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APRESENTAÇÃO 

As dimensões do ato pedagógico dentro do processo formal de educação 

ultrapassam, em muito, as ações exteriorizadas apenas na sala de aula. Múltiplas relações 

estão presentes nesse ato, justificando-o, fundamentando-o ou objetivando-o. Nesse sentido, 

qualquer Projeto de curso precisa ser analisado e entendido na sua estreita vinculação com o 

objetivo de desenvolvimento integral do aluno, enquanto indivíduo e sujeito social.  Remetido 

às dimensões ética, política, epistemológica, educacional, qualitativa, inovadora e técnica, o 

Projeto tem pretensão de ampliar a visão de futuro, de mundo e do mercado de trabalho do 

profissional que se pretende formar. 

O Projeto do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, Campus Santa Inês é o documento 

que lhe imprime direção, com suas especificidades e singularidades, apresentando seu 

funcionamento, determinando suas prioridades e estabelecendo estratégias de trabalho, 

considerando tais ações, relações, dimensões e vinculações. O currículo recomendado está 

em consonância com o que é estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN nº 9394/96) e pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em 

Administração, além de considerar o exposto no Plano de Desenvolvimento Institucional do 

Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, aprovado pela Resolução nº 

040/2012. 

O Projeto tem como foco duas premissas: a primeira considera que o conhecimento e 

a informação se caracterizam como fatores essenciais e multiplicadores do entendimento do 

papel dos Institutos Federais de Educação; a segunda objetiva a construção e formação de 

profissionais tecnicamente qualificados e capacitados, politicamente interessados em 

discussões mais gerais, engajados em princípios éticos e humanistas tecnologicamente 

atualizados, e estimulados pelo espírito empreendedor e habilitados para as competências 

gerenciais. A contemplação dessas duas premissas reflete a evolução do Curso de 

Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

Campus Santa Inês. 

O presente documento apresenta inicialmente as condições gerais do município de 

Santa Inês – MA, destacando as demandas para cursos de graduação e a necessidade de 

vagas e ofertas em Instituições Públicas de Ensino Superior. Posteriormente justifica-se a 

necessidade e a pertinência do curso proposto. Em seguida, são apresentadas as Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Administração, com ênfase no perfil do egresso, levando em 

consideração os aspectos quantitativos e qualitativos da sua formação, suas competências, 
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habilidades, atitudes e valores, além da integração entre teoria e prática dos conteúdos a 

serem ministrados no decorrer do curso. Expõe-se também, a forma de organização das 

disciplinas em conteúdos da formação básica, de formação profissional, de estudos 

quantitativos e de formação complementar.  

É importante ressaltar que nosso projeto tem por base uma proposta pedagógica com 

conhecimentos que são relevantes para os egressos adentrarem no mercado de trabalho, a 

forma como estes conhecimentos devem ser abordados para que as competências exigidas 

sejam adquiridas, bem como a articulação entre os componentes curriculares para que o 

Curso de Administração que propomos funcione como uma unidade. 
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1 DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

O município de Santa Inês localiza-se no Vale do Pindaré a 240 km da capital São 

Luís. A origem do mesmo está associada ao desenvolvimento da cultura canavieira e 

algodoeira da região. O crescimento econômico de Santa Inês foi motivado pela implantação 

das rodovias federais, BR 222 e BR 316, bem como pela estrada de Ferro Carajás, uma 

cidade localizada em um cruzamento multimodal. 

Face às exigências da economia globalizada, de mudanças ambientais (aquecimento 

global, desmatamento, poluição, resíduos e etc.) rápidas e complexas, a sobrevivência das 

empresas, organizações e governos dependem, cada vez mais, da inovação e da 

atualização nas práticas de gestão, processos e procedimentos operacionais, voltados não 

somente para o crescimento econômico, mas visando também a justiça ambiental. 

Santa Inês e região apresentam forte demanda por administradores que possam atuar 

nessas áreas, com uma visão holística e, comprometido com o técnico, o social, o político e o 

econômico. O Administrador, enquanto profissional, preocupa-se com os interesses e 

desafios que emanam da sociedade e sua formação deve ser a mais abrangente e eclética 

possível. 

As relações local-global, cidadão-cliente, produto-processo, meio-fim e sistêmico-

flexível dão conta da recente ordem das exigências do mercado competitivo e transnacional, 

maior locus de ação das empresas modernas. Isso porque, em nossa proposta, prevemos 

que o corpo docente realize atividades que vão além da sala de aula propriamente dita, 

dentre as quais podemos citar pesquisa e iniciação científica, o que favorece a formação 

adequada às exigências da sociedade e do mercado profissional em que estes irão atuar. 

Além disso, o Instituto Federal do Maranhão – Campus Santa Inês também terá um 

papel social importante, uma vez que proporcionará à sociedade uma importante alternativa 

de formação e capacitação profissional pública, gratuita e de qualidade, pois alguns 

membros da comunidade não têm condições de arcar com os custos de uma graduação 

ofertada por instituições de ensino privada.   

 

1.2 Objetivo Geral  

 

O Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês tem como objetivo formar profissionais com 



6 

 

capacidade humanística, técnica e científica para compreender os aspectos políticos, sociais, 

econômicos e ambientais em que se encontram inseridos, bem como habilitar a conhecer e 

intervir no campo da administração das organizações por meio de um conjunto de 

competências e conhecimentos específicos da prática gerencial em consonância com as 

mudanças globais, nacionais, regionais e locais que se operam na atualidade. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

• Proporcionar ao alunado sólida formação na área de Administração, aliada a uma 

cultura geral humanista, social e técnica; 

• Ampliar a capacidade analítica, executiva e decisória dos discentes, bem como 

propiciar condições para que realizem pesquisas em busca de soluções para 

problemas inerentes a sua área de atuação profissional; 

• Estimular a busca de novos métodos e técnicas administrativas, ordenando e 

aplicando racionalmente os recursos, com vistas ao alcance de resultados mediatos, 

imediatos e fundamentais para as organizações, qualquer que seja sua natureza; 

• Desenvolver a capacidade e a habilidade de assumir os diversos níveis de 

responsabilidades diretivas dentro da organização, promovendo a integração e 

qualidade de vida de seus membros e a criação de uma cultura organizacional de 

responsabilidade sócio ambiental; 

• Preparar administradores com capacidade para planejar, organizar, dirigir, coordenar 

e controlar processos técnicos que visem a aperfeiçoar as áreas de recursos 

humanos, finanças, produção, marketing e meio ambiente. 
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2 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 

 

2.1 Princípios de Gestão 

 

O ensino, a pesquisa e a extensão em Administração refletirão a busca permanente 

de excelência do Curso. Assim sendo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão – Campus Santa Inês, define como premissa básica para o cumprimento dos 

objetivos do Curso, o comprometimento de sua comunidade (alunos, professores e pessoal 

técnico-administrativo) com uma postura orientada pelos seguintes princípios filosóficos e 

pedagógicos: 

 

• Visão humanista e empresarial; 

• Qualidade de vida no trabalho; 

• Excelência como busca permanente; 

• Criatividade e produção de conhecimento; 

• Valorização dos recursos humanos; 

• Interdisciplinaridade; 

• Prática do diálogo; 

• Preservação de valores éticos; 

• Universalidade e pluralidade de pensamento; 

• Comprometimento com a sustentabilidade ambiental, social, cultural institucional e 

econômica. 

 

2.2 O Curso Pretendido 

 

Com base nesses parâmetros, o curso de Administração do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês é orientado para as 

modernas estratégias organizacionais, tendo como meta desenvolver e implantar tecnologias 

e planos de negócios adequados às organizações maranhenses e nordestinas, respeitando 

as características sociais, econômicas, culturais e ambientais específicas de cada localidade, 

potencializando suas principais fontes de renda e suas opções vocacionais de 

desenvolvimento. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa 

Inês reconhece como imperativa a missão de habilitar, capacitar e formar profissionais em 

administração, com formação básica adequada, dotados de visão crítica, capacidade plena 
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de avaliação e reavaliação de seu desempenho, ajustar às novas exigências geradas pelos 

avanços científicos, tecnológicos e conjunturais e do mercado de trabalho em permanente 

evolução. 

O curso está, portanto, assim organizado: 

 

Tipo: Bacharelado 

Modalidade: Presencial 

Denominação do Curso: Bacharelado em Administração 

Habilitação: Bacharel em Administração 

Turno de funcionamento: Noturno 

Número de vagas: 40 

Periodicidade: Semestral 

Períodos: 9 (nove) 

Integralização: Mínima 4 (quatro) anos e Máxima 8 (oito) anos 

 

 

2.3 Perfil do Egresso 

 

O curso de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Campus Santa Inês pretende formar profissionais com visão estratégica do 

exercício de Administração, sedimentada em sólida formação teórica e técnica, capaz de 

analisar e refletir, criticamente, sobre a realidade, social, política, econômica, cultural, 

ambiental e institucional.  

Ainda, almejamos a formação de profissionais habilitados a atuar de forma proativa e 

empreendedora junto às organizações, em consonância com os padrões de excelência 

requeridos pelo mundo do trabalho, complexidade e amplitude das transformações locais, 

nacionais e globalizadas, como também pautada pela ética e pela responsabilidade social e 

ambiental. 

