Associação de Amigos e 

Pais de Pessoas com Deficiência (AAPE). A parceria com estas instituições também será 

mediada pelo NAP/FRM-PENEDO e, nestes casos, o acompanhamento na IES poderá ter sua 

quantidade de atendimentos estendidos. 

 
 

1.3. OBJETIVOS DO CURSO 

 Objetivo Geral 

Formar profissionais capacitados na área da Administração, com conhecimento 

teórico-prático, dotados de espírito empreendedor para atuarem no mercado de maneira 

criativa e inovadora no âmbito organizacional e para intervirem de modo responsável e ético 

na realidade social regional/global, contribuindo, sobretudo, para o desenvolvimento da 

Região do Baixo São Francisco e seu entorno.  

Objetivos Específicos 

 Possibilitar o conhecimento e a compreensão das formas de utilização dos 

instrumentos e das técnicas modernas de gestão e de administração; 
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 Incentivar o espírito empreendedor, 

 Incentivar os participantes do curso à elaboração e execução de planos de 

desenvolvimento coerentes com a realidade local, visando à melhoria da qualidade de 

vida e à sobrevivência das organizações; 

 Conhecer o papel estratégico da Administração na definição de projetos para 

diferentes tipos de organizações; 

 Incentivar a adoção de novas atitudes e a prática de novos comportamentos que 

possibilitem o desenvolvimento grupal no âmbito das organizações; 

 Motivar a adoção de uma atitude autocrítica permanente ante os novos modelos de 

gestão e de organização; 

 Estimular o constante aprimoramento intelectual e profissional: 

 Estimular parcerias com instituições e organizações governamentais e não-

governamentais, como forma de promoção do bem estar comunitário. 

 

 

1.3.1. COERÊNCIA DOS OBJETIVOS DO CURSO COM O PERFIL 

PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

A construção dos objetivos do curso levou em consideração as capacidades, 

competências e habilidades estabelecidas para o futuro profissional, tendo por base a 

legislação vigente, ou seja, as DCN’s e as exigências do mercado de trabalho na área de 

Administração de forma global. Portanto entende-se, que existe uma coerência entre o perfil 

do egresso e os objetivos do curso haja vista que o mesmo propõe e consegue formar um 

profissional com capacidade de definir problemas e propor soluções de forma 

contextualizada; atuação efetiva lógica e flexível dentro e fora das organizações.  

 

1.3.2. COERÊNCIA DOS OBJETIVOS DO CURSO COM A ESTRUTURA 

CURRICULAR 

 

O currículo está coerente com os objetivos do curso e com o compromisso da IES com 

a região onde está inserida, orientada para a formação de profissionais integrados com a 

realidade dos avanços tecnológicos e a qualificação despertada para o aproveitamento das 

potencialidades socioeconômicas e culturais locais, de modo a tornar os profissionais 

instrumentos do desenvolvimento regional. A visão humanística e crítica da realidade social 
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são trabalhadas ao longo do curso, imprimindo no aluno, por meio da conjugação da teoria à 

prática, uma perspectiva pluralista da formação do profissional em Administração. 

O inter-relacionamento entre as unidades curriculares levará o egresso ao 

cumprimento dos objetivos do curso, ou seja, à formação de um profissional de nível superior 

capacitado a atuar principalmente na área de Administração, mas com conhecimentos e 

habilidades relevantes ao curso em questão, como tomador de decisão; utilizando 

adequadamente e de forma otimizada os recursos técnico-científicos disponíveis para o 

desenvolvimento profissional. Pretende-se ainda que este profissional esteja apto à análise e 

desenvolvimento de questões organizacionais e do processo nele envolvido no que diz 

respeito aos recursos tecnológicos, materiais, humanos e operacionais. 

           Respeitando os aspectos pedagógicos, o currículo está subsidiado por atividades 

complementares, trabalho de conclusão de curso e estagio supervisionado. Aborda as áreas de 

conhecimento, habilidades e competências, atitudes e valores éticos fundamentais à formação 

profissional. 

 

1.3.3. COERÊNCIA DOS OBJETIVOS DO CURSO COM O CONTEXTO 

EDUCACIONAL 
 

No processo de definição dos objetivos do curso, além do perfil profissional do 

egresso, consideraram-se também as demandas de natureza econômica e social (população, 

saúde, educação, atividade econômica, mobilidade social e cultura) no contexto onde o curso 

superior de Administração está inserido, com uma visão empreendedora tanto regional, como 

de mundo, referente á profissão. 

 

 

1.4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O bacharel em Administração graduado pela Faculdade Raimundo Marinho de Penedo 

deverá ser um profissional dotado de capacidade e aptidão para compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento observado os 

níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como de desenvolver gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes nos vários segmentos do campo de atuação do Administrador.  
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Ou seja, propõe-se a formação de um profissional com capacidade de definir 

problemas e propor soluções de forma contextualizada, atuando de forma efetiva, lógica e 

flexível dentro da organização e na sociedade, com uma postura racional, empreendedora, 

fundamentada  na busca do bem comum. 

O profissional formado pelo Curso de Administração da Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo deverá demonstrar: 

Quanto aos conhecimentos: 

 Ao final do curso, espera-se que o aluno contenha um conjunto de conhecimentos: 

a) Técnicos – essenciais para as habilidades decisórias e de planejamento do 

administrador; 

b) Sociais – voltados à valorização do ser humano e à construção de valores que norteiem 

o ambiente micro e macro organizacional numa perspectiva cooperativa e sustentável; 

c) Científicos – possibilitadores de uma visão crítica e integrada das organizações no 

contexto das sociedades em que estão inseridas, considerando as dimensões da 

globalização/transnacionalização pela qual passa o mundo atual.  

Desta forma, objetiva-se que o aluno deva:  

 Conhecer os diversos modelos de gestão organizacional; 

 Compreender as especificidades do ambiente econômico e organizacional para 

identificar e criar oportunidades de negócio; 

 Internalizar valores de responsabilidade social e ética profissional; 

 Capacitar-se de forma a atuar interdisciplinarmente; 

 Compreender a formação  profissional   como   processo   que   demanda 

aperfeiçoamento e atualização permanentes; 

 Ser dotado de sólida formação geral, profissional ético-política e técnico - cientifica; 

 Ter conhecimento matemático, objetivando reconhecer e equacionar 

problemas. 
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Quanto às habilidades e competências: 

 Planejar e gerenciar estrategicamente um empreendimento, dentro do aspecto 

econômico-organizacional em diferentes  graus de complexidade, exercendo a tomada 

de decisão; 

 Ter espírito empreendedor e desenvolver a comunicação nos processos de negociação, 

bem como transferindo conhecimentos de vida e da experiência cotidiana para o 

ambiente de trabalho em diferentes modelos organizacionais; 

 Desenvolver raciocínio lógico, crítico-reflexivo e analítico-sintético, para operar com 

valores nos diferentes contextos organizacionais; 

 Resolver situações com flexibilidade, adaptando-se às mudanças, com ; 

 Refletir e atuar criticamente em diferentes setores da atividade administrativa e de 

produção; 

 Demonstrar capacidade de análise de situações inerentes ao exercício profissional, 

propondo, de modo criativo, alternativas que permitam a otimização dos recursos 

disponíveis; 

 Apresentar domínio de tecnologias e métodos para permanente investigação e 

atualização de processos; 

 Desenvolver a criatividade e a capacidade para elaborar, implementar e realizar 

projetos.  

 

Quanto às atitudes profissionais: 

 Honestidade, senso de justiça social e atitude humanitária; 

 Capacidade de trabalhar em equipe de modo cooperativo e dinâmico; 

 Compromisso com o desenvolvimento profissional e intelectual da pessoa humana e 

com o progresso da sociedade; 

 Responsabilidade ética no comportamento profissional e social; 

 Relacionamento e comunicação interpessoal; 

 Espírito crítico e preocupação com o aprendizado constante e aperfeiçoamento pessoal 

e profissional; 

 Disposição e segurança para assumir riscos e flexibilidade as mudanças; 

 Iniciativa, pró-atividade e liderança. 
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 Mercado de Trabalho 

 

O mercado de trabalho para o Administrador encontra-se em transformação, 

principalmente com o grande avanço tecnológico que vem acontecendo no setor empresarial. 

E o município de Penedo e regiões circunvizinhas encontra-se em pleno desenvolvimento 

socioeconômico, com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria, onde as 

Usinas Sucroalcooleiras se sobressaem, além disso, a agricultura, pecuária e piscicultura 

somam forças para o município, tudo isso, são fontes geradoras para a inserção de novas 

tecnologias e a Administração é possível de ser uma aliada para o desenvolvimento.   

 

 

1.5. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 As disciplinas constantes da estrutura curricular estão distribuídas em 8 (oito) 

períodos (semestres), de acordo com uma lógica que procura integrá-las tanto horizontal 

quanto verticalmente. Trata-se, em outras palavras, de estimular a interdisciplinaridade, por 

reconhecê-la como condição essencial para a compreensão do mundo e a construção do 

conhecimento pelo sujeito envolvido no processo de descoberta de si mesmo e do outro – uma 

relação convencionalmente chamada de ensino/aprendizagem. 

1.5.1. Matriz Curricular do Curso 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 PRIMEIRO SEMESTRE CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 

Pré-requisito 

Comunicação Empresarial 60  60  

Metodologia Cientifica 30  30  

Matemática I 60  60  

Filosofia e Ética Profissional 30  30  

Teoria Geral da Administração I 60  60  

Projeto de Empregabilidade e Competência para o Trabalho 30  30  

Direito Civil e Comercial 30  30  

TOTAL 300  

SEGUNDO SEMESTRE CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Informática Básica 30  30  

Teoria Geral da Administração II 60 

 
60 

 

Teoria Geral 

da 

Administraçã

o I 

Matemática lI 60 
 

60 

 
Matemática I 
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Contabilidade Geral 60  60  

Direito Constitucional. e Administrativo 30  60  

** Fundamentos Socioantropológicos das organizações 
30  30  

Psicologia das Organizações 30  30  

TOTAL 300 
 

TERCEIRO SEMESTRE CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Economia 60  60  

Legislação Social 30  30  

Organização, Sistemas e Métodos 60  60  

Estatística Aplicada á Administração 60  60  

Matemática Financeira 60  60  

Metodologia da Pesquisa 30  30  

TOTAL 300 
 

QUARTO SEMESTRE 
 

CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Gestão da pequena e micro-empresa 30  30  

Legislação Tributária 60  60  

Pesquisa Operacional 60  70  

Planejamento e Gestão Estratégica 60  60  

Contabilidade Pública  60  60  

Tópicos Especiais em Administração I 30  30  

TOTAL 300 
 

QUINTO SEMESTRE CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Administração Financeira e  Orçamentária I 60  60  

Administração de Materiais e Produção I 60  60  

Administração Mercadológica 60  60  

Gestão de Recursos Humanos I  60  60  

Economia Brasileira 30  30  

Tópicos Especiais em Administração II 30  30  

TOTAL 300 
 

SEXTO SEMESTRE CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Administração Financeira e Orçamentária II 60 

 

60 

 

 

Administração 

Financeira e 
 Orçamentária 

I 

Gestão de Organização do Terceiro Setor 30 
 

30 

 
 

Jogos e Seminários 60 
 

60 
 

 

Gestão de Marketing 30 
 

30 
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Gestão Ambiental e  Responsabilidade Social 30 
 

30 

 
 

Administração de Materiais e Produção II 60 

 

60 

 

 

Administração 

de Materiais e 

Produção I 

Gestão de Recursos Humanos II  30 
 

30 
 

 

Gestão de 
Recursos 

Humanos I 

TOTAL 300 
 

SETIMO SEMESTRE 
 

CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Empreendedorismo 60  60  

Administração de Sistemas de Informação 60  60  

Gestão de Turismo e Hotelaria 60  60  

Comercio Exterior 60  60  

Tópicos Especiais em Administração III 30  30  

Trabalho de Conclusão de Curso I 30  30  

Estágio Supervisionado I -  180  

TOTAL 480 
 

OITAVO SEMESTRE CARGA HORÁRIA 

UNIDADES CURRICULARES 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio 
Pré-requisito 

Processos e Técnicas de Negociação - 60 
 

60 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso II 30 
 

30 
 

 

Trabalho de 
Conclusão  de 

Curso I 

Gestão de Agronegócio 60 
 

60 

 

 

Gestão de Serviços 60  60  

Gestão da Qualidade 
60  60  

Optativa 30  30  

Estágio Supervisionado II - 
 180 

Estágio 
Supervisionado 

I 

TOTAL 480 
 

TOTAL PARCIAL   2.760 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES   240 

 TOTAL GERAL   3.000 

 
 

  
 

 DISCIPLINAS OPTATIVAS 
Aulas 

TEA* 
Hora-

relógio  

LIBRAS 30  30  

GESTÃO DE PROJETOS 30  30  

 

 

 

O presente Curso de Graduação em Administração apresenta coerência com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena nos termos da Lei nº 9.394/96, com 

a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 e na Resolução CNE/CP nº 
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1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004 evidenciado na disciplina de 

Fundamentos Socioantropologicos das Organizações. 

Vale ressaltar, também que na disciplina de Filosofia e Ética profissional são 

abordados os conteúdos relacionados aos Direitos Humanos, conforme Parecer CNE/CP nº 

8/2012 e no Parecer CP/CNE nº 8, de 06 de março de 2012, que originou a Resolução 

CP/CNE nº 1 de 30 de maio de 2012. 

Conforme preconiza a Lei Nº 10.436, de 2002 que reconhece a Lingua Brasileira de 

Sinais – Libras, como meio legal de comunicação e expressão, já o decreto nº 5.626 de 2005 

regulamenta a lei para incluir Libras como disciplinas curriculares nos cursos superiores. No 

curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, Libras é ofertada como 

disciplina optativa, para oportunizar ao corpo discente a possibilidade de trabalhar tal meio de 

comunicação e expressão; uma parte da inclusão social e desenvolver  competência e 

habilidade para lidar com esse publico após se tornarem egressos. 

Por fim, ressalta-se o atendimento à Política de Educação Ambiental prevista pela Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e na Resolução 

CP/CNE nº 2/2012 que está contemplado na disciplina de Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social. 

1.5.1     COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS CURRICULARES COM AS DCN’s 

 

A matriz curricular elaborada para o curso foi estruturada de forma adequada à 

formação do profissional em Administração, desenvolvida dentro de uma sequência lógica 

que propicia a aquisição de competências o conhecimento e das habilidades técnicas exigidas 

pela área, observa-se na matriz curricular a existência de unidades curriculares básicas e 

específicas com cargas horárias diferenciadas próprias para cada conteúdo a ser ministrado. A 

implantação do currículo será gradual e presencial, respeitando as características de cada 

período (equivalente ao semestre), de forma a facilitar os ajustamentos caso forem 

necessários, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

       Os Conteúdos Curriculares do curso de Administração da Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo foram estruturados para atender ao disposto na Resolução CES/CNE nº 4, 

de 13 de julho de 2005, art. 5º, segundo a qual os cursos de Administração devem ser guiados 

pelos seguintes campos de conteúdos interligados: 

 Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

Sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, Políticos, 
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comportamentais, econômicos, contábeis e administrativos, tecnologias da 

comunicação e informação e das ciências jurídicas; 

 Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo modelos 

matemáticos e estatísticos, de pesquisa operacional e matemática financeira aplicação 

de tecnologias que contribuem para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes a Administração. 

 Conteúdos de Formação Profissional: relacionadas com as áreas específicas, 

envolvendo as teorias da administração e das organizações, e todas as disciplinas 

relacionadas a recursos humanos, marketing, materiais, produção e logística, finanças, 

empreendedorismo, qualidade, serviços, sistemas de informação, administração 

estratégica. 

 Conteúdos de Formação Complementar: são estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. Contribui 

incisivamente para que o egresso e futuro gestor, participe de uma sociedade 

participativa, tolerante e consciente. 

Com seus conteúdos curriculares, promove uma visão global do que é a Administração 

de maneira significativa, proporcionando ao discente capacidade de pensar, de planejar 

estrategicamente, de formular alternativas criativas, de solucionar situações complexas, 

revelando-se um profissional adaptável ás diversas realidades organizacionais. 

 Disciplinas Optativas 

Para que os alunos do curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo possam ter um curso moderno, adequado às suas aspirações e necessidades de 

conhecimentos diferenciados, organizou-se uma matriz curricular que contempla a oferta de 

disciplinas optativas.  

Pretende-se dar aos alunos a flexibilidade necessária para complementar os 

conhecimentos à sua formação. Assim, além de disciplinas optativas que tratam de assuntos 

específicos da área de Administração no campo de projetos, o projeto prevê que os alunos 

poderão escolher, entre aquelas integrantes do rol de optativas, disciplinas de áreas de 

conhecimento complementares, de domínio conexo.  

Para os casos em que não haja número suficiente de alunos interessados em uma das 

optativas propostas, deverão optar por aquelas com maior procura. O número mínimo de 

alunos para abertura de uma disciplina optativa será estabelecido pelo Colegiado de Curso. 



 
 

38 

 

Para garantir ganho efetivo no aprendizado e na formação do aluno, o rol de 

disciplinas optativas deverá ser submetido à aprovação do coordenador do curso, que atuará 

como orientador do processo de seleção. 

As disciplinas optativas serão oferecidas no sétimo período do curso para permitir que 

cada aluno acomode de forma mais adequada suas necessidades de aprendizado e formação. 

A oferta de disciplinas optativas é definida sempre no semestre anterior à sua 

efetivação, pelo Coordenador do Curso em conjunto com os professores do curso, de forma 

colegiada. Uma vez definido o conjunto de optativas a serem ofertadas, bem como suas 

ementas, as disciplinas serão oferecidas aos alunos para a matrícula no semestre subseqüente. 

As disciplinas optativas são de matrícula obrigatória, conforme a matriz curricular do 

Curso, e as horas são computadas para a integralização da carga horária total do curso.  
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ESTUDOS QUANTITATIVOS E SUAS TECNOLOGIAS 

DISCIPLINAS PERIODO CARGA HORÁRIA 

Matemática I 1º 

 

60 

Matemática II 2º 

 

60 

Estatística Aplicada á 

Administração 

2º 60 

FORMAÇÃO BASICA 

DISCIPLINAS PERIODO CARGA HORÁRIA 

Metodologia Cientifica 1º 

 

30 

Filosofia e Ética Profissional 1º 

 

30 

Direito Civil e Comercial 1º 

 

30 

Comunicação Empresarial 1º 

 

60 

Projeto de Empregabilidade e 

Competência para o Trabalho 

1º 

 

30 

Direito Constitucional. e 

Administrativo 

2º 30 

Contabilidade Básica 2º 

 

60 

Fundamentos Socioantropologicos 

 das Organizações 

2º 30 

Psicologia das Organizações 2º 30 

Informática Básica 2º 30 

Economia 3º 60 

Legislação Social 3º 30 

Metodologia da Pesquisa 3º 30 

Legislação Tributária 4º 60 

Contabilidade Pública 4º 60 

Economia Brasileira 3º 30 

Comercio Exterior 7º 60 

TOTAL                                                            690 
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Matemática Financeira 2º 60 

Pesquisa Operacional 4º 60 

Jogos e Seminários 6º 60 

TOTAL                                                            360 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DISCIPLINAS PERIODO CARGA HORÁRIA 

Teoria Geral da Administração I 1º 

 

60 

Teoria Geral da Administração II 2º 

 

60 

Organização, Sistemas e Métodos 

 

3º 

 

60 

Gestão da pequena e micro-empresa 4º 

 

30 

Planejamento e Gestão Estratégica 4º 60 

Tópicos Especiais em 

Administração I 

4º 

 

30 

Administração Financeira e 

 Orçamentária I 

5º 60 

Administração de Materiais e 

Produção I 

5º 60 

Administração Mercadológica 5º 60 

Gestão de Recursos Humanos I  5º 60 

Tópicos Especiais em 

Administração II 

5º 30 

Administ. Financeira e 

Orçamentária II 

6º 60 

Gestão de Organização do Terceiro 

Setor 

6º 30 

Gestão de Marketing 6º 30 

Gestão Ambiental e  

Responsabilidade Social 

6º 30 

Administração de Materiais e 

Produção II 

6º 60 

Gestão de Recursos Humanos II  6º 30 

Empreendedorismo 7º 60 

Administração de Sistemas de  

Informação 

7º 60 

Gestão de Turismo e Hotelaria 7º 60 
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Tópicos Especiais em Adm. III 7º 30 

Trabalho de Conclusão  de Curso I 7º 30 

Estágio Supervisionado I 7º 180 

Processos e Técnicas 

de Negociação - 

8º 60 

Gestão da Qualidade 8º 60 

Gestão de Agronegócio 8º 60 

Gestão de Serviço 8º 60 

Disciplina Optativa – Libras ou 

Gestão de Projetos 

8° 30 

Trabalho de Conclusão  de Curso II 8º 30 

Estágio Supervisionado II 8º 180 

TOTAL                                                            1710 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

DISCIPLINAS PERIODO CARGA HORÁRIA 

Atividades Complementares 1º ao 8º 

 

240 

TOTAL                                                            240 

                                

Resumo do Currículo Pleno 

DISCIPLINAS/ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

Disciplinas de Formação Básica 690 

Disciplinas de Estudos Quantitativos e Tecnológicos 360 

Disciplinas de Formação Profissional 1710 

Atividades Complementares 240 

TOTAL 3000 

 

 

1.5.3 Carga Horária mínima e tempo de integralização curricular 

 

   O Curso Superior em Administração da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, 

em obediência a legislação vigente (Portaria nº 10, de 28/7/2006, publicada no DOU de 

31/7/2006), foi planejado para o cumprimento de 3.000 horas de 60 minutos de carga horária 

total, a serem integralizadas em, no mínimo cinco e, no máximo, oito semestres letivos, tendo 

como turno de funcionamento o noturno. 
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Considerado em sua totalidade, a estrutura curricular proposta para o curso de 

Administração soma 2400 horas, às quais se acrescem 360 horas de Estágio Supervisionado e 

mais 240 horas de atividades complementares ao curso, totalizando 3000 horas/relógio. 

 

1.5.4 Flexibilidade  

 

 O Curso de Administração além de estar alicerçado, também busca em uma proposta 

metodológica a exigência permanente  da relação teoria / prática, visando a garantia da qualidade 

do profissional em formação; o curso está planejado de modo a não restringir a ação pedagógica 

a aspectos técnico-instrucionais. 

  A necessidade de desenvolver uma formação compromissada com um projeto humanístico 

de sociedade, as renovações constantes das demandas do mercado de trabalho e a facilidade atual 

de acesso a conhecimentos tecnológicos através de diferentes meios de comunicação - com 

destaque para a Internet - impõem uma nova concepção de ensino/ aprendizagem, implícita neste 

projeto. 

Neste curso a flexibilidade estará presente, nas atividades complementares, no trabalho 

de conclusão de curso, e demais atividades acadêmicas, entre elas a iniciação científica e a 

extensão. Já a interdisciplinaridade esta presente na inter-relação entre as disciplinas, quanto 

das atividades complementares, e principalmente por meio de projetos integrados que possam 

vir a ser implementados pelo Colegiado competente da Faculdade, projetos estes que se 

construirá em trabalhados em comum acordo a cada módulo do curso ou específico de cada 

disciplina, envolvendo grupos de disciplinas e também, o laboratório de informática. Porém, 

os conteúdos devem se interagir harmonicamente, envolvendo alunos e professores, 

construindo assim, um elo que nutri o conhecimento, expandindo os horizontes e a visão da 

área que se está trabalhando. 

 O curso pretende a garantia de práticas docentes voltadas para a expectativa e os interesses 

dos alunos. Trata-se de uma proposta sobre a qual incidem as peculiaridades e o zelo devido a 

um curso que se realiza em horário noturno e se localiza fora da capital, onde se concentra o 

maior volume de recursos materiais, organizacionais e intelectuais disponíveis no Estado de 

Alagoas. Isto impõe uma maior responsabilidade para a garantia da qualidade da formação 

oferecida. 
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1.5.5 Interdisciplinaridade 

 

Assim, a interdisciplinaridade será elaborada e operacionalizada a partir das reuniões 

com os professores responsáveis pelas disciplinas e reuniões dos Colegiados competentes e 

Coordenadores de Curso com os professores, implicando na concepção de trabalhos conjuntos 

entre as disciplinas, grupos de disciplinas ou módulo. 

A Faculdade Raimundo Marinho prezará em todos os seus cursos pela flexibilidade e 

interdisciplinaridade, zelando pelo respeito entre as profissões, e favorecendo a ampliação do 

saber. Trata-se de uma prática que se constrói no âmbito do ensino e é uma atividade tão 

flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, de modo a abranger os 

múltiplos saberes da atividade acadêmico-científica e tecnológica. Enfim, pretende-se 

fortalecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, além de propiciar aos mesmos um 

espírito empreendedor que busque o desenvolvimento científico e profissional, contribuindo 

para uma formação de sujeitos autônomos, éticos e cidadãos com visão crítica da sociedade. 

Torna-se indispensável, portanto, o desenvolvimento da capacidade de interpretação 

acerca das condições socioculturais, econômicas, políticas e históricas locais/globais, 

viabilizando a compreensão do cotidiano organizacional e suas possíveis necessidades de 

mudança, entendidas em sua totalidade, o que exige uma análise interdisciplinar, 

multidisciplinar e transdisciplinar.  

Assim sendo, o planejamento e o desenvolvimento das atividades curriculares deverão 

assegurar a integração vertical e horizontal no processo ensino/ aprendizagem, possibilitados 

pelo planejamento integrado das atividades através de reuniões sistemáticas envolvendo o 

corpo docente e a Coordenação,  devendo expressar-se nos planos de trabalho dos professores, 

na metodologia utilizada, contemplando processos de atendimento individuais e coletivos.  

 Nos processos que privilegiam o atendimento individualizado serão utilizadas 

técnicas como exposições, estudo dirigido, estudo de caso, leituras e fichamentos. Nos casos 

de atendimento coletivo serão utilizados recursos como dinâmicas de grupo, debates, grupos 

de observação e verbalização, seminários, visitas técnicas, dentre outros.   

É imperativo desafiar o aluno, criando oportunidades para uma formação teórica e pratica 

mediada pelos conhecimentos advindos da área específica da administração e de outras áreas de 

conhecimento humano como a Filosofia, a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia e a 

Economia. 
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1.5.6. Articulação da Teoria com a Prática  

No curso de Administração a articulação teoria-prática baseia-se na tese segundo a 

qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado pela reflexão teórica. 

Trata-se de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do 

conhecimento no contexto social do educando e dos desafios presentes.  

Para isto as metodologias sócio-interativas darão uma importante contribuição a esta 

articulação. Sendo assim, no curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo será estimulada a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-

aprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando também a 

cultura da iniciação científica, da discussão, do debate, do levantamento de situações-

problema para análise crítica. 

          As aulas teórico-práticas serão desenvolvidas privilegiando-se e explorando a riqueza 

de espaços como, os estágios, as visitas técnicas, os projetos de Iniciação Científica e os 

projetos de extensão, além do laboratório de informática.  Com as visitas técnicas, pretende-se 

assegurar a possibilidade do conhecimento quanto ao funcionamento de micro e pequenas 

empresas, de indústrias, de grandes empresas, cooperativas, lojas do comércio local, empresas 

de prestação de serviços e organizações governamentais e não-governamentais. Há ainda a 

possibilidade de realização de workshops com a participação de professores, profissionais e 

alunos, todas as atividades são orientadas pelos docentes das disciplinas correspondentes. 

 

1.6. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

1.6.1.    Coerência dos Conteúdos Curriculares com os objetivos do curso  

 

  A adequação e atualização dos planos de ensino levarão em consideração os 

objetivos do curso, o perfil do egresso e o mercado de trabalho em harmonia com a matriz 

curricular. Nesse sentido, a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do currículo do 

curso superior de Administração será feita com base nas ementas do projeto pedagógico do 

curso, de modo que os conteúdos programáticos das disciplinas abrangem completamente os 

temas constantes nas suas respectivas ementas.  

Quanto à atualização dos planos de ensino das disciplinas, a Coordenação do Curso e 

o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a cada período, receberão propostas dos professores 

solicitando alterações e justificando-as. Uma vez analisadas e aprovadas pelo Colegiado do 

Curso serão homologadas.  
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Para aprovação das propostas de alterações no plano de ensino, o Colegiado do Curso 

levará em consideração a sua fundamentação e a sua adequação às diretrizes constantes do 

projeto pedagógico do curso. 

As bibliografias básicas e complementares das disciplinas serão renovadas durante o 

processo semestral de atualização dos planos de ensino, conforme projeto pedagógico do 

curso e a política de atualização do acervo bibliográfico. 

 

1.6.2.      Coerência dos Conteúdos Curriculares com o Perfil do Egresso 

 

Partiu-se do pressuposto que o profissional de Administração tem como atribuições 

essenciais o conhecimento especializado nas funções do setor, além de flexibilidade 

intelectual e analítica para interpretar informações, espírito empreendedor e capacidade de 

atualização, bem como, competência para acompanhar as transformações sociais, tecnológicas 

e as tendências deste ramo. Além disso, existem ainda as perspectivas do exercício da 

profissão em equipes multiprofissionais, bem como, no ensino, na iniciação científica e 

tecnológica e na extensão a nível acadêmico. 

Com este propósito, o currículo apresenta uma proposta multi e transdisciplinar, 

propiciando uma conjugação de saberes, o aperfeiçoamento e a atualização técnico-científica, 

primando por uma formação na área humanística e tecnológica, consciente da ética 

profissional. 

A capacitação profissional está alicerçada no desenvolvimento de competências para o 

exercício do pensamento crítico e juízo profissional. 

 

 

 

1.6.3.     Dimensionamento da Carga Horária das Disciplinas 

 O currículo do curso possui carga horária total de 3000 horas/relógio, desenvolvido 

em sistema semestral, durante 20 semanas, dividido em dois trimestres. Descontadas às horas 

de atividades complementares (240h) e estágio supervisionado (360h), conforme exigência 

das Resolução Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007 e da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de 

julho de 2007.   

Além disso, pode ser observada que existem disciplinas específicas com cargas 

horárias diferenciadas, algumas de 30 horas e outras com 60 horas, perfazendo uma carga 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fcne%2Farquivos%2Fpdf%2Frces003_07.pdf&ei=WllnVfTDEJPagwTqnYCoCw&usg=AFQjCNF63ClFEAHBFo1MYYVUE1cXPDYThQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fcne%2Farquivos%2Fpdf%2Frces003_07.pdf&ei=WllnVfTDEJPagwTqnYCoCw&usg=AFQjCNF63ClFEAHBFo1MYYVUE1cXPDYThQ
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horária ideal para o desenvolvimento aprofundado de seus conteúdos, demonstrando pleno 

dimensionamento das horas e a contemplação de atividades extraclasse. 

 

1.6.4.       EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

Nome da disciplina: TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I 

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Fundamentos da Administração. Conceitos de Administração. Origens da 

Administração. O que é uma organização. As funções do administrador. Evolução das teorias 

da administração. A escola clássica da administração. As relações humanas nas organizações. 

O enfoque neoclássico. A escola comportamental. O enfoque desenvolvimentista. O enfoque 

estruturalista O enfoque sistêmico. O enfoque contingencialista. O enfoque da “teoria Z”. Os 

enfoques da década de 90. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão 

abrangente da moderna administração das organizações. 7ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 

LACOMBE, F.; HELBORN. Administração: princípios e tendências. 2. ed. Saraiva, 2008.  

MAXIMIANO. Antônio César Amaru Introdução à Administração: da revolução urbana á 

revolução digital. 4. ed. São Paulo. Atlas 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

DRUCKER, Peter F. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,  

2002. 

FARIA, José Carlos. Administração: teorias e aplicações. 2002. 

MAXIMIANO, Antonio Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 4ª ed. - São Paulo: Atlas, 2004. 

PEDROSO, Ediberto Tadeu. Administração e os novos paradigmas. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2004. 

RIBEIRO, Antônio de Lima. Teorias da Administração. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

Nome da disciplina: MATEMÁTICA I  

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Aprimoramento do Raciocínio Lógico aplicado ao equacionamento de problemas 

e ao desenvolvimento de estruturas de linguagem e argumentação. Método dedutivo e 

indutivo. Desenvolvimento de conceitos matemáticos e operações com números reais, cálculo 

de porcentagens e suas aplicações. Introdução ao limite. Derivação. Utilizações da derivação.  

 

 

Bibliografia Básica 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar: 

trigonometria. 8 ed. São Paulo: Atual, 2004. 

GUIDORIZZI. Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

HARIKI, Seiji; ABDOUNUR, Oscar João. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2012 

ROQUE, Waldir L. Introdução ao cálculo numérico. São Paulo: Atlas, 2000. 
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Bibliografia Complementar 

AVILA, Geraldo. Cálculo I: funções de uma variável. 6. ed. Rio de Janeiro:LTC, 1994. 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. (atualizada por - 

CAMPOS, Dejalma). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

HARIKI, Deiji. Matemática Aplicada: Administração, Economia e Contabilidade. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

SILVA, S. M. Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2005.  
DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI, Gelson. Álgebra Moderna. 4. Ed. São Paulo: Atual, 2003.  

 

 

Nome da disciplina: COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL  

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Leitura, produção e interpretação de textos. A oralidade e a prática de análise 

lingüística. Linguagem, língua e fala. A comunicação nas organizações suas funções e fases; o 

volume de riqueza da informação nas organizações; as redes e os canais de comunicação nas 

organizações; comunicação empresarial e o processo de gestão; comunicações internas nas 

organizações em uma nova abordagem: endomarketing; comunicação e liderança; 

comunicação interpessoal nas organizações: conhecimento, habilidade e atitude; comunicação 

verbal e não-verbal; barreiras da comunicação. 

 

Bibliografia Básica 

NOBREGA, Maria Helena. Estratégias de comunicação em grupo. Atlas: São Paulo, 2007. 

GASNIER, Daniel Georges. Comunicação empresarial: guia prático. São Paulo: IMAN, 

2008.  

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial: sem complicação. 2. ed. Barueri 

SP: Manole, 2009.  

 

Bibliografia Complementar 

BAHIA, Juarez. Introdução à comunicação empresarial. Rio de Janeiro: Mauad, 1995. 

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: 

Scipione, 2008. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. 

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar 

a comunicação na empresa, pela via da cultura e do diálogo. 2 ed. rev e ampl. Barueri: 

Manole, 2009 

LIMA, Renira Lisboa de Moura. O ensino da redação: como se faz um resumo. 3. ed. 

Edufal,  2004. 

NASSAR, Paulo; FIGUEIREDO, Rubens. O que é comunicação empresarial. São Paulo: 

Brasiliense, 2006.  

 

 

Nome da disciplina: FILOSOFIA E ETICA PROFISSIONAL  

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: A condição humana. As esferas pública e privada. Trabalho. O homem e a ação. 

O homem e a era moderna. O conhecimento, a linguagem e o pensamento. Ideologia. Os 

mitos e a consciência mítica. Instrumentos e teoria do conhecimento. A ciência e sua 
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evolução. A política. A moral e a ética. Ética, moral e democracia nas organizações, Analise 

do direito à Participação, Direitos civis e políticos;  Direitos econômicos e sociais; Direitos de 

solidariedade  e Democracia na carta dos Direitos Humanos. 

 

Bibliografia Básica 

ALONSO, Félix Ruiz et  alli. Curso de ética em Administração. São Paulo: Atlas, 2006.                    

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia.  4 ed. São Paulo: 

Moderna, 2005. 

PINEDA, Eduardo Soto; CÁRDENAS, José Antonio. Ética nas empresas. São Paulo: 

McGraw Hill, 2008. 

MATTAR, João. Filosofia e ética na administração. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SPOSATI, Aldaiza de Oliveira. Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras: 

uma questão de análise. 11. ed.  - São Paulo: Cortez, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. Petropólis(RJ): 

Vozes, 1997. 
HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. Ática. São Paulo, 2002. 
COTRIM. Gilberto. Fundamentos da filosofia para uma geração consciente: elementos da história 

do pensamento ocidental. São Paulo: Ed. Saraiva. 1998. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. Saraiva, 

2003. 

HESSEN, J. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes. 1999. 

 

Nome da disciplina: PROJETO DE EMPREGABILIDADE E COMPETENCIA PARA 

O TRABALHO  

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

CONTEÚDO: HISTÓRIA E PERSPECTIVAS DO MUNDO DO TRABALHO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE 

FORÇA DE TRABALHO E PRODUTO DO TRABALHO E O SEU SIGNIFICADO NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E ORGANIZACIONAL E SEUS IMPACTOS SOBRE A 

FORÇA DE TRABALHO.  O NOVO PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO. ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

LOCAIS E REGIONAIS DE TRABALHO, OCUPAÇÃO E RENDA, EM FACE DAS TENDÊNCIAS E 

POTENCIALIDADES LOCAIS E REGIONAIS. PERSPECTIVAS RELACIONADAS À PRÓPRIA 

EMPREGABILIDADE. CONCILIAÇÃO ENTRE PROFISSÃO E REALIZAÇÃO PESSOAL. CORRELAÇÃO 

ENTRE AS PERSPECTIVAS PESSOAIS E AS TENDÊNCIAS E POTENCIALIDADES LOCAIS. 

CONVALIDAÇÃO E/OU REFORMULAÇÃO DAS CONVICÇÕES PESSOAIS SOBRE AS POSSIBILIDADES 

DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA. GERAÇÃO DE CONVICÇÃO E MOTIVAÇÃO NECESSÁRIAS PARA 

O CONTÍNUO APRIMORAMENTO, FAZENDO FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS. NOÇÕES DE CONDUTA 

ÉTICA NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E DE COMPORTAMENTO ADEQUADO NO AMBIENTE DE 

TRABALHO, EM RELAÇÃO À IMAGEM PESSOAL, ÀS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E À CONDUÇÃO DE 

EQUIPES DE TRABALHO. 
 

Bibliografia Básica 

BARDUCHI, Ana Lúcia. et al. Empregabilidade – competências Pessoais e Profissionais. 

1 ed. São Paulo: Pearson Education, 2010. 

CARVALHO, Pedro Carlos de. Empregabilidade: a competência necessária para o sucesso 

no novo milênio, 6 ed.  Campinas: Alínea Editora, 2009.  
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PIZZI, Laura Cristina. Trabalho, educação e qualificação. Maceió: UFAL, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do 

trabalho. 2. ed. São Paulo: Bontempo,  2009.  

______. Adeus ao trabalho: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo do 

trabalho. 15. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Elseviier, 2004.  

MINARELLI, José Augusto. Empregabilidade – Como ter trabalho e remuneração sempre. 19. Ed. 

São Paulo: Ática. 2004. 

WERNECK, Hamilton. O profissional do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

 

Nome da disciplina: METODOLOGIA CIENTIFICA  

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Metodologia e epistemologia. Conceito de ciência. O trabalho científico: a 

construção do objeto. Métodos. Elaboração de hipóteses. Marco teórico de análise. Normas de 

produção acadêmica (ABNT e outras). Projeto de pesquisa. Leituras e fichamentos. Pesquisa 

empírica (enquete, amostra). 

 

Bibliografia Básica 

ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira; COUTO ROSA, Maria Virginia de 

Figueiredo Pereira do. Apontamentos de metodologia para ciência e técnicas de redação 

científica. 3. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. 

AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da 

ABNT. 4. ed. João Pessoa: UFPB, 2007.  

FRANÇA, Junia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2007.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. São Paulo: 

Avercamp, 2004.  

______. Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: Avercamp, 2003.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: 

Cortez, 2002.  

 

 

Nome da disciplina: DIREITO CIVIL E COMERCIAL  

Período: 1º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Noção de Estado e sua origem histórica. Sociedade moderna. Relação entre poder, 

política e Direito Constitucional. Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. O 
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Ministério Público e o seu papel institucional. Cidadania; fundamentos constitucionais do 

Direito Administrativo e sua correlação com a busca de eficiência administrativa. Processo 

histórico de evolução da Gestão Pública: patrimonialista, burocrática e gerencial em 

correlação com os novos conceitos jurídicos das agências reguladoras; das parcerias 

público/privado e da responsabilidade fiscal. Os parâmetros da Lei de responsabilidade fiscal 

e estrutura pública de controle interno e externo. O Estado democrático de direito e o controle 

social. Aspectos constitucionais sobre denúncia, representação, ação civil pública e ação 

popular. 

 

Bibliografia Básica 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado, 42 ed. São Paulo: Globo, 2002. 

BRASIL. Código Civil e Constituição Federal. 59. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 7. ed. São Paulo:Atlas, 2006.  

GOMES, Fábio Bellote. Manual de Direito Empresarial. 3 ed. rev. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. 

VIDO, Elisabete. Direito empresarial. 12 ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

GRINOVER, Ada Pelegrini. Còdigo Brasileiro de Defesa do Consumidor. 8 ed. Forense 

Universitaria, 2005. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

MARTINS, Ives G.,NASCIMENTO, Carlos V. Comentários à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

FREITAS, Walter. Gestão de contratos: melhores práticas voltadas aos contratos 

empresariais. São Paulo: Atlas, 2009. 

MELLO, Celso A. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. Ed. Malheiros, 2006. 

BRASIL. Código Tributário e Constituição Federal. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

SODRÈ, Marcelo Gomes. A construção do Direito do Consumidor: um estudo sobre as 

origens das leis principiológicas de defesa do consumidor. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Nome da disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Noções de Hardware e Software. Identificação dos principais componentes de um 

computador e de seus periféricos. Introdução aos sistemas operacionais (Windows). Redação 

de documentos esteticamente apresentáveis utilizando um editor de textos. Elaboração de 

tabelas que contenham fórmulas, gráficos, macros e outras funções avançadas, utilizando uma 

planilha eletrônica. Preparação de apresentações de slides em desktops, utilizando um editor 

de apresentações. Conceituação dos principais serviços e recursos da Internet. Navegador 

Internet. 

 

Bibliografia Básica 

BERTOLA, Danilo; ARLE, Marcel. Guia Prático de informática. 2 ed. Leme: Cronus, 

2008. 

LACHAND- ROBERT, Tomas. A informática do quotidiano. São Paulo: Gradiva, 2005. 

RESENDE, Denis A. e Abreu. Tecnologia de informação integrada e inteligência 

empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. 

SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Bibliografia Complementar 

ALVES, W. P. Fundamentos de bancos de dados. São Paulo: Érica, 2004. 

DINWIDDIE, R. Como fazer planilhas. São Paulo: Publifolha, 2002. 

LEITE, Mário. Técnicas de Programação: uma abordagem moderna. Rio de Janeiro: Ed. 

Brasport, 2006. 

PEREIRA, Mário Sebastião de Azevedo. Excel para contadores. 6 ed. São Paulo: IOB, 

2012. 

VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 7 ed. São Paulo: Campus, 2004. 

 

 

Nome da disciplina: TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Porque estudar Teoria das Organizações. Histórias, metáforas e perspectivas em 

Teoria das Organizações. O ambiente da organização. Estratégia e Objetivos. Tecnologia. 

Estrutura social da organização. Cultura organizacional. Estrutura física das organizações. 

Tomada de decisões, poder e política nas organizações. Conflito e contradições nas 

organizações. Controle e ideologia nas organizações. Mudança e aprendizagem 

organizacional. Os novos modelos organizacionais. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão 

abrangente da moderna administração das organizações. 7ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 

LACOMBE, F.; HELBORN. Administração: princípios e tendências. 2. ed. Saraiva, 2008.  

MAXIMIANO. Antônio César Amaru Introdução à Administração: da revolução urbana á 

revolução digital. 4. ed. São Paulo. Atlas 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

DRUCKER, Peter F. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,  

2002. 

FARIA, José Carlos. Administração: teorias e aplicações. 2002. 

MAXIMIANO, Antonio Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 4ª ed. - São Paulo: Atlas, 2004. 

PEDROSO, Ediberto Tadeu. Administração e os novos paradigmas. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2004. 

RIBEIRO, Antônio de Lima. Teorias da Administração. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

Nome da disciplina: CONTABILIDADE GERAL 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Campo de atuação da contabilidade. Finalidades da informação contábil. 

Especificações contábeis e Funções contábeis típicas. Estática patrimonial: o balanço. 

Procedimentos contábeis básicos: o método das partidas dobradas. Contas, razão, débito e 

crédito. Contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. As variações do patrimônio líquido: 

receita, despesa, resultado. Período contábil. Distribuição de resultados. Registro das 

operações normais do exercício. Operações com mercadorias. Custo das mercadorias 

vendidas. Inventários. 
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Bibliografia Básica 

ARAUJO, Inaldo; Paixão Santos. Introdução à contabilidade. 3. Ed. Saraiva, 2009.  

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Manual de procedimentos contábeis 

para fundações e entidade de interesse social. Brasília: CFC, 2003.  

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. (atualizada por - 

CAMPOS, Dejalma). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

FACULDADE DE ECONOMIA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA 

USP.Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

IUDÍCIBUS, S. MARTINS, E. GELBCKE, E. R. Manual de contabilidade das sociedades 

por ações: aplicável às demais sociedades. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade: para não 

contadores. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 10. ed. São Paulo, 2003. 

 

 

Nome da disciplina: MATEMATICA II 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Aplicação dos conceitos matemáticos e interpretação de problemas. Conceitos de 

limites. Cálculo de limites. Verificação de limites no infinito e assíntotas horizontais, verticais 

e oblíquas Taxas de crescimento gráfico de funções diversas com a finalidade de identificar 

máximo, mínimo e ponto de inflexão. Cálculos envolvendo a maximização de objetos sólidos 

e situações econômicas, concluindo com taxas de crescimento. 

 

Bibliografia Básica 

GUIDORIZZI. Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

HARIKI, Deiji. Matemática Aplicada: Administração, Economia e Contabilidade. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

HARIKI, Seiji; ABDOUNUR, Oscar João. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2012 

 ROQUE, Waldir L. Introdução ao cálculo numérico. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 

AVILA, Geraldo. Cálculo I: funções de uma variável. 6. ed. Rio de Janeiro:LTC, 1994. 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. (atualizada por - 

CAMPOS, Dejalma). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

HARIKI, Deiji. Matemática Aplicada: Administração, Economia e Contabilidade. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

OLIVEIRA, E. C. Introdução aos Métodos da Matemática Aplicada. 2. ed. Campinas 

(SP): Unicamp, 2003. 

SILVA, S. M. Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

 

Nome da disciplina: FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 
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Conteúdo: Homem, Sociedade e Cultura. Fundamentos e Métodos das Ciências Sociais A 

sociologia clássica e seus principais expoentes. Sociologia do desenvolvimento e as 

implicações da expansão do capitalismo e suas consequências no Brasil e no mundo. 

Antropologia objeto e objetivos. Antropologia Cultural. Componentes da cultura: 

conhecimentos, crenças, valores, normas e símbolos. Relativismo e etnocentrismo. Relações 

sociais e culturais nas organizações. Composição étnica do Brasil. A questão racial no Brasil e 

as relações de gênero: o enigma da igualdade. Diferentes modos de integração social para os 

indígenas e afro-descentes no Brasil.  

 

Bibliografia Básica: 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 

1986. 

MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia uma Introdução. 7. ed.  - São Paulo: Atlas, 

2010. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Henrique L.. Bibliografia afro-brasileira: estudo sobre o negro. 2. ed. Cátedra, 

1979. 

FREITAS, George Alberto. Decomposição dos fatores de crescimento pró-pobre: 

evidências para a zona rural brasileira. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2011. 

DAMATTA, Roberto. Que Faz o Brasil, Brasil? Rocco, 2001. 2 exemplares 

MELO, Luis Gonzaga de. Antropologia Cultural: iniciação, teoria e temas. 7. ed. Vozes, 

2000. 

MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de antropologia filosófica. 12.  

ed. São Paulo: Paulus, 2005. 

 

 

Nome da disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Identificar conceitos, fontes e ramos do Direito. Atos e Fatos Jurídicos. Teoria dos 

Negócios Jurídicos. Percepção e a interpretação dos atos e fatos jurídicos que possam afetar a 

administração das organizações. Demonstrar a Instrumentalidade do Direito. Teoria das 

Obrigações. Sociedade moderna e a função da poupança e do crédito. Títulos de Crédito. 

Aspectos gerais dos contratos. Contratos típicos e atípicos. Alguns dos Contratos Típicos. 

Cooperativismo: relevância, perspectivas e tendência como instrumento de desenvolvimento 

social, econômico e de cidadania com inclusão social. A Franquia Empresarial e o Contrato 

Eletrônico: relevância, perspectivas e tendências. 

 

Bibliografia Básica 

ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo descomplicado.-18. Ed. rev. e atual. – 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2010. 

MEYRELLES, Helly L. Direito Administrativo Brasileiro. 32 ed. Ed. Malheiros, 2006. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional Administrativo. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 

 

Bibliografia Complementar 
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AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 44 ed. São Paulo: Globo, 2005. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Coleção Saraiva de Legislação 

33. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

MARTINS, Ives G.,NASCIMENTO, Carlos V. Comentários à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MELLO, Celso A. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. Ed. Malheiros, 2006. 

BRASIL. Código Tributário e Constituição Federal. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Nome da disciplina: PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 

Período: 2º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Origem e Desenvolvimento da Psicologia como Ciência; As Principais 

Abordagens da Psicologia: S. Freud e a Psicanálise, B. F. Skinner e a Teoria Comportamental, 

Teoria da Gestalt e a Psicologia Humanista; Psicologia Aplicada à Administração; Estrutura, 

Dinâmica e Desenvolvimento da Personalidade; Teorias da Motivação; O Sofrimento 

Psíquico no Trabalho; Relações Interpessoais e Desenvolvimento Humano; Processos de 

Comunicação nas Organizações; O Processo Grupal; Grupos e Equipes de Trabalho nas 

Organizações; Liderança; Gestão de Conflitos e Tomada de Decisão; Poder nas Organizações. 

 

Bibliografia Básica 

BOCK, Ana Maria Bahia; FURTADO, Odair & TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. 

(Orgs.). Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

DAVIDOFF, Linda L. Introdução a Psicologia.  São Paulo: Pearson Makron, 2005. 

ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional. São Paulo: Thompson Pioneira, 

2002. 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 4 ed. São Paulo: Saraiuva, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BERNARDES, Cyro. Sociologia aplicada à Administração: gerenciando grupo nas 

organizações. São Paulo: Atlas. 2005. 

FLEURY, Maria Tereza L.; FISCHER, Rosa Maria. Cultura e poder nas organizações. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: uma introdução São Paulo: Atlas, 2001. 

BIAGGIO, Ângela M. Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 17. ed. Petropólis, RJ: Vozes, 

2003. 

SKINNER, B. F. Sobre o behaviorismo. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.  

 

 

Nome da disciplina: ECONOMIA 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Economia geral e economia brasileira. Conceitos de economia. História do 

pensamento econômico. Introdução à atividade econômica e aos problemas econômicos 

atuais. Formação de preços e a orientação das atividades econômicas. Macro e 

microeconomia. Fundamentos da análise macroeconômica. Problemas macroeconômicos. 

Modelos macroeconômicos. Teoria da firma. Demanda. Oferta. Determinantes da demanda e 

da oferta agregada Moeda. Juros e renda. Relações com o exterior. O problema da incerteza e 

o equilíbrio geral. 
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Bibliografia Básica 

MONTELLA, Maura. Economia passo a passo. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

ROSSETTI, José Paschoal.  Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez Garcia. 

Fundamentos de economia. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007.. 

Bibliografia Complementar 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Nacional, 2003.  

GREMAUD, Amaury Patrick. Economia Brasileira Contemporânea. 6ª edição. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

MORINI, Cristiano; SIMÔES, Regina Célia; DAINEZ, Valdir Lusif. Manual de Comércio 

Exterior. Campinas SP: Alínea, 2006. 

PINHO, Diva B. VASCONCELOS, M. Manual de Economia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. 

PRADO, Caio Júnior. História econômica do Brasil. 35.ed. São Paulo: Brasiliense. 2004. 

WESSELS, Walter. Microeconomia: teoria e aplicações. 2 ed. São Paulo: Saraivca, 2010. 

 

 

Nome da disciplina: LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Noções Gerais. A atividade humana e o trabalho. A empresa no direito do 

trabalho e na lei brasileira. Os direitos sociais na constituição brasileira Relações de trabalho 

d relações de emprego. Contrato Individual de trabalho. Rescisão do contrato de trabalho 

Contrato temporário de trabalho. Terceirização no direito do trabalho. Estabilidade r\o 

emprego Elementos e princípios de proteção ao salário Participação dos empregados nos 

lucros da empresa. Organização sindical: estrutura e funcionamento Negociação coletiva. 

Dissídio individual e coletivo. Direito de greve. Legislação previdenciária A seguridade social 

a partir da Constituição Federal de 1988. Acidentes de trabalho Noções gerais do processo 

trabalhista. 

 

Bibliografia Básica 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso do direito do trabalho. 4 ed. LTR. 2008. 

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de Direito da 

Seguridade Social. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

OLIVEIRA, Cinthia Machado de... et.al. Manual de prática trabalhista. 4 ed. Porto Alegre: 

Verbo Jurídico Editora, 2012. 

SILVA, Paulo Renato Fernandes da. Cooperativas de Trabalho, tercerização de serviços e 

direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTr, 2013. 

ZANAIGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social: Direito do Trabalho. 9. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

AMARO. Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BRASIL. Constituiçao da Republica Federativa do Brasil. 38 ed. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

BRASIL. Código Tributário e Constituição Federal. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

_______. Còdigo Civil. Saraiva, 2008. 

GRINOVER, Ada Pelegrini. Còdigo Brasileiro de Defesa do Consumidor. 8 ed. Forense 

Universitaria, 2005. 
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OLIVEIRA, Aristeu de. Estágio, trabalho temporário e trabalho de tempo parcial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

Nome da disciplina: ORGANIZAÇÃO SISTEMAS E METODOS 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Princípios e Fundamentos de O & M Modelos Organizacionais. Instrumentos de 

Organização do Trabalho. Instrumentos de Comunicação das Organizações Análise dos 

Sistemas Administrativos. A interligação entre O & M e informática. O analista de O & M 

nos processos de informatização. 

 

Bibliografia Básica 

ARAÚJO, Luiz Cezar G. de. Organizações, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional.  4 ed. Vol. 1 . São Paulo: Atlas, 2010. 

BALLESTERO-ALVAREZ. Maria Esmeralda. Manual de organização sistemas métodos: 

abordagem...4. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

CARREIRA, Dorival. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Saraiva, 2007. 

OLIVEIRA, Nelio. Organizações automatizadas: desenvolvimento e estrutura da 

empresa moderna. Rio de Janeiro: LTC 2007.Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Luiz Cezar G. de. Organizações, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional. 3 ed. Vol.2 . São Paulo: Atlas, 2010. 

CURY, Antonio. Organizações e Métodos: uma visão holística. 8 ed. São Paulo: Atlas, 

2006.  

CHlNELATO FILHO. João O & M integrado à informática. 8. ed. Rio de Janeiro LTC, 

2001. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LUCENA, Maria Diva. Planejamento Estratégico e gestão de desempenho para  

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, organizações e métodos.  13 ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

 

Nome da disciplina: ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Probabilidade. Distribuições Discretas e contínuas de amostragem. Intervalos de 

confiança e testes de hipóteses. Aplicações dos softwares estatísticos com o uso do 

computador. 

 

Bibliografia Básica 

NEUFELD, John.Estatìstica Aplicada à Administraçao: usando excell. 2003. 

LARSON, RON. Estatística Aplicada. Prentice Hall, 2004. 

MARTINS,  Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e aplicada. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

SILVA, Ermes Medeiros da et al. Estatística: para os cursos de administração. 4. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. Volume I. 

 

Bibliografia Complementar 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. (atualizada por - 

CAMPOS, Dejalma). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  
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NEUFELD. John L. Estatística aplicada À administração: usando Excel. São Paulo: 

Pearson; 2003. 

RON, Larson; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. 4 ed. São Paulo: Pearson 

SILVA, S. M. Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2005. 

VERAS, Lilia. Matemática Financeira: uso da calculadora. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Nome da disciplina: MATEMATICA FINANCEIRA 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Regimes de capitalização Juros simples e compostos. Montantes presentes e 

futuras. Atualização monetária, empréstimos, taxas equivalentes e taxas efetivas. Custo anual. 

Taxa de retorno. Critérios Econômicos de decisão.  

 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 12 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

CRESPO. Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira. 13.ed. São Paulo. Saraiva, 

2002. 

MATHIAS, Washington F;GOMES, José Maria. Matemática financeira: exercícios. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 

NETO, Alexandre A. Matemática Financeira e suas aplicações. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização do Excel 2010: aplicável 

também à versão 2007. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. (atualizada por - 

CAMPOS, Dejalma). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

LARSON, RON. Estatística Aplicada. Prentice Hall, 2004. 

LIMA, Iran Siqueira; LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de; PIMENTEL, Renê 

Coppe (coords). Curso de Mercado Financeiro. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012.SILVA, S. M. 

Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2005. 

VERAS, Lilia. Matemática Financeira: uso da calculadora. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

 

Nome da disciplina: METODOLOGIA DA PESQUISA 

Período: 3º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: A pesquisa como base para elaboração de trabalhos científicos dando ênfase ao 

exercício da pesquisa bibliográfica e fundamentação teórico-empírica. Normas técnicas para a 

elaboração de documentos técnico-científicos. Monografias e relatórios de estágio. 

 

Bibliografia Básica 

COSTA, Ana Rita Firmino; BERTOLDO, et all. Orientações metodológicas para produção 

de trabalhos acadêmicos. 7. ed. Maceió: Edufal, 2006.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.   São Paulo Cortez, 

2002. 

VERGARA, Sylvia Constam. Projetos e Relatórios em Administração. 9. ed. São Paulo: 

Atlas. 2009. 

___________. Métodos de Pesquisa em administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da 

ABNT. 4. ed. João Pessoa: UFPB, 2007.  

COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de pesquisa em administração. 7 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

FRANÇA, Junia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2007.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de Projetos de Pesquisa Científica. São Paulo: 

Avercamp. 2003. 

 ____ ______.   Manual de Monografia, Dissertação e Tese.    São Paulo; Avercamp. 2004. 

VERGARA, Sylvia Constam. Projetos e Relatórios em Administração. 8. ed. São Paulo: 

Atlas. 2007. 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Coleta de dados no campo. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

Nome da disciplina: TOPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO I 

Período: 4º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Os tópicos serão complementares aos conteúdos ministrados durante o curso. 

Visam proporcionar aos participantes a oportunidade de debater temas da atualidade e que 

sejam relevantes para formação de administradores-empreendedores e estrategistas da 

comunicação e marketing. Temas como Responsabilidade social corporativa, Comunicação 

de crises, Mídia e opinião pública, Memória institucional, Avaliação de programas de 

comunicação, treinamento e qualidade, Eventos, Patrocínios (esportivo, cultural e social), 

entre outros, comporão as discussões nesta disciplina.Trabalho dos conteúdos do Enade nos 

Ciclos Avaliativos do Curso de Administração. 

 

Bibliografia Básica 

Definida com base em artigos, sites e livros disponíveis na biblioteca ou disponibilizados 

pelos professores ou especialistas convidados, de acordo com cada tema desenvolvido. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Luiz Cezar G. de. Organizações, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional.  4 ed. Vol. 1 . São Paulo: Atlas, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico; Fundamentos e 

aplicações. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

MEREDITH, Jack R.; MANTEL JR. Samuel J. Administração de projetos uma 

abordagem gerencial. 4. ed. LTC, 2003.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial; Conceitos, 

metodologia, práticas. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PASCHOAL, Luiz. Gestão de pessoas nas micro, pequenas e médias empresas. Ed. 

Qualitymark, 2006. 

WERNKE, Rodney. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

Nome da disciplina: LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Período: 4º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Direito Constitucional Tributário. Princípios, competência e limitações ao poder 

de tributar. Teoria geral do Direito Tributário. Tributo. Receita pública. Despesa pública. 
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Orçamento público. Lei de responsabilidade fiscal. Introdução ao estudo do Direito 

Tributário. 

 

Bibliografia Básica 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário; Esquematizado. 2. Ed. São Paulo: Método, 

2008. 

BRASIL. Código Tributário e Constituição Federal. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

MACHADO, Hugo de Brito.  Curso de Direito Tributário.  29 ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. 

 

Bibliografia Complementar 

AMARO. Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

CARVALHO. Paulo de Barro.  Curso de Direito Tributário. 17 ed. São Paulo. Saraiva, 

2005. 

COELHO. Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro.  Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. 

CONTI, José Maurício. Direito Financeiro na Constituição de 1988. São Paulo: Oliveira 

Mendes, 1998. 

BALEEIRO, Aliomar.  Uma introdução à ciência das finanças. 16. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. 

 

 

Nome da disciplina: PESQUISA OPERACIONAL 

Período: 4º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Conceitos. Fases de uma pesquisa operacional. Programação linear. Noções sobre 

espaço vetorial. Teoria de Filas. O método simplex. Dualidade. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino. Introdução à Pesquisa Operacional.  4 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. 

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional na tomada de decisão. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2006 

MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa Operacional: curso introdutório. São Paulo: 

Thompson, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

BALEEIRO, Aliomar.  Uma introdução à ciência das finanças. 16. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. 

LARSON, RON. Estatística Aplicada. Prentice Hall, 2004. 

NETO, Alexandre A. Matemática Financeira e suas aplicações. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

SILVA, Hermes et al. Pesquisa Operacional. 3ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

VERAS, Lilia. Matemática Financeira: uso da calculadora. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Nome da disciplina: PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA 

Período: 4º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Análise ambiental. Ambiente externo; oportunidades e ameaças. Ambiente 

interno: recursos da empresa Missão, objetivos e estratégias: conceito e formulação. 
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Estratégias de nível empresarial. Administração de portfólio empresarial. Estratégias no nível 

da unidade de negócio. Estratégias funcionais. Implementação de estratégias: estratégia 

organizacional, liderança, poder e cultura. Processo de controle estratégico e desempenho. 

Administração estratégica em organizações sem fins lucrativos. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico; Fundamentos e 

aplicações. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

COSTA, Eliezer da. Gestao Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2005. 

COSTA, Elieser Arantes da Costa. Gestão estratégica da empresa que temos para a 

empresa que queremos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

OLIVEIRA. Djalma de. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas 22. ed. 

São Paulo: Atlas. 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

ARAÚJO, Luiz Cezar G. de. Organizações, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional.  4 ed. Vol. 1 . São Paulo: Atlas, 2010. 

LUCENA, Maria Diva. Planejamento Estratégico e gestão de desempenho para  

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

MEREDITH, Jack R.; MANTEL JR. Samuel J. Administração de projetos uma 

abordagem gerencial. 4. ed. LTC, 2003.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial; Conceitos, 

metodologia, práticas. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: conceitos, 

metodologia, práticas. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SERRA,  Fernando  A.  Ribeiro; TORRES,  Maria Candida S.; TORRES, Alexandre Pavan . 

Administração estratégica: Conceitos, roteiro prático e casos. Rio de Janeiro: Reichmann e 

Affonso Editores, 2004. 

KLUYVER, Cornelis A. de; PEARCE II, John. Estratégia: uma visão executiva. 3 ed. São 

Paulo: Pearson, 2010. 

 

Nome da disciplina: CONTABILIDADE PÚBLICA 

Período: 4º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Lei n° 4320/64, Normas Gerais de Direito Financeiro e Orçamento. Conceitos, 

objetivos, fases da Lei Orçamentária e Contabilidade Pública. 

 

Bibliografia Básica 

GIÁCOMONI. James. Orçamento Público. 12 ed São Paulo; Atlas. 2003. 

KOHAMA. Hélio. Contabilidade Pública: teoria e pratica. 10 ed. São Paulo: Atlas. 2006. 

PISCITELI, Roberto Boccacio et al.   Contabilidade Pública: Uma abordagem da 

Administração Financeira Pública. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. (atualizada por - 

CAMPOS, Dejalma). 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.  

LARSON, RON. Estatística Aplicada. Prentice Hall, 2004. 
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NETO, Alexandre A. Matemática Financeira e suas aplicações. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

PISCITELI, Roberto Boccacio et al.   Contabilidade Pública: Uma abordagem da 

Administração Financeira Pública. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

SILVA, Hermes et al. Pesquisa Operacional. 3ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE PEQUENA E MICRO EMPRESA 

Período: 4º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Técnicas de gestão de micro e pequenas empresas. A certificação organizacional. 

Padrões de qualidade em serviços A manutenção do mercado e atenção ao cliente. Gestão de 

negócios familiares. 

 

Bibliografia Básica 

LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; PISA, Beatriz Jackiu. Administrando micro e 

pequenas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

LONGENECKER, Justin G.; MOORE, Carlos W..PETTY, J. William. Administração de 

pequenas empresas. 13 ed. São Paulo: Pioneira. 2011. 

PASCHOAL, Luiz. Gestão de pessoas nas micros, pequenas e médias empresas: para 

empresários e dirigentes. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011. 

TACHIZAWA. Takeshy; FARIA, Marilia de Sant’Anna. Criação de novos negócios: gestão 

de micro e pequenas empresas. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

BARROS, Ageu. Gestão estratégica nas pequenas e médias empresas. Editora Ciência 

Moderna, 2005. 

BORNHOLDT, Werner. Governança na empresa familiar. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

LUCENA, Maria Diva. Planejamento Estratégico e gestão de desempenho para  

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial; Conceitos, 

metodologia, práticas. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PASCHOAL, Luiz. Gestão de pessoas nas micro, pequenas e médias empresas. Ed. 

Qualitymark, 2006 

PEDROSO, Ediberto. Administração e os novos paradigmas. Ed. Qualitymark, 2004. 

 

 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTARIA I 

Período: 5º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Ambiente e objetivo da administração financeira. A empresa e o Mercado 

Financeiro. Tributação e Lucratividade. Orçamento de Capital. Elementos de análise da 

situação econômico-financeira das empresas. Alternativas de captação e aplicação dos 

recursos financeiros. 

 

 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2003.  

HOJI, Masakazu. Administração Financeira: Guia para educação financeira corporativa 

e gestão financeira pessoal. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 



 
 

62 

 

LEMES JÚNIOR. Antônio. Administração Financeira: princípios, fundamentos e praticas 

brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 

SILVA, José Pereira. Análise financeira das empresas. 11 ed. Atualizada. São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

Bibliografia Complementar 

CRESPO. Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira. 13.ed. São Paulo. Saraiva, 

2002. 

MATHIAS, Washington F;GOMES, José Maria. Matemática financeira: exercícios. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 

NETO, Alexandre A. Matemática Financeira e suas aplicações. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

SAMVICENTE, Antônio Zoratto. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

WESTON: J.  Fred,   BRIGHAM,   Eugene  P.  Fundamentos  da  administração 

financeira. 10 ed. São Paulo: Atlas. 2000. 

 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PRODUÇÃO I 

Período: 5º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Definição e objetivos da administração de recursos humanos e produção. Conceito 

de recursos materiais, recursos patrimoniais e serviços. O sistema empresa e o Subsistema 

materiais. Tipos de materiais. Estoques: conceito, funções, objetivos, previsão, custos, níveis, 

classificação ABC. Sistemas de controle, avaliação e lotes econômicos. Armazenagem de 

materiais' função dos almoxarifados, normas de estocagem, unidades de estocagem, 

padronização, especificação e normalização. Inventário físico Fundamentos da administração 

da produção. O contexto da administração da produção. Fatores de produção e recursos 

empresariais. Conceitos de administração da produção. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Materiais. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

CORRÊA, Henrique L. et al. Administração de Produção e operações: manufatura. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: Uma abordagem 

logística. 4ª ed.  São Paulo: Ed. Atlas, 2007. 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. 3 

ed. São Paulo: Atlas, 2009 

 

Bibliografia Complementar 

BARBARÁ, Saulo (org.). Gestão de processos: fundamentos, técnicas...2. Ed. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2006.  

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística Hospitalar: teoria e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

LUCENA, Maria Diva. Planejamento Estratégico e gestão de desempenho para  

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

PALADINI, edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e 

processos. 2. Ed. Atlas, 2009.  

SLACK, Nigel et al. Administração da produção: edição compacta. São Paulo: Atlas. 2002. 

 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLOGICA 

Período: 5º Semestre 
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Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Introdução ao estudo de marketing: produtos e componentes.   Mercado; 

promoção; comportamento do consumidor; preço. 

 

Bibliografia Básica 

KOTLER, Philip. Principios de Marketing. 12 ed. Editora Person, 2007. 

COBRA, Marcos. Administraçao de marketing no Brasil. Editora Cobra, 2006. 

SILVA, José Aragao. Marketing. Center, 2008. 

CAMARGO, Pedro. Comportamento do consumidor: a biologia, anatomia e filosofia do 

consumo. Ribeirão Preto: Novo Conceito, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

COBRA, Marcos. Consultoria em marketing: manual do consultor. Editora Cobra, 2003. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

MIRANDA, Roberto Lira. Marketing do varejo; E alianças estratégicas com a indústria.  

Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1997.  