Nosso perfil de egresso está em consonância com o que dispõe a a Resolução 

CNE/CES nº 4 de 13 de julho de 2005, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração, em seu artigo 3º, define que a oferta dos cursos 

deve 

 
ensejar, como perfil desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender 
as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 
gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem 
como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a 
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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. 

 

Na sequência, em seu artigo 4, expõem que os cursos devem ter como base a 

formação de profissionais que, pelo menos, desenvolvam as seguintes capacidades:  

a) Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

b) Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

c) Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

d) Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

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

de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do 

seu exercício profissional;  

f) Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

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

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

g) Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e  

h) Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 

O perfil pretendido do egresso do Curso de Administração é um profissional que possa 

contribuir na construção e implementação de estratégias, táticas e processos competitivos e 

inovadores, voltados à viabilidade e sustentabilidade das organizações industriais, a partir do 

uso de habilidades e competências de gestão e liderança. O complexo cenário em que as 

indústrias de forma geral estão competindo requer administradores criativos, inovadores, 

empreendedores e mobilizadores da mudança, bem como, agentes de resultados, 

constantemente preocupados com a conservação e restauração das condições do meio 
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ambiente. 
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3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

3.1 Componentes Curriculares 

A estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês agrupa os 

componentes curriculares por áreas e os distribui de maneira que possam permitir a 

construção do perfil do egresso desejado neste Projeto.  

O curso de Administração terá carga horária mínima de 3.600 horas/aula. 

Tomando por base as diretrizes curriculares que regulamentam este Projeto, a divisão 

dos conteúdos é expressa em quatro blocos: 

✓ Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como relacionados com as tecnologias da comunicação 

e da informação e das ciências jurídicas; 

✓ Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de 

recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e 

orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços; 

✓ Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes à Administração. 

✓ Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

Para o cumprimento do Currículo Pleno, o aluno do Curso de Bacharelado em 

Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

Campus Santa Inês terá de cursar, no decorrer de 08 (oito) semestres letivos tempo mínimo 

e o tempo máximo 12 (doze) semestres, os seguintes componentes. 
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ÁREA DISCIPLINAS 

 
 
 
 
 

 
 
 

FORMAÇÃO 
BÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 

✓ Administração de Sistema de Informação. 
✓ Contabilidade Aplicada à Administração. 
✓ Contabilidade de Custos. 
✓ Direito Administrativo e Tributário. 
✓ Direito Empresarial e Trabalhista. 
✓ Economia Brasileira Contemporânea. 
✓ Ética Profissional. 
✓ Filosofia e Ética. 
✓ Fundamentos da Matemática. 
✓ Informática Básica. 
✓ Inglês Instrumental. 
✓ Instituição de Direito Público e Privado. 
✓ Introdução à Economia. 
✓ Metodologia da Pesquisa Científica. 
✓ Micro e Macroeconomia. 
✓ Português Instrumental. 
✓ Projeto Interdisciplinar I. 
✓ Projeto Interdisciplinar II. 
✓ Projeto Interdisciplinar III. 
✓ Projeto Interdisciplinar IV. 
✓ Projeto Interdisciplinar V. 
✓ Psicologia Aplicada à Administração. 
✓ Psicologia do Consumidor. 
✓ Sociologia Aplicada à Administração. 
✓  

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
✓ Administração da Produção I. 
✓ Administração da Produção II. 
✓ Administração de Marketing I. 
✓ Administração de Marketing II. 
✓ Administração de Recursos Materiais. 
✓ Administração de Serviços. 
✓ Administração de Sistema de Informação. 
✓ Administração Financeira Orçamentária. 
✓ Finanças Públicas. 
✓ Gestão Ambiental. 
✓ Gestão da Qualidade. 
✓ Gestão de Pessoas. 
✓ Gestão de Remuneração e Avaliação de 
Resultado. 
✓ Gestão Pública. 
✓ Introdução à Administração. 
✓ Organização de Sistemas e Métodos. 
✓ Pesquisa Operacional em Administração. 
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3.2 Estrutura curricular por semestre 

 

✓ Teoria da Decisão. 
✓ Teoria Geral da Administração. 
 

ESTUDOS 
QUANTITATIVOS 

 
✓ Estatística Aplicada à Administração. 
✓ Estatística e Probabilidade. 
✓ Matemática Aplicada à Administração I. 
✓ Matemática Aplicada à Administração II. 
✓ Matemática Financeira. 
 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 
CURSO 

 
✓ TCC I. 
✓ TCC II 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTAR
ES 

✓ Comércio Exterior. 
✓ Elaboração e Gerenciamento de Projetos. 
✓ Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Gerencial. 
✓ Estágio Supervisionado I. 
✓ Estágio Supervisionado II. 
✓ Logística. 
✓ Logística Internacional. 
✓ Pesquisa de Mercado. 
✓ Planejamento Estratégico. 
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3.3 Ementário 

Ver anexo I 

 

 

 

4 FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade está contemplada no curso da seguinte maneira: formação 

básica, formação profissional, estudos quantitativos e horas complementares. Prevemos que 

o corpo docente, de maneira integrada e objetiva, buscará estratégias de transversalidade e 

interdisciplinaridade de seus componentes curriculares para o enriquecimento do perfil 

desejado de egressos do curso de Administração oferecido pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês. 

O curso de Administração pertence à área das ciências sociais aplicadas e busca, 

constantemente, firmar parcerias em diversas atividades, cujo fim é a interdisciplinaridade 

para tornar a formação do futuro profissional mais abrangente e eclética, e preparando-o 

para um mercado de trabalho competitivo e globalizado.  

Assim, não defendemos que a interdisciplinaridade seja entendida apenas em sentido 

estrito, mas em sentido amplo, de forma a contemplar as categorias presentes no curso, 

também contempla a abordagem micro ao integrar os componentes curriculares do mesmo 

período, muitas vezes, realizando avaliações integradas entre dois ou mais componentes.  

Nossa perspectiva está em acordo com o proposto por Libâneo (1991), que defende 

ser a interdisciplinaridade “a interação entre duas ou mais disciplinas para superar a 

fragmentação, a compartimentalização de conhecimentos, implicando em troca entre 

especialistas de vários campos do conhecimento na discussão de um assunto, na resolução 

e um problema, tendo em vista uma compreensão melhor da realidade” (LIBÂNEO, 1991, p. 

31). 

Além disso, a integração de disciplinas é discutida em reuniões periódicas, por áreas 

do curso, de forma a discutir estratégias de reforço de conteúdos e encaminhamento de 

atitudes.  

 

 

5 METODOLOGIA 

 

A proposta de ensino das disciplinas ofertadas pelo curso de Bacharelado em 
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Administração neste campus terá por base a metodologia expositivo-dialogada. Além dos 

tradicionais recursos de exposição didática, serão consideradas também como 

pedagogicamente proveitosas as estratégias que garantam a articulação da vida acadêmica 

com a realidade social, tais como estudos de caso, exercícios práticos, seminários, e afins. 

Esta integração entre teoria e prática constitui um desafio no sentido de fazer com que 

o aluno compreenda o papel da prática profissional no seu processo de formação, na 

mudança de sua mentalidade e, em conseqüência, de suas características e de suas 

habilidades. Para tanto, é imprescindível fazer uma conexão entre aquilo que ele aprende 

como teoria e a realidade vivenciada. 

A realidade vivenciada pelo aluno é o somatório de várias atividades desempenhadas 

que dificultam a pensar atos, fatos, comportamentos e atitudes observadas com base nas 

teorias estudadas. Desde o início da graduação, ocorre mediante visitas a empresas, 

palestras de profissionais ligados ao mercado de trabalho, estudos de casos específicos, 

cursos de extensão em instituições de apoio à estruturação e desenvolvimento de empresas, 

participação em ações da Empresa Júnior e, por fim, o Estágio Supervisionado. 

O objetivo principal da integração entre teoria e prática é conduzir a formação do aluno 

de forma contextualizada, que ele pense e aprimore sua postura profissional, e situações 

relativas às exigências sobre desempenho profissional e sobre a complexidade de 

empreender e/ou gerenciar uma organização.  

 

 

6 FORMAS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

6.1 Regime Acadêmico 

 

A Organização Curricular do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês, para sua 

efetiva conclusão e integralização curricular e considerando as reflexões feitas sobre o 

cumprimento da matriz curricular, define como regime acadêmico, o sistema de créditos com 

matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com adoção de pré-requisitos. 

A adoção de pré-requisitos no Curso justifica-se em função da matrícula por 

disciplinas quando o aluno encontra-se fora da blocagem e não possui uma normalização 

expressa da prioridade das disciplinas. A adoção de pré-requisitos também é necessária 

para a seqüência dos conhecimentos encadeados e para da necessidade de priorizar 

estudos evitando, assim, pendências. 
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6.2 Aproveitamento de Estudos 

 

Os procedimentos que regulam o aproveitamento de estudos no Curso de 

Bacharelado em Administração, orientando as dispensas de disciplinas e os complementos 

de créditos com base em disciplinas cursadas em outras IES, seguem a normalização geral 

vigente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus 

Santa Inês. 