PALACIOS, Tomás Manuel Bañegil; SOUSA, José Manuel Meireles de. Estratégias de 

Marketing internacional. São Paulo: Atlas, 2012. 

SAVIANI, José Roberto. O analista de negócios e da informação; O perfil moderno de um 

profissional que utiliza a informática para alavancar os negócios empresariais. 4. Ed. São 

Paulo: Atlas, 1998. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS I 

Período: 5º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: As organizações e a Administração de Pessoal. O sistema de Administração de 

RH. Desafios da Gestão de Pessoal. O subsistema de Provisão de RH. 

 

Bibliografia Básica 

MARRAS Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 

estratégico. São Paulo: Futura, 2000. 

PASCHOAL, Luiz. Gestão de pessoas: nas micro, pequenas e médias empresas... Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2006.  

RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

SOTO, Dr. Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das organizações. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

WOOD JR, Thomaz (coord.). Mudança organizacional. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto.   Recursos Humanos. 7 ed.  São Paulo: Atlas, 2002. 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreira: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL Antônio Carlos. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas. 2005. 

MAXIMIANO. Antônio César Amaru.  Introdução à Administração. São Paulo: Atlas. 

2009 

PETTIGREW, A (et al.). Cultura e poder nas organizações. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Nome da disciplina: ECONOMIA BRASILEIRA 
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Período: 5º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Economia colonial. Economia cafeeira e origens da indústria. O PIB: conceito. 

Desenvolvimento e distribuição de renda. Produto per capita. Indicadores sociais. Políticas e 

estratégias de desenvolvimento econômico. Estrutura do PIB. O Plano SALTE. O Plano de 

Metas e o Plano Trienal. O PAEG. O Plano de Desenvolvimento - O "Milagre Econômico 

Brasileiro" - A política de combate à inflação da Nova República. Os planos econômicos A 

Globalização: conceito, inter-relação entre mercados regionais integrados. Economia alagoana 

e sergipana. 

 

Bibliografia Básica 

GIAMBIAGI, Fabio. Economia brasileira contemporânea (1945-2004). Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005.  

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JR, 

Rudnei. Economia brasileira contemporânea. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

LACERDA, Antônio Corrêa de. Economia Brasileira. São Paulo: Saraiva, 2000. 

PATROCÍNIO, Daniel Moreira do Patrocínio. Direito empresarial: teoria geral, direito 

societário, títulos de crédito, recuperação de empresa, falência. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2009. 

PRADO, Caio Júnior. História econômica do Brasil. 35.ed. São Paulo: Brasiliense. 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

ABREU, Marcelo de Paiva ET AL. A ordem do progresso: cem anos de .... Rio de Janeiro: 

Campus, 1990. 

FARIA, Sheila de Castro A colônia Brasileira: economia e diversidade. São Paulo: Moderna. 

2004. (Coleção Polêmica). 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 32 ed. Nacional, 2003. 

LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. Comportamento do consumidor brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. 14 ed. São Paulo: Best Seller, 

2004. 

 

 

Nome da disciplina: TOPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO II 

Período: 5º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Os tópicos serão complementares aos conteúdos ministrados durante o curso. 

Visam proporcionar aos participantes a oportunidade de debater temas da atualidade e que 

sejam relevantes para formação de administradores-empreendedores e estrategistas da 

comunicação e marketing. Temas como Responsabilidade social corporativa, Comunicação 

de crises, Mídia e opinião pública, Memória institucional, Avaliação de programas de 

comunicação, treinamento e qualidade, Eventos, Patrocínios (esportivo, cultural e social), 

entre outros, comporão as discussões nesta disciplina. Trabalho dos conteúdos do Enade nos 

Ciclos Avaliativos do Curso de Administração. 
 

Bibliografia Básica 

Alem de artigos, sites e livros disponíveis na biblioteca ou disponibilizados pelo professor ou 

especialistas convidados, de acordo com os temas desenvolvidos. 
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Bibliografia Complementar 

AMATUCCI, Marcos. Internalização de empresas: teorias, problemas e casos. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

ARAÚJO, Luiz Cezar G. de. Organizações, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional.  4 ed. Vol. 1 . São Paulo: Atlas, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico; Fundamentos e 

aplicações. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

PEDROSO, Ediberto. Administração e os novos paradigmas. Ed. Qualitymark, 2004. 

MANSUR, Ricardo. Balanced scorecard (BSC) – revelando SEPV: estudos de casos 

brasileiros. Ed. Ciência Moderna , 2008. 

 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTARIA II 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Administração de caixa e das aplicações financeiras; administração de contas a 

pagar; administração de contas a receber e de estoques; Custo de capital.  administração de 

ativos correntes; orçamento de caixa; lucratividade e risco do investimento de capital e sua 

administração. 

 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2003.  

LEMES JÚNIOR. Antônio. Administração Financeira: princípios, fundamentos e praticas 

brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 

MARARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7 

ed. São Paulo: Atlas,2010. 

 

Bibliografia Complementar 

CRESPO. Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira. 13.ed. São Paulo. Saraiva, 

2002. 

MATHIAS, Washington F;GOMES, José Maria. Matemática financeira: exercícios. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2004. 

NETO, Alexandre A. Matemática Financeira e suas aplicações. 11 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

SAMVICENTE, Antônio Zoratto. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

WESTON:  J.   Fred,   BRIGHAM,   Eugene  P.  Fundamentos  da  administração 

financeira. 10 ed. São Paulo: Atlas. 2000. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DE TERCEIRO SETOR 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: O composto social das organizações associativas. Cooperativismo e cooperativas. 

Associações de classes empresariais ONG's OCIP's. Fundações. Movimentos sociais. Público 

e privado. Terceiro setor. O papel da gestão de organizações não-governamentais no mundo 

contemporâneo. Reforma do Estado. Re-ordenamento institucional. Descentralização e 

democracia do processo decisório nas organizações. Estratégia da administração participativa, 

cooperativista. Participação e desempenho corporativo na empresa. Formação e evolução das 

alianças cooperativistas da empresa. Cooperativismo entre as pequenas e médias empresas. O 

efeito do cooperativismo na administração das empresas. Associativismo conceito e 
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aplicabilidade ao mercado. Prestação de serviços: conceito, importância da qualidade na 

prestação de serviços. Nichos de mercados ainda não preenchidos. Futuro da prestação de 

serviços no Brasil. 

 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Adriano Dias. O cooperativismo sob a ótica da gestão estratégica global. 

São Paulo: Baraúna, 2011 

CRUZ, Célia, ESTRAVIZ, Marcelo. Captação de Diferentes recursos para organizações 

sem Fins lucrativos. São Paulo Instituto Fonte 2003. 

DRUCKER.    Peter Ferdinand.    Administração em organizações sem   fins lucrativos: 

princípios e práticas. São Paulo: Pioneira, 2006. 

TACHIZAWA, Takesky. Organizações não-governamentais e terceiro setor. 4 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

CAMARGO. M F. de. et al. Gestão do Terceiro Setor no Brasil: Estratégias de captação de 

recursos para organizações sem fins lucrativos. São Paulo: Futura, 2001. 

LUCENA, Maria Diva. Planejamento Estratégico e gestão de desempenho para  

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

MEREDITH, Jack R.; MANTEL JR. Samuel J. Administração de projetos uma 

abordagem gerencial. 4. ed. LTC, 2003.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial: Conceitos, 

metodologia, práticas. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

_______________. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem: uma 

abordagem prática. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Manual de procedimentos contábeis 

para fundações e entidades de interesse social. Brasília: CFC, 2003.  

YOUNG, Lúcia Helena Briski. Sociedades cooperativas: resumo prático. 8 ed. Curitiba: 

Juruá Editora, 2012. 3ª reimpressão. 

SANTOS, Diego Palau Flores dos. Terceirização dos serviços pela administração: estudo 

de responsabilidade subsidiária. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

Nome da disciplina: JOGOS E SEMINÁRIOS 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Simulação através de jogos de empresa de situações do cotidiano das 

organizações, tais como: liderança, conflitos, identificação de problemas, e soluções, 

promoção da cooperação entre membros de uma equipe possibilitando assim, a evolução da 

capacidade dos futuros gestores em conviver com situações gerenciais reais, permite liberdade 

para exploração de idéias e oferece espaço para a criatividade. 

 

Bibliografia Básica 

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresas e técnicas vivenciais. 2 ed. Pearson Prentice 

Hall, 2007. 

JALOWITZKI, Marise. Jogos e técnicas vivenciais nas empresas: guia prático de 

dinâmica de grupo. São Paulo: Madras, 2011. 

MILITAO, Albigenor & Rose. Jogos, Dinâmicas & Vivencias Grupais: Como Desenvolver 

sua melhor “Técnica em Atividades Grupais. 2. reimpressão. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2000. 

LAFLEY, Alan G; CHARAN, Ram. O Jogo da liderança. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e jogos na empresa: métodos, instrumentos e práticas de 

treinamento. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES. Celso. Manual de Técnicas. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

FRITZEN, Silvino J. Dinâmica de Recreações e Jogos. Rio de Janeiro: Ed. Vozes. 2012.  

________, Silvino J.Jogos Dirigidos. Rio de Janeiro: Ed. Vozes. 2012.  

GRAMIGNA, Maria Rita. Vivencia para dinâmica de grupos: a metamorfose do ser em 

360 graus. 2 ed. São Paulo: Madras, 2007. 

JALOWITZKI, Marize. Jogos e técnicas vivenciais nas empresas: guia prático de dinâmica 

de grupo. 3 ed. São Paulo:Madras, 2007. 

__________, Marize. Vivências para dinâmicas de grupo: a metamorfose do ser em 360 

graus. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2007. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE MARKETING 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Evolução do conceito de marketing. Sistemas de marketing. Tipos de mercados. 

Segmentação de mercado. Comportamento do consumidor. Composto de marketing. 

Conceitos e componentes de um sistema de informática de marketing. Seleção de mercados 

alvos. Estudos de tendências de mercado. Análise do mercado consumidor e do 

comportamento do comprador. O marketing nas organizações e na sociedade. Criação da 

satisfação do consumidor através da qualidade, serviço e valor. Planejamento estratégico 

orientado para o mercado. Administração do processo e de planejamento de marketing. 

 

Bibliografia Básica 

KOTLER, Philip. Principios de Marketing. 12 ed. Editora Person, 2007. 

COBRA, Marcos. Administraçao de marketing no Brasil. Editora Cobra, 2006. 

SILVA, José Aragao. Marketing. Center, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

KOTLER, P. Administração de marketing:  planejamento,  implementação  e controle. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

COBRA, Marcos.. Consultoria em marketing: manual do consultor. Editora Cobra, 2003. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2001 

MIRANDA, Roberto Lira. Marketing do varejo; E alianças estratégicas com a indústria.  

Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1997.  

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie lazar. Comportamento do consumidor. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Conceitos básicos. A questão ambiental na empresa; gestão ambiental e ética nos 

negócios. Abordagens econômicas no meio ambiente. Estratégia ambiental, impactos de 

questão ambiental nas organizações. Pesquisa de tecnologia ambientalmente adequada. 

Auditoria ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). A questão ambiental e a 

educação. Princípios e objetivos da Educação Ambiental. A educação como fator de defesa do 
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patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto 

Ambiental. Conservação e valorização ambiental. 

 

Bibliografia Básica 

ALBUQUERQUE, José de Lima (org.). Gestão ambiental e responsabilidade social. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. Conceitos, modelos e instrumentos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

KARKOTLI, Gilson; ARAGÃO, Sueli Duarte. Responsabilidade social: uma introdução à 

gestão transformadora das organizações. Petrópolis: Vozes, 2012. 

LOUREIRO, Carlos Frederico B.; LAYRARGUES, Philippe Pomier; CASTRO, Ronaldo 

Souza de. (orgs.). Repensar a educação ambiental: um olhar crítico. São Paulo: Cortez, 

2009.  

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

BASTO FILHO, Jenner B.; AMORIM, Nádia F. M.; LAGES, Vinicius Nobre. Cultura e 

desenvolvimento: a sustentabilidade cultural em questão. Maceió: PRODEMA/UFAL, 1999.  

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/SBF. Sistema nacional de unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, Brasília 2002. 

KARKOTLI,  Gilson; ARAGAO,   Sueli Duarte.   Responsabilidade social: Uma 

contribuição à gestão transformadora das organizações. Petrópolis: Vozes. 2003. 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento humano, trabalho decente e o futuro dos 

empreendedores de pequeno porte no Brasil. UNDP, 2002.  

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TENÓRlO. Fernando G. Responsabilidade Social Empresarial. São Paulo; FGV. 2004. 

 

 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PRODUÇÃO II 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Estudo teórico-prático, análise crítica e compreensão de sistemas, técnicas e 

procedimentos relativos ao dimensionamento, controle, armazenamento e movimentação de 

materiais e produção da empresa pública e privada. Fundamentos da administração da 

produção. O contento da administração da produção. Fatores de produção e recursos 

empresariais Conceitos de administração da produção. Modelo de transformação. Papel 

estratégico e objetivo da produção. Estratégia de produção. Sistemas de produção. Sistema 

MRP II. Sistema de produção just-in-time. Produtividade. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Materiais. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

CORRÊA, Henrique L. et al. Administração de Produção e operações: manufatura. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração de Produção. 2 ed. ver. 

Aumentada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005. 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: Uma abordagem 

logística. 4ª ed.  São Paulo: Ed. Atlas, 2007. 
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Bibliografia Complementar 

BARBARÁ, Saulo (org.). Gestão de processos: fundamentos, técnicas...2. Ed. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2006.  

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística Hospitalar: teoria e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

LUCENA, Maria Diva. Planejamento Estratégico e gestão de desempenho para  

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

PALADINI, edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e 

processos. 2. Ed. Atlas, 2009.  

SLACK, Nigel et al. Administração da produção: edição compacta. São Paulo: Atlas. 2002. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS II 

Período: 6º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Subsistemas de Aplicação de RH. Subsistema de Manutenção de RH. Novos 

paradigmas de cargos e salários. Subsistemas de treinamento e desenvolvimento. Controle de 

RH. 

 

Bibliografia Básica 

MARRAS Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 

estratégico. São Paulo: Futura, 2000. 

PASCHOAL, Luiz. Gestão de pessoas: nas micro, pequenas e médias empresas... Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2006.  

RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto.   Recursos Humanos. 7 ed.  São Paulo: Atlas, 2002. 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreira: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL Antônio Carlos. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas. 2005. 

MAXIMIANO. Antônio César Amaru.  Introdução à Administração. São Paulo: Atlas. 

2009 

PETTIGREW, A (et al.). Cultura e poder nas organizações. São Paulo: Atlas, 2007. 

SOTO, Dr. Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das organizações. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

WOOD JR, Thomaz (coord.). Mudança organizacional. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

 

Nome da disciplina: EMPREENDEDORISMO 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: O perfil do empreendedor. Busca e seleção de oportunidades de negócios. Ação 

comercial para empreendedores. O plano de negócios. Aspectos jurídicos, contábeis, fiscais e 

trabalhistas. Escolha de ponto comercial. Sistemas de informações gerenciais. Introdução ao 

sistema de Franchising. Franchising estratégico: crescimento e desenvolvimento de empresas, 

diagnóstico organizacional, diferencial competitivo, formatação. 
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Bibliografia Básica 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

DORNELAS, José Carlos de Assis.   Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios.  Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

LENZI, Fernando César; KIESEL. O empreendedor de visão. São Paulo: Atlas, 2009. 

LONGENECKER, Justin G.  Administração de pequenas empresas. São Paulo: Cengace 

Learning, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística Hospitalar: teoria e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

BORNHOLDT, Werner. Governança na empresa familiar: implementação e prática. Porto 

Alegre: Bookman, 2005 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo 

Pearson, 2009.. 

DONATO, José Varela. Empreendedorismo estratégia: Estudo da criação de duas empresas 

no setor de refrigerantes no Ceará. Fortaleza: BNB, 2014. 

SCHERER, Felipe Ost; CARLOMAGNO, Maximiliano Selistre. Gestão da Inovação na 

prática: como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Informação gerencial. Tipos e usos de informação. Tratamento das informações 

versus atividades fins. SIG. Sistemas especialistas. Sistemas de apoio à decisão. Sistemas 

executivos. Tópicos em Gerenciamento dos Sistemas: integração, segurança, controle. Uso 

estratégico da tecnologia da informação. Administração Estratégica da Informação. 

Desenvolvimento de ambientes eficientes/eficazes da tecnologia da informação. Aplicação da 

tecnologia da informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de vantagens 

competitivas. Globalização e estratégias competitivas. Internetworked business, intranets. 

 

Bibliografia Básica 

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação: o uso da Tecnologia para o 

Gerenciamento – São Paulo: Ed. Saraiva, 2004. 

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da Informação: um recurso estratégico no processo 

de gestão empresarial. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

BEUREN, Ilde Maria. Gerenciamento da informação. São Paulo: Atlas, 2000. 

BIO, S. R. Sistemas de Informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 1996. 

CRUZ, Tadeu. Tecnologias da Informação.2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de Informação Gerencial. 9ed. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

RESENDE, Denis A. e Abreu. Tecnologia de informação integrada e inteligência 

empresarial. São Paulo: Atlas, 2005. 
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Nome da disciplina: GESTÃO DE TURISMO E HOTELARIA 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Evolução histórica do turismo. O turismo como setor complexo. Planejamento 

estratégico de turismo. Planejamento estratégico de hotelaria. Turismo sustentável. Marketing 

em turismo e hotelaria. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Nelson. Hotel: Planejamento e Projeto. 6ª ed. São Paulo: Ed. Senac, 1999. 

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar: teoria e prática. 2 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. 

GONÇALVES, Maria Helena Barreto e CAMPOS, Luiz Cláudio de A. Menescal. 

Introdução ao Turismo e Hotelaria. Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 1998. 

PETROCHI, Mário. Hotelaria: planejamento e gestão. São Paulo: Futura 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística Hospitalar: teoria e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em hotelaria hospitalar. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

CARVALHO, Luiz Carlos Pereira; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. 

Introdução a economia do turismo. São Paulo: Saraiva, 2006.  

PETROCHI, Mário. Turismo: planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 1998. 

 

Nome da disciplina: COMÉRCIO EXTERIOR 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 60  horas 

Conteúdo: O Comércio Internacional. Política cambial. Movimento de capital e mercado 

financeiro. Blocos econômicos. Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL). Tópicos da 

legislação aduaneira adotada nos principais países com os quais o Brasil mantém comércio. 

Aspectos gerais e conceito de importação e exportação. Intervenção governamental no 

comércio internacional. Incentivos à exportação Internacionalização da empresa. Organismos 

e mecanismos de financiamento ás importações. Técnicas de negociações internacionais. 

Modelos e casos de marketing internacional. 

 

Bibliografia Básica 

BORTOTO, Artur César... et.al. Comércio exterior: teoria e gestão. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

LUDOVICO, Nelson. Como preparar uma empresa para o comércio exterior. V.1. 

SãoPaulo: Saraiva, 2009. (Série Comércio Exterior). 

SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. 14 ed. São Paulo: Best Seller, 

2004. 

SOUSA, José Meireles de. Fundamentos do comércio internacional. V.2. São Paulo: 

Saraiva, 2009. (Série Comércio Exterior). 

 

Bibliografia Complementar 

FARO, Ricardo; FARO, Fátima. Competitividade no comércio Internacional. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MAIA, Jaime. Economia internacional e comércio exterior. 10.ed. São Paulo: Atlas. 2003. 

LUND, Myrian Layr Monteiro Pereira; SOUZA, Cristóvão Pereira de; CARVALHO, Luiz 

Celso de. Mercado de capitais. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
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LUZ, Rodrigo. Comercio internacional e legislação aduaneira: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Campus. 2006. 

MORINI, Cristiano; SIMÔES, Regina Célia; DAINEZ, Valdir Iusif. Manual de Comércio 

Exterior. Campinas SP: Alínea, 2006. 

SANTOS,  Alexandre Pinheiro dos; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto 

Mayor. Mercado de capitais: regime sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

 

Nome da disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO III 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Os tópicos serão complementares aos conteúdos ministrados durante o curso. 

Visam proporcionar aos participantes a oportunidade de debater temas da atualidade e que 

sejam relevantes para formação de administradores-empreendedores e estrategistas da 

comunicação e marketing. Temas como Responsabilidade social corporativa, Comunicação 

de crises, Mídia e opinião pública, Memória institucional, Avaliação de programas de 

comunicação, treinamento e qualidade, Eventos, Patrocínios (esportivo, cultural e social), 

entre outros, comporão as discussões nesta disciplina. Trabalho dos conteúdos do Enade nos 

Ciclos Avaliativos do Curso de Administração. 

 

Bibliografia Básica 

Definida com base em artigos, sites e livros disponíveis na biblioteca ou disponibilizados 

pelos professores ou especialistas convidados, de acordo com cada tema desenvolvido. 

 

Bibliografia Complementar 

AMATUCCI, Marcos. Internalização de empresas: teorias, problemas e casos. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

DORNELAS, José Carlos de Assis.   Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

MANSUR, Ricardo. Balanced scorecard (BSC) – revelando SEPV: estudos de casos 

brasileiros. Ed. Ciência Moderna , 2008. 

SOUZA, Antônio de; DIEHL, Carlos Alberto. Gestão de custos: uma abordagem integrada 

entre contabilidade, engenharia e administração. São Paulo: Atlas, 2009. 

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

____________. Organizações não-governamentais e terceiro setor. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

Nome da disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Elaboração de projeto de pesquisa de graduação em função do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Estrutura de um projeto de pesquisa. Aspectos da forma de um projeto 

de pesquisa: definição de um tema, justificativa, objetivos geral e específicos, sistema de 

hipóteses, procedimentos metodológicos. Normas para citações em trabalhos científicos e 

acadêmicos. Normas para elaboração de Referências em trabalhos científicos e acadêmicos. 

Estrutura de um Plano de Negocio: Elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos 

pós-textuais. Técnicas de apresentação pública de trabalhos. 
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Bibliografia Básica 

AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da 

ABNT. 3. ed. João Pessoa: EDUPB, 2007. 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009.  

 

Bibliografia complementar 

ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira; COUTO ROSA, Maria Virginia de 

Figueiredo Pereira do. Apontamentos de metodologia  para ciência e técnicas de redação 

científica. 3. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. São Paulo: 

Avercamp, 2004.  

______. Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: Avercamp, 2003.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Nome da disciplina: ESTAGIO SUPERVISIONADO I 

Período: 7º Semestre 

Carga Horária: 180 horas 

Conteúdo: Orientação profissional; orientação para a realização do estágio. Atividades 

simuladas. Escolha do campo de estágio; programação do estágio.  Atividade supervisionada 

em todas as funções administrativas, com relatórios de estágio. 

 

Bibliografia Básica 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: 

Avercamp, 2003.  

ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio do curso de administração: guia para pesquisa, 

projetos, estágios e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

  

Bibliografia Complementar 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. São Paulo: 

Avercamp, 2004.  

LIMA, Renira Lisboa de Moura. O ensino da redação: como se faz um resumo. 3. ed. 

Maceió: EDUFAL, 2003. 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

SEVERINO. Antônio Joaquim.  Metodologia do trabalho cientifico. 22. Ed.   São Paulo. 

Cortez, 2002.  

 

Nome da disciplina: PROCESSOS E TECNICAS DE NEGOCIAÇÃO 

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 
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Conteúdo: A negociação como alavanca na busca de resultados. A arte de conversar. 

Organização de reuniões. Produtividade liderança. Atribuições do líder e capacidades e 

habilidades para negociar. As técnicas de negociação. Administração do tempo. 

 

Bibliografia Básica 

BUBRIDGE, R. Marc ET AL. Gestão de negociação. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao SIM: Negociação de 

acordos sem concessões. Rio de Janeiro: Imago, 2005. (Série Logoteca). 

JULIO, Carlos Alberto. A magia dos grandes negociadores: venda produtos...Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005.  

MARTINELLI, Dante pinheiro; NIELSEN, Flávia Angeli Ghisi MARTINS, Talita Maud. 

Negociação: conceitos e aplicações práticas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

PESSOA, Carlos. Negociação aplicada: como utilizar as táticas e estratégias para 

transformar conflitos interpessoais em relacionamento cooperativos. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

DORNELAS, José Carlos de Assis.   Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

DRUCKER, Peter. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning. 1999. 

JUNQUEIRA, L. A. C. Negociação. São Paulo: Cop, 2005. 

NOBREGA, Clemente. Empresas de sucesso, pessoas infelizes? Rio de Janeiro: SENAC, 

2006. 

PETER, Tom. Projetos sim, tarefas não. 50 maneiras de transformar “Tarefas” em projetos 

de alto impacto. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

SILVA, A. et al. Gestão de Negociação. São Paulo: Saraiva. 2005. 

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE AGRONEGÓCIO  

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Gestão dos negócios agroalimentares; Sistemas agroindustriais: metodologia de 

análise, coordenação e gerenciamento, sistemática para coleta de dados e análise de mercados; 

Noções de organização industrial; Estratégias agroalimentares: formas de organização e 

estratégias de crescimento das firmas, alianças, fronteiras de eficiência, terceirização, fusões e 

aquisições; Finanças e marketing aplicados aos negócios agroalimentares; Competitividade e 

globalização; Organizações e Instituições; Qualidade e segurança de alimentos; Gestão 

ambiental no sistema agroindustrial; Administração estratégica de cadeias de suprimento.  

 

Bibliografia básica: 

ARAÙJO, Massilon J. Fundamentos do Agronegócio. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

QUEIROZ, Timóteo Ramos; ZUIN, Luís Fernando Soares. Agronegócios: Gestão e Inovação 

São Paulo: Saraiva 2007. 

RAÌCES, Carlos. Guia valor econômico de agronegócios. São Paulo: Globo Editora, 2005. 
 
 

Bibliografia Complementar 

BATALHA, Mario Otavio. Gestão Agroindustrial vol. 1. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

BATISTA JUNIOR, Paulo Nogueira. O Brasil e a economia internacional: recuperação e 

defesa da autonomia nacional. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
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CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

GREMAUD, Amaury Patrick et al. Manual de economia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

606  

LANZANA, Antônio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE SERVIÇOS  

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: A evolução do setor de serviços na economia. Características de sistemas de serviços. 

Análise do encontro de serviços. A comunicação nas empresas de serviço. Estratégia de empresas - 

a visão de serviços. Projetos do serviço e comunicação com os diferentes participantes do 

processo. Qualidade de Serviços. Produtividade em Serviços. Estrutura Organizacional. 

Organização do Trabalho na linha de frente. Atendimento ao cliente e constrangimentos 

associados ao trabalho na linha de frente. 

 

Bibliografia básica: 

FITZSIMMONS, J.A. & FITZSIMMONS, M. J. Administração dos Serviços – operações, 

estratégia e tecnologia da informação. São Paulo: Bookman, reimpressão 2006, 4ª Edição. 

JOHNSTON, R. & CLARK, G. Administração de Operações e Serviços. São Paulo: Atlas, 

2002. 

CORRÊA, H. L. & COAN, M. Gestão de Serviços – lucratividade por meio de operações e de 

satisfação dos clientes. São Paulo: Ed. Atlas, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

GEORGE, M. L. Lean. Seis Sigma para Serviços. São Paulo: Qualitymark, 2004. 

DORNELAS, José Carlos de Assis.   Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 

Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

DRUCKER, Peter. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning. 1999. 

JULIO, Carlos Alberto. A magia dos grandes negociadores: venda produtos...Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005.  

LONGENECKER, Justin G.  Administração de pequenas empresas. São Paulo: Cengace 

Learning, 2011. 

 

 
 

Nome da disciplina: GESTÃO DA QUALIDADE    

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 60 horas 

Conteúdo: Definição, conceito e evolução de qualidade. Qualidade de produto e de serviço.): 

métodos e técnicas de Gestão da Qualidade Total (TQM). Manutenção e melhoria de padrões de a 

de qualidade. Certificações de qualidade. 
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Bibliografia Básica 

ACADEMIA PEARSON. Gestão da Qualidade. São Paulo: Pearson Brasil, 2011. 

BARBARÁ, Saulo (org.). Gestão de processos: fundamentos, técnicas. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2006.  

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; CAUCKICK MIGUEL, Paulo Augusto; GEROLAMO, 

MATEUS Cecílio. Gestão da qualidade ISSO 9001- 2008: princípios e requisitos. 4 ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da Qualidade Total. Campinas (SP): Alínea, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

BRAVO, Ismael. Gestão de Qualidade em Tempo de Mudanças. Campinas (SP): Alínea, 2010. 

DORNELAS, José Carlos de Assis.   Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio 

de Janeiro: Campus, 2001. 

MARSHALL JUNIOR, Isnad... et.al. Gestão da qualidade. 10 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão Estratégica da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

Nome da disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Orientação e acompanhamento do desenvolvimento do trabalho conclusão de 

curso. Sistematização de conhecimentos a partir de um trabalho de curso, preferencialmente 

de uma experiência de estágio a ser apresentada sob a forma de Relatório de Estágio 

fundamentado. Como trabalhos de curso a serem tomados para esta sistematização, podem ser 

considerados: projetos de iniciação científica, experiência em Empresa Júnior ou qualquer 

outro projeto de atividades teórico-práticas e de formação profissional relacionadas ao Curso. 

 

Bibliografia Básica 

ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira; COUTO ROSA, Maria Virginia de 

Figueiredo Pereira do. Apontamentos de metodologia  para ciência e técnicas de redação 

científica. 3. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003. 

AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da 

ABNT. 3. ed. João Pessoa: EDUPB, 2007. 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina. Manual para normalização de 

publicações técnico-científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14 ed. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Bibliografia complementar 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. São Paulo: 

Avercamp, 2004.  

______. Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: Avercamp, 2003.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009.  
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Nome da disciplina: ESTAGIO SUPERVISIONADO II 

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 180 horas 

Conteúdo: Orientação profissional; Vivência prática do conhecimento teórico adquirido, 

objetivando uma perfeita assimilação da prática: de forma segura, com monitoramento e com base 

cientifica; programação do estágio.  Atividade supervisionada em todas as funções administrativas, 

com elaboração de relatórios de estágio. 

 

Bibliografia Básica 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: 

Avercamp, 2003.  

MARTINS, Sergio Pinto. Estágio e relação de emprego. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio do curso de administração: guia para pesquisa, projetos, 

estágios e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

  

Bibliografia Complementar 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. São Paulo: 

Avercamp, 2004.  

LIMA, Renira Lisboa de Moura. O ensino da redação: como se faz um resumo. 3. ed. Maceió: 

EDUFAL, 2003. 

TEIXEIRA, Elisabeth. As três metodologias. Petrópolis: Vozes, 2010. 

SEVERINO. Antônio Joaquim.  Metodologia do trabalho cientifico. 22. Ed.   São Paulo. Cortez, 

2002.  

 

 

CONTEÚDO OPTATIVO 

 

Nome da disciplina: LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Introduzir o ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a modalidade 

diferenciada para a comunicação (gestual-visual). Criar oportunidade para a prática de 

LIBRAS e ampliar o conhecimento dos aspectos da cultura do mundo surdos. 

 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de... et.al. Atividades ilustradas em sinais de libras. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 

BRASIL. Ministério da educação. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e 

língua portuguesa. Brasília: SEE, 2004. 

GLAT, Rosana; DIAS, Vera Lucia; SILVA, Valéria de A.; BRAUN, Patrícia. Educação 

Inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7letras, 2007. 

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira 

de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: 

Ciranda Cultural, 2010. 
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MOURA, Maria Cecília de; VERGAMINI, Sabine A. A.; CAMPOS, Sandra R. L. de. 

Educação para surdos: práticas e perpectivas. São Paulo: Santos, 2008. 

 

  Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de... et.al. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2004. 

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira 

de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: 

Ciranda Cultural, 2009. 

PEDROSO, Cristina C. Araújo et  al. Fundamentos da educação Especial. Batatais: CUC, 

2006. 

PLANK, D. Desenvolvendo competências para atendimentos às necessidades educacionais 

de alunos surdos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua Brasileira de Sinais: 

estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

CDS 

EDUCAÇÃO para surdos. Brasília: INES, 2008. v.1 ao v. 10, 1CD.   

DVS 

EDUCAÇÃO para surdos. Brasília: INES, 2008. v.1 ao v. 10, 1DVD.   

 

 

Nome da disciplina: GESTÃO DE PROJETOS 

Período: 8º Semestre 

Carga Horária: 30 horas 

Conteúdo: Definição de projeto. Componentes de um projeto. Gestão de projetos: métodos e 

técnicas. Interação entre componentes do projeto; Ciclo de vida de um projeto. Aplicabilidade 

em desenvolvimento de projetos.  

 

 

Bibliografia básica: 

ALENCAR, Antônio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Análise de Risco em Gerência de Projetos. 

2ª Edição, Rio de Janeiro: Brasport, 2010.  

CARVALHO, Marly Monteiro de. RABECHINI JR, Roque. Fundamentos em Gestão de 

Projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

XAVIER, Carlos Magno da S. Gerenciamento de Projetos. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2008. 

DRUCKER, Peter. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning. 1999. 

 

Bibliografia Complementar 

BRUZZI, Demerval Guilarducci. Gerência de Projetos. Brasília: SENAC-DF, 2008. 

CABANIS-BREWIN, Jeannette; DINSMORE, Paul C. AMA – Manual de Gerenciamento de 

Projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 

GRAY, Clifford F.; LARSON, Erik W. Gerenciamento de Projetos – O Processo Gerencial. 4ª 

Edição, Porto Alegre: McGraw-Hill, 2009. 

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique Ferreira. Gestão de Projetos: abordagem global. 

2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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1.7. METODOLOGIA 

 

Tendo em vista o desenvolvimento de habilidades e competências consoantes ao 

mundo contemporâneo e fundamentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e a formação  

de um profissional preparado para planejar e gerir de forma, reflexiva, criativa e ética, a 

dinâmica curricular tem como pressuposto pedagógico ser realizado por meio de 

metodologias que valorizam a aprendizagem do aluno em processo de construção.  

Portanto, serão desenvolvidas atividades de cunho multi-inter-transdisciplinar com a 

junção de disciplinas e conteúdos com mecanismos sistêmicos de estudos. As especificidades 

serão abordadas de forma teórica e contextualizadas como parte referente á formação do 

aluno. 

Assim, os programas de disciplinas deverão prever estratégias, discussões e debates 

construídos em equipe e inseridos em um projeto mais amplo. Para tanto, deverão conter 

diferentes possibilidades de ensino e elaboração, caminhos alternativos para que o aluno 

possa participar como sujeito de sua aprendizagem. 