 

6.3 Sistema de Avaliação 

 

O sistema de avaliação da aprendizagem do aluno do Curso de Administração 

consiste em três estágios, ou seja, três avaliações a critério do professor, realizados ao longo 

do semestre letivo conforme seu calendário correspondente. A freqüência também é um fator 

de avaliação, podendo determinar a aprovação ou reprovação do aluno, quando do seu não 

cumprimento. A freqüência mínima para aprovação numa disciplina corresponde a 75% das 

horas/aulas totais da disciplina. 

Ao aluno que perca ou opte por não fazer uma das três avaliações é oferecida uma 

oportunidade de reposição do estágio perdido, realizada em período determinado, conforme 

o calendário do semestre letivo (após o terceiro estágio e antes da Prova Final). 

O aluno será considerado aprovado se sua média aritmética nos três estágios 

realizados for igual ou superior a 7,0 (sete), e sua freqüência for igual ou superior a 75% das 

horas aulas da disciplina. Não conseguindo a média 7,0 (sete), o aluno se submeterá a uma 

prova final, cuja média ponderada resultante não poderá ser inferior a 5,0 (cinco). Não 

haverá abono de faltas, ressalvados os casos previstos em legislação específica.  
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7 - INCENTIVO À PESQUISA 

 

O incentivo à pesquisa é desempenhado por meio do Núcleo de Pesquisa Acadêmica 

(NUPA), órgão suplementar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Campus Santa Inês. 

A natureza do NUPA é interdisciplinar, será criado e estruturado conforme o 

Regimento institucional para as funções de estudo, pesquisa e extensão. Sua finalidade é a 

produção do conhecimento nas diversas áreas relativas ao curso oferecido pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês. Integra, 

também, as atividades de caráter multidisciplinar e transdisciplinar para mobilização da 

comunidade acadêmica em torno de seu respectivo pólo temático. 

Atrelado ao NUPA, haverá o Programa de Iniciação Científica (PROIFA), que tem 

como objetivo desenvolver linhas de pesquisas que contemplará os interesses subjacentes 

aos trabalhos de graduação e conseqüentemente de pós-graduação, compartilhando com os 

alunos e professores um ambiente próprio para estudos avançados. 

As linhas de pesquisa pertinentes ao curso de Bacharelado em Administração são: 

• Gestão Organizacional; 

• Negócios e Perspectivas; 

• Logística; 

• Estudos de Marketing; 

• Cooperativismo; 

• Meio Ambiente ; 

• Responsabilidade Social e Ambiental. 

 

No cenário do conhecimento científico e da multiplicidade de saberes, o NUPA irá 

dispor de um veículo de comunicação para divulgar sua produção científica: uma revista. A 

chamada dos projetos de pesquisa de iniciação científica e dos artigos para publicação na 

revista será feita por edital, cuja seleção é operacionalizada pelo Conselho Editorial e pelo 

Comitê de Redação conforme exige o regimento do NUPA. 

 

 

8 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

O Estágio Supervisionado deverá ser um componente curricular que tem como 

finalidade consolidar o preparo para desempenho profissional do formando em 
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Administração. 

Mediante Estágio Supervisionado, procura-se vencer um dos grandes desafios do 

ensino que é fazer o aluno associar teoria e prática, entendendo a teoria como a 

sistematização de informações que fundamentam a prática, enfatizando sua natureza 

interdisciplinar e recorrente. 

A prática, portanto, deverá ser entendida como práxis, expressão que remete à ação, 

à atividade humana livre, universal, criativa, por meio da qual o homem cria, faz, produz e 

transforma o mundo e a si mesmo, atividade específica do homem e que o torna diferente de 

todos os outros seres. 

Para efeito deste Projeto, considera-se a prática como a aplicação sistemática de 

teorias. Nesse contexto, o Estágio Supervisionado, enquanto componente curricular constitui 

um desafio no sentido de fazer com que o aluno compreenda o papel da prática profissional 

no seu processo de formação, atuando como agente de mudança de sua mentalidade e no 

amadurecimento de suas características e habilidades profissionais. Para tanto, é 

imprescindível o aluno fazer conexão entre aquilo que aprende em teoria e a realidade que 

vivencia com a experiência do estágio. 

A realização do Estágio Supervisionado no Curso de Administração revela uma forte 

heterogeneidade em sua prática, uma vez que o alunado, em sua maioria, apresenta 

experiências profissionais diversas. São elas: alunos que já atuam no mercado; alunos que 

precisam de emprego e atuam em atividades pouco complexas das quais não se orgulham, e 

muito menos, consideram que elas representem alguma contribuição efetiva para sua vida 

profissional; alunos empreendedores que também são empregadores e alunos sem qualquer 

experiência profissional. 

Em decorrência desse quadro e, cumprindo as determinações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o Estágio Supervisionado e supervisão específicas, apresentando, 

claramente, seus critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação. Assim, para planejar, 

organizar e direcionar o Estágio Supervisionado existe no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês, uma infra-estrutura denominada 

Coordenação dos Estágios Supervisionados (CESU), com espaço e processos próprios, sob 

a coordenação de um professor (Coordenador de Estágio). Sua função é encaminhar o aluno 

para as empresas e designar-lhe um professor orientador que o assistirá na elaboração de 

trabalho escrito, de caráter técnico-científico que apresente suas reflexões sobre a 

experiência vivida  

A disciplina Estágio Supervisionado no Curso de Bacharelado em Administração do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês está 



20 

 

inserida no 6º semestre. Nessa etapa, o aluno deverá se matricular na disciplina Estágio 

Supervisionado e cumprir o estágio acordado na empresa, com carga horária de 300 horas, e 

também deverá realizar o registro das atividades desempenhadas e suas reflexões sobre a 

experiência vivida, comparando teoria e prática. 

O registro das atividades desempenhadas no estágio e suas respectivas reflexões 

serão apresentadas no Relatório de Estágio Supervisionado, escrito segundo as normas 

próprias da Coordenação de Estágio e modelo próprio de relatório. Além disso, deverá o 

Relatório ser apresentado numa sessão específica, agendada pela Coordenação de Estágio 

Supervisionado. 

Será considerado aprovado na disciplina Estágio Supervisionado o aluno que obtiver 

nota igual ou superior a 7,0 (sete) e 100% de frequência na disciplina. Não obtendo tal 

desempenho, o aluno não terá chance de recuperar sua nota em forma de prova final ou 

qualquer outra modalidade de recuperação, sendo considerado reprovado, obrigando-se a 

renovar sua matrícula na referida disciplina no semestre seguinte para refazer ou aperfeiçoar 

seu Relatório de Estágio Supervisionado.  

 

9 COMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Além das disciplinas constantes da Matriz Curricular o aluno deverá participar de 

atividades complementares, tais como: Congressos, Seminários, Monitorias, Visitas Técnicas 

com certificação comprovada. As atividades complementares do Curso de Bacharelado em 

Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

Campus Santa Inês, exigirá do discente o cumprimento de 300 horas de atividades 

extraclasse, cuja disposição e contabilização das atividades seguirão a normalização do 

IFMA que estabelece um quadro padrão para todos os cursos de graduação irá oferecer. 
Cabe ao Colegiado do Curso adotar critérios para orientação acadêmica com 

referência a tais atividades. As atividades complementares serão implementadas durante 

todo o curso de Administração, mediante o aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância. 

Considerar-se-á atividades complementares os programas de iniciação científica, monitorias, 

estágios extracurriculares normatizados pelo IFMA; programas de extensão; cursos 

realizados em áreas afins e estudos complementares.  

As atividades complementares desenvolvidas pelos alunos de Graduação em 

Administração, para efeito de integralização curricular correspondem a 300 horas, as quais 
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serão desenvolvidas ao longo do curso até o penúltimo período e deverão ser registradas no 

Histórico Escolar do aluno, em conformidade com as normas internas do IFMA, a respeito do 

tema. 

 

• Programas de Iniciação Científica  

 

A iniciação científica constitui um elemento acadêmico que dá suporte à política de 

pesquisa institucional, sendo assim atrelada a excelência da produção científica na 

comunidade e à melhoria da qualidade da formação acadêmica dos egressos. Essa política 

de pesquisa institucional é sistematizada, vinculada ao fomento orçamentário interno ou 

externo para a realização de suas atividades e fornecedora de mecanismos de sustentação e 

de ampliação da pesquisa no Instituto. 0 programa de Iniciação Científica (PIBIC) é 

sustentado por elementos como a criação de um mecanismo permanente de fomento ao 

Programa que parta de agências governamentais como o CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a FAPEMA (Fundação de Amparo à Pesquisa e 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão) e de recursos próprios da 

Instituição. 

A Iniciação Científica objetiva despertar o interesse pela pesquisa e incentivar os 

alunos nesse sentido. Os alunos inscrevem-se, juntamente com um orientador qualificado e 

experiente, seu projeto de pesquisa, que será submetido a avaliação por professores 

pesquisadores do IFMA. Após análise e aprovação das comissões, incluindo a do Comitê de 

Ética e Pesquisa, o projeto dará início e aluno poderá receber bolsas de pesquisa.  

 

• Estágio não obrigatório 

 

O Instituto Federal do Maranhão entendendo que vivenciar o ambiente acadêmico não 

basta para formação completa do futuro profissional, busca incentivar os alunos na 

realização de estágio não obrigatório institucionalizados. Os programas de integração 

empresa-escola são fundamentais para o conhecimento da vida profissional e estimulam o 

aluno na vida acadêmica. 

Os programas de integração empresa-escola serão conduzidos pela Coordenação de 
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Estágio, a qual propicia agilidade na intermediação entre o estagiário e a empresa e 

estabelece o convênio entre as partes. Também é possível ao aluno realizar estágio dentro 

da própria instituição, por meio da observação e participação da prática dos estagiários do 

último ano do curso ou de profissionais da área. 

 

• Programa de Monitoria 

 

O Programa de Monitoria tem como objetivo experimentar a vivência didático-

pedagógica, sob a supervisão e orientação do professor responsável; promover reforço ao 

processo de ensino-aprendizagem e possibilitar um aprofundamento de conhecimento na 

área em que se desenvolve a monitoria. 

É uma atividade que propicia espaço para rever conteúdos, discutir dúvidas e trocar 

experiências, aproximando cada vez mais os corpos discente e docente. Poderá ocorrer 

efetiva participação dos alunos do curso em Programas de Monitoria em várias disciplinas. 

 

• Cursos/Atividades em Áreas Afins 

A participação do corpo discente em eventos de natureza técnico-científica, cultural e 

esportiva, dentro e fora da Instituição, faz parte das estratégias do curso em contemplar uma 

formação ampla, capaz de incrementar o conhecimento e o aculturamento dos alunos, 

incentivando-os na busca permanente da formação profissional e aprimoramento dos 

relacionamentos interpessoais. Para tanto há ações regulares de apoio à participação em 

atividades de extensão comunitária, congressos, visitas técnicas, seminários, palestras, 

exposições, cursos de extensão, dentro e fora da IES. 

QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

  PRIMEIRO GRUPO – ENSINO  

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

  

PONTOS 
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Monitoria 

voluntária 

reconhecida 

pela 

coordenação  

Um semestre de exercício de monitoria, 

com dedicação semanal de 5 a 10h para o 

aluno e com apresentação de resultados 

parciais e/ ou finais em forma de relatório 

ou de trabalho apresentado em evento 

científico. 

60 (sessenta) horas 

Disciplina Eletiva 

Ofertada por outro curso desta instituição 

ou por outras instituições de Educação 

Superior: apresentação de documento 

oficial comprobatório. 

Mínimo 60 (sessenta) horas  

e máximo 120 (cento e vinte) 

horas 

 

SEGUNDO GRUPO – PESQUISA 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO PONTO 

Iniciação 

científica com 

bolsas 

Um semestre de atividades de iniciação 

científica com dedicação semestral de 10 a 

20h e com apresentação de resultados 

parciais e / ou finais em forma de relatório ou 

de trabalho apresentado em evento 

científico. 

30 (trinta) horas máximo 

de 60 (sessenta) horas  

Iniciação 

científica 

voluntária  

Um semestre de atividades de iniciação 

científica com dedicação semestral de 10 a 

20h e com apresentação de resultados 

parciais e / ou finais em forma de relatório ou 

de trabalho apresentado em evento científico 

30 (trinta) horas máximo 

de 60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos nacionais 

como autor e 

apresentador  

Participação em eventos nacionais 

diretamente relacionados às atividades 

acadêmicas da área de Administração e 

áreas afins com apresentação de trabalho e 

publicação nos anais do evento. 

20 (vinte) horas máximo de 

60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos nacionais 

como organizador  

Participação da equipe de organização de 

eventos nacionais diretamente relacionados 

às atividades acadêmicas da área de 

engenharia elétrica e áreas afins 

devidamente, comprovado. 

07 (sete) horas máximo de 

60 (sessenta) horas  

Participação em Participação em eventos nacionais 10 (dez) horas máximo de 
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Eventos 

nacionais como 

co-autor  

diretamente relacionados às atividades 

acadêmicas e profissionais da área de 

Administração e áreas afins, com co-autoria 

de trabalho apresentado e publicação nos 

anais do evento. 

60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos nacionais 

como ouvinte  

Participação em eventos nacionais 

diretamente relacionados às atividades 

acadêmicas e profissionais da área de 

Administração e áreas afins, como ouvinte.   

03 (três) horas máximo de 

60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos locais/ 

regionais (autor e 

apresentador)  

Participação em eventos locais/regionais 

diretamente relacionados às atividades 

acadêmicas da área de elétrica e áreas afins, 

com apresentação de trabalho e publicação 

nos anais do evento.   

10 (dez) horas máximo de 

60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos locais/ 

regionais como 

organizador  

Participação da equipe de organização de 

eventos locais/regionais diretamente 

relacionados às atividades acadêmicas da 

área de engenharia elétrica e áreas afins, 

devidamente comprovado. 

05 (cinco) horas máximo 

de 60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos locais/ 

regionais como 

co-autor  

Participação em eventos nacionais 

diretamente relacionados às atividades 

acadêmicas e profissionais da área de 

Administração e áreas afins, com co-autoria 

de trabalho apresentado e publicação nos 

anais do evento.     

10 (dez) horas máximo de 

60 (sessenta) horas  

Participação em 

eventos locais/ 

regionais como 

ouvinte  

Participação em eventos locais/regionais 

diretamente relacionados às atividades 

acadêmicas e profissionais da área de 

Administração e áreas afins, como ouvinte.   

05 (cinco) horas máximo 

de 60 (sessenta) horas  

Publicações em 

anais de eventos 

nacionais  

Publicação em anais de congressos e 

similares, comprovados com documentação 

pertinente (declaração, cópia dos anais, etc.).    

30 (trinta) horas máximo 

de 90 (noventa) horas 
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Publicações em 

anais de eventos 

locais e/ ou 

regionais.  

Publicação em anais de congressos e 

similares, comprovados com documentação 

pertinente (declaração, cópia dos anais, etc.).    

30 (trinta) horas máximo 

de 90 (noventa) horas  

Publicações em 

periódicos 

nacionais. 

Publicações em periódicos especializados 

comprovados com apresentação de 

documento pertinente (declaração, cópia dos 

periódicos). 

30 (trinta) horas máximo 

de 60 (sessenta) horas  

 

TERCEIRO GRUPO – EXTENSÃO 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO PONTOS 

Projeto de 

extensão com 

bolsa  

Um semestre de participação em projeto de 

extensão com dedicação semanal de 12 a 

20h e com apresentação de resultados 

parciais e/ou finais através de relatório e/ou 

em eventos científico. 

30 (trinta) horas máximo de 

90 (noventa) horas 

Projeto de 

extensão 

voluntário  

Um semestre de participação em projeto de 

extensão com dedicação semanal de 06 a 

20h e com apresentação de resultados 

parciais e/ou finais através de relatório e/ou 

em eventos científico.   

30 (trinta) horas máximo de 

90 (noventa) horas 

Representação 

estudantil  

Participação como representante estudantil 

no Colegiado do Curso, nas Plenárias 

Departamentais, Conselhos de Centro, 

Centro Acadêmico ou nos Colegiados 

Superiores com apresentação de documento 

comprobatório de participação na reunião.      

01 (um) horas por reunião 

máximo de 10 (dez) horas 

Representação 

estudantil – 

Diretoria  

Participação anual como membro de diretoria 

de entidade de representação político – 

estudantil. 

20 (vinte) horas / ano de 

participação máximo de 40 

(quarenta) horas 

Viagens de 

estudos nacional 

ou internacional.   

Viagens na área de Administração que 

resultem em relatório circunstanciado, 

validado e aprovada por um professor 

responsável, consultado previamente.     

10 (dez) horas máximo de 

30 (trinta) horas 
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Viagens de 

estudos regional 

ou local  

Viagens na área de Administração que 

resultem em relatório circunstanciado, 

validado e aprovada por um professor 

responsável, consultado previamente. 

05 (cinco) horas máximo de 

30 (trinta) horas 

Visitas técnicas 

Visitas técnicas na área de Administração 

que resultem em relatório circunstanciado, 

validado e aprovada por um professor 

responsável, consultado previamente. 

03 (três) horas máximo de 

10 (dez) horas. 

Atividades 

Artístico-culturais 

e esportivas e 

produções 

técnico-científicas  

Participação em grupos de artes, tais como, 

teatro, dança, coral, poesia, música e 

produção e elaboração de vídeos, softwares, 

exposições e programas radiofônicos.        

30 (trinta) horas.  

 

Outras atividades 

de extensão 

 

Quaisquer atividades não previstas neste 

quadro, mas contempladas na resolução e 

atividades realizadas em caráter contínuo, na 

área de Administração, às quais o aluno 

tenha se dedicado pelo período mínimo de 03 

meses e com jornada mínima de 20h 

semanais. Estas atividades devem ser 

reconhecidas pelo Colegiado o curso 

mediante documento comprobatório. 