Como procedimentos poder-se-ão utilizar os seguintes passos: 

Aula dialogada – aquela que permite valorização da troca dos acréscimos de 

informações pelos alunos e professor, implicando posicionamento e participação ativa de 

todos na sala; 

Aula expositiva – aquela que permite ao educador expor conteúdos, ideias e 

informações: 

Estudo de Caso – atividade que requer interpretação, assimilação para trabalhar a 

capacidade de fazer analogias de situações reais; 

Estudo Dirigido – atividade investigativa de casos, situações e questões direcionadas 

para compreensão de problemas gerais e específicos; 

Visitas Técnicas – atividade de observação, de verificação de material e distribuição 

de espaços, tais como os das empresas locais, com finalidade de laborar relatórios técnico-

cientifico e outros; 

Desenvolvimento de seminários – oportunizar ao aluno mostrar as leituras e analises 

elaboradas de modo individual ou em grupo dentro da sala de aula ou no auditório, com 

público empresarial e da educação da região, através de grandes eventos; 

Dinâmica de grupo – permite analisar o potencial de cada um ou do grupo para a 

concretização de tarefas propostas; 
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Atividades extra-classe – valorização de atividades que complementem o 

conhecimento e ideias trabalhadas em sala de aula; 

Atividades individuais ou em grupo – valorização da produção-criação do aluno de 

modo individual ou em grupo; 

Atividades laboratoriais – aprender a trabalhar em laboratório ou em rede, problemas 

gerais ou específicos inerentes à área de formação. 

Portanto, faz-se necessário a utilização de ambientes de aprendizagens diversos, sejam 

físicos ou virtuais. Pois, a Faculdade Raimundo Marinho de Penedo entende que “[...] o 

conceito de trabalho acadêmico efetivo, central para a questão aqui tratada, compreende 

atividades acadêmicas para além da sala de aula, como atividades em laboratório, biblioteca e 

outras” (CNE, 2006, p. 15) 

 

1.8. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Os Cursos de graduação da FRM/PENEDO oferecem aos alunos Estágios em 

instituições públicas e privadas, com o objetivo de aproximar o aluno de seu futuro campo de 

atuação profissional, estabelecendo relações efetivas entre a Faculdade e o Mercado de 

Trabalho. 

O Programa de Estágios é desenvolvido em estrita observância aos comandos 

emanados da Lei nº 11.788/2008, bem como segundo as normas estabelecidas no projeto 

pedagógico de cada curso, visando assegurar a qualidade e a responsabilidade de todas as 

partes envolvidas. Assim, todos os estágios serão objeto de Termos de Convênio intra-

institucionais, bem como dos Termos Individuais de Estágio, celebrados entre a Faculdade, a 

instituição concedente e o aluno-estagiário. 

O Estágio possibilita a complementação profissional, social e cultural, sendo realizado 

em conformidade com o calendário escolar da Faculdade e sem prejuízo das atividades 

acadêmicas do aluno. A instituição conveniada deve respeitar a legislação (Lei nº 

11.788/2008) que rege o trabalho de estagiários e a Faculdade, que garante o Seguro de 

Acidentes Pessoais.  

Os Estágios são, necessariamente, orientados por professores do curso e 

supervisionados por profissionais da área especifica das instituições conveniadas.  Os alunos 

contam com o apoio de um setor de Supervisão de Estágios, que tem por finalidade orientá-lo 

em suas necessidades de estágios, bem como manter um elo entre aluno e empresa. Outra 

finalidade do setor de Supervisão de Estágios é a de fornecer informações e documentos 
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necessários, tanto para as empresas como para os alunos, visando à celebração de estágios 

entre ambos. 

Os Objetivos do Estágio são: 

 Proporcionar a preparação dos discentes para o trabalho produtivo; 

 Estabelecer um elo entre a Instituição de Ensino Superior, a Comunidade e o 

aluno. 

 Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades, 

analisar situações e propor mudanças no ambiente organizacional e societário. 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização 

das deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e 

profissional. 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, 

abrindo aos estagiários mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes, 

organização e funcionamento das organizações e da comunidade; 

 Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo 

adequar aqueles de caráter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, 

políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitos; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores na gestão de serviços 

internos e externos, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos 

inovadores, novas tecnologias e metodologias alternativas. 

 Promover a integração da IES/Curso – Empresa - Comunidade. 

 Ampliar os conhecimentos do aluno acerca da natureza dos processos 

envolvidos no cotidiano de uma organização. 

 Apurar a capacidade de decisão do aluno através do uso de técnicas adequadas 

de investigação, análise e avaliação. 

 Proporcionar aos alunos oportunidade de elaborar e apresentar um relatório 

técnico multidisciplinar relativo à atividade proposta, bem como vivenciar a 

experiência, acompanhar, observar e propor projetos de melhoria.  

 Complementar a formação do estudante, dotando-o do instrumental prático 

indispensável ao perfeito desempenho de sua futura atividade profissional. 

 Aperfeiçoar a formação profissional de acordo com as exigências do mercado 

de trabalho. 
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 Estabelecer um canal retroalimentador entre a teoria e a prática, desenvolvidas 

pela instituição e Comunidade, por meio do Trabalho Interdisciplinar. 

A realização dos convênios é extremamente importante para viabilização das 

atividades práticas e de estágios e, neste sentido, a Instituição vem firmando vários convênios 

relativos aos cursos ofertados, com empresas e instituições públicas e privadas para garantir 

uma gama de disponibilidades de estágios, bastante ampla e diversificada, além de atividades 

práticas associadas aos grupos de estudos. A FRM/PENEDO, dentro de sua política de 

aproximação com a comunidade e oferta de serviços nas diversas áreas que compõe seu 

universo de atuação, priorizará as parcerias já realizadas e aquelas em negociação.  

  O Estágio Curricular Supervisionado da FACULDADE Raimundo Marinho de 

Penedo, acontece em dois momentos, apresentando-se da seguinte forma: Estágio 

Supervisionado I, no 7º. período, e Estágio Supervisionado II, no 8º. período, ambos com 

carga horária de 180 horas, totalizando 360 horas.  

  O Estágio Supervisionado no Curso de Administração tem como objetivo 

proporcionar aos alunos oportunidade de vivenciar a realidade organizacional e analisar esta 

realidade, propondo melhorias ao campo de estágio. Espera-se que os alunos do Curso de 

Administração possam articular os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula com as 

realidades nas quais vivenciarão o Estágio Supervisionado, atuando como agentes de 

mudanças dessas organizações, e que também sejam capazes de sistematizar, através de 

trabalhos escritos fundamentados, a análise da realidade percebida e as propostas de mudança 

por eles sugeridas. 

O Estágio Supervisionado no curso de Administração, deve ter como eixo uma 

reflexão na e sobre a prática que conduza às transformações necessárias à produção de novos 

saberes e de novas práticas administrativas, possibilitando as incorporações/superações de 

forma dinâmica e dialética. Desse modo, a dimensão técnico-instrumental da formação irá se 

processar de forma articulada à fundamentação científica, assegurando a formação de um 

processo detentor de um saber plural, crítico e reflexivo configurado numa compreensão de 

totalidade da ação administrativa. Assim, concebemos os seguintes objetivos: 

 Articular teoria e prática no contexto da ação administrativa; 

 Criar condições para que os futuros profissionais da Administração possam vivenciar 

diversas situações em diferentes realidades e contextos organizacionais; 

 Promover situações interativas que possibilitem a resignificação das experiências; 
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 Organizar a prática orientada, baseada no princípio ação – reflexão – ação, articulando 

teoria e prática em todos os momentos do desenvolvimento do trabalho; 

 Enfatizar o processo de construção e reconstrução da identidade profissional no 

processo teórico – prático de formação. 

  

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Regulamento estabelece as normas gerais para a organização e a 

realização de estágio de alunos dos cursos de graduação ofertados pela Faculdade 

RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO, doravante apenas FRM Penedo, quando a atividade 

integrar o currículo do curso ou se as diretrizes curriculares exigirem. 

Art. 2º O estágio, como procedimento didático-pedagógico e ato educativo, é uma 

atividade acadêmica, obrigatória ou opcional, de acordo com o projeto pedagógico de cada 

curso de graduação, devendo ser planejado, executado e avaliado em conformidade com estas 

normas e as normas complementares, fixadas pelo Colegiado do Curso. 

§1º A concepção do estágio como atividade curricular e ato educativo intencional da 

Faculdade implica a necessária orientação e supervisão do mesmo por parte da Coordenadoria 

do Curso ou órgão a essa subordinado ou por profissional especialmente designado, 

respeitando-se a proporção exigida entre estagiários e orientador, em decorrência da natureza 

da ocupação. 

§2º Cabe ao Colegiado de Curso, à vista das condições disponíveis, das 

características regionais e locais, bem como das exigências profissionais, estabelecer os 

critérios e os parâmetros para o atendimento do disposto no parágrafo anterior. 

§3º O estágio deve ser realizado, preferencialmente, ao longo do curso, permeando o 

desenvolvimento dos diversos componentes curriculares e não pode ser etapa desvinculada do 

currículo. 

§4º Observado o prazo-limite para a conclusão do curso, em caráter excepcional, 

quando comprovada a necessidade de realização do estágio obrigatório em etapa posterior aos 

demais componentes curriculares do curso, o aluno deve estar matriculado e a Faculdade deve 

orientar e supervisionar o respectivo estágio, o qual deverá ser devidamente registrado. 

Art. 3º A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico de cada curso, zelará para 

que os estágios sejam realizados em locais que tenham efetivas condições de proporcionar aos 
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estagiários experiências profissionais, ou de desenvolvimento sócio-cultural ou científico, 

pela participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. 

§ 1º Serão de responsabilidade da Faculdade a orientação e o preparo de seus alunos 

para que os mesmos apresentem condições mínimas de competência pessoal, social e 

profissional, que lhes permitam a obtenção de resultados positivos desse ato educativo. 

§2º Os estagiários com deficiência terão o direito a serviços de apoio de profissionais 

da educação especial e de profissionais da área objeto do estágio. 

Art. 4º A Faculdade e as organizações concedentes de estágio poderão contar com os 

serviços auxiliares de agentes de integração, públicos ou privados, mediante condições 

acordadas em instrumento jurídico apropriado. 

Parágrafo único.  Os agentes de integração poderão responder por quaisquer das 

seguintes incumbências: 

I - identificar oportunidades de estágio e apresentá-las à Faculdade; 

II - facilitar o ajuste das condições do estágio a constar de instrumento jurídico 

próprio e específico; 

III - prestar serviços administrativos, especialmente, os referentes ao cadastramento 

de estudantes e de campos e oportunidades de estágio; 

IV - tomar providências relativas à execução do pagamento da bolsa de estágio, 

quando o mesmo for caracterizado como estágio remunerado; 

V - tomar providências pertinentes em relação ao seguro a favor do aluno estagiário 

contra acidentes pessoais ou de responsabilidade civil por danos contra terceiros, cuja 

responsabilidade de pagamento deve fazer parte do instrumento jurídico apropriado; 

VI - co-participar, com a Faculdade, do esforço de captação de recursos para 

viabilizar o estágio; 

VI - cuidar da compatibilidade das competências da pessoa com necessidades 

educacionais especiais às exigências da função objeto do estágio. 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES DE ESTÁGIO 

Art. 5º São modalidades de estágio, como ato educativo, de acordo com o projeto 

pedagógico de cada  curso de graduação, atendidas as diretrizes curriculares nacionais e o 

planejamento curricular do curso: 
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I - estágio curricular obrigatório, em função das exigências decorrentes da própria 

natureza da habilitação ou qualificação profissional, planejado, executado e avaliado à luz do 

perfil profissional de conclusão do curso; 

II - estágio extracurricular, que deve manter coerência com o perfil profissional de 

conclusão do curso; 

III - estágio sócio-cultural ou de iniciação cientifica, previsto na proposta pedagógica 

da Faculdade ou do curso, como forma de contextualização do currículo, em termos de 

educação para o trabalho e para o exercício da cidadania, o que o torna obrigatório para os 

seus alunos, podendo assumir a forma de atividade de extensão; 

IV - estágio profissional, sócio-cultural ou de iniciação científica, não incluído no 

planejamento da Faculdade, não obrigatório, mas assumido intencionalmente pela mesma, a 

partir de demanda de seus alunos ou de organizações de sua comunidade, objetivando o 

desenvolvimento de competências para a vida cidadã e para o trabalho produtivo; 

V - estágio civil, caracterizado pela participação do aluno, em decorrência de ato 

educativo assumido intencionalmente pela Faculdade ou pelo Colegiado do Curso, em 

empreendimentos ou projetos de interesse social ou cultural da comunidade ou prestação de 

serviços voluntários de relevante caráter social, desenvolvido nos termos do respectivo 

projeto pedagógico. 

§ 1º Quando a atividade de estágio, assumida intencionalmente pela Faculdade como 

ato educativo, for de livre escolha do aluno, deve ser devidamente registrada como Atividade 

Complementar. 

§ 2º A modalidade de estágio civil somente poderá ser exercida junto a atividades ou 

programas de natureza pública ou sem fins lucrativos. 

Art. 6º A Coordenadoria do Curso e, eventualmente, o agente de integração, devem 

esclarecer a organização concedente de estágio sobre a parceria educacional a ser celebrada e 

as responsabilidades a ela inerentes. 

§1º O termo de parceria, a ser celebrado entre a Faculdade e a organização 

concedente de estágio, objetivando o melhor aproveitamento das atividades sócio-

profissionais que caracterizam o estágio, deve conter as orientações necessárias a serem 

assumidas pelo estagiário ao longo do período de vivência educativa proporcionada pela 

empresa ou organização. 
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§2º Para a efetivação do estágio, faz-se necessário termo de compromisso firmado 

entre o aluno e a parte concedente de estágio, com a interveniência obrigatória da Faculdade  

e facultativa do agente de integração. 

§3º O estágio realizado na própria Faculdade ou sob a forma de ação comunitária ou 

de serviço voluntário fica isento da celebração de termo de compromisso, podendo o mesmo 

ser substituído por termo de adesão de voluntário, conforme previsto no art. 2º da Lei Federal 

nº 9.608/98, de 18/2/98. 

§4º O estágio, ainda que remunerado, não gera vínculo empregatício de qualquer 

natureza.  

§5º A realização de estágio não remunerado representa situação de mútua 

responsabilidade e contribuição no processo educativo e de profissionalização, não devendo 

nenhuma das partes onerar a outra financeiramente, como condição para a operacionalização 

do estágio. 

§6º A realização do estágio, remunerado ou não, obriga a Faculdade ou a empresa ou 

organização concedente, de acordo com o instrumento jurídico firmado,  a providenciar, a 

favor do aluno estagiário, seguro contra acidentes pessoais, bem como, conforme o caso, 

seguro de responsabilidade civil por danos contra terceiros. 

§ 7º O seguro contra acidentes pessoais e o seguro de responsabilidade civil por 

danos contra terceiros, mencionados no parágrafo anterior, poderão ser contratados pela 

organização concedente do estágio, diretamente ou através da atuação conjunta com agentes 

de integração. 

CAPÍTULO III 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 7º A carga horária, duração e jornada do estágio, a serem cumpridas pelo 

estagiário, devem ser definidas no projeto pedagógico do curso. 

§1º A carga horária do estágio profissional supervisionado não poderá exceder a 

jornada diária de 6 horas, perfazendo 30 horas semanais. 

§3º O estágio profissional supervisionado referente a cursos que utilizam períodos 

alternados em salas de aula e nos campos de estágio não pode exceder a jornada semanal de 

40 horas, ajustadas de acordo com o termo de compromisso celebrado entre as partes. 

§4º A carga horária destinada ao estágio é registrada no histórico e demais 

documentos escolares do aluno, na forma prevista no Regimento da Faculdade, neste 
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Regulamento e normas específicas, aprovadas pelo Conselho Superior ou pelo Colegiado do 

Curso. 

Art. 8º Os estágios supervisionados que apresentem duração prevista igual ou 

superior a um ano devem contemplar a existência de período de recesso, proporcional ao 

tempo de atividade, preferencialmente, concedido juntamente com as férias escolares. 

CAPÍTULO IV 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Art. 9º As atividades do estágio supervisionado, nas suas diversas modalidades, 

devem conter o seguinte conteúdo mínimo obrigatório: 

I - estudos e pesquisas das diversas áreas das respectivas profissões; 

II - atividades práticas supervisionadas; 

III - atividades simuladas; 

IV - estudos e pesquisas dirigidos para o tema escolhido pelo estagiário, sob a 

supervisão docente, para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso; 

V - seminários, painéis ou eventos similares, para o debate a respeito de temas atuais; 

VI - visitas orientadas; 

Art. 10. O conteúdo programático das atividades do estágio supervisionado será 

definido, semestralmente, pelo Colegiado do Curso. 

Parágrafo único. As normas devem definir, no mínimo, conteúdo e duração de cada 

atividade ou tarefa, metodologias a serem adotadas, bibliografia de apoio, processo de 

avaliação de desempenho do estagiário e formas de correção de possíveis falhas na formação 

acadêmica do educando. 

Art. 11. A definição do conteúdo deve levar em conta as mudanças e perspectivas do 

mercado de trabalho e o ambiente sócio-cultural em que o curso é ministrado. 

CAPÍTULO V 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO E DOS REGISTROS ACADÊMICOS 

Art. 12.  Para quaisquer modalidades de estágio, a Faculdade deve designar, dentre 

sua equipe de trabalho, um ou mais profissionais responsáveis pela orientação e supervisão 

dos estágios. 

Parágrafo único.  Compete a esses profissionais, além da articulação com as 

organizações nas quais os estágios se realizarão, assegurar sua integração com os demais 

componentes curriculares de cada curso. 
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Art. 13. A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, pode, no caso de 

estágio curricular obrigatório, possibilitar que o aluno trabalhador que comprovar exercer 

funções correspondentes às competências profissionais a serem desenvolvidas, à luz do perfil 

profissional de conclusão do curso, possa ser dispensado das atividades de estágio, mediante 

avaliação do Colegiado do Curso. 

§ 1º A Faculdade deve registrar, no prontuário escolar do aluno, o cômputo do tempo 

de trabalho aceito parcial ou totalmente como  atividade de estágio. 

§ 2º No caso de aluno que trabalha fora da área profissional do curso, a Faculdade 

deve fazer gestão junto ao empregador no sentido de que o estagiário possa ser liberado de 

horas de trabalho para a efetivação do estágio curricular obrigatório. 

Art. 14. A Faculdade deve planejar, de forma integrada, as práticas profissionais 

simuladas, desenvolvidas em sala ambiente, em situação de laboratório, e as atividades de 

estágio profissional supervisionado, em condições reais de trabalho, as quais devem ser 

consideradas em seu conjunto, no seu projeto pedagógico, sem que uma substitua a outra. 

Art. 15. São responsáveis pelo planejamento, organização, realização e avaliação do 

estágio supervisionado: 

I - Colegiado do Curso; 

II - Coordenadoria do Curso. 

Parágrafo único. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico poderá participar de qualquer 

das fases das atividades de estágio, por solicitação da Coordenadoria do Curso. 

 Art. 16. A competência e o funcionamento dos órgãos envolvidos nas atividades 

supervisionadas estão definidos no Regimento da Faculdade. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 17.  São considerados estagiários, para os efeitos deste regulamento, todos os 

alunos de cada curso de graduação da Faculdade, matriculados em qualquer das etapas do 

estágio supervisionado. 

Art. 18. Cabe ao estagiário: 

I - participar de projetos de iniciação científica, programas de extensão, trabalhos 

simulados ou execução de tarefas em situações reais de trabalho; 

II - realizar todas as atividades programadas, sob a orientação de professor 

designado; 
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III - submeter-se a processos de avaliação continuada e global, buscando a melhoria 

de seu desempenho acadêmico-científico e de iniciação profissional; 

IV - autoavaliar-se, como parte do processo de avaliação global de seu desempenho; 

V - apresentar relatórios periódicos, de suas atividades práticas, sob supervisão 

profissional-docente; 

VI - realizar, com zelo, dedicação e espírito profissional, todas as atividades 

programadas. 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DE  DESEMPENHO 

Art. 19. O processo de avaliação do estagiário é global e terminal em cada período 

letivo. 

Art. 20. O processo de avaliação de desempenho obedece às normas gerais, 

estabelecidas no Regimento da Faculdade, sendo considerado aprovado o aluno que 

I - obtiver conceito A (Aceito); 

II - tiver conseguido freqüência igual ou superior a setenta e cinco por cento das 

atividades programadas. 

Parágrafo único. O conceito A é concedido ao estagiário com avaliação global, no 

semestre, igual ou superior a sete, na forma estabelecida pelo Colegiado de Curso. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATIVIDADES EXTERNAS 

Art. 21. As atividades de estágio supervisionado podem ser desenvolvidas em 

organizações, públicas ou privadas, ou nos próprios serviços da Faculdade. 

Art. 22. A Coordenadoria de Curso é órgão responsável pelo planejamento, execução 

e avaliação do estágio. 

Parágrafo único. Quando o estágio for realizado em organizações externas, cabe à 

Coordenadoria do Curso emitir parecer para o credenciamento da empresa ou órgão público, 

mediante contrato ou convênio. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23. Este regulamento somente pode ser alterado pela maioria absoluta do 

Conselho Superior (CAD). 
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Parágrafo único. As especificidades de estágio de cada curso são disciplinadas pela 

Coordenadoria de Curso. 

Art. 24. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior. 

 

1.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

O desenvolvimento das atividades complementares estará presente em todos os cursos 

da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, por meio da carga horária em comum que 

possibilita a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos desenvolvidos. Além 

disso, o/a estudante poderá completar a carga horária prevista através de cursos, seminários, 

palestras e outras modalidades de eventos promovidos por outras instituições de ensino 

superior, desde que devidamente reconhecidas pelos órgãos competentes.   

Desta forma, propõe-se ao discente a complementação da carga horária (240h), para o 

curso de Administração, de acordo com o quadro abaixo:  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Disciplinas optativas (fora do curso)                                                         (até 50 horas/aula) 

Cursos de Língua Estrangeira (até 50 horas/aula) 

Participação em órgãos de representação estudantil (até 30 horas/aula) 

Cursos fora da Instituição          (até 50 horas/aula) 

Monitorias (até 60 horas/aula) 

Projeto e Programas de Pesquisa (Iniciação Científica) (até 80 horas/aula) 

Projetos e Programas de Extensão (até 50 horas/aula) 

Eventos  (Seminários, Simpósios, Congressos, etc.) (até 60 horas/aula) 

 

As atividades de monitoria compreendem o exercício de atividades junto a professores 

de disciplinas do Curso de Administração, e têm como objetivo desenvolver as habilidades do 

aluno para o magistério superior. Os professores vinculados apresentarão projetos nos quais 

serão indicadas as atividades que deverão ser desenvolvidas pelo aluno em sala de aula. 

As disciplinas extracurriculares devem também permitir, por livre escolha do aluno, 

dentro da diretriz de flexibilização curricular, a integralização da carga horária do núcleo de 

atividades complementares. Os estágios extracurriculares, por sua vez, podem ser 
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aproveitados como atividades complementares, desde que respeitadas às normas do curso de 

graduação. 

As atividades de extensão, previstas no art. 44, inciso IV, da L.D.B. 9.349/96, cuja 

finalidade básica, dentre outras, consiste em propiciar à comunidade o estabelecimento de 

uma relação de reciprocidade com a Instituição, são integradas nas Atividades 

Complementares, enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do formando. Além 

disso, o aluno pode aproveitar a sua participação em seminários, simpósios, congressos, 

conferências e outras atividades correlatas.  

A carga horária (240 horas) prevista para o núcleo de Atividades Complementares 

deverá ser comprovada através de cópias de certificados devidamente assinados pelos 

organizadores, com timbre ou carimbo da instituição promotora, devendo ser autenticadas por 

profissional do corpo administrativo da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, mediante 

apresentação do original. O aceite da documentação comprobatória supra- citada estará 

condicionado ao aval do coordenador do curso, que deverá vistoriar e autorizar sua 

incorporação à pasta do/a estudante, para devida incorporação na carga horária de Estudos 

Complementares que constará de seu histórico escolar.  Só serão aceitos comprovantes de 

atividades cuja temática tenha pertinência com o curso de Administração, conforme definido 

neste Projeto Pedagógico.  

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios 

que possibilitam o reconhecimento, por intermédio de avaliação dos Colegiados de Cursos e 

das Coordenações, das habilidades, conhecimentos e competências do aluno, compreendidas, 

inclusive, aquelas adquiridas fora do âmbito da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, 

incluindo cursos, estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, e 

interdisciplinares, especialmente no tocante às relações profissionais, nas ações de iniciação 

científica e de ensino que associam teoria e prática e nas ações de extensão desenvolvidas 

juntamente à comunidade. 
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Art. 2º As Atividades Complementares têm como principal objetivo estimular a 

participação dos alunos em experiências diversificadas que possam contribuir para a sua 

formação profissional. 

Art. 3º As Atividades complementares, cuja realização é indispensável à colação de 

grau, serão planejadas de forma a propiciar que os alunos de graduação dos cursos da 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo  as realizem no decorrer de todos os semestres 

letivos. 

§ 1º As atividades são regidas por este regulamento e pelo que dispõe a legislação do 

ensino superior vigente que trata sobre este assunto. 

§ 2º As cargas horárias obtidas pelos alunos devem ter relação direta com os 

princípios fundamentais dos cursos e serão lançadas no Histórico Escolar do aluno, desde que 

devidamente comprovadas e observando-se as diretrizes regulamentadas.  

§ 3º O Projeto Pedagógico dos cursos estabelecem a carga horária mínima para o 

exercício das Atividades Complementares. 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 4º O Coordenador das Atividades Complementares é indicado pela Direção da 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, dentre os membros do seu corpo docente, por um 

período de dois anos e possui as seguintes atribuições: 

I – promover a realização de atividades das quais os alunos dos cursos de graduação 

possam beneficiar-se; 

II - disponibilizar informações aos alunos dos cursos de graduação sobre as 

atividades complementares, inclusive fora da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo; 

III - manter, junto à Secretaria Geral, arquivo atualizado contendo a ficha de cada 

aluno, documentação apresentada e total de horas validadas e registradas no respectivo 

Histórico Escolar; 

IV - proporcionar, aos alunos dos cursos de graduação, acesso a palestras, 

seminários, cursos, vídeos informativos, e outras atividades afins; 

V - estabelecer contato com as unidades e órgãos da Faculdade Raimundo Marinho 

de Penedo, visando criar, para os alunos dos cursos de graduação, acesso às atividades do seu 

interesse; 
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VI - estabelecer contato com órgãos dos Poderes Públicos, instituições públicas e 

privadas, entidades assistenciais e organismos não governamentais, entre outros, com o 

objetivo de proporcionar aos alunos dos cursos de graduação a possibilidade de desenvolver 

atividades em parceria com estas instituições; 

VII - apreciar os requerimentos de alunos e professores sobre questões pertinentes às 

atividades complementares; 

IX - apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos alunos para 

efeito de cumprimento das atividades complementares; 

X - fiscalizar o arquivamento adequado dos certificados e demais informações sobre 

as atividades cumpridas pelos alunos; 

XI - fixar o limite de aproveitamento da carga horária cumprida pelo aluno em cada 

evento para o cômputo das Atividades Complementares, independentemente da carga horária 

total prevista na atividade. 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E SEU 

APROVEITAMENTO 

Art. 5º As Atividades Complementares desdobram-se entre os níveis de ensino, 

iniciação científica e extensão. 

Parágrafo único. Estas atividades devem ser realizadas na Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo ou em outras instituições. 

Art. 6º As Atividades Complementares a serem realizadas e suas respectivas cargas 

horárias estão elencadas nos quadros abaixo: 

 

Tabela 1: ATIVIDADES DE ENSINO 

Atividades 
Horas/ 

Semestre 
Horas Totais Comprovação 

Disciplinas Afins 

cursadas fora da IES em 

até 2 anos antes de 

ingressar 

Até 40 80 
Histórico acadêmico e plano de 

ensino 

Visitas Técnicas fora da 

Carga Horária da 

Disciplina 

Até 4 horas 

 por visita 
20 

Relatório do professor  

orientador 
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Monitorias Até 50 100 
Relatório do professor 

 orientador 

Estágio Extracurricular 

30% da 

CH Total do 

 estágio 

30% da 

CH Total  

do estágio 

Declaração da Empresa 

 constando atividades 

desenvolvidas, carga horária e 

profissional responsável pelo 

acompanhamento do estágio 

 

Tabela 2: ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Atividades Horas/Semestre Horas Totais Comprovação 

Participação em 

Congressos, Seminários, 

Simpósios na área afim 

1 hora de evento = 

1 hora de AC 
100 

Certificado de 

 participação 

Iniciação Científica 

incluindo pesquisas 

realizadas fora da IES 

10 horas por trabalho 80 
Relatório do profes- 

sor orientador 

Apresentação de trabalhos 

em eventos 
Até 2 horas por trabalho 16 

Certificado de 

apresentação 

Publicação de artigos na 

área 
Até 4 horas por artigo 32 Cópia do artigo 

Participação em Ativi 

dades de IES 
Até 20 horas por semestre 100 

Relatório do  

professor orientador 

Eventos diversos 

promovidos pela IES 

1 hora = 

1 hora de AC 
100 

Certificado de  

participação 

Eventos diversos fora 

 da IES 

1 hora = 

1 hora de AC 
50 

Certificado de  

participação 

Trabalho Voluntário 

orientado e assistido 

 pela Faculdade 

Até 20 horas por se 

mestre 
80 

Relatório do  

professor orientador 

Grupo de Estudos orientado 

e assistido pela Facul 

dade 

Até 10 horas por se 

mestre 
40 

Relatório do  

professor orientador 



 
 

95 

 

Palestras, Cursos e  

Mini-cursos 

1 hora de evento = 

 1 hora de AC 
50 

Certificado de  

participação 

 

Art. 7º No cômputo das Atividades Complementares respeitar-se-ão as descrições e 

os limites de carga horária estabelecidos nos quadros acima. 

§ 1º A Tabela de Atividades Complementares poderá ser alterada a qualquer tempo, 

em consonância com a filosofia e os objetivos explicitados no art. 1º deste Regulamento, a 

critério dos Colegiados dos Cursos de graduação. 

Art. 8º Cabe ao aluno encaminhar a documentação comprobatória de sua participação 

em atividades de ensino e/ou extensão, entregando-a à Coordenação das Atividades 

Complementares, para lançamento e computação da respectiva carga horária. 

§ 1º Caso o aluno não esteja regularmente matriculado na Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo, não será possível o aproveitamento da atividade cumprida no mesmo 

semestre, impondo-se sua matrícula no semestre seguinte e adoção do procedimento de 

aproveitamento das atividades realizadas no período de afastamento. 

Art. 9º O aproveitamento das Atividades Complementares na integralização do 

currículo obedecerá ao sistema de pontuação de crédito-hora de atividade. 

Art. 10. A Coordenação de cada curso poderá exigir, a qualquer momento, sempre 

que houver dúvida ou insuficiência da documentação apresentada na realização de atividade, 

independentemente dos requisitos fixados no artigo subseqüente, a apresentação de 

certificados de frequência e participação, notas obtidas, carga horária cumprida, relatórios de 

desempenho, relatórios circunstanciados dos discentes e quaisquer outras provas ou 

documentos que permitam o efetivo acompanhamento e avaliação da respectiva atividade 

complementar. 

Art.11. As exigências mínimas para o aproveitamento das atividades complementares 

e outorga de horas a serem creditadas ao aluno estão definidas nas tabelas do artigo 6º. 

Art. 12. Antes de realizar qualquer atividade complementar que não tenha previsão 

ou pontuação horária pré-fixada nas Tabelas do artigo 6º, o aluno deve, previamente, obter um 

parecer favorável da Coordenação das Atividades Complementares, inclusive quanto à carga 

horária a ser considerada e registrada no histórico escolar. 

Art. 13. Das decisões da Coordenação de Atividades Complementares de negatórias 

do aproveitamento de qualquer atividade caberá recurso aos Colegiados dos Cursos de 
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graduação, no prazo de 5 (cinco) dias após a decisão, a ser protocolado na Secretaria Geral da 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. 

 

 

1.10. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso terá caráter individual e será estruturado na forma 

de Monografia ou Artigo, sendo o TCC I o Projeto de Pesquisa e o TCC II o Trabalho Final 

através do qual o/a estudante deverá demonstrar a maturidade intelectual e técnico-científica 

condizente com o perfil profissional delineado neste Projeto Pedagógico.  

Sua apresentação deverá ocorrer ao final do curso, devendo seu processo de 

elaboração ser acompanhado por professor orientador do quadro docente do próprio curso ou, 

na impossibilidade, por outros docentes atuantes em cursos da Faculdade Raimundo Marinho 

de Penedo, apenas quando devidamente autorizado pelo colegiado do Curso de 

Administração.  

A construção do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser acompanhada da 

confecção de relatórios assinados pelo orientador e seu orientando, que deverão ser 

encaminhados ao coordenador do Curso de Administração, de acordo com periodicidade 

estabelecida pelo colegiado de curso.  

 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DA 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

 

Art. 1º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) serão acompanhados pela 

Coordenação do Curso e pela Coordenação do TCC. 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consistirá em uma pesquisa 

orientada e estruturada sob a forma de Monografia, e terá caráter de pesquisa acadêmico-

científica, devendo ser realizada individualmente ou em dupla, após parecer do NDE. 

§1º - No Curso de Administração, o TCC consistirá num Relatório de Estágio, o qual 

contém um Projeto de Intervenção, devendo ser realizado individualmente, no 8º período, 

com apresentação à Banca Examinadora. 

§2º - O TCC será desenvolvido pelos alunos matriculados no 8º período do Curso de 

Pedagogia e no 10º período do Curso de Direito. 

§3º - Casos excepcionais serão submetidos à apreciação da Direção Acadêmica.  
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Art. 3º - Os alunos do 7º período (Pedagogia) e do 9º período (Direito) deverão 

elaborar o Projeto de Pesquisa junto ao Professor da Disciplina correspondente (TCC), para 

que, ao final do Semestre o apresentem ao Coordenador do TCC, visando à definição dos 

orientadores, devendo este encaminhar essa definição às Coordenações de Cursos.  

§1º Os alunos do 7º período de Administração deverão elaborar o Projeto de 

Intervenção   

Art. 4º - Compete ao Coordenador de TCC: 

a) Coordenar o processo de orientação do TCC; 

b) Indicar os orientadores para o TCC; 

c) Receber e apreciar os requerimentos de mudança de orientador, de projeto de 

pesquisa ou dupla; 

d) Analisar os casos de desistência de orientação pelos docentes;  

e) Receber as atas de orientações e elaborar o relatório mensal com o total de aulas 

das orientações; 

f) Elaborar propostas que auxiliem aos alunos e orientadores na elaboração dos 

Trabalhos de conclusão de Curso (minicursos, palestras, estudos em grupo, seminários, etc...); 

g) Elaborar relatórios semestrais sobre o resultado das bancas examinadoras; 

h) Receber a versão preliminar do TCC e encaminhá-la ao orientador; 

i) Receber a versão final do TCC e encaminhá-la à biblioteca desta IES; e, 

j) Definir e divulgar junto ao corpo docente e discente o cronograma de defesa do 

TCC.  