15 (quinze) horas máximo 

de 90 (noventa) horas 

 

Essas atividades quando desenvolvidas pelo aluno serão integralizadas ao currículo 

ao longo do curso, até o penúltimo período. A consignação é feita atendendo o que dispõe as 

normatizações do IFMA e deve ser discutida em colegiado de curso para conversão de carga 

horária.  
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10 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 

 

O trabalho de conclusão de curso do Curso de Bacharelado em Administração do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês 

compreende a modalidade de trabalho monográfico, especificamente Monografia Escolar. A 

composição desse trabalho será cumprida em duas etapas: 

 

Etapa I: No 7º (sétimo) período do Curso, o aluno deverá se matricular na disciplina 

Elaboração de Projeto de Monografia, para definir o planejamento de sua monografia, 

tomando suas decisões iniciais e estruturais, tais como: definição de tema e assunto, 

elaboração de justificativa, fundamentação teórica inicial, metodologia e previsão da coleta 

de dados. Na referida disciplina, o professor titular deverá conduzir o aluno na redação 

metodológica do Projeto de Pesquisa da Monografia e indicar-lhe o acompanhamento de um 

orientador para esclarecimentos de conteúdo. Além disso, é obrigatória a apresentação 

coletiva dos Projetos elaborados, que serão considerados aprovados e aptos para a 

apresentação se alcançarem nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

Etapa II: No 8º (oitavo) período do Curso, o aluno deverá se matricular na disciplina 

Monografia, para cumprir as ações planejadas no Projeto de Monografia, sob assistência 

individual do seu professor-orientador. O aluno deverá aprofundar a fundamentação teórica, 

realizar a coleta de dados, apresentar e analisar os dados, elaborar a conclusão e as 

sugestões, bem como a redigir todas as seções pertinentes à composição de monografia 

escolar com base nos manuais de Metodologia Científica e nas normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Após a redação da monografia, é obrigatório ao aluno defender publicamente o seu 

trabalho perante banca examinadora, agendada e designada pela Coordenação de Estágio 

Supervisionado. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 

7,0 (sete) pela redação e apresentação do seu trabalho monográfico. 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, componente curricular desta Proposta, deverá ser 

desenvolvido na modalidade de monografia, na forma disposta em regulamento próprio, 

aprovado pelo Colegiado do Curso de Graduação em Administração, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes 
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técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Administração deverá incorporar 

conhecimentos construídos pelo aluno ao longo do curso através da articulação de ideias 

que deverão necessariamente contemplar: 

- a escolha de uma área da Administração - Administração Geral, Gestão de Pessoas, 

Operações/logística, Finanças, Marketing e Novos Negócios; 

- a identificação de uma problemática no campo gerencial, a justificativa do trabalho, a 

definição de objetivos; 

- a definição da metodologia de pesquisa e a elaboração do referencial teórico. 

 O aluno terá que elaborar uma monografia, sob a supervisão de um professor 

orientador, e defendê-la perante uma banca formada por três professores, incluindo o 

orientador. 

 A monografia será desenvolvida nas disciplinas de Projeto – Elaboração do TCC I e 

Pesquisa – Elaboração do TCC II. 
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EMENTAS 

1º PERÍODO 

 

1. FILOSOFIA E ÉTICA – 60 horas 

Surgimento e Natureza da Filosofia e da Ética: um breve histórico. A ética e os princípios fundantes do 

comportamento moral. A produção dos valores éticos, políticos e estéticos de forma indissociável na 

convivência humana. A relação entre o desenvolvimento da razão e a construção da ética no 

pensamento humano. A gênese do indivíduo contemporâneo: o princípio do individualismo em sua 

influência na constituição dos valores em escala civilizacional na sociedade contemporânea; O 

desenvolvimento da técnica e seus conexos com a evolução da consciência humana; As metamorfoses 

da ciência e a necessidade ética; as diversas nuances da ética no cotidiano do administrador: entre o 

público e o privado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: UNB, 2001. 

OLIVEIRA, Manfredo A. Ética e sociabilidade. 1ª ed. São Paulo: Loyola, 1993. 

PLATÃO. A República. São Paulo: Martins Editora, 2009. 

ROUSSEAU, J.-J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens. Porto Alegre: L & PM Editores, 2008. 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Trad. João Batista Kreuch. 

Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

2. FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA – 60 horas 

Conjuntos. Funções. Limite. Derivada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BONORA JR, Dorival. et al. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de ciências contábeis, 

administração e economia. São Paulo: Ícone, 1994. 447p.  

DANTE, Luiz Roberto.Matemática:Contexto e Aplicações.2ed.São Paulo: Ática, 2000. 367p. 

FLEMMING, Diva Marília e GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limites, Derivação e 

Integração. São Paulo: Pearson, 2006. 

 

3. INFORMÁTICA BÁSICA – 30 horas 

Operar computadores digitais do tipo personal computer ou laptops de formas on line e off line; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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NORTON, P. Introdução à Informática. Editora Makron Books, 1997. 

O´BRIEN, J. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet, 2ª ed.  

Editora Saraiva, 2004. 

BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 7ª Ed., Porto Alegre,  

Bookman, 2004. 

 

4. INGLÊS INSTRUMENTAL- 45 horas 

Protocolo de leitura de texto verbal e não verbal em língua inglesa. Estrutura básica do enunciado em 

língua inglesa. Operadores argumentativos. Formação de palavras em língua inglesa.  Termos técnicos 

em administração 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GLENDINNING, E.;  GLENDINNING, N. Oxford English for electrical and mechanical engineering.  

London: Oxford Press, 2001. 

HOLLET, V. Tech Talk. London: Oxford Press, 2001. 

MacKENZIE, I. English for Business Studies. London: Cambridge Press, 2004 

 

5. INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO – 60 horas 

Conceitos básicos de Administração, seus fundamentos. As funções da Administração. A 

Administração e a busca por vantagem competitiva. A Administração e o novo cenário de negócios. A 

evolução teórica da Administração. Ambiente externo. Fundamentos da tomada de decisão. 

Planejamento e gestão estratégica. Liderança nas organizações. Abordagens da liderança. Estrutura 

organizacional. Áreas da Administração: marketing, recursos humanos, finanças e produção. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Fundamentos da Administração: conceitos e práticas 

essenciais. São Paulo: Atlas, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

6. PORTUGUÊS INSTRUMENTAL – 60 horas 

Noções básicas sobre linguagem: reconhecendo a linguagem como processo de interação e 

intersubjetividade; Definição de gêneros textuais e tipos de textos, assim como os elementos de 

textualidade, reconhecendo o papel dos elementos linguísticos no contexto sócio-histórico, como 

também os mecanismos lógico-semânticos para os procedimentos de leitura e de produção textual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CUNHA, Celso & CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 

Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1985. 

DIONÍSIO, Ângela Paiva et al.(Org.) Gêneros & ensino. Rio de Janeiro: Lucema, 2003. 

 

DUBOIS, Jean et al. Dicionário de lingüística. São Paulo, Cultrix, 1993. 

 

7. PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO – 60 horas 

Principais correntes teóricas da Psicologia. Atuação do psicólogo organizacional; Psicologia aplicada à 

administração. Fundamentos e processos do comportamento humano; Comunicação Interpessoal; 

Motivação; Liderança; Saúde mental e Trabalho. Doenças psicossomáticas nas organizações. 

 

Bibliografia Básica 

AGUIAR, M. A. F. Psicologia Aplicada à Administração: uma abordagem interdisciplinar. São Paulo: 

Saraiva, 2005.  

BERGAMINI, C.W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas: Psicologia do Comportamento 

Organizacional. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MINICUCCI, A. Psicologia Aplicada à Administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

8. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE – 45 horas 

Natureza da estatística; população e amostra; técnicas de amostragem; séries e gráficos estatísticos, 

distribuição de frequência; dados agrupados e não-agrupados; medidas de posição e de dispersão; 

probabilidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILONE, GIUSEPPE. Estatistica. São Paulo: THOMSON LEARNING. 2004. 

SPIEGEL, MURRAY RALFH. Probabilidade e estatística. São Paulo: MCGRAW-HILL. 1993 

FONSECA, J. S. Estatística aplicada. São Paulo, Atlas, 1976. 

 

9. INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 60 horas 

Capacitar o estudante para a compreensão do direito público e privado. Proporcionar a oportunidade de 

análise e reflexão sobre legislação básica referente às instituições do direito público e privado. Dotar o 

educando de conhecimentos básicos, indispensáveis, dos vários institutos de direito público, de modo 

que auxilie ao aluno a compreender o papel e os fins do estado e seus órgãos e a relação existente da 

disciplina de direito com demais do seu curso de formação. 
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Bibliografia Básica 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 8 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2008. 

BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito 3. ed São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

CÍCERO, Marcos Túlio. Dos Deveres. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

 

10. INTRODUÇÃO À ECONOMIA – 60 horas 

Introdução à Economia; Agentes Econômicos; Sistema Econômico. Noções da Teoria 

Microeconômica, Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado, Elasticidades, Estruturas de Mercado. 