Parágrafo Primeiro: O coordenador do TCC poderá aceitar sugestões do corpo 

docente e discente quanto à definição de orientadores ou composição e horário de bancas 

examinadoras. 

Parágrafo Segundo: Caberá ao NDE monitorar e auxiliar a execução das atribuições 

do coordenador do TCC.      

Art. 5º - Os projetos apresentados pelos alunos serão apreciados pela Coordenação de 

TCC, e devolvidos, quando necessário, para sua reformulação. 

Parágrafo Único: A análise criteriosa dos projetos pelo NDE propicia aos alunos do 

Curso a oportunidade de elaborar um trabalho monográfico com aprofundamento temático, 

centrado em um ramo do conhecimento, relacionado às habilitações da proposta curricular do 

Curso e elaborado nos moldes técnicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

vigente. 
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Art. 6º - Após receber os Projetos de Pesquisa de TCC, com o devido aval do NDE, o 

Coordenador de TCC deverá, o mais rápido possível, apreciar e deliberar a atividade de 

orientação dos mesmos, salvo os alunos do Curso de Administração que estiverem com 

pendência no Relatório de Estágio de anos anteriores. 

   

Art. 7º - As orientações dos alunos do TCC serão distribuídas a partir dos critérios de 

eixo temático, linhas de pesquisa, disponibilidade e experiência acadêmica dos professores-

orientadores. 

Art. 8º - Os professores do curso deverão orientar, no máximo, 05 (cinco) Trabalhos 

de Conclusão de Curso, salvo aqueles que estão acumulando funções administrativo-

pedagógicas e/ou supervisão de estágio, que poderão ficar apenas com 02 (duas) orientações.  

 Art. 9º - Os orientadores serão definidos pelo Coordenador de TCC, podendo 

atender sugestões dos discentes e docentes do curso em questão.  

 Art. 10 - A atividade de orientação será de exclusiva responsabilidade do 

orientador, não podendo ser substituído sem o seu prévio consentimento e deliberado pelo 

Coordenador de TCC. 

Art. 11 - O orientador tem plenos poderes no exercício de sua atividade de 

orientação, aceitando somente interferência expressa pela Coordenação do TCC, quando 

academicamente necessária, ou nos casos em que o mesmo venha a descumprir com as suas 

tarefas como: 

a) faltar sem justificativa ao compromisso marcado com o discente; 

b) deixar de acompanhar as etapas da elaboração dos trabalhos e; 

c) decidir fazer a orientação totalmente on-line; 

Parágrafo Único: O Professor- Orientador poderá destinar 25% (vinte e cinco por 

cento) do total das 12 horas destinadas à orientação do TCC. Estes documentos deverão ser 

entregues juntamente com as Atas, no respectivo mês das orientações efetivadas.     

Art. 12 - O orientador deverá planejar as suas atividades acadêmicas e cientificar o 

seu orientando, entregando-lhe um calendário dos encontros presenciais, constando dia, local 

e hora, definindo o total geral de tempo necessário de acordo com as normas desta Portaria, 

entregando mensalmente um registro das mesmas à Coordenação do TCC e este encaminha à 

Coordenação do Curso, a fim de que seja providenciado o pagamento por horas de trabalho.  

Parágrafo Único: O orientador receberá o valor correspondente à hora-aula vigente 

na IES, correspondente ao período letivo, no qual o trabalho foi orientado.  
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Art. 13 - O orientador que por motivo de ordem superior se encontre impossibilitado 

de continuar com a orientação do TCC, poderá ter suspensa sua atividade, no prazo de 3 (três) 

meses antes do término do semestre letivo, desde que seja julgado procedente pelo 

Coordenador do TCC. 

Art. 14 - O aluno que desejar mudar o seu orientador e eventual parceiro e/ou projeto 

de pesquisa, deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) Preencher um requerimento específico, justificando o motivo da mudança, num 

prazo que anteceda 04 (quatro) meses do término do semestre letivo, desde que seja julgado 

procedente pela Coordenação do TCC; 

b) O próximo orientador deverá ser indicado num prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis após parecer do Coordenador do TCC e Coordenador do Curso; 

c) O seu Projeto de Pesquisa deve estar inserido na mesma área temática do novo 

orientador; 

d) As mudanças no projeto de pesquisa obedecerão ao mesmo prazo e forma, 

devendo ainda, ser acompanhadas de novo projeto que será avaliado pelo Coordenador de 

TCC. 

Art. 15 - O TCC deverá ser desenvolvido sob a orientação preferencial dos 

professores do curso, porém será permitida a orientação de professores de outros cursos da 

Faculdade Raimundo Marinho, desde que possuam afinidade com o objeto de pesquisa. 

§1º - É vedada a orientação por docentes de outras instituições de ensino superior ou 

que não mais possuam vínculo com qualquer unidade da Faculdade Raimundo Marinho. 

§2º - Todos os professores da FRM poderão participar do processo de orientação e 

avaliação dos TCC, devendo justificar por escrito, ao Coordenador do TCC, caso seja 

indicado e não tenha disponibilidade de ser orientador.  

Art. 16 - O orientando e orientador podem solicitar a colaboração de um co-

orientador, integrante do corpo docente desta IES, desde que em comum acordo. 

Parágrafo Único: O nome do co-orientador também deverá constar nos documentos e 

relatórios entregues pelo aluno. 

Art. 17 - Compete ao orientador: 

a) Participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC, pelo Coordenador 

do Curso e/ou pelo NDE; 

b) Atender semanal, quinzenal ou mensalmente seus orientandos, em horários 

previamente fixados e em comum acordo entre as partes; 
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c) O horário de atividade de docência do professor não poderá ser utilizado para 

orientação de TCC; 

d) Entregar à Coordenação do TCC as Atas, com registro de frequência e  parecer do 

desempenho do orientando, preenchidos e assinados, até a primeira semana do mês 

subsequente; 

e) O não cumprimento em tempo hábil do exposto na alínea “d” implicará no não 

recebimento do valor referente às horas destinadas às orientações do TCC.   

Art. 18 - Compete ao orientando: 

a) Participar das reuniões e sessões de estudo convocadas pelo orientador; 

b) Cumprir prazos fixados para a entrega de trabalhos; 

c) Obedecer às propostas e determinações apontadas pelo orientador no exercício de 

sua atividade de orientação. 

Parágrafo Único: O não cumprimento do artigo19, implicará na interrupção do 

processo de orientação pelo seu orientador.   

Art. 19 - Os critérios de avaliação do TCC serão os seguintes: 

a) significado e relevância do tema em relação ao trabalho desenvolvido; 

b) adequação da fundamentação teórica ao tema e à sua metodologia; 

c) exposição clara e objetiva, correção gramatical e utilização de linguagem 

científica na redação; 

d) equilíbrio e inter-relação na divisão dos capítulos do trabalho; 

e) atendimento aos padrões e às normas técnicas de produção de trabalhos científicos 

de acordo com a ABNT, atualizada; 

f) Adequação e atualização da literatura científica pertinente ao Curso. 

§1º - Os requisitos para avaliação do TCC, constam em fichas específicas, com seus 

respectivos critérios e pontuações. 

§2º - A avaliação será feita a partir de uma Ata e/ou Ficha conforme modelos já 

existentes na Instituição, contemplando os critérios do artigo 20. 

Art. 20 - O TCC deverá ser entregue em 03 (três) exemplares, no prazo mínimo de 

30 (trinta) dias antes da data de defesa do TCC, ao Coordenador do TCC, que deverá 

convocar a respectiva banca examinadora; 

Art. 21 - A defesa do TCC acontecerá no semestre subseqüente ao da sua elaboração, 

a partir da 4ª  semana letiva, respeitando o prazo mínimo de três semanas antes da colação de 

grau do curso, devendo acontecer obrigatoriamente nos turnos matutino e/ou vespertino. 
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Art. 22 - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será submetido à apreciação de 

uma Banca Examinadora que terá como presidente o orientador e seguirá ritualística e 

protocolo inerentes à Academia, sendo obrigatória a presença de mais dois membros docentes 

da IES na condição de Examinadores, tendo estes componentes preferencialmente uma 

aproximação com o objeto de estudo. 

§1º - Caberá ao Coordenador de TCC indicar substitutos para eventuais ausências 

durante as bancas examinadoras. 

§ 2º - Excepcionalmente, e a critério do orientador ou Coordenação de TCC, poderá 

ser convidado um avaliador externo para compor a banca examinadora. 

Art. 23 - O aluno deverá apresentar defesa oral de seu trabalho de TCC nos seguintes 

moldes: 

a) 20 a 30 minutos para defesa de seu trabalho; 

b) 10 minutos para argüição por cada um dos examinadores; 

c) Após as considerações dos membros da banca, o aluno e o deverão se ausentar do 

recinto, para que os examinadores possam atribuir as notas ao trabalho apresentado, devendo 

depois serem convidados a retornar ao local para a divulgação do resultado; 

d) É facultada a realização de TCC em dupla, sendo obrigatória a apresentação de 

ambos os discentes autores à defesa pública perante a banca examinadora.  

Parágrafo Primeiro: A nota final do aluno será o resultado da média das notas 

atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

Parágrafo Segundo: Para aprovação, o aluno deverá obter nota igual ou superior a 7,0 

(sete). 

Parágrafo Terceiro: A Apresentação do trabalho deverá ser feita publicamente, 

ficando os Coordenadores do TCC e do Curso com a incumbência de fazer a devida 

divulgação. 

Parágrafo Quarto: O não comparecimento injustificado do discente à banca 

examinadora, implicará automaticamente na sua reprovação no TCC e, consequentemente, no 

semestre letivo, devendo este renovar sua matrícula para cursar o componente no qual foi 

reprovado. 

 Art. 24 - Caso o orientador detecte o plágio no trabalho de conclusão do seu 

orientando, durante o desenvolvimento e/ou quando da sua entrega, este deverá comunicar, no 

prazo de 24 horas, ao Coordenador do TCC para que a Banca Examinadora não seja 

convocada até que o TCC seja revisado pelo orientando. 
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Parágrafo Primeiro: Se algum membro da banca examinadora detectar o plágio 

durante a leitura do TCC (período que antecede a apresentação), este deverá comunicar ao 

Coordenador de TCC, no prazo de 24 horas, a comprovação do plágio, para que o mesmo 

encaminhado ao orientador para as providências cabíveis. 

Parágrafo Segundo: Se o plágio for detectado durante a apresentação do TCC, por 

algum membro da banca examinadora, a sessão será suspensa temporariamente, para que haja 

a deliberação acerca das providências cabíveis.  

Parágrafo Terceiro: Em todos os casos acima previstos não deverá haver divulgação 

pública quanto ao cometimento do plágio pelo(s) autor(s) do trabalho.  

Art. 25 - O orientador apresentará ao Coordenador do TCC, no prazo de até 24 (vinte 

e quatro) horas, a Ata com o resultado em que conste a situação do aluno: aprovado ou 

reprovado.  

Parágrafo Primeiro: À decisão da banca não caberá nenhum recurso administrativo. 

Parágrafo Segundo: Caso haja necessidade de ajustes apontados pela Banca 

Examinadora, o aluno deverá fazê-lo sob a anuência do seu orientador, com a maior brevidade 

possível, tendo o prazo máximo de até 15 dias para entregar a versão final prévia com as 

devidas correções ao seu orientador. Após revisão geral e autorização do orientador, o 

discente deverá providenciar a versão final em Capa Dura e em mídia digital, em formato 

word e/ou pdf e entregar ao Coordenador do Curso/TCC para fazer parte do Acervo 

Bibliográfico da Faculdade Raimundo Marinho.    

Art. 26 - Os casos omissos devem ser solucionados pelas Coordenações do TCC, do 

Curso e pelo NDE. 

 

 

 

1.11. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AUTO-AVALIAÇÃO 

(CPA) NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

No processo de autoavaliação institucional da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo, são identificadas as necessidades, através de coletas de dados, analise de tendências, 

questionários. Estas informações são interligadas de tal forma que possam ter a força 

necessária para provocar mudanças no Curso em concordância com a Instituição, ao longo 

dos períodos letivos. 
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A Metodologia do Processo de Avaliação Institucional na tem início com a entrega da 

cartilha explicativa, que estimulam do corpo docente, corpo discente e corpo técnico-

administrativo, a participar da avaliação e da construção da credibilidade da mudança e do 

comprometimento de todos com a Instituição.  

Após o período de aplicação dos formulários, todos os dados são coletados pela 

própria CPA, de modo isolado e sigiloso, objetivando garantir a fidedignidade do processo. 

São elaborados relatórios que, em momento específico, obedecendo às formalidades legais, 

são entregues à Direção Acadêmica e aos gestores de curso, além do Departamento de Gestão 

e Desenvolvimento de Pessoas, em se tratando de corpo técnico-administrativo. Os resultados 

são consolidados em formas de pontos fortes e fracos e por meio de reuniões, é feita a 

apreciação e discussão a respeito dos mesmos, tomando-se como base os relatórios da auto-

avaliação interna.  

Como parâmetro adota-se, os relatórios da avaliação dos cursos, objetivando observar 

a evolução das ações desenvolvidas e a redução dos pontos avaliados como negativos, no 

processo de autorização e de reconhecimento, bem como a perceber se a instituição está 

caminhando em direção coesa à redução de suas carências.  

Baseado neste processo, o colegiado de curso assim como o NDE, reunir-se-á para 

avaliar as principais mudanças para melhoria do curso como: Biblioteca, laboratório de 

Informática, atualização das ementas, avaliação dos convênios de estagio obrigatório, e novas 

metodologias de ensino aprendizagem que proporcionem não só ao discente, como ao docente 

um melhor desempenho durante sua vida acadêmica. 

As ações realizadas pela Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, em termos de 

melhoria contínua da IES em todas as dimensões se dão mediante os questionários aplicados e 

respondidos pelos discentes, docentes e corpo técnico administrativo, após leitura e análise 

dos dados, acontecerão as devidas mudanças, conforme sugestão dos alunos, professores e 

colaboradores: 

1.  Oportunização das Atividades Complementares na Instituição; 

2. Aquisição de acervo bibliográfico; 

3. Substituição de professor; 

4. Melhoramento do Laboratório de Informática; 

5. Reforma do Auditório; 

6. Criação de salas de estudos; 
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7. Criação no Núcleo de Apoio Psicopedagógico; 

8. Instalação de elevador para portadores de necessidades especiais; 

9. Piso tátil; 

10. Instalação de câmeras de segurança. 

Assim a Instituição possui uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) que tem a 

função de avaliar os cursos de maneira sistemática, como uma auditoria interna voltada à 

adequação do curso como um todo. Portanto a avaliação do Curso de faz de diferentes formas, 

visando sempre a melhor formação do egresso. Tais mudanças ocasionam em um processo de 

formação acadêmica enfatizando a prestação de serviços de qualidade e como resultado as 

pontuações do processo do Enade pelo Sistema Inep. Oportunidades tais que abrirão 

oportunidades de futuras demandas e avaliação do SINAES favorável á IES. 

 

1.12. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Num projeto pedagógico desta natureza a flexibilidade curricular se impõe, numa 

postura frente ao conhecimento e a realidade que conduza o estudante, sempre que possível e 

desejável, para a problematização da realidade. Essa é, sem dúvida, a principal inovação 

institucional que a FRM/PENEDO buscará tornar realidade no desenvolvimento de seu 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL.  

Além disso, a Faculdade aposta, ainda, no uso intensivo dos modernos meios de 

comunicação para, a par da visibilidade e da legitimidade que precisa consolidar, ter as 

Tecnologias da Comunicação e da Informação (TICs) como suas grandes aliadas na melhoria 

do seu ensino, sobretudo na construção de um perfil profissional autônomo de seus 

formandos, estimulando os discentes a assumirem o imprescindível papel de protagonistas no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Os avanços tecnológicos estão incorporados em âmbito acadêmico, bem como no 

pedagógico.  

Em âmbito acadêmico, utiliza-se o sistema AcadWeb, criado e mantido pela Qualinfo, 

o qual permite ao professor inserir notas e faltas, plano de aula, e disponibilizar materiais 

referente às aulas. Além do docente, utiliza-se o sistema acadêmico AcadWeb para os 

discentes, por meio do aluno-online, também criado e mantido pela Qualinfo, o qual permite 

ao mesmo ver suas notas e faltas, planos de aulas inseridos pelos docentes, recebimento de 

material e mensagens, o que possibilita um melhor acompanhamento das informações, além 
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do acompanhamento financeiro e emissão de boletos para  pagamento das mensalidades, 

promovendo maior transparência, segurança e agilidade dos processos. 

Essa perspectiva também é impulsionada pelo paradigma emergente possibilitado 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) o qual fez surgir novas linguagens e 

novos espaços que favorecem os processos de ensino e a aprendizagem sistematizados e não 

sistematizados, haja vista que há, inclusive, um reconhecimento de que nossa sociedade 

denomina-se Sociedade da Informação (SI) ou Sociedade Tecnológica (ST).  

 

No curso superior de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, 

serão adotadas tecnologias de informação e comunicação didático-pedagógicas que venham 

enriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente o 

desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos pelos cursos. 

As principais tecnologias de informação e comunicação a serem adotadas no curso 

são: 

 softwares para disciplinas específicas do curso, a serem trabalhadas no Laboratório 

de Informática; 

 manutenção de página do curso no site da IES e/ou em redes sociais, visando 

discutir questões didático-pedagógicas cotidianas do curso; 

 utilização de recursos audiovisuais e multimídia em aulas teóricas e/ou práticas; 

 outras tecnologias poderão ser integradas durante o desenvolvimento do curso, 

desde que venham favorecer o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Além do Laboratório de Informática a Faculdade Raimundo Marinho dispõe de  

recursos audiovisuais e multimídia que estão disponíveis ao uso tanto dos docentes como dos 

discentes para apresentações de seminários, debates e discussões no Auditório, nas salas de 

aula e dentro do espaço físico da Faculdade, a depender do tipo de atividade. 

  

 

EQUIPAMENTO 

AUDIOVISUAL 

 

MARCA QUANT 

 

TV 20 POLEGADAS 

 

 

PHILIPS LG PANASONIC 

 

03 

 

TV 29 POLEGADAS 

 

 

PHILIPS 

 

09 
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PROJETOR MULTIMIDIA 

 

 

EPSON 

 

19 

 

CAIXA AMPLIFICADA 

 

 

S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA 

 

02 

CPU 

 

INTEL CORE 2 DUO 2GB RAM 320 

HD  

 

14 

 

DVD 

 

 

AMVOX 

 

03 

 

MICROFONE 

 

 

- 

 

02 

 

INTERNET 

 

VELOX 10MBPS 

 

01 

COMPUTADORES 

SALA DOS PROFESSORES 

INTEL CORE 2 DUO 2GB RAM 320 

HD MONITORES LCD LG 
03 

 

 

1.13. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

O rendimento escolar nos cursos de graduação da FRM/Penedo dá-se conforme o que 

determina o CAPÍTULO V Regimento da IES,  

 

  O rendimento escolar nos cursos de graduação da FRM/PENEDO é verificado 

através de duas avaliações bimestrais e, excepcionalmente, de uma avaliação final de caráter 

somativo, nos termos do regimento em vigor. A avaliação final é feita em época  fixada no 

calendário acadêmico. 

Os estágios supervisionadas e as disciplinas de natureza, eminentemente, prática 

podem realizar as avaliações somativas, a critério do professor da disciplina e, segundo os 

regulamentos próprios elaborados pela coordenação do respectivo curso e aprovado pelo 

CAD da FRM/PENDEDO. 

Considera-se reprovado o aluno que não cumprir frequência média de 75% às aulas e 

demais atividades acadêmicas de cada disciplina. 

As notas atribuídas aos estudantes são expressas em escala decimal de 0 (zero) a 10 

(dez), admitindo-se somente 0,5 (cinco décimos) como fração, sendo, no resultado final, 

computados também os centésimos. 
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Pode ser submetido a outra verificação do rendimento escolar o discente que nãofor 

avaliado no bimestre, por motivo de força maior ou outro impedimento devidamente 

comprovado, a critério da coordenação do curso e que requeira a segunda chamada no prazo 

de 7 dias do respectivo período bimestral, valendo em substituição a avaliação perdida. O 

discente que deixar de comparece5r a duas avaliações bimestrais, poderá ser submetido 

apenas a segunda chamada de uma das avaliações. 

Na FRM/PENEDO inexiste a figura do abono de faltas, vigorando apenas as exceções 

aprovadas por legislação especial. 

Os motivos, entre outros, de serviço em corporação militar, de testemunha convocada 

a depor em Processo Judicial, como também por motivo religioso, substituição de horário e 

greve não representam justificativa admitida para o abono de faltas. 

Eventos pessoais como, entre outros: gala, casamento, luto, alistamento eleitoral, 

doação de sangue, prestação de serviço militar obrigatório, enfermidade e gestação não 

conferem direito a abono de faltas, salvo os atendimentos excepcionais previstos no Decreto-

Lei Nº 1.044, de 21 de outubro de 1969. 

Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 

meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 

normas legais em vigor. 

Existe no âmbito da Instituição um consenso de que a avaliação, enquanto ato 

pedagógico, propiciará a construção de uma consciência institucional nos diversos segmentos, 

com vistas à compatibilização da política nacional de educação superior e o projeto 

pedagógico da Instituição, em que se respeita suas próprias características e os aspectos 

advindos do contexto social em que elas estão inseridas.  

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita 

diagnosticar lacunas a serem superadas, aferir os resultados alcançados considerando as 

competências a serem constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente 

necessárias. 

Na perspectiva de garantir competências profissionais, a avaliação destina-se à análise 

da aprendizagem dos futuros Administradores, de modo a favorecer seu percurso e regular as 

ações de sua formação, e tem, também, a finalidade de certificar sua formação profissional. 

Não se presta a punir os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a 
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identificar melhor as suas necessidades de formação e empreender o esforço necessário para 

realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. 

Dessa forma, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos resultados e dos 

instrumentos de avaliação e auto-avaliação são imprescindíveis, pois favorecem a consciência 

do discente em formação sobre o seu processo de aprendizagem, condição para esse 

investimento.  

A verificação do rendimento escolar far-se-á por meio da apuração da assinatura e da 

avaliação do aproveitamento de estudos. A freqüência às aulas de preleção, práticas, 

seminários ou qualquer outra atividade escolar é obrigatória e permitida somente a alunos 

regularmente matriculados. 

Caberá ao professor o registro dos alunos às aulas e demais atividades didáticas, das 

quais que se farão os assentamentos necessários por hora/aula ministrada. 

 

1.14. NUMERO DE VAGAS 

 

Para o curso de Administração com titulação de Bacharel, da Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo, estão previstas um ingresso anual de 120 vagas totais, com único 

ingresso, no turno noturno, por meio de Exame Vestibular, reopção, transferência e 

equivalência, sob processo semestral e com 20 semanas letivas por semestre, atendendo a 

política didático-pedagógica da Faculdade de Raimundo Marinho de Penedo e sua 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos. . 

Nas aulas teóricas, as turmas não poderão ultrapassar o número máximo de 60 alunos. 

Nas aulas práticas laboratoriais, o tamanho das turmas será estabelecido pelo professor 

responsável da disciplina, tendo por base a dimensão do ambiente e a quantidade de 

equipamentos disponibilizada. 

 

1.15.     ATENDIMENTO AO DISCENTE  

 

 

O corpo discente da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo é composto pelos 

alunos regulares que se distinguem pela natureza dos cursos a que estão vinculados. O aluno 

regular é o matriculado em curso sequencial de formação específica, licenciatura e de 

graduação. 
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Os direitos e deveres do corpo discente, assim como seu regime acadêmico e 

disciplinar, estão disciplinados no Regimento da Faculdade e no manual do aluno. 

O vínculo institucional e as relações financeiras do aluno para com a Faculdade 

Raimundo Marinho de Penedo, disciplinados em contrato de prestação de serviços 

educacionais, a ser firmado entre o aluno ou seu responsável e o Fundação Educacional do 

Baixo São Francisco Dr. Raimundo Marinho, para cada período letivo. 

A divulgação do edital de vestibular se dá pelo site da , pela imprensa, pode ser feita 

de forma resumida, indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais 

informações, incluindo o catálogo institucional. Os critérios e normas de seleção e admissão 

devem levar em conta os efeitos dos mesmos sobre a orientação do ensino médio e a 

articulação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 

A FRM/PENEDO, também oferece a comunidade acadêmica um Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, que tem as seguintes atribuições: 

 proporcionar atendimento e orientação psicopedagógica; 

 orientar e apoiar o aluno em suas atividades acadêmicas; 

 encaminhar para atendimento especializado aqueles que necessitam deste tipo de 

acompanhamento  

Este núcleo encontra-se disciplinado em regulamento próprio: 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – NAP -

DA FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO 

 

Art. 1º. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) consiste numa ação 

multidisciplinar voltada para o atendimento e orientação dos discentes, docentes e 

funcionários no que tange à superação de dificuldades do relacionamento interpessoal, 

distúrbios comportamentais, emocionais e de aprendizagem que afetem o desempenho dos 

mesmos dentro e fora da IES.  

Art. 2º. O Núcleo possibilitará à comunidade acadêmica refletir sobre sua condição 

social, pedagógica e emocional, compreendendo a dinâmica do processo de ensino e 

aprendizagem, especialmente seu papel como protagonista desse processo.  

Parágrafo único. O aluno deverá estar regularmente matriculado para receber o 

atendimento no NAP. 
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Art. 3º. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é composto por um psicólogo, um 

pedagogo e um assistente social 

Art. 4º. O NAP oferece basicamente três tipos de serviços:  

I - atendimento individual ao estudante, ao professor e aos funcionários, com o fim 

de diagnóstico, orientação e apoio;  

II - oficinas ou atividades com temas específicos; e  

III - assessoria aos coordenadores nos projetos interdisciplinares acadêmicos. 

Art. 5º. São atribuições do NAP: 

I - Assessorar e acompanhar ações de intervenção pedagógica e/ou psicológica nos 

casos de necessidades educativas especiais; 

II - Promover a integração da comunidade acadêmica através de grupos de reflexão e 

oficinas de dinâmica de grupo; 

III - Realizar oficinas com vivências para desenvolver novas formas de aprender e 

conviver;  

IV - Atender aos alunos que necessitam de acompanhamento especial, 

encaminhando-os aos serviços especializados, caso seja necessário; 

V - Realizar atividades de integração de novos membros da comunidade acadêmica; 

VI - Propor alternativas de solução para as dificuldades apresentadas no processo de 

ensino e aprendizagem; 

VII - Trabalhar estimulando e motivando funcionários, alunos e professores visando 

o bem estar comunitário; e 

VIII – Propor a realização de atividades de nivelamento quando necessárias à 

melhoria das condições de aprendizagem, sempre que identificadas deficiências de caráter 

geral nos discentes de determinada turma ou disciplina. 

Art. 6º. Para que seja efetuado o atendimento será necessário: 

I – Iniciativa própria do interessado; 

II – Indicação de integrante do corpo docente da instituição; 

III – Sugestão de qualquer membro da comunidade acadêmica; e 

IV – Convite da coordenação do NAP. 

Art. 7º. O atendimento poderá ser realizado de maneira individual ou em grupo. 

Art. 8º. Na modalidade individual, os atendimentos serão realizados a partir de 

agendamento prévio, com o máximo de quatro encontros.  
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Parágrafo único. Após o quarto encontro, persistindo as condições que demandem 

intervenção, os membros da comunidade acadêmica que precisem de acompanhamento a 

longo prazo serão encaminhados a outros profissionais. 

Art. 9º. O atendimento em grupo será realizado com o número adequado de pessoas e 

terá horários específicos. 

§1º. Quando um grupo de apoio finalizar suas atividades será iniciado outro, de 

acordo com a demanda. 

§2. O aluno que descumprir os acordos do grupo, feitos no primeiro encontro, assim 

como aquele que faltar a dois encontros consecutivos, mesmo com justificativa, será afastado 

do grupo e somente poderá ingressar em outro grupo mediante decisão da maioria dos 

integrantes do NAP. 

Art. 10. Os profissionais que compõem o núcleo poderão desenvolver atividades em 

sala de aula, conforme solicitação dos coordenadores dos cursos e atividades para todos os 

interessados da IES e comunidade como palestras, mini cursos, oficinas; atividades de 

nivelamento e práticas metodológicas destinadas a aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem, sempre em atuação articulada com a coordenação do(s) curso(s) envolvido(s). 

Art. 11. Os horários de atendimento no NAP serão disponibilizados nos instrumentos 

de divulgação disponíveis na IES. 

Art. 12. O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CAD 

da Faculdade, revogando-se as disposições em contrário. 

  

A) BOLSA DE ESTUDOS 

 

É concedida a oferta de bolsas de estudo parciais e integrais a estudantes carentes da 

comunidade local e também da região. A bolsa-estudo é concedida pela mantenedora, 

mediante indicação da Direção Geral da Faculdade. 

 

B) BOLSA DE MONITORIA 

Os alunos da FRM/PENEDO poderão participar do Programa de Monitoria destinado 

a propiciar aos alunos interessados a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a 

carreira docente, nas funções de ensino, iniciação científica e extensão, para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas junto a um docente e/ou voltadas para a 

comunidade, podendo essa monitoria ser remunerada ou não. 
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 REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA DA FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO 

  

 A FRM/PENEDO, em conformidade com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

– que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e em consonância com o seu Plano 

de Desenvolvimento Institucional, em articulação com os Projetos Político-Pedagógicos de 

seus cursos de graduação, instituiu um Programa de Monitoria com o intuito de oportunizar 

diferentes atividades acadêmicas complementares e assim, qualificar o processo de ensino-

aprendizagem em seus diversos cursos.  

 CAPÍTULO I 

 DA NATUREZA E OBJETIVOS 

  

 Art.1º - A atividade de Monitoria é concebida como um instrumento de apoio didático-

pedagógico, realizado por um discente, que auxilia aos docentes dos cursos no desempenho 

das suas atividades discentes. 

 Art. 2º -  A Monitoria é também uma atividade de caráter complementar, promovendo a 

qualificação discente no seu processo formativo na realização de atividades extra-classe. 

 Art. 3º -  A atividade de monitoria não constitui vínculo empregatício entre o estudante 

e a FRM. 

 Art. 4º -  As horas de dedicação à Monitoria, comprovadas, serão convertidas em horas 

complementares, seguindo os critérios estabelecidos para atividades complementares de cada 

curso. 

 Art. 5º -  A atividade de Monitoria será exercida por discentes regularmente 

matriculados, mediante processo de seleção, com critérios estabelecidos em Edital para 

Seleção de Monitoria da FRM no início de cada semestre letivo, respeitando as determinações 

deste Regulamento. 

 Art. 6º -  São objetivos da monitoria:  

 §1º - Assegurar cooperação didática ao corpo docente e discente dos cursos da FRM nas 

funções acadêmicas;  

 §2º - Ampliar a formação acadêmica do corpo discente, criando condições para o 

aprofundamento de seus conhecimentos na disciplina/área objeto de monitoria; 

 §3º - Estimular os estudantes a buscar melhores níveis de desempenho em seus 

respectivos cursos; 
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 §4º - Proporcionar aos discentes um maior envolvimento na vida acadêmica da FRM, 

incentivando-os à docência; 

 §5º - Propiciar ao estudante a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a 

carreira docente; 

 §6º - Auxiliar aos estudantes com deficiência no aprendizado e que apresentam baixo 

rendimento acadêmico. 

 §7º - Em nenhuma hipótese a monitoria substituirá um docente nas atividades de ensino 

dos cursos. 

 CAPÍTULO II 

 DA PROPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MONITORIA 

  

 Art. 7º -   Caberá ao professor de cada disciplina apresentar por escrito e com 

justificativa à Coordenação do Curso a demanda por monitoria que, após análise, encaminhará 

solicitação de seleção de discentes monitores, para apreciação e deliberação da Direção 

Acadêmica. 

 Art. 8º -   Fica à critério da Presidência a definição do quantitativo de vagas para o 

processo de seleção de monitores remunerados. 

 PARÁGRAFO ÚNICO: Quando à monitoria voluntária, o quantitativo de vagas fica à 

critério da Coordenação de Curso. 

 Art. 9º -   Os monitores voluntários (não remunerados) estarão sujeitos às mesmas 

atribuições dos monitores bolsistas. 

 Art. 10 - O estudante somente poderá exercer a atividade de monitoria em 1 (uma) 

disciplina à cada semestre. 

 Art. 11 - As atividades da Monitoria se realizarão no período que compreende a data de 

início fixada no Edital de Seleção de Monitores, até o término do semestre letivo em questão. 

 Art. 12 - A conclusão do curso, o trancamento ou cancelamento da matrícula 

implicarão, necessariamente, na interrupção da função de monitor. 

  

 CAPÍTULO III 

 DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA DISCENTE 

 Art. 13 - A seleção dos candidatos às vagas de monitoria obedece aos seguintes 

critérios: 
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 §1º  - Somente pode inscrever-se no exame de seleção, o estudante matriculado no curso 

e aprovado por média geral igual ou superior a 7,0 (sete) e que comprove a aprovação, na 

disciplina ou atividade em que pretende atuar, com nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

 §1º - O aluno deve ter disponível, no mínimo, 12 horas mensais para o desenvolvimento 

das atividades de monitoria; 

 §2 - º A inscrição será realizada segundo edital estabelecido pela Diretoria Acadêmica, 

conforme número de vagas solicitadas pelo coordenador do curso. 

 §3º -  A candidatura às vagas de monitoria será realizada por meio de requerimento 

próprio, que será disponibilizado aos alunos pela Secretaria Geral e endereçados ao 

Coordenador de Curso que, após o encerramento do prazo para as inscrições, verificará o 

atendimento dos candidatos aos requisitos de seleção e, eventualmente, aplicação dos critérios 

de desempate, que igualmente deverão ser objeto de previsão do edital. 

 Art. 14 - O processo de seleção será organizado e aplicado por uma comissão composta 

pelos professores das disciplinas com vagas para monitoria e pelo coordenador do curso, em 

conformidade com o Edital de Seleção, constando de prova escrita e/ou entrevista; 

 Art. 15 - O professor da disciplina se responsabilizará pela aplicação e avaliação da 

prova e/ou entrevista no processo de seleção. 

 Parágrafo Único: Cabe ao professor da disciplina zelar para que a prova e a entrevista 

de seleção de monitores tenham um nível adequado e garantam a seleção de acadêmicos 

qualificados para a função. 

 Art. 16 - O número de vagas, o dia e o local de realização do concurso, bem como o 

resultado final do processo de seleção de monitoria serão divulgados por meio de publicação 

de âmbito restrito à Instituição. 

 Parágrafo Único: cabe ao coordenador do curso homologar a classificação indicada pela 

Comissão do Processo Seletivo de Monitoria, bem como divulgar o resultado da seleção junto 

ao corpo discente do respectivo curso. 

 CAPÍTULO IV 

 DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MONITOR 

  

 Art. 17 - O monitor exercerá suas atividades sem qualquer vínculo empregatício, 

observando os seguintes critérios: 

 §1º - o monitor exercerá suas atividades sob orientação do professor responsável pela 

disciplina ou atividade; 
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 §2º -o horário das atividades do monitor não pode, em hipótese alguma, prejudicar as 

atividades discentes; 

 §3º as atividades de monitoria obedecem, em cada semestre, ao plano estabelecido pelo 

professor, aprovado pela coordenadoria do curso. 

 Art. 18 -  São atribuições e responsabilidades do monitor: 

 §1º - dedicar até 12 (doze) horas semanais às atividades de Monitoria, inclusive aos 

sábados, fixadas pelo professor, mediante necessidade da disciplina; 

 §2º - orientar os alunos na solução de exercícios e realização de trabalhos; 

 §3º - reportar-se, sempre que necessário ou solicitado, à Coordenação do Curso, a fim 

de tratar de quaisquer questões relacionadas às atividades de Monitoria; 

 §4º - trajar-se adequadamente, de forma compatível com o perfil da Instituição; 

 §5º - adotar postura crítica e empreendedora nas suas ações, visando o exemplar 

funcionamento da Monitoria, em sintonia com a concepção do Projeto Pedagógico do Curso; 

 §6º - Até o décimo dia do mês subseqüente ao encerramento do bimestre, o monitor 

deverá apresentar à Coordenação do Curso, relatório escrito de atividade, no qual deverá 

constar o parecer do professor da disciplina. 

 §7º - O relatório de atividade deverá evidenciar a freqüência do monitor, o número de 

alunos atendidos, as dificuldades encontradas, aspectos positivos e negativos e outros que 

permitam avaliar o desempenho da atividade de Monitoria. 

 §8º - cabe ainda ao monitor, auxiliar o corpo discente, sob a supervisão docente em 

trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo, orientar alunos em horários de estudos 

práticos e outros compatíveis como seu grau de conhecimento e experiência, auxiliando ao 

professor com informações a respeito das dificuldades mais comuns apresentadas pelos 

alunos. 

 Art. 19 - O exercício da Monitoria poderá ser cancelado nas seguintes circunstâncias: 

 §1º Por requerimento próprio, apresentando a justificativa; 

 §2º Por requerimento do professor responsável, quando constatar desempenho 

insatisfatório no desempenho das atividades, em conjunto com o coordenador do curso; 

 §3º Por suspensão imposta ao aluno no período em que se encontrar no exercício da 

Monitoria; 

 §4º Por trancamento de matrícula; 

 §5º Por obtenção de freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) às atividades 

de Monitoria, em determinado mês; ou 
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 §6º Por não apresentar no prazo fixado, o relatório bimestral à Coordenação do Curso ao 

qual o monitor estiver vinculado. 

 Art. 20 -  É vedado ao monitor ministrar aulas sem o acompanhamento do professor da 

disciplina. 

 CAPITULO V 

 DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DA MONITORIA 

  

 Art. 21 - O professor orientador da monitoria corresponde ao docente de cada disciplina 

com monitor em atividade. 

 Art. 22 - Compete ao professor orientador: 

 §1º - Elaborar o plano de trabalho da disciplina a ser seguido pelo monitor; 

 §2º - Traçar os objetivos a serem buscados pela atividade de monitoria; 

 §3º - Acompanhar diretamente os trabalhos desenvolvidos pelo monitor; 

 §4º - Orientar e acompanhar o preenchimento do relatório de monitoria pelo aluno; 

 §5º - Assinar e validar o relatório elaborado pelo monitor, tecendo as observações que 

se façam necessárias. 

 Art. 23 - Caberá ao professor responsável pela disciplina a avaliação do monitor, que 

deverá observar: 

 §1º - O desempenho do aluno no desenvolvimento das atividades; 

 §2º - Assiduidade e respeito ao programa e regras estabelecidas; 

 §3º - Comprometimento com as atividades desenvolvidas; 

 §4º - Interesse na matéria; 

 §5º - O preenchimento do relatório de atividades nos períodos definidos. 

  

 CAPÍTULO VI 

 DA BOLSA DE MONITORIA DISCENTE 

 Art. 24 - Para o exercício de suas funções, ao monitor será concedida uma bolsa de 50% 

do valor da mensalidade. 

 Art. 25 - A bolsa de monitoria terá a duração de um semestre letivo. 

 CAPÍTULO VII 

 DA COMPETÊNCIA DAS COORDENAÇOES 

 Art. 26 - Competem às coordenações: 
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 §1º Acompanhar o processo seletivo, relativo aos discentes do respectivo curso, 

observando os requisitos constantes do edital; 

 §2º Divulgar o resultado do processo seletivo; 

 §3º Aprovar os planos de trabalho das monitorias elaborado pelos professores 

orientadores; 

 §4º Analisar e avalizar o relatório de atividades; 

 §5º Supervisionar o desempenho das monitorias e promover sua avaliação, ao final de 

cada semestre letivo, realizando reuniões com os monitores para verificação geral do 

andamento do programa, se necessário; 

 §6º Contestar e encaminhar a frequência dos monitores; 

 §7º Promover a substituição dos monitores que deixarem o programa; 

 §8º Expedir e registrar o certificado de monitoria aos que integralizarem, no mínimo, 

um semestre de efetivo trabalho na área. 

 §9º Analisar os casos de exclusão do aluno participante; 

 §10º Enviar bimestralmente à Direção Acadêmica os relatórios dos monitores locados 

em seu curso. 

 CAPÍTULO VIII 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 27 - A bolsa de monitoria terá a duração de um semestre letivo. 

 Art. 28 - Os casos omissos neste regulamento serão deliberados pela Direção 

Acadêmica e pela Coordenação. 

Art. 29 - Este regulamento entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
C) BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A iniciação científica é uma atividade de investigação, que integra a metodologia 

do processo de aprendizagem da FRM/PENEDO e será desenvolvida de acordo com 

regulamento abaixo: 

 

 

REGULAMENTO DE INICIAÇAO CIENTÍFICA 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 1° O presente Regulamento busca estabelecer os critérios e procedimentos que 

orientarão as atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC e 

o funcionamento geral do Núcleo de Iniciação Científica - NIC da Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo, bem como, sua relação com as coordenações de cursos de graduação, 

com a Direção Acadêmica e com o Conselho Acadêmico e Administrativo – CAD da 

instituição.  

Art. 2° Para fins deste Regulamento e em consonância com as diretrizes nacionais 

que versam sobre as atividades de iniciação científica (IC) e com o Regimento Interno da 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, consideremos que a iniciação científica é uma 

atividade de investigação, realizada por estudantes de graduação, no âmbito de um projeto de 

pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, que visa ao aprendizado de técnicas e 

métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da 

criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da atividade de investigação 

científica.  

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 3° O PIBIC da FRM de Penedo é um instrumento que permite introduzir os 

estudantes dos cursos de graduação à atividade de iniciação científica, configurando-se como 

poderoso fator de apoio às atividades de ensino, evidenciando assim, a indissociabilidade do 

tripé ensino, pesquisa e extensão no âmbito das atividades acadêmicas institucionais.  

Art. 4° O PIBIC da FRM de Penedo tem como objetivos: 

I - Despertar a vocação científica incentivando talentos potenciais entre os estudantes 

dos cursos de graduação, mediante sua participação em projetos de iniciação científica (IC) 

que introduzam os acadêmicos no domínio do método científico;  

II - Qualificar estudantes para os programas de pós-graduação;  

III - Estimular professores/pesquisadores a envolver estudantes de graduação no 

processo de investigação científica, otimizando a capacidade de orientação da instituição; 

IV – Proporcionar o incremento da produção científica da instituição pela divulgação 

dos resultados obtidos nas atividades de iniciação científica; 

V- Contribuir para a consolidação de grupos de pesquisa consistentes, mediante 

opções e contatos interdisciplinares, com vistas, a consolidação das linhas de pesquisa; 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE 

  INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

Art. 5º O Coordenador do Núcleo de Iniciação cientifica – NIC é indicado pela 

Direção da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, dentre os membros do seu corpo 

docente e possui as seguintes atribuições: 

 

I – Fomentar as atividades de Iniciação Científica (IC) na Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo, seguindo as orientações e deliberações do Conselho Acadêmico e Administrativo – 

CAD; 

II – Coordenar e supervisionar as atividades de IC desenvolvidas na Instituição de 

forma integrada com as coordenações dos cursos de graduação; 

III – Trabalhar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, em conjunto com a 

Direção Acadêmica, visando à melhoria contínua da prática docente dos cursos de Graduação 

e Pós-Graduação da Instituição; 

IV – Construir condições para a realização de parcerias, estabelecendo contato com 

setores externos à Instituição, com o objetivo de otimizar a abrangência e os resultados das 

atividades de IC; 

V – Articular as atividades de IC com demais atividades desenvolvidas pela 

Faculdade; 

VI – Lançar os editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

PIBIC voltados à comunidade acadêmica em geral, organizando o cadastro das propostas e o 

acompanhamento de todas as etapas de seleção; 

VII – Propor programas institucionais de IC em caráter contínuo; 

VIII – Buscar recursos junto à Instituição para a execução orçamentária de projetos 

de extensão aprovados, tendo em vista a realização plena das ações e atividades propostas. 

IX – Receber relatórios parciais e finais dos projetos de IC, organizar e encaminhar a 

prestação de contas; 

X – Organizar eventos anuais de divulgação dos resultados dos projetos de IC - 

Semana de Iniciação Científica e Extensão -, em parceria com a Coordenação de Extensão - 

COEX, garantindo a publicação dos resultados em anais; 
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XI – Criar uma revista eletrônica (on line) para a divulgação de artigos científicos 

voltados aos projetos de IC, bem como, aos trabalhos de conclusão de curso – TCC da 

instituição. 

XII – Emitir os certificados e declarações referentes às atividades de IC aprovados pelo Núcleo. 

CAPÍTULO IV 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

Art. 6º O Núcleo de Iniciação Científica - NIC será constituído: 

I – Pela Coordenação do Núcleo de Iniciação Científica - COIC, que o presidirá; 

II – Pelos coordenadores de Curso; 

III – Pelos docentes integrantes do Núcleo docente Estruturante - NDE de cada curso 

em atividade na Instituição. 

IV – Por um representante discente de cada curso.   

 

CAPÍTULO V 

DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 7º De acordo com as diretrizes deste Regulamento e do Edital de seleção de 

projetos de Iniciação Científica da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, os projetos de 

Iniciação Científica (IC) terão carga horária determinada de 60horas.  

Art.8º Os docentes que tiverem projetos de IC aprovados receberão remuneração 

adicional no decorrer do semestre letivo da vigência do Projeto - o tempo referencial, para 

cômputo da carga horária semanal, destinado ao docente para as Atividades de Pesquisa e 

Extensão independentemente do Regime de Trabalho, será de 2 (duas) horas/semana; 

Art. 9º O projeto pode envolver mais de 1 (um) professor/pesquisador.  

§1º Cada professor/pesquisador poderá participar de no máximo um projeto de 

pesquisa, individual ou coletivo por semestre.  

§2º Cada professor/pesquisador poderá solicitar, no máximo, 1 (uma) bolsa nova por 

projeto de IC. 

§3º Cada professor/pesquisador, poderá solicitar a incorporação de 1 (um)  aluno que 

já seja bolsista da instituição. 

§4º Cada professor/pesquisador poderá, também, solicitar o cadastro de até 2 (dois) 

alunos colaboradores, que serão considerados não-bolsistas.  
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Art.10 Cada estudante só poderá se candidatar em um único projeto, na qualidade de 

bolsista novo ou colaborador.  

Art.11 As propostas de projeto de Iniciação Científica deverão ser elaboradas em 

consonância com as diretrizes deste Regulamento e de acordo com os editais de seleção de 

projetos de IC da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR/PESQUISADOR 

Art.12 Cabe aos docentes proponentes de atividades de IC: 

I- Orientar o bolsista/colaborador nas distintas fases do trabalho científico, incluindo 

a elaboração de relatórios e material para apresentação em eventos de iniciação científica e 

extensão, publicação dos resultados no livro de resumos e demais atividades;  

II- Indicar o bolsista/colaborador como primeiro autor no resumo do trabalho do 

estudante, a ser apresentado na Semana de Iniciação Científica e Extensão da FRM de 

Penedo;  

III- Preparar o bolsista/colaborador para a apresentação na Semana de Iniciação 

Científica da FRM de Penedo;  

IV- Estar presente, na Semana de Iniciação Científica e Extensão da FRM de Penedo, 

no momento da apresentação dos trabalhos sob sua orientação;  

V- Participar ativamente da Comissão organizadora da Semana de Iniciação 

Científica e Extensão da FRM de Penedo, atendendo solicitações da Coordenação de 

Iniciação Científica - COIC quanto ao processo de avaliação de trabalhos, apresentações dos 

resultados de seus projetos de IC, e, enquanto proponente de atividades como oficinas, 

palestras, mini-cursos, etc.;  

VI- Estimular o bolsista/colaborador a publicar trabalhos em eventos científicos 

relacionados à área de atuação;  

VII- Incluir o nome do bolsista/colaborador nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em congressos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do estudante;  

VIII - Entregar relatório parcial decorridos 03 (três) meses da vigência da proposta; 

IX – Entregar relatório final, bem como a prestação de contas dos recursos 

financeiros empregados, no decorrer de 30 (trinta) dias após o último dia de vigência da 

proposta, sob pena de inelegibilidade nos editais futuros da Instituição; 
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X- Solicitar à COIC, por escrito, autorização, explicitando os motivos, para 

quaisquer alterações nos planos de trabalhos do bolsista/colaborador e/ou título do projeto, a 

qual será submetida à avaliação da Coordenação de Iniciação Científica;  

XI - Comunicar à COIC, até o ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS, a substituição 

ou o cancelamento do(a) bolsista, inclusive decorrente da colação de grau, a fim de evitar 

descontos indevidos na mensalidade;  

XII - Atender, sem qualquer contrapartida financeira, as convocações para participar 

de comissões de avaliação e emitir pareceres sobre o programa. 

Art. 13 O orientador é responsável pelo cumprimento das normas do programa e 

aquele que as descumprir, ou cujos bolsistas/colaboradores o façam, poderá colocar em risco a 

manutenção e/ou renovação das bolsas PIBIC sob sua responsabilidade, bem como alocação 

de novas bolsas para os estudantes.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSIATA/COLABORADOR 

Art. 14 Os estudantes de graduação podem participar do PIBIC na condição de 

bolsistas ou colaboradores; 

Art. 15 Os estudantes selecionados e aprovados para participar do PIBIC como 

bolsistas, além da certificação, farão jus durante 6 (seis) meses  a um desconto de 30% do 

valor da mensalidade do seu respectivo curso de graduação, enquanto permanecer na condição 

de bolsista ativo. 

Art. 16 O bolsista, uma vez selecionado no projeto, não poderá acumular outras 

bolsas na instituição, nem possuir vínculo empregatício, para que possa dedicar-se 

integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa e às responsabilidades assumidas com a 

execução do seu plano de trabalho;  

Art. 17 Os estudantes selecionados na condição de bolsista ou colaborador, tendo 

cumprido todas os compromissos, ao final do projeto receberá certificado com carga horária 

de 120 hs – equivalente ao projeto do qual foi membro. 

Art. 18 A carga horária do aluno bolsista terá como referência 20 horas mensais, que 

será definida em comum acordo com o docente proponente do projeto de IC, em vista das 

características e cronogramas específicas do seu projeto. 

Art. 19 São compromissos do bolsista/colaborador:  
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I - Apresentar os resultados da atividade de iniciação científica em forma de 

exposições orais ou painéis na Semana de Iniciação Científica e Extensão da FRM de Penedo 

e nos eventos semestrais de seu respectivo curso de graduação, acompanhados de um artigo 

com redação científica, que permita verificar o emprego de métodos e processos científicos; 

II - Fazer referência à sua condição de bolsista/colaborador do FRM de Penedo e ao 

seu orientador, como co-autor do trabalho, nas publicações e trabalhos apresentados oriundos 

das atividades desenvolvidas no Programa de Iniciação Científica;  

III - Devolver a FRM, em valores atualizados, os descontos recebidos 

indevidamente, no caso de os compromissos estabelecidos acima não serem cumpridos;  

IV- Manter seu cadastro atualizado, junto à COIC, contendo seus dados de: CPF, 

matrícula, nome completo, telefone, e-mail, e endereço para contato;  

V- Executar o Plano de Trabalho aprovado, sob a orientação do pesquisador;  

VI- Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e às responsabilidades 

assumidas com a execução do seu Plano de Trabalho;  

VII- Apresentar, em caráter individual, resultados conclusivos de seu Plano de 

Trabalho na forma de relatórios semestrais – parcial (decorridos 3 meses do inicio do projeto) 

e final (no ultimo dia de encerramento do projeto de IC).  

§1º O conteúdo e formato do relatório indicado no inciso II deste artigo, devem 

obedecer aos padrões do formulário disponibilizado pela COIC. 

§2º Os resultados de que trata o inciso VII serão apresentados na Semana de 

Iniciação Científica e Extensão da FRM de Penedo.  

§3º O trabalho referido no inciso VII será de autoria do bolsista/colaborador e do 

orientador, sendo permitida a inclusão de outro(s) co-autor(es) desde que estes tenham 

efetivamente participado do trabalho.  

§4º Também deve ser citado na equipe de autores, o bolsista/colaborador que tenha 

sido substituído num mesmo Plano de Trabalho.  

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 20 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Núcleo de 

Iniciação científica – NIC, por meio de sua coordenação – COIC e do Conselho Acadêmico e 

Administrativo – CAD. 

Art. 21 O presente Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Acadêmico e Administrativo – CAD, ficando revogado o regulamento anterior. 

 

D) PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - PROUNI E FIES 

 

O PROUNI foi ofertado nos semestres de 2012.2 e 2013.1 em suas diversas 

modalidades, com disponibilização de bolsas parciais (50%) e bolsas integrais (100%), 

respeitando as exigências de portarias e editais específicos do Ministério da Educação. 

Quanto ao apoio financeiro, a IES fará uso do FIES nas suas diversas modalidades, 

50%, 75% e 100%, assim que for regularizada a possibilidade de sua oferta.  

 

E) ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

Uma Instituição se fortalece, sobretudo, por meio da participação ativa e consciente da 

comunidade acadêmica, especialmente, o corpo discente razão, de ser desta instituição. 

Justamente por isso, a representatividade é estimulada, com fornecimento do espaço físico 

próprio para o alojamento das representações estudantis. 

 

F)   ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  

O processo educacional adotado pela FRM/PENEDO perpassa o período em que o 

aluno permanece estudando na IES. Ensejará um acompanhamento da sua atuação no 

mercado de trabalho e um apoio de orientação e educação continuada, assegurando a 

permanente adequação do processo formativo, verificando o efetivo atendimento dos 

objetivos da atividade educacional e, ainda, mantendo a atividade da instituição pertinente 

com as demandas do mercado profissional. 

 

G) EXTENSÃO 

O Programa de Extensão funciona, mediante projetos entregues no Núcleo de Extensão – 

NEX, onde interliga o ensino e a iniciação cientifica, como o resultado do tripé obrigatório 

que une a comunidade externa á comum idade acadêmica da Faculdade Raimundo Marinho 

de Penedo, conforme segue: 

 

REGULAMENTO DA EXTENSÃO 
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CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art.1 O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

de Extensão - NEX, da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, bem como sua relação com 

as coordenações de cursos de graduação, com a Direção Acadêmica e com o Conselho 

Acadêmico e Administrativo - CAD. 

Art.2 Para fins deste Regulamento e em consonância com o Plano Nacional de 

Extensão Universitária, a atividade de extensão é entendida como um processo educativo, 

cultural e científico, que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, e que 

viabiliza a relação transformadora entre a academia e a sociedade. 

Art.3 A extensão no âmbito da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, 

fundamenta-se na relação faculdade-docente-discente-sociedade, pautada por princípios de 

intercâmbio, interação, influência e transformação mútua, com vistas a produção de 

conhecimento científico de relevância social, de realização a ações transformadoras e de 

aprendizado recíproco. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DO NÚCLEO DE EXTENSÃO 

Art.4  Evidenciar a indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito das atividades acadêmicas institucionais; 

Art.5 Organizar e ofertar cursos de extensão abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos nos respectivos editais da IES; 

Art.6 Fortalecer as ações extensionistas em bairros periféricos da cidade de Penedo, 

consolidando a responsabilidade social da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo e de sua 

Mantenedora junto à comunidade local; 

Art. 7 Criar condição para a participação voluntária do corpo discente em projetos de 

extensão, ou na condição de bolsista, por meio da criação e consolidação de um Programa de 

Bolsas de Extensão; 

Art. 8 Primar pela manutenção de Projetos de Extensão Comunitária, envolvendo a 

comunidade de Penedo, docentes e discentes dos diversos cursos de graduação da Instituição, 

em uma perspectiva interdisciplinar. 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE EXTENSÃO 
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Art. 9 Cabe ao coordenador do Núcleo de Extensão da FRM de Penedo: 

I – Fomentar uma política de extensão universitária da Faculdade Raimundo Marinho 

de Penedo, seguindo as orientações e deliberações do Conselho Acadêmico e Administrativo 

– CAD; 

II – Coordenar e supervisionar as atividades de extensão desenvolvidas na Instituição 

de forma integrada com as coordenações dos cursos de graduação; 

III – Trabalhar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, em conjunto com a 

Direção Acadêmica, visando a melhoria contínua da prática docente dos cursos de Graduação 

e Pós-Graduação da Instituição; 

IV – Construir condições para a realização de parcerias, estabelecendo contato com 

setores externos à Instituição, com vistas a otimizar a abrangência e os resultados das 

atividades extensionistas; 

V – Articular as atividades de extensão com as demais atividades desenvolvidas pela 

Faculdade; 

VI – Lançar editais de projetos de extensão voltados à comunidade acadêmica em 

geral, organizando o cadastro das propostas e o acompanhamento de todas as etapas de 

seleção; 

VII – Propor programas institucionais de extensão de caráter contínuo, bem como 

projetos e cursos de média e longa duração; 

VIII – Buscar recursos junto à Instituição para a execução orçamentária de projetos 

de extensão aprovados, tendo em vista a realização plena das ações e atividades propostas. 

IX – Receber relatórios parciais e finais de projetos de extensão, organizar e 

encaminhar a prestação de contas; 

X – Organizar eventos anuais de divulgação dos resultados dos projetos de extensão, 

garantindo a sua publicação em anais; 

XI – Criar uma revista on line para a divulgação de artigos científicos voltados a 

questão da extensão universitária, bem como, aos trabalhos de conclusão de curso - TCC. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Art.10 As atividades de extensão associam-se diretamente com as atividades de 

ensino e pesquisa, sendo consideradas como parte integrante dos processos de ensino-

aprendizagem e de produção do conhecimento; 
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Art.11 Entende-se por extensão as atividades desenvolvidas na condição de projeto, 

curso, programa, atividade ou ação. Em todo o caso, visam: 

I - Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade; 

II – Criar condições de interação da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo para 

que a mesma se relacione com a comunidade local de uma forma ativa; 

III - Incentivar uma prática acadêmica plena, capaz de integrar ensino, pesquisa e 

extensão em todas as suas etapas; 

IV – Desenvolver o senso crítico e propositivo que objetive diretamente o 

desenvolvimento das potencialidades regionais, abrangendo as dimensões econômica, social, 

cultural e educacional; 

V – Reformular concepções e práticas curriculares, em face dos novos paradigmas da 

ciência e da educação. 

  

CAPÍTULO V 

DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

Art. 12 Os projetos de extensão terão carga horária determinada de 60 horas, 

podendo concorrer, o docente, com apenas uma proposta por semestre letivo e por ocasião do 

lançamento de editais. 

Art. 13 Aos docentes com projetos aprovados e em execução, será destinada uma 

carga horária extra de 02 (duas) horas, em sua jornada de trabalho semanal, no decorrer do 

semestre letivo, independentemente do seu regime de trabalho. 

Art.14 As propostas de projeto de extensão deverão ser elaboradas em consonância 

com as diretrizes deste Regulamento e de acordo com os editais de seleção de projetos de 

extensão da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. 

 

CAPÍTULO VI 

DO DOCENTE COORDENADOR DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Art. 15 O docente efetivo da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo é um único 

proponente elegível para fins dos editais de seleção de projetos de extensão. 

Art. 16 O docente que apresentar projeto de extensão indicando parcerias com outras 

instituições públicas ou privadas, no intuito de desenvolverem ações conjuntas, terá sempre 

prioridade em relação a outros projetos que não apresentem condições de parcerias. 
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Art.17 Cabe aos docentes proponentes de atividades de extensão: 

I - Responsabilizarem-se pela execução da proposta, zelando pela execução plena de 

seus objetivos e metas, dentro do cronograma previsto; 

II - Supervisionarem e avaliarem o desempenho de colaboradores, bolsistas e demais 

envolvidos na execução das atividades; 

III - Elaborarem relatórios analíticos das ações de extensão realizadas, discriminando 

metas e resultados obtidos; 

IV - Entregarem relatório parcial decorridos 03 (três) meses da vigência da proposta; 

V – Entregarem relatório final, bem como a prestação de contas dos recursos 

financeiros empregados, no decorrer de 30 (trinta) dias após o último dia de vigência da 

proposta, sob pena de inelegibilidade nos editais futuros da Instituição; 

VI – Participar ativamente da organização dos eventos semestrais relacionados ao se 

curso de graduação, devendo apresentar os resultados obtidos com a realização do seu projeto 

de extensão, na forma que melhor lhe convier; 

VII – Compor a comissão organizadora da Semana de Extensão e Iniciação 

Científica, realizando a comunicação dos resultados de suas atividades de extensão na forma 

de palestra, oficina, minicurso ou comunicação oral. 

VIII – Elaborar um artigo científico, dentro das normas da Revista do Núcleo de 

Extensão, encaminhado o mesmo para apreciação da comissão científica. 

 

CAPÍTULO VI 

DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

Art. 18 Ao discente selecionado na condição de bolsista de projeto de extensão, será 

concedido um incentivo na forma de desconto de 30 % (trinta por cento) sobre a mensalidade 

do curso, enquanto permanecer na condição de bolsista ativo. 

Art. 19 A carga horária do aluno bolsista terá como referência 20 horas mensais, que 

será definida em comum acordo com o docente proponente do projeto de extensão, em vista 

das características e cronogramas específicas do seu projeto. 

Art. 20 O aluno bolsista poderá ser desligado a qualquer momento, por solicitação 

dele próprio, pelo docente coordenador do projeto ou pela Coordenação do Núcleo de 

Extensão por considerar que o seu envolvimento no projeto não está de acordo com o este 

regulamento. 

Art. 21 Cabe aos aluno bolsista: 
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I – Zelar pelo cumprimento da carga horária mensal de 20 horas, distribuídos 

semanalmente em acordo com o coordenador do projeto; 

II – Manter um perfil adequado ao que se espera de um bolsista da Instituição, 

sobretudo nas atividades relacionada a estudos de caso, envolvendo visitas à comunidade, 

aplicação de questionários e entrevistas; 

III – Elaborar um relatório no período intermediário e outro no final do período da 

bolsa. Os dois relatórios devem ser entregue 15 (quinze) dias após a conclusão e cada prazo, 

ou seja, na metade e final do período contemplado pela bolsa. 

IV – Participar ativamente em eventos promovidos pela Instituição e 

obrigatoriamente da Semana de Extensão e Iniciação Científica, comunicando os resultados 

do Projeto de Extensão em que participou como bolsista, na forma de artigo científico. Para 

tanto, contará com a colaboração do docente coordenador e do Coordenação do Núcleo de 

Extensão. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22 Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Núcleo de 

Extensão – NEX, por meio de sua coordenação - COEX. 

Art. 23 O presente Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Acadêmico e Administrativo – CAD 

 

 1.16.   LIBRAS 

 

No curso superior de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, a 

disciplina de LIBRAS será disponibilizada na estrutura curricular, em caráter optativo, com 

carga horária de 30 horas/relógio, conforme exigência do CNE, e mediante escolha prévia dos 

alunos, como segue no tópico disciplinas optativas e matriz curricular.  

 

 

1.17.    RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

No curso de Administração, os conteúdos de Relações Étnico-Raciais e de Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana serão disponibilizados na disciplina 

Fundamentos Socio-antropológicos das Organizações, conforme  (Res. CP/CNE 1/2004), tal 
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disciplina será ofertada no segundo período do curso de Administração da Faculdade 

Raimundo Marinho de Penedo. 

 

1.18.   EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIREITOS HUMANOS 

 

A integração do curso de Administração com as políticas de educação ambiental 

acontecem por meio da disciplina de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, onde os 

alunos, que estão cursando a disciplina, fazem parte da equipe responsável pelos eventos 

direcionados ao meio ambiente. Os conteúdos de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) 

estão contemplados na disciplina Gestão Ambiental e Responsabilidade Social.    

 

Para suprir o que preconiza a legislação, vale ressaltar, também que na disciplina de 

Filosofia e Ética profissional são abordados os conteúdos relacionados aos Direitos Humanos, 

conforme Parecer CNE/CP nº 8/2012 e no Parecer CP/CNE nº 8, de 06 de março de 2012, que 

originou a Resolução CP/CNE nº 1 de 30 de maio de 2012. 
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2. CORPO DOCENTE 

 

A Faculdade Raimundo Marinho de PENEDO, preocupada com a qualidade de seus 

cursos, dará prioridade, na admissão dos seus docentes, sem abrir mão da formação em 

mestrado e doutorado quando possível, ou da exigência mínima de titulação de especialista. 

Os professores da FRM/PENEDO serão admitidos pelo regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho/CLT, segundo os termos dos anexos Regimento Interno da IES e Plano de 

Carreira Docente.  

 Os processos de admissão, bem como o plano de cargos e carreira docente são objeto 

de regulamentos aprovados pelo Conselho Acadêmico e Administrativo, anexados a este PDI. 

Os professores são lotados na IES, cabendo à Direção Geral, em comum acordo com a 

Coordenação do respectivo curso em que o docente irá atuar, e a distribuição das atividades 

de ensino. 

O corpo docente é o principal sustentáculo de qualquer programa educacional. Os 

professores indicados para o curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo são suficientes em número e reúnem competências associadas a todos os componentes 

das estruturas curriculares. 

Sua dedicação é adequada à proposta do curso para garantir um bom nível de interação 

entre discentes e docentes. Os professores possuem qualificações adequadas às atividades que 

desenvolve e são recrutados, levando-se em consideração as características regionais em que 

está inserido o curso, bem como a concepção pedagógica proposta. A competência global dos 

docentes pode ser inferida de fatores como qualificação acadêmica, experiência docente, 

habilidade para a comunicação, entusiasmo para o desenvolvimento de estratégias 

educacionais mais efetivas, participação em sociedades educacionais e técnico-científicas, 

exercício efetivo de atividades educacionais, em áreas compatíveis com as do ensino nos 

programas do curso. 

São atribuições do professor da FRM/PENEDO: 

 Participar da elaboração do projeto pedagógico institucional e do projeto pedagógico 

do 

curso ao qual esteja ligado; 

 Cumprir o projeto pedagógico institucional e o projeto pedagógico do curso no qual 

estiver alocado; 

 Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à aprovação 

do Colegiado de Curso, por intermédio da respectiva coordenadoria; 
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 Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina ou atividade, cumprindo 

integralmente o programa e a carga horária; 

 Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

 Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação contínua da aprendizagem e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos com equilíbrio, bom senso e equidade; 

 Registrar no sistema e fornecer, ao setor competente,  as notas correspondentes aos 

trabalhos, provas e exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos 

fixados no calendário acadêmico; 

 Observar o regime disciplinar da Faculdade; 

 Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

 Comparecer às reuniões e solenidades programadas pela Direção da Faculdade e seus 

órgãos colegiados; 

 Ser responsável pelo uso do material e pela sua conservação, na turma que estiver 

lecionando; 

 Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares relacionadas 

com a disciplina; 

 Planejar e orientar trabalhos de iniciação científica, extensão, estudos e publicações; 

 Comparecer regularmente ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, exceto 

nas férias regulares de trinta dias; 

 Elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar as provas 

e fiscalizar a sua realização; 

 Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, no Regimento Geral, 

regulamentos específicos e naquelas que lhes foram designadas pelo colegiado e 

curso. 

 

2.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE), SUA 

COMPOSIÇÃO. 

 

O NDE do curso de Administração possui atribuições acadêmicas de acompanhamento 

e atuação na concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico. Além 

destas, destacam-se também: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 
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 Analisar, anualmente, o PPC e propor alterações para possíveis adequações às 

Diretrizes Curriculares Nacionais, as exigências do mercado de trabalho e aos 

avanços no campo de ensino, da iniciação científica, da extensão e das práticas 

contemporâneas e sua articulação com as políticas didático-pedagógicas e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação; 

 Analisar e avaliar os planos de ensino à luz do PPC, recomendando à 

Coordenadoria do Curso possíveis alterações; 

 Propor melhorias na qualidade do ensino ofertado. 

 

A alteração e permanência dos membros do NDE serão verificadas conforme 

regulamento próprio, no início de cada ano letivo, com base no corpo docente alocado ao 

curso e na legislação vigente. 

O Coordenador do Curso terá o papel de proporcionar adequada articulação do NDE 

com o Colegiado do Curso, com o objetivo de aprimorar o processo de oferta do curso e o 

cumprimento das normas legais aplicáveis. Cabe ainda a esta Coordenação oferecer apoio 

técnico-administrativo ao NDE para o seu pleno funcionamento. 