Noções da Teoria Macroeconômica, Metas da Política Macroeconômica, Instrumentos da Política 

Macroeconômica, Contas Nacionais, Políticas Econômicas: fiscal, monetária, cambial, comercial e de 

rendas, Inflação. 

 

Bibliografia Básica 

ROSSETTI, José Pascoal, Introdução à Economia, 20ª Edição, Atlas, 2003. 

EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de Economia. São Paulo: Saraiva 2011. 

OLIVEIRA, Jayr F. de (org.). Economia para administradores. São Paulo: Saraiva 2006. 

 

11. MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO I – 60 horas 

Números reais; Funções, limites, noção de derivadas e aplicações, noção de integração de uma variável 

real; Introdução dos modelos matemáticos em Administração. 

Bibliografia Básica 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações.  vol.1,São Paulo: Ática, 2003. 

IEZZI, G. et al. Fundamentos de Matemática Elementar.  vol.1. São Paulo: Atual. 

CARMO, Manfredo Perdigão do, et.al. Trigonometria e Números complexos. Rio de Janeiro: SBM, 

1992 

 

12. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA – 45 horas 

Ciências, métodos e técnicas. A pesquisa e o problema da construção do conhecimento. A 

"objetividade" do conhecimento científico. Estratégias de pesquisa e problemas técnicas operacionais. 

Redação e normalização de textos científicos. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução ao trabalho científico. São Paulo: Atlas, 1998. 

DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia cientifica no caminho de 

Habemas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS Técnicas. NBR 14724: informação e documentação de 

trabalhos acadêmicos - apresentação.  Rio de Janeiro, 2011. 

 

11. SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO – 45 horas 

Transição da manufatura para a grande indústria. Weber e a teoria clássica das organizações. Marx: 

grande indústria e análise da burocracia. O paradigma taylorista-fordista. Totalitarismo nas empresas. 

A Sociologia como ciência. A Sociologia aplicada à Administração. O objeto da sociologia do trabalho: 

o processo da organização do trabalho frente aos novos modelos de gestão. A organização formal: 

cultura e poder nas organizações. A nova ordem mundial e seus desdobramentos sobre as organizações. 

 

Bibliografia Básica 

BERNARDO, João. Democracia Totalitária: teoria e prática da empresa soberana. São Paulo: Cortez, 

2007. 

CAMPOS, Edmundo (Org.). Sociologia da Burocracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 

GALBRAITH, John Kenneth. Anatomia do Poder. Edições 70, 2007. 

 

12. TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO – 60 horas 

O papel e a importância da Teoria Geral da Administração. Antecedentes históricos. Abordagem 

clássica. Abordagem humanística. Abordagem neoclássica.  Abordagem estruturalista. Abordagem 

comportamental. Abordagem sistêmica. Abordagem contingencial. Novas abordagens da 

Administração. 

 

Bibliografia Básica 

O papel e a importância da Teoria Geral da Administração. Antecedentes históricos. Abordagem 

clássica. Abordagem humanística. Abordagem neoclássica.  Abordagem estruturalista. Abordagem 

comportamental. Abordagem sistêmica. Abordagem contingencial. Novas abordagens da 

Administração. 

 

13. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING I – 45 horas 

Marketing: definição, natureza e conceito. Marketing como filosofia de negócios. O mercado e sua 

complexidade. Ambiente de marketing. Variáveis incontroláveis. Composto de marketing (4P´s). Os 

quatro As (4A´S) de Raimar Richers. Segmentação de mercado. Estratégias de posicionamento. 

Construção da satisfação do cliente: qualidade e valor. Sistema de informação de marketing (SIM). 

 

Bibliografia Básica 
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KOTLER, Philip. Administração de marketing. Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 12. Ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

VAZ, Gil Nuno. Marketing institucional: o mercado de ideias e imagens. 2ª ed. Ver. São Paulo: 

Thomson Learning, 2003. 

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Marketing & Comunicação: funções, conceitos e aplicações. São Paulo: 

STS, 2005 

 

14. CONTABILIDADE APLICADA À ADMINISTRAÇÃO – 60 horas 

Noções preliminares. Campo de atuação da Contabilidade. Procedimentos básicos usando o método das 

partidas dobradas, lançamentos. As variações do patrimônio. Plano de contas. Regime de caixa X 

regime de competência. Demonstrações contábeis. Balancete. Demonstração do resultado e balanço 

patrimonial. Utilização das principais demonstrações contábeis. A prática contábil e seus efeitos para as 

organizações. O ciclo contábil na tomada de decisão. 

 

Bibliografia Básica 

MARION, J. C. Contabilidade básica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, J. C.; IUDÌCIBUS, S. Contabilidade comercial. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica fácil. São Paulo: Saraiva, 2009 

 

15. ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO – 60 horas 

Variáveis aleatórias discretas e contínuas; modelos de distribuição discreta e contínua de probabilidade; 

estimação de parâmetros por ponto e por intervalo; correlação e análise de regressão; números índices, 

significância e analise de variância. 

Bibliografia Básica 

MILONE, GIUSEPPE. Estatistica. São Paulo: THOMSON LEARNING. 2004. 

SPIEGEL, MURRAY RALFH. Probabilidade e estatística. São Paulo: MCGRAW-HILL. 1993  

FONSECA, J. S. Estatística aplicada. São Paulo, Atlas, 1976. 

 

16. GESTÃO DE PESSOAS – 60 horas 

Contextualização da trajetória de Recursos Humanos e tendências atuais da Gestão de Pessoas. 

Métodos e técnicas da Gestão de Pessoas: sistema de recrutamento e seleções, sistema de remuneração 

e benefícios, sistema de treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desenvolvimento. 

Gerenciamento do processo de mudanças. Movimentação de pessoal e seu controle. Classificação de 

cargos.  Processo de demissão e recolocação profissional. 
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Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. GESTÃO DE PESSOAS: 3 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus , 2010. 

CARBONE, Pedro Paulo, et al. GESTÃO POR COMPETENCIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 

CARVALHAL, Eugenio do. NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS. Rio de 

Janeiro. Editora FGV. 2009. 

 

17. MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO II – 60 horas 

Matemática na Administração. Complementos da matemática elementar. Conjuntos e subconjuntos. 

Exponenciais e logaritmos. Matrizes e sistemas lineares. Limites e continuidades. Diferenciação. 

Integração simples. Funções. 

 

Bibliografia Básica 

LAURICELLA, Christiane Mázur. Como Resolver Derivadas e Integrais. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna, 2011. 

SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2, São Paulo: Makron Books,1994. 

GUIDORIZZI, Hamilton luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 2, 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

 

18.  MICRO E MACROECONÔMICA – 75 horas 

MICRO: Teoria do consumidor. Restrição orçamentária. A construção teórica das curvas de oferta e 

demanda e a determinação dos preços. Teoria da firma: tecnologia, produto marginal, taxa marginal de 

substituição técnica, demanda de fatores, otimização no curto e longo prazos, maximização de lucros e 

minimização de custos, a produtividade marginal a remuneração dos fatores de produção, os custos de 

produção. MACRO: Os vários conceitos relacionados à renda, produto e despesa; os diferentes tipos de 

inflação, desemprego e salário; as implicações das taxas de juros, da moeda e dos títulos para a 

economia mundial; a importância da taxa de câmbio, das divisas e das relações internacionais para o 

crescimento nacional; o papel da produção e das relações industriais; o cenário atual do mercado de 

trabalho; e a diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico. 

 

Bibliografia Básica 

MANKIW, Gregory. Macroeconomia. 6ª. edição, Ed. LTC. 2008. 

PINDYCK, R. S. & RUBINFELD D. L. Microeconomia, 7ª. São Paulo: Prentice Hal, 2010. 

STIGLITZ, Joseph E. & Walsh, Carl E. Introdução à Microeconomia, Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

19. PROJETO INTERDISCIPLINAR I – 15 horas 
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Introdução à ciência e ao conhecimento científico, através do estudo do método científico, fatos, leis e 

teoria. Estudo teórico e prático do método da pesquisa: projetos, fases, amostragem, coleta de dados 

para produção de um projeto de pesquisa envolvendo as disciplinas já cursadas pelos discentes. 

 

Bibliografia Básica 

Maia, Paulo Leonardo. ABC da Metodologia. 2008. Leud. 

THIOLLENT, M.Metodologia da pesquisa-ação 16.ed. 2008. Cortez. 

Bertucci, Janete L. de O. Metodologia Básica para Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso 

(tcc). 2008. Atlas. 

HAGUETTE, Teresa. M. Frota. Metodologia qualitativa na sociologia. 1999. Vozes. 

MICHAEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Cientifica em Ciências Sociais. Atlas, 2009. 