Por fim, os membros serão incentivados e estimulados pela Faculdade Raimundo 

Marinho de Penedo, por meio de ações de capacitação didático-pedagógica e de cunho 

financeiro, a permanecerem no NDE para manter a qualidade do curso e o bom 

relacionamento entre o corpo social e os dirigentes da instituição. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Administração é composto por 5 

docentes, indicados para pela Direção Geral e Direção Acadêmica, conforme estabelece a 

Resolução do CONAES nº 1/2010. São eles: 

 Ires Ferreira Rodrigues (coordenadora) – Possui graduação em Administração 

pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Penedo-AL; Especialista em 

Administração Estratégica e Empreendedorismo pela Universidade Tiradentes-SE; 

em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade São Luis de França-

SE. Atuou por onze anos, como professora e Auxiliar de Departamento de Pessoal 

na Empresa Peixoto Gonçalves S/A-Indústria e Comercio. Experiência de 09 anos e 

08 meses como docente no ensino superior; 

 

 Fábio Barbosa Melo - graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal de Alagoas, MBA Executivo em Administração de Empresas com Ênfase 

em Gestão e Mestre em Engenharia de Transporte pela Universidade Federal do 

Ceará. Experiência de 08 anos e 06 meses como docente no ensino superior. 
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 Israel Silva de Macedo – graduação em Administração pela Universidade Estadual 

de Alagoas, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Alagoas. 

Experiência de 09 anos e 09 meses como docente no ensino superior. 

 José Genival Bezerra Ferreira – graduação em Letras pela Faculdade de 

Formação de Professores de Penedo-AL; Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidade de Lisboa - Portugal e Doutor em Ciências da Educação pela UTIC 

Paraguai. Experiência de 07 anos como docente no ensino superior. 

 Vinicius Gomes Galvão – graduação em Psicologia pela Faculdade de Ciências 

Humanas ESUDA e Mestre em Psicologia Clinica pela Universidade Católica de 

Pernambuco. Experiência de 02 ano e 01 mês como docente no ensino superior, 

nos cursos de Administração, Direito e Pedagogia. 

Todos os docentes atendem os requisitos exigidos de regime de trabalho, contou-se , 

com a experiência docente, apesar de apenas 01 possuir titulação de especialista, 04 são 

mestres e pertencentes ao curso de Administração, o que facilita a articulação na 

implementação e atualização do projeto do curso ora apresentado pela instituição. 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de graduação da Faculdade Raimundo 

Marinho de Maceió. 

Art. 2º. Cada Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído pelo coordenador do 

curso e por outros quatro docentes integrantes do respectivo curso, sendo este núcleo o 

responsável pela concepção, implantação, contínua avaliação, consolidação e melhoria dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da instituição. 

Parágrafo único. Os membros do corpo docente, pertencentes ao NDE, devem ser 

escolhidos dentre os que exerçam liderança acadêmica e que atuem sobre o desenvolvimento 

do curso.  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
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a) Elaborar e acompanhar a implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso definindo sua concepção, fundamentos, estratégias de implementação e melhoria 

constante de sua qualidade;  

b) Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais pertinentes ao curso. 

c) Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 

d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação pelo Colegiado 

do Curso e homologação pelo CAD; 

e) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares para 

deliberação do Colegiado do Curso; 

f) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º. Cada Núcleo Docente Estruturante será constituído: 

I – Pelo coordenador do curso, que o presidirá; 

II – Por quatro docentes integrantes do corpo docente do curso em atividade, 

designados pelo Conselho Acadêmico e Administrativo – CAD da instituição. 

§1º - O coordenador será substituído nas faltas e impedimentos eventuais pelo 

membro do Núcleo Docente Estruturante – NDE mais antigo no magistério na instituição. 

§2º - Ocorrendo vacância de um ou mais membros o CAD indicará a substituição a 

ser feita.  

Art. 5º. Fica assegurada a renovação parcial da composição do NDE a cada quatro 

anos, mediante substituição de 40% de seus membros. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

Art. 6º. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos docentes que compõem o NDE 

devem possuir titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

Art.7º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário 

parcial e ou integral, sendo pelo menos 20% (vinte por cento) em tempo integral. 
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CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 

Art. 8º. Compete ao Coordenador 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) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e 

um de seus membros para secretariar as reuniões; 

d) encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 9. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Coordenador, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador 

ou pela maioria absoluta de seus membros.  

Parágrafo único. O quórum mínimo para início da reunião é de 3 (três) membros. 

 Art. 10. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE, consultado os órgãos 

competentes.  

Art. 12. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação a partir desta 

data. 

2.1.1. Titulação Acadêmica do NDE 

 

A titulação dos membros que compõem o NDE do curso superior em Administração é 

composta de 80,0% de docentes com titulação em pós-graduação stricto sensu, ou seja, 01 é 

especialista e 04 mestres. 

Em relação à formação acadêmica na área do curso, para a composição do NDE, dos 5 

docentes indicados, dois são graduados em Administração, sendo um Administrador 
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registrado no CFA/SE (Ires Ferreira Rodrigues; Israel Silva de Macedo), um é  graduado em 

Psicologia e mestre em Psicologia Clínica (Vinicius Gomes Galvão); um é Licenciado em 

Letras e mestre em Educação (José Genival Bezerra Ferreira); outro MBA Executivo em 

Administração de Empresas com Ênfase em Gestão e mestre em Engenharia de Transporte 

(Fábio Barbosa Melo).  

As comprovações dos títulos dos membros indicados estão armazenadas em pastas 

individuais e arquivadas no setor responsável da instituição, bem como à disposição da 

comissão verificadora para apreciação na época da avaliação in loco para fins de autorização, 

reconhecimento e renovação do curso. 

 

2.1.2. Regime de Trabalho do NDE 

 

A Faculdade Raimundo Marinho de Penedo ao compor o NDE do curso de 

Administração levou em consideração o regime de tempo integral e parcial, onde 4 docentes 

estão contratados em regime de tempo parcial (Fábio, Paulo Henrique, José Aragão e 

Benjamin) e 1 docente em tempo integral (Ires), atingindo 80,0% em TP e 20,0% em TI.  

 

CÁLCULO DE HORAS PARA O NDE DE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

COM BASE NA PN MEC Nº 23/2010 E RESOLUÇÃO Nº 1/2010 
 

PROFESSOR 

CH 

SEMANAL 

EM SALA 

CH SEMANAL 

ATIV. 

ACADÊMICAS/ADMINISTRATIVAS 

(FORA DE SALA) 

CH 

SEMANAL 

TOTAL 

REGIME DE 

TRABALHO 

IRES 

FERREIRA 

RODRIGUES 

03 37 40 TEMPO 

INTEGRAL 

FABIO 

BARBOSA 

MELO 

09 3 12 TEMPO 

PARCIAL 

ISRAEL SILVA 

DE MACEDO 

09 3 12 TEMPO 

PARCIAL 

JOSE 

GENIVAL 

BEZERRA 

FERREIRA 

1,5 3 12 TEMPO 

HORISTA 
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VINICIUS 

GOMES 

GALVÃO  

1,5 3 12 TEMPO 

HORISTA 

 
A comprovação do vínculo empregatício e da carga horária do regime de trabalho 

poderá ser aferida pela comissão avaliadora na época da avaliação in loco para fins de 

autorização do curso. 

 

2.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 

A atuação do Coordenador do Curso de Administração está norteada por ações 

definidas no Projeto Político-Pedagógico e no Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, com o objetivo de atender às demandas dos alunos, 

professores e a própria forma de condução do curso.  

De acordo com o Regimento da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, no seu 

artigo 31, são atribuições dos Coordenadores de Curso: 

a) Coordenar as reuniões do Colegiado do curso sob sua responsabilidade, pondo em 

prática as deliberações tomadas pelo coletivo; 

b) Exercer a gestão das ações acadêmico-administrativas desenvolvidas no âmbito do 

curso, acompanhando os processos de transferência e sobre eles opinando, bem como os 

processos de equivalência; 

c) Participar dos trabalhos referentes ao aproveitamento de estudos e de adaptação de 

disciplinas, emitindo o parecer final; 

 d) Coordenar a organização de eventos, semanas de estudos, ciclos de debates e 

outros, quando for promoção específica do curso; 

e) Colaborar com os órgãos acadêmicos da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

DE PENEDO; 

 f) Promover meios para a formação continuada dos docentes e servidores a serviço da 

Coordenação de curso; 

g) Acompanhar as atividades dos Cursos de pós-graduação correlacionados com o 

curso de graduação que coordena; 

h) Supervisionar as atividades docentes do curso que coordena, zelando pela execução 

integral das aulas e verificando se os assentamentos do Diário de Classe e outros registros 

estabelecidos pela Faculdade como de responsabilidade docente estão sempre atualizados e se 
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as anotações das aulas estão de acordo com os programas aprovados pelo Colegiado e Setor 

de Estudo, quando for o caso; 

i) Exercer outras atribuições que sejam próprias de sua função de supervisão 

acadêmica ou delegadas pela Direção FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE 

PENEDO; e 

j) Representar o curso em eventos e situações de natureza acadêmica. 

 

2.2.1. Titulação do Coordenador do Curso 

 

O curso de Administração é coordenado pela professora IRES FERREIRA RODRIGUES, 

que possui as seguintes titulações: 

 Latu Sensu: Especialização em Gestão Estratégica e Empreendedorismo; Metodologia e 

Docência do Ensino Superior; 

 Graduação: Administração. 

As comprovações dos títulos acima transcritos e retiradas do currículo disponibilizado na 

plataforma lattes (www.cnpq.br) estão em poder da instituição, disponíveis na época da avaliação in 

loco para apreciação da comissão avaliadora. 

 

2.3.    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE 

GESTÃO ACADÊMICA DO COORDENADOR 

 

A professora responsável pela coordenação do curso de Administração da Faculdade 

Raimundo Marinho de Penedo, quanto à experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica, apresenta o seguinte perfil:  

 Gestão Acadêmica: 

 08 anos coordenando o curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo 

 Magistério Superior: 

 09 anos lecionando no curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo as disciplinas TGA I e II, Gestão de Turismo e Hotelaria, Processos e 

Técnicas de Negociação, Tópicos Especiais em Administração III, Fundamentos 

Socioantropológicos das Organizações, TCC I, Projetos de Empregabilidade e 

Competência para o trabalho e Metodologia da Pesquisa. 

 Profissional: 

 11 anos colaborando com a Indústria Têxtil Peixoto Gonçalves S/A – Indústria e 

Comercio, como professora dos colaboradores por 03 anos nas dependências da 

empresa e 08 como Auxiliar de Departamento Pessoal na administração de Pessoas e de 

RH. 

 11 meses colaborando com a Santa Casa de Misericórdia de Penedo como Supervisora 

de Recursos Humanos. 

http://www.cnpq.br/
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As comprovações das experiências acima transcritas e retiradas do currículo disponibilizado 

na plataforma lattes (www.cnpq.br) estão em poder da instituição, disponíveis na época da avaliação 

in loco para apreciação da comissão avaliadora. 

 

2.4. REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

 

A professora Ires Ferreira Rodrigues contratada sob o regime de 40 horas semanais 

(Tempo Integral)  possui 3 horas destinadas para a docência, reuniões de planejamento, 

atividades didáticas e administrativas e 37 horas para gestão e condução do curso. Como o 

curso de Administração já oferta 100 vagas totais anuais e o coordenador terá a sua disposição 

35 horas semanais para gerir e conduzir este curso, a relação máxima será de uma hora para 

cada 3,4 vagas. 

 

2.5. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O título mínimo a ser aceito é o de especialista que ficam com a responsabilidade das 

disciplinas específicas, cuja área de concentração demanda uma grande experiência em 

determinado assunto. O privilégio fica para os docentes que possuem títulos de mestrado e 

doutorado, pois, além de atender o que é exigido pelo MEC, são aqueles que possuem 

experiências maiores na área de pesquisa e que contribuirão muito para o desenvolvimento 

didático-pedagógico da instituição. 

Cabe aos Colegiados dos Cursos a comprovação da necessidade da contratação de 

docentes. Às Coordenadorias de Cursos incumbe promover o processo de recrutamento e 

seleção de professores, após autorização da Diretoria Acadêmica da Faculdade. A contratação 

de professor é feita mediante processo seletivo, e após aprovação, encaminha-se o resultado 

para analise e comprovação da aquisição docente à Direção Acadêmica e Direção Geral da 

Faculdade. 

São requisitos mínimos para ingresso nas categorias docentes: 

 Professor Doutor: ser portador de título de doutor na área em que irá atuar; 

 Professor Mestre: ser portador do título de mestre na área em que irá atuar; 

 Professor Especialista: ser portador de título de pós-graduação, em nível de 

especialização, na área em que irá atuar. 

Obedecidos aos requisitos mínimos, serão avaliados, ainda, em relação aos candidatos 

à docência na Faculdade: a titulação e a validade dos títulos; a experiência profissional, 

docente e fora do magistério; e a adequação da formação à disciplina ou atividade para a qual 

http://www.cnpq.br/
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estiver sendo selecionado. Além da avaliação dos títulos, haverá entrevista e teste em sala de 

aula, este eliminatório, conduzido por uma banca de, no mínimo, três professores do curso 

incluindo o coordenador. 

O corpo docente proposto para cada semestre do curso de Administração é composto 

de profissionais da região de Arapiraca, Maceió e Penedo; de Sergipe: Santana do São 

Francisco e Propriá, com titulação adequada às disciplinas para as quais foram designados. 

Todos possuem documentos devidamente assinados e responsabilizando-se pelas disciplinas a 

serem ministradas, a cada semestre letivo.  

São 20 profissionais que compõe o quadro de docentes do curso, apresentam o 

seguinte perfil: 1 doutor (5%); 6 Mestres (30,0%) e 13 Especialistas (65,0%) cujo 

detalhamento encontra-se a seguir destacado: 

 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

DOCENTES FORMAÇÃO 
TITULAÇÃO 

LATO SENSU STRICTO SENSU 

Ana Carolina de Lucena 

Cristiano 

RG: 2.164.826 SSP/PB 

CPF: 036.826.754-77 

Mestre 
Gestão e Politica 

Ambiental 

Engenharia de 

Produção 

Benjamin Raimundo Pinto 

Neto 

RG: 30281-8 SSP/AL 

CPF: 075.790..954-08 

Especialista 

Custos; Gestão 

Financeira, Controladoria 

e Auditoria 

 

Deiseane Louise Santos 

Oliveira 

RG: 3.274.409-9 SSP/SE 

CPF: 074.114.434-41 

Mestre  Educação 

Eduardo José Oliveira dos 

Anjos 

RG: 874.257 SSP/AL 

CPF: 665.032.564-34 

Especialista 
Didática do Ensino 

Superior 
 

Fábio Barbosa Melo 

RG: 1144760 SSP/AL 

CPF043.957.578-80 

Mestre 

MBA Executivo em 

Administração de 

Empresas com Ênfase em 

Gestão 

Engenharia de 

Transportes 

Fernanda Antônia da Silva 

RG: 3.272.548 SSP/PE 

CPF: 546.165.654-49 

Especialista 
Programação do Ensino 

da Matemática 
 

Hilton Lima Linhares 

RG: 1.021.297 SSP/SE 

CPF: 533.381.975-00 

Especialista 
Gestão de Infraestrutura 

de Redes 
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Ires Ferreira Rodrigues 

RG: 818.120 SSP/SE 

CPF: 368.832.395-53 

Especialista 

Administração 

Estratégica e 

Empreendedorismo; 

Didática e Metodologia 

do Ensino Superior 

 

Israel Silva de Macedo 

RG: 1.353.521 SSP/AL 

CPF: 026.222.584-02 

Mestre 

Logística Empresarial; 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Educação 

José Aragão da Silva 

RG: 217.243 SSP/AL 

CPF: 061.655.754-04 

Especialista 

Pedagogia 

Organizacional e Gestão 

de Recursos Humanos 

 

José Genival Bezerra 

Ferreira 

RG: 1.143.369 SSP/AL 

CPF: 859.676.534-49 

Mestre 
Metodologia de Ensino 

da Língua Portuguesa 
Ciência da Educação 

Juliana Melo e Silva 

RG: 2.387.385-0 SSP/SE 

CPF:043.232.655-30 

Especialista 
Didática e Metodologia 

do Ensino Superior 
 

Karline Laianne Cordeiro 

Santos 

RG: 3.274.435-8 

CPF: 055.801.324-41 

Especialista Direito Processual  

Manuela Barros Freire 

Vasconcelos 

RG: 1.376.608 SSP/AL 

CPF: 023.425.354-14 

Especialista 

Gestão Financeira, 

Controladoria e 

Auditoria 

 

Paulo Henrique Silva 

Barbosa 

RG: 109839 SSP/SE 

CPF: 584.322.995-53 

Especialista Sistemas de Informação  

Paulo Sergio Dias Tavares 

de Melo 

RG: 3.002.067 SSP/PE 

CPF: 584.322.995-53 

Especialista 

Engenharia de Segurança 

do Trabalho;  

Auditoria e Gestão 

Empresarial 

 

Tamires Lima da Silva 

RG: 220.762.63 SSP/SE 

CPF: 025.579.995-04 

Especialista Direito Público  

Vinicius Gomes Galvão 

RG: 5306519 SSP/SE 

CPF: 024.924.704-66 

Mestre   Psicologia Clinica 

  

A soma de docentes com titulação em programas de pós-graduação latu  sensu é de 

77% e o percentual de docentes com titulação em programas de pós-graduação stricto sensu 

em relação ao total de docentes indicados é de 33%. 
As comprovações dos documentos assinados e dos títulos dos docentes indicados estão 

armazenadas em pastas individuais e arquivadas no setor responsável da instituição, bem como à 
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disposição da comissão verificadora para apreciação na época da avaliação in loco para fins de 

reconhecimento do curso. 

Quadro 3 - Evolução da Qualificação Docente 

                      Período 

Titulação 

2010 2011 2012 2013 2014 

Professor Especialista 39 36 32 34 36 

Professor Mestre 07 08 07 10 10 

Professor Doutor -- -- -- 01 01 

TOTAL 46 44 39 45 47 

 

 

2.6. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

A carga horária semanal dos docentes indicados para cada semestre letivo está adequada à 

realidade didático-pedagógica proposta para o curso de Administração. Com isso, a atuação docente 

proporciona uma interação maior com os alunos, tanto no envolvimento e no atendimento, como na 

produção científica. 

O pessoal docente da Faculdade está sujeito à prestação de serviços semanais, dentro dos 

seguintes regimes, sempre sob a égide da legislação trabalhista: 

 Regime de Tempo Integral (TI), de trinta e seis até quarenta horas semanais de trabalho, 

devendo o professor assumir tarefas em salas de aula, que requeiram, no máximo, 50% do 

tempo contratual; 

 Regime de Tempo Parcial (TP), a partir de doze horas semanais de trabalho, devendo o 

professor assumir tarefas em sala de aula que requeiram, no máximo, 75% do tempo 

contratual; 

 Regime Especial (RE) ou Horista, para contratação de professor por hora-aula ou hora 

atividade semanal. 

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do professor, serão distribuídas para preparo 

de aulas, assistência e orientação aos alunos, preparação e correção de provas e exames, pesquisas, funções 

administrativas, reuniões em órgãos colegiados, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão e 

programas de capacitação. É permitida a redução das horas/aulas a critério do Diretor, quando o professor 

ocupar cargos ou funções de Direção; Diretoria de Órgãos Suplementares ou Coordenadoria de Curso. 

Na carga de horas-atividades distribuídas aos docentes, para desenvolvimento de projetos e 

programas de ensino, pesquisa e extensão, quanto maior for à qualificação do professor, maior será o 

percentual de horas/atividades. 
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Na distribuição da jornada horária dos professores estão incluídas, além das tarefas de 

ministração de aulas; preparação, aplicação e correção de provas; testes ou exames; tempo para 

orientação discente; participação em projetos de pesquisa e extensão, em atividades culturais, em 

gestão acadêmica; orientação de trabalho de conclusão de curso, de estagiários e participação em 

programas de capacitação docente. 

O regime de trabalho do corpo docente indicado para as disciplinas do curso de 

Administração é o seguinte: 1 em Tempo Integral (5%), 4 em Tempo Parcial (20%) e 15 

Horista (75%), conforme detalhamento a seguir destacado: 

 

PROFESSOR(A) 
REGIME DE 

TRABALHO 

Ana Carolina de Lucena Cristiano 

RG: 2.164.826 SSP/PB 

CPF: 036.826.754-77 

HORISTA 

09 h/aula semanais 

Benjamin Raimundo Pinto Neto 

RG: 30281-8 SSP/AL 

CPF: 075.790..954-08 

HORISTA 

09 h/aula semanais 

Deiseane Louise Santos Oliveira 

RG: 3.274.409-9 SSP/SE 

CPF: 074.114.434-41 

HORISTA 

1,5 h/aula semanais 

Eduardo José Oliveira dos Anjos 

RG: 874.257 SSP/AL 

CPF: 665.032.564-34 

HORISTA 

4,5 h/aula semanais 

Fábio Barbosa Melo 

RG: 1144760 SSP/AL 

CPF043.957.578-80 

PARCIAL 

09 h/aula semanais 

Fernanda Antônia da Silva 

RG: 3.272.548 SSP/PE 

CPF: 546.165.654-49 

HORISTA 

03 h/aula semanais 

Hilton Lima Linhares 

RG: 1.021.297 SSP/SE 

CPF: 533.381.975-00 

HORISTA 

06 h/aula semanais 

Ires Ferreira Rodrigues  

RG: 818.120 SSP/SE 

CPF: 368.832.395-53 

INTEGRAL 

40 h/aula semanais 

Israel silva de Macedo 

RG: 1.353.521 SSP/AL 

CPF: 026.222.584-02 

PARCIAL 

09 h/aula semanais 

José Aragão da Silva 

RG: 217.243 SSP/AL 

CPF: 061.655.754-04 

HORISTA 

09 h/aula semanais 

José Genival Bezerra Ferreira 
RG: 1.143.369 SSP/AL 

CPF: 859.676.534-49 

HORISTA 

1,5 h/aula semanais 

Juliana Melo e Silva 

RG: 2.387.385-0 SSP/SE 

CPF:043.232.655-30 

HORISTA 

06 h/aula semanais 

Karlinne Laianne Cordeiro Santos 
RG: 3.274.435-8 

CPF: 055.801.324-41 

HORISTA 

1,5 h/aula semanais 
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Manuela  Barros Freire Vasconcelos 

RG: 1.376.608 SSP/AL 

CPF: 023.425.354-14 

HORISTA 

1,5 h/aula semanais 

Paulo Henrique Silva Barbosa 

RG: 109839 SSP/SE 
CPF: 584.322.995-53 

PARCIAL 

12 h/aula semanais 

Paulo Sérgio Dias Tavares de Melo 

RG: 3.002.067 SSP/PE 

CPF: 584.322.995-53 

HORISTA 

06 h/aula semanais 

Tamires Lima da Silva 
RG:  220.762.63 SSP/SE 

CPF: 025.579.995-04 

HORISTA 

03 h/aula semanais 

Vinícius Gomes Galvão 

RG: 5306519 SSP/SE 

CPF: 024.924.704-66 

PARCIAL 

1,5 h/aula semanais 

 

A comprovação do vínculo empregatício e da carga horária do regime de trabalho 

poderá ser aferida pela comissão avaliadora na época da avaliação in loco. 

 

 

2.7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

 

A Faculdade Raimundo Marinho de Penedo ao selecionar o corpo docente para o 

curso de Administração levou em consideração o tempo de experiência profissional não 

acadêmica (fora do magistério), como estratégia para compor o quadro do curso, bem como 

uma das formas de facilitar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, em 

razão do conteúdo específico das disciplinas. 

Eis o tempo de experiência profissional dos docentes indicados para as disciplinas do 

curso de Administração: 

DOCENTES 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

(ANOS) 

Ana Carolina de Lucena 

Cristiano 
08 anos 

Benjamin Raimundo Pinto 

Neto 
07 anos e 05 meses 

Deiseane Louise Santos 

Oliveira 
02 anos 

Eduardo José Oliveira dos 

Anjos 
14 anos 

Fábio Barbosa Melo --- 

Fernanda Antônia da Silva ---- 

Hilton Lima Linhares 20 anos e 07 meses 
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Ires Ferreira Rodrigues 11 anos 

Israel Silva de Macedo __ 

José Aragão da Silva --- 

José Genival Bezerra Ferreira 13 anos e 08 meses 

Juliana Melo e Silva 04 anos e 06 meses 

Karlinne Laianne Cordeiro 

Santos 
02 anos e 06 meses 

Manuela Barros Freire 

Vasconcelos 
___ 

Paulo Henrique Silva Barbosa 13 anos e 11 meses 

Paulo Sergio Dias Tavares de 

Melo 
17 anos e 08 meses 

Tamires Lima da Silva ---- 

Vinicius Gomes Galvão ---- 

 

 

O percentual de docentes, destacados na tabela acima, com experiência profissional 

fora do magistério superior igual ou superior a três anos é de 75,0%. 

As comprovações das experiências profissionais fora do magistério, dos professores 

indicados, estão à disposição da comissão verificadora, em suas respectivas pastas, para 

apreciação na época da avaliação in loco para fins de reconhecimento do curso. 

 

2.8. EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

A Faculdade Raimundo Marinho de Penedo ao selecionar o corpo docente para o 

curso de Administração levou em consideração também o fator temporal no magistério 

superior, além da titulação e da experiência profissional, como estratégia para o 

desenvolvimento didático-pedagógico dos conteúdos das disciplinas, visando alcançar com 

esta atitude maior integração e participação dos alunos durante sua vida acadêmica. 

Eis o tempo de experiência no magistério superior dos docentes indicados para as 

disciplinas do curso de Administração: 

 

DOCENTES 

EXPERIÊNCIA NO 

MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

(ANOS) 

Ana Carolina de Lucena 

Cristiano 
09 meses 

Benjamin Raimundo Pinto 

Neto 
01 ano e 10 meses 



 
 

147 

 

Deiseane Louise Santos 

Oliveira 
04 meses 

Eduardo José Oliveira dos 

Anjos 
18 anos e 02 meses 

Fábio Barbosa Melo 08 anos e 06 meses 

Fernanda Antônia da Silva 13 anos e 09 meses 

Hilton Lima Linhares 02 anos e 08 meses 

Ires Ferreira Rodrigues 09 anos e 08 mês 

Israel Silva de Macedo 09 anos e 09 meses 

José Aragão da Silva 06 anos e 09 meses 

José Genival Bezerra Ferreira 06 anos e 08 meses 

Juliana Melo e Silva 08 meses 

Karlinne Laianne Cordeiro 

Santos 
01 ano e 10 meses 

Manuela Barros Freire 

Vasconcelos 
01 anos e 08 meses 

Paulo Henrique Silva Barbosa 08 anos e 03 meses 

Paulo Sergio Dias Tavares de 

Melo 
10 anos e 04 meses 

Tamires Lima da Silva 01 ano e 03 meses 

Vinicius Gomes Galvão 02 anos e 01 mes 

 

A soma de docentes, destacados na tabela acima, com experiência de magistério 

superior igual ou superior a dois anos é de 73%. 

As comprovações das experiências de magistério superior dos professores indicados 

estão à disposição da comissão verificadora, em suas respectivas pastas, para apreciação na 

época da avaliação in loco para fins de reconhecimento do curso. 

 

2.9. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO  

 

O Colegiado 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, conforme regras existentes em seu regulamento, que seguem: 

           

Art. 1º. Os Colegiados dos Cursos da FRM/PENEDO órgãos coletivos de natureza 

deliberativa, normativa e consultiva, devendo ouvir o NDE. 

Art. 2º. O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros: 

I. o Coordenador do Curso, que o preside; 

II. cinco representantes do corpo docente do curso, sendo três escolhidos pela Direção 

Geral e dois pelos seus pares, com mandato de dois anos, podendo haver recondução; 
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III. um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório, Centro Acadêmico do 

Curso ou entre os representantes de turma, com mandato de um ano, sem direito a 

recondução, e 

IV. um representante dos colaboradores técnico-administrativos com atuação no âmbito 

do curso, indicado por seus pares, com mandato de um ano, sem direito à recondução. 

Art. 3º. Compete ao Colegiado de Curso: 

I. deliberar sobre as propostas de alteração do projeto pedagógico do curso sugeridas 

pelo NDE, atendidas as diretrizes curriculares nacionais e as normas fixadas pelo Conselho 

Acadêmico Administrativo – CAD; 

II.deliberar sobre os programas e planos de ensino das  disciplinas, mediante solicitação 

do NDE; 

III.emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão que lhe 

forem apresentados por sugestão do NDE, para decisão final do Conselho Acadêmico 

Administrativo – CAD; 

IV.pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de estudos, 

assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

V. opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente; 

VI.aprovar o plano e o calendário semestral de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador;  

VII.promover, juntamente com o NDE e a CPA, a avaliação periódica do curso; e 

VIII. analisar as propostas encaminhadas pelo Núcleo Docente Estruturante do respectivo 

curso; 

IX.exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regulamento. 

Art. 4º. Ao Coordenador do Curso, na qualidade de Presidente do Colegiado 

compete: 

I. convocar e presidir as sessões e demais atividades do Colegiado; 

II. exercer o direito de voto e, nos casos de empate, também o de qualidade; 

III. baixar atos, sob a forma de Deliberação, das decisões do teor normativo do CAD; 

IV. encaminhar aos órgãos da Faculdade as normas aprovadas; 

V. decidir sobre os casos de urgência ou omissos no Regulamento Geral da Faculdade, 

ad referendum do Colegiado, que deverá proceder à apreciação na primeira reunião posterior 

ao evento. 
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Art. 5º. O presidente do Colegiado designará um de seus membros para secretariar os 

trabalhos. 

Art. 6º. A função de membro do Colegiado é considerada de natureza relevante e o 

seu exercício tem prioridade sobre as funções de quaisquer outros cargos, exceto os relativos 

aos órgãos superiores da administração. 

Parágrafo Único. O representante discente, durante sua permanência nas reuniões, 

não deve ter prejuízo em suas atividades de ensino, sendo feita a dispensa da frequência das 

eventuais aulas perdidas e o cômputo das respectivas horas como atividades complementares. 

Art. 7º. Os membros do Colegiado, quando convocados, receberão com antecedência 

mínima de um dia a pauta da reunião e textos ou projetos que serão objeto de deliberação. 

Art. 8º. O membro do Colegiado não pode ausentar-se por prazo superior a três 

reuniões, sob pena de substituição obrigatória e definitiva. 

Parágrafo único. A substituição obrigatória não se aplica aos casos de ausência 

justificada, aprovada pelo Presidente, com recurso ao Colegiado. 

Art. 9º. Todo e qualquer integrante da comunidade acadêmica do Curso pode ser 

convocado a qualquer tempo pelo Presidente do Colegiado, ou a requerimento de um terço de 

seus membros, para, sem direito a voto, esclarecer assuntos de interesse do Curso ou da 

Faculdade. 

Art. 10. As reuniões serão iniciadas com a presença da maioria absoluta dos 

membros do colegiado, que delibera por maioria simples. 

Art. 11. Os Colegiados de curso da FACULDADE RAIMUNDO MARINHO 

deverão se reunir ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente, por convocação da 

Direção Geral, de seu Coordenador, ou por dois terços de seus membros, sempre que a 

necessidade acadêmica assim o exigir. 

Parágrafo Único. O coordenador de cada curso da FRM será o Presidente do 

Colegiado do respectivo curso , cabendo-lhe o voto de quantidade e qualidade. 

Art. 12. Havendo número legal e declarada aberta a reunião, se não houver emenda 

ou impugnação, a ata, anteriormente distribuída, será considerada aprovada. 

Parágrafo Único. Se houver emendas, alterações ou impugnações por parte do 

Presidente ou de conselheiro, a ata será reformulada e submetida a votos para aprovação na 

mesma ou na primeira reunião subsequente. 
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Art. 13. Encerrada a discussão de uma matéria, será ela posta em votação, sendo a 

deliberação tomada por maioria simples, salvo quando o Regimento da Faculdade dispuser 

em contrário. 

Art. 14. Nenhum membro presente pode recusar-se a votar, salvo nos casos em que 

tenha interesse pessoal direto. 

Art. 15. As votações se farão pelo processo simbólico, sendo permitida a declaração 

de voto. 

Parágrafo Único. Qualquer votação pode ser nominal se for proposta e aprovada. 

Art. 16. Cabe recurso das deliberações do Colegiado do Curso ao Conselho 

Acadêmico e Administrativo (CAD) no prazo de dez dias. 

Art. 17. As deliberações do Colegiado devem ser divulgadas no endereço eletrônico 

da instituição ou do Curso, a partir da data de sua assinatura. 

Art. 18. Este regulamento pode ser modificado ou alterado, mediante proposta de 

qualquer de seus membros, devendo ser aprovada por pelo menos dois terços do Colegiado. 

Art. 19. Este Regimento entra em vigor nesta data. 

 

 

2.10. PRODUÇÃO CIENTIFICA CULTURAL, ARTISTICA OU 

TECNOLOGICA. 

 

O curso de Administração da Faculdade Raimundo Marinho atualmente é composto por  

20 docentes, sendo que 20% destes têm no mínimo 3 publicações nos últimos três anos. 

O referido item poderá ser melhor observado nos currículos lattes, que também estarão 

disponíveis na instituição no momento da visita in loco. 

A documentação comprobatória estará disposição da comissão, no ato da visita in loco.  

PROFESSOR(A) PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Ana Carolina de Lucena 

Christiano 

RG: 2.164.826 SSP/PB 

CPF: 036.826.754-77 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

1. GOHR, C. F. ; CHRISTIANO, A. C. L. ; TOSCANO, E. M. ; 

BARRETO, M. L. G. . O CONHECIMENTO COMO FONTE DE 

VANTAGEM COMPETITIVA EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE SEGUNDO A VISÃO 

BASEADA EM RECURSOS E O MODELO SECI. In: XX 

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 2013, Bauru - 

SP. ANAIS DO XX SIMPEP, 2013. 

 

Demais tipos de produção técnica 

1. SILVA, L. B. ; CHRISTIANO, A. C. L. . Introdução à 

Estatística. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra). 
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2. CHRISTIANO, A. C. L. . Treinamento. 2010. . 

Benjamin Raimundo Pinto 

Neto 

RG: 30281-8 SSP/AL 

CPF: 075.790..954-08 

Sem registros. 

Deiseane Louise Santos 

Oliveira 

RG: 3.274.409-9 SSP/SE 

CPF: 074.114.434-41 

Sem registros 

Eduardo José Oliveira dos 

Anjos 

RG: 874.257 SSP/AL 

CPF: 665.032.564-34 

Demais tipos de produção técnica: 

1. ANJOS, E. J. O. . Minicurso: Elaboração,  Projeto de Pesquisa e 

Técnicas de apresentação de TCC. 2012. 

Fábio Barbosa Melo 

RG: 1144760 SSP/AL 

CPF043.957.578-80 

Produção técnica - Entrevistas, mesas redondas, programas e 

comentários na mídia 

1. MELO, Fábio Barbosa . Mobilidade em Maceió. 2013. 

(Programa de rádio ou TV/Entrevista).   

 

2. MELO, Fábio Barbosa . Especialista diz que corredor exclusivo 

de ônibus será inútil . 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).   

 

3. MELO, Fábio Barbosa . Usina Paisa realiza I Seminário para 

colaboradores da área administrativa. 2013. (Programa de rádio ou 

TV/Comentário).   

 

Demais tipos de produção técnica 

1. MELO, Fábio Barbosa . Gestão da Qualidade - Conceitos e 

abordagens simples que fazem a diferença na rotina das 

organizações. 2013. (Curso de curta duração ministrado/Outra). 

Fernanda Antônia da Silva 

RG: 3.272.548 SSP/PE 

CPF: 546.165.654-49 

Apresentações de Trabalho 

1. SILVA, F. A. . Jogos matemáticos como estratégia no ensino 

para alunos surdos. 2014. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

 

Demais tipos de produção técnica 

1. SILVA, F. A. . Prática Alternativa de Ensino: jogos matemáticos. 

2014. . 

 

2. SILVA, F. A. . Jogos matemáticos como estratégia no ensino 

para alunos surdos. 2014. (Curso de curta duração 

ministrado/Outra). 

 

3. SILVA, F. A. . Práticas cotidianas no contexto da formação do 

profissional da pedagogia. 2014. (Curso de curta duração 

ministrado/Outra). 

 

4. SILVA, F. A. . 'Jogos Matemáticos'na V Jornada pedagógica - 

Reconstruindo o Processo de Ensino e aprendizagem. 2013. 

Hilton Lima Linhares 

RG:  

CPF: 533.381.975-00 

Sem registros. 

Ires Ferreira Rodrigues  

RG: 818.120 SSP/SE 

CPF: 368.832.395-53 

Outras produções bibliográficas 

1. RODRIGUES, I. F. . Inclusão Digital na Construção do Processo 

Ensino Aprendizagem: Estudo de caso na sétima e oitava séries 
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(oitavo e nono ano) do Ensino Fundamental. Escola Municipal 

Afonso de Oliveira Fortes. Santana do são Francisco-SE. 2009 

(Artigo Cientifico). 

Israel silva de Macedo 

RG: 1.353.521 SSP/AL 

CPF: 026.222.584-02 

Textos em jornais de notícias/revistas 

1. SANTOS, T. L. V. ; MACEDO, I. S. . Redes Sociais e Traços da 

Personalidade Narcisista. Jornal diário do Noroeste - Colatina (ES), 

Colatina - Espírito Santo, p. 3 - 3, 10 out. 2014. 

 

2. SANTOS, T. L. V. ; MACEDO, I. S. . Redes Sociais e Traços da 

Personalidade Narcisista. Diário de Notícias, Linhares - Espírito 

Santo, p. n. 392 - p. 2 - 2, 09 out. 2014. 

 

3. SANTOS, T. L. V. ; MACEDO, I. S. . Redes sociais e traços de 

personalidade narcisista. Jornal do Povo, Mato Grosso do Sul - 

Brasil, p. 02 - 02, 03 out. 2014. 

 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

1. MACEDO, I. S. ; ANTONIO, W. O. . A Infuência da Tutoria 

On-line no Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL). In: I Encontro Luso-brasileiro sobre Trabalho Docente e 

VI Encontro Brasileiro da Rede Estrado, 2011, Maceió. Anais do I 

Encontro Luso-brasileiro sobre Trabalho Docente, 2011. 

 

2. MACEDO, I. S. ; SILVA, J. A. R. . Critérios Colaborativas na 

Prática da Tutoria On-line. In: I Encontro Estadual de Educação a 

Distância, 2011, Estância/Sergipe. I Encontro Estadual de Educação 

a Distância. Estância/Sergipe, 2011. 

 

3. SILVA, J. A. R. ; MACEDO, I. S. . Aprendizagem e 

Relacionamento para além da Sala de aula convencional - relato de 

experiência. In: I Encontro Estadual de Educação a Distância, 2011, 

Estância/Sergipe. I Encontro Estadual de Educação a Distância. 

Estância/Sergipe: UFSE, 2011. p. 121-129. 

 

Apresentações de Trabalho 

1. SILVA, H. L. ; MACEDO, I. S. ; SANTOS, J. L. ; LOPES, E. S. 

. A influência das características biográficas na percepção dos 

funcionais terceirizados: um estudo de caso na UFAL campus 

Arapiraca. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

2. MACEDO, I. S. . Inclusão social de deficientes através de 

políticas públicas. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

3. SILVA, J. A. R. ; MACEDO, I. S. ; MACHADO, L. . O uso da 

Mini Fazenda na Rede Social Facebook como Ferramenta da prática 

Colaborativa na Aprendizagem Profissional. 2013. (Apresentação 

de Trabalho/Outra). 

 

4. SILVA, J. A. R. ; MACEDO, I. S. . As potencialidades das Redes 

Sociais na atuação do Professor Colaborativo no contexto da 

Aprendizagem Industrial. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

5. SANTOS, W. L. A. ; MACEDO, I. S. . Estudo acerca do 
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Tribunal Penal Internacional sobre os Estados não membros do 

Estatuto de Roma. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

 

6. MACEDO, I. S. ; COSTA, Cleide Jane de Sá Araújo . Mediação 

Pedagógica na Docência On-line. 2012. (Apresentação de 

Trabalho/Seminário). 

 

7. SILVA, J. A. R. ; MACEDO, I. S. . Aprendizagem e 

relacionamento para além da sala de aula convencional - relato de 

experiência. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

8. MACEDO, I. S. ; SILVA, J. A. R. . Critérios Colaborativos na 

Prática da Tutoria Online. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

José Aragão da Silva 

RG: 217.243 SSP/AL 

CPF: 061.655.754-04 

Livros publicados/organizados ou edições 

SILVA, José Aragão da. Marketing: uma estratégia para a eficácia 

organizacional. Arapiraca: Center Graf Editora, 2008. 

José Genival Bezerra 

Ferreira 
RG: 1.143.369 SSP/AL 

CPF: 859.676.534-49 

Livros publicados/organizados ou edições 

FERREIRA, J. G. B. . Ensino da Língua Portuguesa e Livro 

Didático: Alguns porquês que não devem calar. Rio de Janeiro: 

CBJE, 2007. 160p . 

 

Apresentações de Trabalho 

FERREIRA, J. G. B. . Representaciones de Imágenes de Negros e 

Indios Latinos: Estereotipos y Formación de Identidades. 2008.  

 

FERREIRA, J. G. B. . Humanismo: Por uma Educação 

Apaixonante. 2007.  

 

FERREIRA, J. G. B. . Impresiones, Estereotipos y Paraguay: La 

perspectiva de um brasilero en Asunción. 2007.  

 

FERREIRA, J. G. B. . A lingua espanhola no contexto da 

imigração: entre Brasil e Paraguai. 2007. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

 

FERREIRA, J. G. B. . Lengua y Cultura Brasilera en Paraguay. 

2006. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

FERREIRA, J. G. B. . Língua Portuguesa entre Brasil e Portugal. 

2004. 

 

FERREIRA, J. G. B. . Ensino da língua portuguesa: avanços e 

retrocesso. 2003. 

 

Outras produções bibliográficas 

FERREIRA, J. G. B. . Língua que fere: Racismo no português do 

dia-a-dia. Penedo 2011 (Artigo). 

 

FERREIRA, J. G. B. . Cazuza: o show continua 2011 (Artigo). 

 

FERREIRA, J. G. B. . Aonde vai a nossa educação? 2011 (Artigo). 

Juliana Melo e Silva 

RG: 2.387.385-0 SSP/SE 

CPF:043.232.655-30 

Sem registro 
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Karlinne Laianne Cordeiro 

Santos 
RG: 3.274.435-8 

CPF: 055.801.324-41 

Apresentações de Trabalho 

CORDEIRO.Karlinne . II Feira Gastronômica da UFAL. 2009. 

(Apresentação de Trabalho/Congresso). 

 

CORDEIRO.Karlinne ; RAMOS, S. P. ; ALMEIDA, M. F. A. . 

Turismo Sexual e Prostituição. 2009. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra). 

 

Redes sociais, websites e blogs 

CORDEIRO.Karlinne . Penedo-Alagoas. 2012; Tema: Divulgação 

de Penedo-Alagoas. (Blog). 

 

CORDEIRO.Karlinne . pontodevistaf5. 2011; Tema: Direito e 

Turismo. (Blog). 

Manuela Barros Freire 

Vasconcelos 

RG: 1.376.608 SSP/AL 

CPF: 023.425.354-14 

Sem registros. 

Paulo Henrique Silva 

Barbosa 

RG: 109839 SSP/SE 

CPF: 584.322.995-53 

Demais tipos de produção técnica 

1. BARBOSA, P. H. S. . introdução a informática. 2008. (Curso de 

curta duração ministrado/Outra). 

 

2. BARBOSA, P. H. S. . Curso de Capacitação em Informática para 

Prefeitura de Neópolis. 2008. . 

Paulo Sérgio Dias Tavares 

de Melo 

RG: 3.002.067 SSP/PE 

CPF: 584.322.995-53 

Sem registros. 

Tamires Lima da Silva 
RG:  220.762.63 SSP/SE 

CPF: 025.579.995-04 

Sem registros. 

Vinícius Gomes Galvão 

RG: 5306519 SSP/SE 

CPF: 024.924.704-66 

Produção bibliográfica - Outras produções bibliográficas 

1. BARBOSA, L. N. ; FRANCISCO, A. L. ; GALVAO, V. G. ; 

GALVÃO, V. G. . Pensando sobre Autismo e Transferência. 

Recife: FASA, 2008 (Pesquisa). 

 

2. GALVÃO, V. G. . Transferências: variações sobre o mesmo 

2004 (Pesquisa). 

 

3. INSTALAÇÕES FISICAS 

3.1. Instalações Gerais 

 

A FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO funciona no Prédio Dr. 

Raimundo Marinho, com três pavimentos, sendo o primeiro pavimento composto por 

biblioteca, a brinquedoteca, o auditório, a cantina, a área de lazer, sala de arquivo, sala do 

NTI, sala da Direção Acadêmica, sala da Direção Geral, sala de recepção da Presidência, sala 

da Presidência, a reprografia e duas salas de aulas. 



 
 

155 

 

O segundo pavimento é composto pela Direção Administrativa, Secretaria Geral, 

Coordenações de Cursos, Sala de Professores e 12 salas de aulas. 

E, por fim, o terceiro pavimento, que é composto pelos Núcleos de Iniciação Cientifica 

e Extensão; Ouvidoria e N.A.P. e o Laboratório de Informática. 

O Prédio dispõe de um auditório com capacidade para 250 pessoas, com excelente sistema de 

som, climatizado, tendo ainda mesa e palco, pronto para eventos e conferências. 

Nossas instalações sanitárias são todas adequadas ás normas de higiene e limpeza, 

com saboneteiras de sabonete líquido, papel-toalha, aquecedor de mãos, totalmente projetadas 

para portadores de necessidades especiais, sendo disponibilizadas em todos os pavimentos, 

com funcionários da casa treinados e em rodízio permanente para a conservação da higiene da 

Instituição. 

Nossas unidades dispõem de pessoal qualificado e desarmado, para qualquer 

eventualidade no ambiente Interno da Faculdade. 

Relação das Áreas Físicas do Prédio Dr. Raimundo Marinho  

Áreas Físicas do Prédio Dr. Raimundo Marinho m2 

AUDITÓRIO + sala de som + sala depósito      268.00 

BIBLIOTECA      181.50 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA  60.00 

BANHEIROS – por andar – masc+ fem = total de 6 nos 3 pavimentos        66.78 

SALA DE AULA - 26 salas. Cada uma com 60.00 m²   1.560.00 

ÁREA DE LAZER - interna      290.00 

SALA DA COMISSÃO PROPRIA DE AVALIAÇÃO(CPA)        12.00 

SALA DE OUVIDORIA E N.A.P        12.00 

SALA DOS PROFESSORES        41.62 

SALA DE COORDENAÇÕES - 3 salas + recepção       25.00 

SALA DO NÚCLEO DE EXTENSÃO          13.97 

SALA DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA         13.97 

SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL AO ALUNO 5.00 

SECRETARIA GERAL         57.73 

CANTINA + cozinha + depósito        33.80 

SALA DE ARQUIVO        25.16 

SALA DO NTI          9.60 
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SALA DA DIREÇÃO ACADÊMICA + W.C        26.78 

SALA DA DIREÇÃO GERAL        23.65 

SALA DA RECEPÇÃO DIREÇÃO GERAL        15.37 

DIREÇÃO FINANCEIRA        13.50 

ADMINISTRAÇÃO 15.09 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 166.67 

 

3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO, 

SERVIÇOS ACADÊMICOS E SALA PARA PROFESSOR TEMPO 

INTEGRAL. 

 

A instalação para o Coordenador do curso fica localizada no 1º pavimento do Prédio 

Dr. Raimundo Marinho. São espaços individuais para cada curso, todos climatizados, com as 

respectivas secretarias e terminais de computadores interligados. 

 

3.3. SALAS DE PROFESSORES 

O Prédio Dr. Raimundo Marinho compreende sala para os professores com 03 

computadores ligados à Internet com roteador, mesa de reunião com  11 cadeiras acolchoadas, 

armários de madeira com gavetas para a guarda de pertences do professor, bebedouro elétrico 

e ar condicionado, funciona também para professores com tempo integral. 

 

3.4. SALAS DE AULA 

As salas de aula disponíveis para a realização do Curso de Administração têm a 

capacidade para comportar 60 (sessenta) alunos cada. Todas possuem ar condicionado, com 

boa acústica, iluminação artificial adequada para o desenvolvimento das atividades; é 

composta por 40 cadeiras, 01 birô de madeira, 01 quadro branco, 01 CPU e 01 projetor de 

slides e internet. 

 

3.5. BIBLIOTECA 

A Biblioteca integra a organização acadêmico-administrativa da FRM/PENEDO, 

diretamente subordinada à Diretoria. A Biblioteca adota a classificação decimal universal 

(CDU) para a classificação de seu acervo. As obras serão catalogadas segundo as Normas do 

Código Anglo-Americano (AACR2).  
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Está instalada no 1º pavimento do Edifício Raimundo Marinho, possuindo uma área de 

181,50 m2 com seu acervo de livros, seção de periódicos, local para pesquisa e leitura,  

terminais de computadores com acesso permanente à Internet, distribuídos em: 01 recepção, 

03 ambientes de leitura: 01 ambiente de estudo em grupos, 01 ambiente de pesquisa 

informatizada para a busca de livros, 01 ambiente de estudo coletivo; 06 compartimentos para 

Estudos Individualizados, 01 ambiente do acervo, 01 sala de tratamento técnico e 01 sala da 

bibliotecária, 01 bebedouro, 01 roteador TP-Link. 

Bibliotecária: 

ROSIENE MARQUES VIEIRA  

Graduação: Biblioteconomia – UFAL (2012)  

Experiência profissional/administrativa: Bibliotecária da Faculdade Raimundo Marinho de 

Penedo (2015 – atual), inscrita no CRB:nº 2065 DE 07/10/2014. 

 

 

3.5.1. Acervo do Curso de Administração 

 

O acervo da biblioteca abrange as grandes áreas do conhecimento, que são: Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e 

Linguística, Letras e Artes voltadas para os cursos e programas de educação superior 

previstos no PDI da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo:  

POR QUANTIDADE 

TIPO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO QUANTIDADE 

Livros:  

 Títulos 4.566 

 Exemplares 10.434 

     Periódicos científicos:  

 Títulos 154 

 Fascículos 1.215 

       Revistas:  

 Títulos 114 

 Fascículos 967 

    Vídeo/CD/DVD 261 

 

 

A Biblioteca é iluminada para visualização adequada dos livros e dispõe de extintores 

de incêndio, a saber: 01 no Salão do Acervo, 01 no Salão de Leitura, 01 na recepção. 
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O acervo encontra-se sinalizado de acordo com a Classificação Decimal de Melvil 

Dewey, e a preservação do acervo é realizada por especialistas por meio de encadernação ou 

de restauração.  

A biblioteca da Faculdade “Dr. Raimundo Marinho” possui um acervo total de 

aproximadamente 30.969 exemplares e 10.160 títulos.  

O acervo bibliográfico da IES encontra-se devidamente tombado junto ao patrimônio 

da IES, informatizado e adota o Sistema Decimal Dewey (CDD) para a classificação de seu 

acervo. As obras são catalogadas segundo as Normas do Código Anglo-Americano (AACR2). 

 

3.5.2. Bibliografia Básica 

   A ordem de prioridade para aquisições dos materiais bibliográficos são sempre àqueles 

solicitados pelos coordenadores de seus respectivos cursos com sua bibliografia básica de 

cada componente curricular. As orientações necessárias, bem como as quantidades de 

exemplares tanto para as bibliografias básicas são definidas tendo como parâmetro o 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância do Ministério da 

Educação (MEC).  

O Curso de Administração atende os livros de bibliografia básica – com no mínimo 

três títulos para cada disciplina, sendo a proporção de um exemplar para o referencial entre 5 

e 9 vagas anuais pretendidas/autorizadas.  

 

3.5.3. Bibliografia Complementar 

  A ordem de prioridade para aquisições dos materiais bibliográficos são sempre 

àqueles solicitados pelos coordenadores de seus respectivos cursos com sua bibliografia 

básica e complementar de cada componente curricular. As orientações necessárias, bem como 

as quantidades de exemplares tanto para as bibliografias básicas como para as bibliografias 

complementares são definidas tendo como parâmetro o Instrumento de Avaliação de Cursos 

de Graduação presencial e a distância do Ministério da Educação (MEC).  

Os livros da bibliografia complementar, correspondem ao mínimo de 5 títulos por 

disciplina, sendo dois exemplares de cada título, somando para a bibliografia complementar. 

 

3.5.4. Periódicos Especializados 

       Os periódicos assinados são os de informação acadêmicos e científicos, nacionais ou 

estrangeiros, além dos de informações gerais, cobrindo todas as áreas do conhecimento 
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humano em que a Faculdade atua, inclusive na área de Ciências Sociais Aplicadas ao qual se 

encaixa o curso de Administração.  

ADMINISTRAÇÃO 

 Revista Eletrônica de Administração 

http://www.read.ea.ufrgs.br/ 

 Revista de Administração de Empresas  

http://rae.fgv.br/rae/ 

 Revista de Administração Contemporânea 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

 Novos Estudos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=pt&nrm=iso 

 Revista de Administração Mackenzie 

http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM 

 Revista de Administração Pública 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612& 

 

 

3.5.5. Formas de Atualização e Expansão do Acervo 

 A Biblioteca, ocupando uma área de 181,50 m2, reúne acervo bibliográfico destinado 

a apoiar as atividades de Ensino e Pesquisa dos professores e alunos da Instituição, 

facultando-se o seu uso aos demais integrantes do Corpo Técnico-Administrativo e à própria 

comunidade externa. 

O acervo bibliográfico da Biblioteca da FRM/PENEDO é atualizado semestralmente, 

por solicitações das coordenações dos cursos, bem como indicações/sugestões dos usuários 

internos (alunos, professores e funcionários). A Biblioteca também participa ativamente neste 

processo de expansão e atualização do acervo. Seu principal objetivo é atender e estar em 

consonância com o projeto político pedagógico de cada curso que a Instituição oferece.  

O acervo da Biblioteca Dr. Raimundo Marinho atende apropriadamente às funções 

acadêmicas, em livros, periódicos (assinaturas correntes), base de dados, vídeos e software. 

O acervo também é composto, por CDs e DVDs educacionais, culturais e científicos, 

abrangendo todas as áreas e, em especial, o curso de Administração. 

O acervo bibliográfico específico do Curso de Administração da FACULDADE 

RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO tem sido constantemente acrescido com novas 

aquisições nas diversas áreas do conhecimento administrativo e áreas correlatas.   

http://www.read.ea.ufrgs.br/
http://rae.fgv.br/rae/
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-3300&lng=pt&nrm=iso
http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
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3.5.6. Horário de Funcionamento 

 

  A Biblioteca está aberta à comunidade acadêmica e externa, de segunda à sexta-feira, no 

horário de 14:00h às 22:00h e aos sábados letivos de 08:00h às 12:00h.  

 O acesso de alunos, funcionários e professores da Instituição ao acervo se faz por meio 

de empréstimos de um total de 03 títulos (alunos) e 05 títulos (professores). Ao aluno é 

permitido o empréstimo por um período de 07 (sete) dias, podendo ser renovado, desde que o 

livro solicitado se mantenha disponível. 

Ao professor é permitido o empréstimo por período de 15 (quinze) dias, podendo 

também ser renovado.  Não poderão ser retirados dois exemplares de um mesmo título pelo 

mesmo usuário. 

CDs e DVD’s: para alunos – até dois títulos, por dois dias corridos e para professores 

e funcionários - três títulos, por cinco dias corridos, renováveis por igual período, desde que 

não haja solicitação de reserva. 

 A Instituição disponibiliza a Internet para o corpo docente e discente e todos os 

equipamentos dos laboratórios de Informática. 

  

3.5.7. Serviços Oferecidos 

Os serviços oferecidos pela biblioteca e demais informações estão descritas no regulamento 

próprio: 

 
 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DR. RAIMUNDO MARINHO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Seção I 

Da Biblioteca 

Art. 1º - A Biblioteca Dr. Raimundo Marinho prestará serviços aos alunos, 

professores e funcionários da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, bem como aos 

pesquisadores e à comunidade. 

Art. 2º - O acervo será formado por fontes de informação, tecnicamente organizadas, 

para leitura e pesquisa, possibilitando a transformação da informação em conhecimento, 

sendo composto por: 
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I - Livros; 

II - CD –ROM; 

III - DVD-ROM; 

IV- Periódicos (jornais, revistas, monografias e informativos);  

V – Dicionários; e 

VI – Outras bases de dados relevantes. 

Parágrafo único. Os documentos que compõem o acervo priorizarão as áreas de 

conhecimento dos cursos propostos pela a Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, 

principalmente as bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins. 

Seção II 

Dos objetivos da Biblioteca 

Art. 3° - Seu principal objetivo, enquanto Biblioteca Universitária, é disseminar a 

informação para a comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários), atuando na 

transformação de cidadãos em profissionais qualificados, bem como atender à comunidade 

externa, a fim de exercer o seu papel social de disseminar e democratizar o conhecimento. 

Seção III 

Das funções da Biblioteca 

Art. 4° - A Biblioteca terá como funções: 

I - Selecionar, adquirir e organizar os suportes de informação (físicos ou digitais) 

elencados no artigo 2º deste regulamento, de forma ágil e prática possibilitando a pronta 

recuperação, atualização e disponibilização dos mesmos. 

II – Proporcionar o auxílio à pesquisa, por meio da recuperação e disponibilização 

rápida e eficaz dos documentos solicitados. 

III - Emprestar o seu acervo: 

a) À comunidade acadêmica para consulta local e domiciliar.  

b) À comunidade externa, para consulta local. 

c) Apenas para consulta local de obras de referências, livros de apenas um ou último 

exemplar e periódicos.  
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IV – Reservar o acervo que se encontra emprestado, possibilitando a garantia de que 

os mesmos não serão disponibilizados para quem não tenha feito cadastro no sistema de 

reservas da biblioteca. 

V – Organizar e divulgar a seção de periódicos, com inúmeros títulos de diversas 

áreas do conhecimento: periódicos científicos, informativos e de entretenimento; 

VI – Manter, em condições adequadas, os espaços para estudos em grupo, sala de 

vídeo, as cabines para estudos individuais e demais espaços que a integram. 

 

CAPÍTULO II 

DOS COLABORADORES 

Seção I 

Das atribuições do Bibliotecário 

Art. 5° - Compete ao bibliotecário ou aos colaboradores por eles designados as 

seguintes atribuições: 

I – Prestar toda e qualquer informação aos usuários e ajudá-los na localização do 

material bibliográfico; 

II – Realizar empréstimos e promover consultas de todo o acervo; 

III – Atualizar diariamente a lista de informações dos usuários, verificando os atrasos 

nas devoluções de empréstimos, avisando os usuários em débito sobre o pagamento de 

multas; 

IV – Organizar e devolver todos os materiais retirados para pesquisas às estantes; 

V – Controlar a entrada e saída dos usuários, bem como sua postura no ambiente da 

biblioteca; 

VI – Coordenar as atividades técnicas e rotineiras da biblioteca, além de planejar e 

executar projetos de divulgação e adequação de seus produtos e serviços; 

VII – Elaborar levantamentos estatísticos para avaliação dos serviços prestados.  

VIII – Supervisionar e orientar os estagiários de Biblioteconomia, bem como os 

auxiliares da biblioteca, quando for o caso; 

IX – Realizar o treinamento de usuários e dos auxiliares; 
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X – Receber sugestões de aquisições e providenciar o encaminhamento das listagens 

à Direção;  

XI – Fazer registro de todas as doações recebidas; 

XII – Controlar as assinaturas e os recebimentos de periódicos; 

XIII – Emitir semestralmente e encaminhar à Direção relatório contendo a 

atualização do acervo, ocorrências e outras informações necessárias;  

XIV – Organizar e presidir, entre outras, as comissões responsáveis pela avaliação e 

descarte de materiais; 

XV- Encaminhar para restauração quando necessário o acervo danificado;  

XVI – Emitir Nada Consta, quando solicitado, para realização de matrícula, 

trancamento, transferências e colação de grau; 

XVII – Zelar pelo bom desempenho de todas as atividades, cumprindo e fazendo 

cumprir o Regimento Interno; e 

XVIII – Orientar os usuários em relação às normas técnicas pertinentes para 

elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos. 

Parágrafo único. A classificação e a catalogação do acervo são competências 

exclusivas do bibliotecário.  

CAPÍTULO III 

DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Seção I 

Da política de atendimento 

Art. 6 - São usuários da Biblioteca todos os alunos regularmente matriculados na 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, professores e funcionários da instituição, aqui 

denominados usuários internos, assim como a comunidade externa. 

Art. 7 - Sempre que necessário haverá orientação dos usuários para a correta 

utilização dos serviços da Biblioteca. 

Seção II 

Do cadastro dos usuários 

Art. 8 - O cadastro dos alunos da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, no 

sistema da Biblioteca, só é efetivado após a realização de sua matrícula e do cadastro manual. 
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Para concretização deste último cadastro é necessário: a apresentação de documento com foto 

e duas fotografias 3x4. 

§ 1º Os professores e servidores da instituição deverão realizar o cadastro manual 

conforme documentação acima exigida. 

§ 2º Os usuários externos deverão apresentar documento de identificação, que ficará 

retido até a devolução do material a ser consultado, ficando o uso do material restrito às 

dependências da Biblioteca. 

 

Seção III 

Da consulta ao acervo 

Art. 9 - Todo o acervo da Biblioteca pode ser pesquisado por meio de terminal de 

consulta.  

Parágrafo único. O usuário pode contar com o auxílio dos colaboradores da 

biblioteca.  

Art.10 - Todos os livros consultados no recinto da biblioteca deverão ser entregues 

no balcão de atendimento. 

Art. 11 - Todo usuário deverá zelar pelo bom uso dos materiais e equipamentos 

disponíveis na biblioteca. Caberá ao causador do dano o reparo a ser efetuado e, nos casos em 

que não for possível, a sua reposição. 

Art. 12 -  Não é permitida: 

I - A entrada e o consumo de alimentos ou bebidas de nenhuma espécie dentro das 

dependências da Biblioteca. 

II - A conversa dentro da Biblioteca. No caso do estudo em grupo a mesma deve ser 

moderada. 

III – A utilização do celular e outros equipamentos sonoros, preservando o direito 

que os colegas têm de estudar com tranquilidade. 

Seção IV 

Dos empréstimos 
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Art. 13 -  Os documentos integrantes do acervo da Biblioteca somente poderão ser 

consultados dentro das dependências da Biblioteca, sendo possível a retirada, por empréstimo, 

de livros, CDs e DVD’s, de acordo com os seguintes prazos e quantidades: 

I - Livros: para alunos – até três títulos, por sete dias corridos e para professores e 

funcionários – até cinco títulos por quinze dias corridos, renováveis por igual período, desde 

que não haja solicitação de reserva; 

II – CDs e DVD’s: para alunos – até dois títulos, por dois dias corridos e para 

professores e funcionários - três títulos, por cinco dias corridos, renováveis por igual período, 

desde que não haja solicitação de reserva. 

Parágrafo único. Não poderão ser retirados dois exemplares de um mesmo título pelo 

mesmo usuário. 

Art. 14 -  Será feita reserva quando os exemplares da obra solicitada estiverem 

emprestados. 

§ 1º O usuário que estiver com empréstimo vigente não poderá realizar a reserva do 

mesmo título emprestado; 

§ 2º O usuário que realizou a reserva terá o prazo de vinte quatro horas para a 

retirada do exemplar, contado de sua notificação sobre a disponibilização do mesmo, sendo 

automaticamente cancelada a reserva decorrido este prazo. 

Art. 15 - Nos casos em que a procura pelo livro for muito grande, estes prazos 

poderão ser reduzidos, a fim de que todos os usuários possam ser atendidos adequadamente. 

§ 1º Este será o sistema de Circulação Especial, ou seja, os livros que estiverem 

nessa condição terão seu tempo de empréstimo reduzido para três dias. 

§ 2º Somente o Bibliotecário ou o Professor poderá determinar qual título estará 

nessa condição. 

Art. 16 -  Para efetivar o empréstimo o usuário deverá apresentar a carteira da 

Biblioteca ou um documento com foto. 

Seção IV 

Da aplicação e cobrança de multas 
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Art. 17 - As multas serão cobradas por exemplar e dia de atraso, conforme valor 

determinado pela a Direção Geral, devendo ser pagas no setor financeiro, no ato da 

devolução. 

Art. 18 - São aplicadas as multas nos seguintes casos de: 

I - Atraso na entrega do material do acervo, ficando o usuário impedido de realizar 

novos empréstimos até a quitação do débito; 

II - Danos do material do acervo, situação em que deverá ser realizada a reposição ou 

reparo imediatamente após a ocorrência, como também o pagamento de multa diária até a 

reposição ou reparo; 

III - Extravio do material do acervo; 

§ 1º - Em caso de perda ou dano o usuário deverá restituir à Biblioteca cedente outro 

exemplar da mesma obra de edição igual ou atualizada, devendo, além da reposição, pagar 

multa por dia de atraso.  

§2º - Para publicações não mais editadas, a restituição será feita através de outra obra 

indicada pela Biblioteca. 

Seção V 

Do horário de funcionamento 

Art. 19 - O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira das 8h 

às 21h40min e aos sábados letivos das 08h às 11h40min. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20 - Todo usuário, interno ou externo, tomará conhecimento e deverá estar de 

acordo com as normas e procedimentos deste Regulamento. 

Art. 21 - Este regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, pela Direção da 

FRM, sendo consultado o Bibliotecário. 

Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Bibliotecário e pela Direção da 

Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. 

Art. 23 - O presente regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Acadêmico e Administrativo - CAD, ficando revogadas as disposições em contrário.  
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3.6  CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Considera-se acessibilidade à condição para a utilização com segurança e autonomia, 

total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transportes e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A FRM/PENEDO atende à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre 

requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências que devem ser atendidos 

pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

Com relação aos alunos portadores de deficiência física, as instalações da instituição 

atendem aos seguintes requisitos: 

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

acesso aos espaços de uso coletivo; 

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviço; 

 rampas e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas; 

 colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

Para os projetos de expansão e melhorias da instituição está atenta as modificações 

que são necessárias para o bom funcionamento e principalmente ao atendimento de seus 

usuários. Dessa forma, a instituição viabiliza a permanência e facilita o acesso desse público, 

sejam eles acadêmicos, professores, funcionários ou comunidade. 

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, a instituição assume o 

compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso de: 

 manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impressora 

braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que 
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amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a 

computador; 

 adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de 

fitas sonoras para uso didático; 

 Instalação do sistema operacional DOSVOX desenvolvido pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o qual permite que pessoas cegas utilizem um 

microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um 

nível alto de independência no estudo e no trabalho. 

 Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a instituição assume o 

compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de: 

 propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a 

avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento 

do aluno; 

 adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

 estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade 

escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado; 

 proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

 A Faculdade Raimundo Marinho no intuito de fortalecer a inclusão social e 

proporcionar oportuniza: Cursos de formação em LIBRAS para funcionários e docentes e 

Disciplina optativa de LIBRAS para os cursos de graduação. 

 A respeito do tratamento diferenciado, a instituição estará comprometida em 

disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte: 

 assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

 mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à 

condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT; 

 serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com 
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aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias-

intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

 pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, 

mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

 disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 sinalização ambiental para orientação; 

 divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador em locais e 

edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; 

e 

 existência de local de atendimento específico. 

Além do atendimento prioritário a FRM/PENEDO desenvolverá junto aos seus 

cursos de graduação e pós-graduação projetos de extensão para atender o público com 

necessidades especiais preparando os alunos da Instituição para um mercado de trabalho 

amplo e promissor, além de cumprir com o seu papel social. 

 

3.7   LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS 

 

3.7.1 Laboratório de Informatica  - Área total - 60 m2 

Para o curso de Administração a Faculdade Raimundo Marinho de Penedo dispõe de 

Laboratório de Informática que mede como área total - 60 m2. É composto pelos equipamentos 

descritos a seguir e o uso acontece por agendamento na Secretaria da IES e conforme horário 

de disponibilidade. 

 

QUANT. DESCRIÇÃO 

12 Monitores LDC LG 

12 Estações N computing 

32 Cadeiras Giratórias 

01 Ar condicionado sprinter 24.000 BTUS 

06 Bancadas em madeira para 04 computadores cada 

01 Quadro Branco 

01 Hack em aço para parede 

01 Swit com 24 portas Net gear 



 
 

170 

 

01 Roteador Tp-Link 

 

 

3.8 SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

FÍSICAS 

 

Toda manutenção está voltada principalmente ao preventivo, uma vez que dispomos 

de pessoal contratado para estes fins. Nos laboratórios contamos com técnicos especializados 

nas respectivas áreas, que respondem por toda manutenção básica dos equipamentos, 

inclusive com suprimento e assistência. Quanto aos aparelhos de ar condicionado, telefones e 

elevador, temos contratos com firmas credenciadas para tal finalidade e na parte elétrica, 

hidráulica, contamos com um funcionário contratado para esta finalidade. 

  

 

Penedo, 08 de agosto de 2014. 

 

Revisado em 12 de agosto de 2015. 