 

21. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING II – 60 horas 

Concorrência: como lidar com a concorrência. Gerência de produto, preço, praça (distribuição) e 

promoção. Comunicação integrada de marketing. Marketing de relacionamento: gestão de 

relacionamento com o cliente (CRM). Marketing estratégico. Plano de marketing. Endomarketing 

 

Bibliografia Básica 

ARBACHE, Fernando Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. Fernando Saba 

Arbache... [et al]. – 4. Ed. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. Philip Kotler, Kevin Lane Keller. – 12. Ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Marketing & Comunicação: funções, conceitos e aplicações. São Paulo: 

STS, 2005 

 

22. ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Infra estrutura da Tecnologia da Informação. Recursos de hardware e software. Administração de 

recursos de dados. Conceitos de informação. Sistemas de informação. A tecnologia da informação e os 

negócios eletrônicos. Segurança, controle e questões éticas em sistemas de informação. As 

organizações e os Sistemas de Informação. Sistemas de Informação Empresariais. Sistemas de 

Informação, organizações e administração estratégica. A gestão da informação para a tomada de 

decisão nas organizações. Vantagem estratégica dos sistemas de informação. O impacto dos sistemas 

de informação nos indivíduos e na sociedade. 

 

Bibliografia Básica 
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FERNANDES, Agnaldo Aragon. ABREU, Ferraz de. Implantando a governança de TI: da estratégia à 

gestão dos processos e serviços. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Sistemas de informação versus tecnologias da informação: um 

impasse empresarial. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

 

23. CONTABILIDADE DE CUSTOS – 60 horas 

O gerenciamento dos custos: sua importância e contribuição para a administração da empresa. Custos: 

classificação e nomenclatura. Estrutura dos custos. Custos por processos e por ordem de produção. 

Determinação do custo do produto. Sistemas de custeamento. Custo padrão. A abordagem do custeio 

baseado em atividade (ABC). Análise de custos. 

 

Bibliografia Básica 

MOURA RIBEIRO, Osni. CONTABILIDADE DE CUSTOS FÁCIL. Editora Saraiva. 2010. 

MARTINS, Eliseu. CONTABILIDADE DE CUSTOS. Editora Atlas. 2003. 

VISCECONTI, Paulo Eduardo V. e NEVES, Silvério das. Contabilidade de Custos, São Paulo Editora 

FGV. 2008. 

 

24. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – 60 horas 

Direito Administrativo: conceito e posição enciclopédica. Princípios norteadores. O ato administrativo: 

conceito, elementos, classificação, extinção, alteração, suspensão. O contrato administrativo: as 

licitações, concorrência pública, tornada de preços, convite. Concurso. Leilão. Conceito, formação, 

execução. Modificação, extinção e nulidade do contrato administrativo. Dos agentes administrativos. 

Agentes funcionários e não-funcionários. Direito e processo disciplinar. 

Tributos. A tributação na pequena empresa. Direito Constitucional Tributário. Código Tributário 

Nacional. Vigência, aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. Obrigação tributária. 

Solidariedade, capacidade, domicílio e responsabilidade tributária. Tributação, informações 

econômico-fiscais. Finanças públicas. Os tributos. O sistema tributário e a Constituição. Impostos 

federais, estaduais e municipais. Normas gerais do direito tributário. Direito tributário penal. Crimes 

contra a fazenda pública. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE FILHO, E. O. Direito penal tributário: crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Atlas, 

1996. 

CAMPOS, D. de, BRITTO, E. Direito tributário contemporâneo: estudos especialistas. São Paulo 

Atlas, 1996. 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 2. 

 

25. ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA – 60 horas 

Evolução recente da economia brasileira. Planos de Desenvolvimento nas décadas de 1950, 1960, 

1970: crescimento com endividamento e crise da dívida externa. Planos de Estabilização 80, 90 e pós 

2000. Análise das políticas macroeconômicas e de suas consequências para a economia brasileira. 

 

Bibliografia Básica 

GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, André, et. al. (Orgs.). Economia brasileira contemporânea. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2005. 

CASTRO, Lavinia; GIAMBIAGI, Fábio; HERMANN, Jennifer e VILLELA, André. Economia 

Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2011 

 

26. MATEMÁTICA FINANCEIRA – 60 horas 

Juros e descontos simples; juros e descontos compostos; cálculos de juros e descontos; regime de 

capitalização; equivalência de capitais; taxas nominais e efetivas; taxas equivalentes; cálculo de valor 

presente e futuro de pagamentos simples; cálculo de valor presente e montante de séries uniformes de 

pagamentos; amortização. 

Bibliografia Básica 

1. PINHEIRO, Carlos Alberto Orge. Matemática Financeira Sem Uso de Calculadoras 

Financeiras. 2ª ed. Rio de Janeiro. Editora Ciência Moderna Ltda., 2009. 

2. MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática Financeira. 6ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

3. MARTINETTI FILHO, Antônio. Matemática Financeira: HP 12C, MS Excel, Broffice Calc. 

Campinas-SP: Editora Alínea, 2010 

 

27. PROJETO INTERDISCIPLINAR II – 15 horas 

Produção de artigo científico envolvendo os conteúdos das disciplinas ministrada até o quarto semestre. 

 

Bibliografia Básica 

Bibliografia das disciplinas até o quarto período. 
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28. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I – 60 horas 

Conceito e papel da administração da produção. O sistema de produção. Estratégia da produção. Tipos 

de processo. Gerenciamento do processo. Desenvolvimento do produto. Planejamento da capacidade. 

Localização industrial. Arranjo físico. 

Bibliografia Básica 

CORREA, Henrique L. GIANESI, Irineu G.N. CAON, MAURO. Planejamento, Programação e 

Controle da Produção: MRP II / ERP: Conceitos, usos e implantação. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 

2000. 

GAITHER, Normam, FRAZIER, Greg. Administração da produção e operações. 8ª ed. São Paulo: 

2001. 

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2008. TUBINO, Dalvino Ferrari. 

Manual do Planejamento e Controle da Produção. São Paulo. Editora Atlas. 2000. 

 

29. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – 60 horas 

Objetivos e funções do administrador financeiro. Demonstrações financeiras e técnicas de análise. 

Planejamento financeiro. Administração de ativos e investimentos de capital. Fonte de informações 

para a análise financeira. Cálculo de índices para a avaliação de desempenho econômico-financeiro. 

Medidas de risco de solvência. Medidas de eficiência operacional. Indicadores de mercado de capitais. 

Noções de orçamento empresarial. Orçamento como instrumento de tomada de decisão e de controle da 

ação gerencial. 

 

Bibliografia Básica 

GITMAN, L.J.PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 

ASSAF NETO, A; LIMA, F.; GUASTI,L. FUNDAMENTOS DE ADMINSTRAÇÀO FINANCEIRA. 

São Paulo. Editora Atlas, 2010. 

ROSS, S; WESTERFIED, R.W. JORDAN, BRADFORD. D.; PRINCÍPIO DE ADMINSTRAÇÃO 

FINANCEIRA. São Paulo. Editora Atlas, 2009. 

 

30. DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA – 60 horas 

Contrato individual de trabalho; salário e remuneração; extinção do contrato de trabalho; normas de 

proteção ao trabalho; solução de conflitos coletivos no trabalho; direito dos trabalhadores; 

financiamento e contribuições da seguridade social; lei da seguridade social e benefícios. 

 

Bibliografia Básica 



41 

 

ALEXANDRINO, Marcelo. Direito do Trabalho. 9. ed. Niterói-RJ: Ed. Impetus, 2006. 

BORGES, Leonardo Dias. Direito Processual do Trabalho. 4. ed. Rio de Janeiro: Ed. Impetus, 2004. 

CARRION, Valentin. Comentários à CLT. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

31. FINANÇAS PÚBLICAS – 60 horas 

Introdução ao Estudo das Finanças Públicas – participação do Governo na Economia, explicações 

Técnicas; Gasto Público – conceito, classificação, programação financeira, execução da despesa e 

licitação; Financiamento dos Gastos Públicos – receita pública, conceito e classificação, estágio da 

receita, receitas orçamentárias; Crédito – interno e externo; Sistema Tributário Nacional – princípios 

constitucionais da tributação, competências, impostos da União, dos Estados e Distrito Federal e dos 

Municípios e repartição das Receitas Tributárias; Conceituações: Orçamento Público – histórico e 

tipos, orçamento x planejamento, princípios orçamentários; orçamento na Constituição Brasileira; 

plano plurianual; Lei das Diretrizes Orçamentárias; orçamentos anuais; processo orçamentário: 

elaboração, execução, controle e avaliação. 

 

Bibliografia Básica 

GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, A. Claudia. Finanças públicas: teorias e práticas no Brasil. 3. ed. Rio de 

Janeiro-RJ: Elsevier Campus, 2011. 

REZENDE, Fernando A. - Finanças Públicas - Editora Atlas - 2a. edição – 2001. 

BRESSER PEREIRA, L.C. A crise do Estado: ensaios sobre a economia brasileira.  

São Paulo: Nobel, 1992 

 

32. ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS – 60 horas 

A função Organização, Sistemas e Métodos. As organizações. Tipos de estruturas organizacionais. 

Análise das modelagens empresariais. Estruturação organizacional (departamentalização, centralização 

e descentralização). Desenhos e gráficos organizacionais. Estudo de lay-out para melhoria do trabalho. 

Mudanças organizacionais. Benchmarking. Empowerment. Reengenharia. Learning organization. As 

cores e o ambiente. Tópicos especiais. 

 

Bibliografia Básica 

ARAÚJO, Luís César G. de. Organização, sistemas métodos e as modernas  

ferramentas de gestão organizacional. São Paulo: Atlas, 2001. 

CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2000. 

REBOUÇAS de Oliveira, D. P. Sistemas, organização e métodos. São Paulo: Atlas, 1998. 
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33. PESQUISA OPERACIONAL EM ADMINISTRAÇÃO – 60 horas 

Pesquisa operacional: histórico, objetivos, metodologia, processo de modelagem, áreas de aplicação. 

Programação Linear: seus problemas, abordagem geométrica e tipologia de problemas. Método 

simplex: Apresentação,  Descrição do método para maximização, Solução de um modelo geral de 

programação linear pelo método Simplex, Caso de soluções múltiplas  

Principais softwares de programação matemática. Problemas de Transporte: Obtenção de solução 

básica inicial, Otimização da solução. 

 

Bibliografia Básica 

LOESCH, C. Hein, N. Pesquisa Operacional: fundamentos e modelos. Saraiva Brochura, 12ª ed. 2008. 

LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na tomada de decisões. 4ª reimp. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2002. 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introduçao A Pesquisa operacional: Métodos e Modelos para 

Analise de Decisões. LTC 4ª Edição – 2009 

 

34. PROJETO INTERDISCIPLINAR III – 15 horas 

Produção de artigo científico envolvendo os conteúdos das disciplinas ministradas até o quarto 

semestre. 

 

Bibliografia Básica 

Bibliografia das disciplinas até o quarto período. 

 

35. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II - – 60 horas 

Previsão de demanda. Planejamento agregado. Planejamento das necessidades de materiais. 

Gerenciamento da qualidade do produto. Gerenciamento de projetos. Segurança do trabalho. Sistemas 

Just in Time. Tecnologias de manufatura avançada. 

 

Bibliografia Básica 

CORREA, Henrique L. GIANESI, Irineu G.N. CAON, MAURO. Planejamento, Programação e 

Controle da Produção: MRP II / ERP: Conceitos, usos e implantação. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 

2000. 

GAITHER, Normam, FRAZIER, Greg. Administração da produção e operações. 8ª ed. São Paulo: 

2001. 

SLACK, Nigel et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2008. TUBINO, Dalvino Ferrari. 

Manual do Planejamento e Controle da Produção. São Paulo. Editora Atlas. 2000. 
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36. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS – 60 horas 

Sistemas de Produção; Administração de Materiais; Administração dos Recursos; Abastecimento de 

Materiais; Administração de Estoques; Controle de Estoques; Movimentação e Armazenagem de 

Materiais; Cadeia de Suprimentos (Supply Chain); Administração do Patrimônio. 

 

Bibliografia Básica 

FRANCISCHINI, PAULINO G, GURGEL, FLORIANO DO AMARAL. Administração de Materiais 

e do Patrimônio. São Paulo, Cengage Learning, 2010  

ARNOLD, J.R. Tony. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas, 1999. 

MARTINS, Petrônio Garcia, ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e Recursos 

Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

37. ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS – 45 horas  

Conceito e importância econômico-social dos serviços. Diferenças entre bens físicos e serviços. 

Estratégia de operações. Projeto do sistema de serviço: o pacote de serviços, capacidade, tipo de 

processo, localização do serviço, arranjo físico. Planejamento e controle das operações de serviços. 

Teoria das filas. 

 

Bibliografia Básica 

Conceito e importância econômico-social dos serviços. Diferenças entre bens físicos e serviços. 

Estratégia de operações. Projeto do sistema de serviço: o pacote de serviços, capacidade, tipo de 

processo, localização do serviço, arranjo físico. Planejamento e controle das operações de serviços. 

Teoria das filas. 

 

38.  EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL– 60 horas 

Estudo dos componentes do processo de desenvolvimento da capacidade empreendedora e inovadora 

dos indivíduos, indicando os instrumentos necessários ao aluno no planejamento, execução e controle 

das atividades inovadoras e empreendedoras. 

 

Bibliografia básica 

 

BATEMAN, Thomas S.; Scott A. Snell. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo: 

Atlas, 1998 

 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo – transformando ideias em negócios. Rio de 



44 

 

Janeiro: Campus, 2001.  

MAXIMINIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da 

criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

39. GESTÃO PÚBLICA – 45 horas 

Principais modelos de administração: patrimonialista, burocrático, nova gestão pública e papéis do 

Estado; Evolução e características da administração pública no Brasil; as singularidades brasileiras; 

novos cenários e novos desafios. As tendências internacionais de mudança da gestão  

pública; princípios (mérito, flexibilidade, responsabilização, controle versus autonomia); instrumentos 

gerenciais contemporâneos (avaliação de desempenho e resultados, flexibilidade organizacional, 

trabalho em equipe, cultura da responsabilidade e os mecanismos de rede informacional), gestão 

horizontal; cenário de mudanças mundiais; globalização; desenvolvimento tecnológico, aumento das 

desigualdades e seu impacto sobre o Estado e a sociedade. - O sistema político brasileiro e suas 

conseqüências sobre o Estado e a gestão. 

 

Bibliografia básica 

KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças. Gestão pública:  

planejamento, processos, sistema de informações e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010.  

PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

PEREIRA, José Matias. Curso de administração pública: Foco nas Instituições e Ações  

Governamentais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

40. PROJETO INTERDISCIPLINAR IV – 15 horas 

Produção de artigo científico envolvendo os conteúdos das disciplinas ministradas até o quinto 

semestre. 

 

41. PSICOLOGIA DO CONSUMIDOR – 45 horas 

Introdução à Psicologia do consumidor. Comportamento do consumidor. Características individuais do 

consumidor. Fatores Externos Determinantes do comportamento de consumo. O consumidor na 

infância. O consumidor internacional. 

 

Bibliografia Básica 

GADE, C. Psicologia do Consumidor e da Propaganda. 4 ed. São Paulo: EPU, 1998. 

SOLOMON, M. R. O Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2011. 
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KARSAKLIAN, E. Comportamento do Consumidor. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

42. TEORIA DA DECISÃO – 60 HORAS 

Conceito de decisão. Incerteza e risco. Tipos de problemas de decisão. Processo decisório. Modelos de 

decisão. Vieses decisórios. Decisões qualitativas versus decisões quantitativas. Técnicas quantitativas 

de decisão. Árvore da decisão. Decisões em grupo. Teoria dos jogos. 

 

Bibliografia Básica 

FIANI, R. Teoria dos Jogos: para cursos de administração e economia. São Paulo: Elsevier, 2004. 

BÊRNI, Duílio de Avila. Teoria dos jogos: jogos de estratégia, estratégia decisória, teoria da decisão. 

Rio de Janeiro : Reichmann & Affonso Ed., 2004. 

 

 

43. GESTÃO AMBIENTAL – 60 horas 

Estudos sobre os conceitos de natureza. Análise dos temas envolvendo desenvolvimento e degradação 

ambiental e discussão sobre gestão e política ambiental no Brasil. Políticas de desenvolvimento 

integrado e suas características. Instrumentos de gestão e suas implementações: conceitos e pratica. 

Base legal e institucional para a gestão ambiental. Inserção do meio ambiente no planejamento 

econômico. A questão ambiental sob o enfoque econômico. Métodos e Procedimento de Ação. 

Crescimento econômico e políticas de recursos ambientais. Aplicações de instrumentos econômicos. 

Valoração ambiental nos estudos de alternativas e de viabilidade. Sistemas de gestão ambiental e suas 

alternativas. 

 

Bibliografia Básica 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e gestão ambiental. 3ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

44. GESTÃO DA QUALIDADE – 60 horas 

Conceitos, políticas e filosofia da qualidade. Abordagens de Demming, Juran, Crosby, Feingebaum, 

Ishikawa, Taguchi. Componentes básicos da função qualidade. Controle de processo – definição de 

processo. Relacionamento causa/efeito, itens de controle, método de análise e solução de problema – 

MASP, ciclo PDCA, Benchmarking, Diagrama de Pareto. Padronização. Gestão da qualidade na 
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produção de bens e serviços (dimensões, ciclo de serviços e método ServQual). Ferramentas gerenciais 

da qualidade. Planejamento da qualidade: técnicas, estratégias e focos de operação. Modelos para 

elaboração de programas de gestão da qualidade. Dinâmica do gerenciamento da qualidade: interface 

entre cultura corporativa, liderança, planejamento estratégico. Gerenciamento da qualidade 

(Gerenciamento da rotina, Sistema de Garantia da Qualidade, ISO 9000, Auditoria da Qualidade). 

 

Bibliografia básica 

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro.  Gestão da Qualidade - Conceitos e Técnicas - 2ª Ed. Editora: 

Atlas. 2011 

CARVALHO, Marly. Gestão da Qualidade: Teorias e Casos - 2ª Ed. ditora: Campus. 2011  

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão Estratégica da Qualidade - Princípios, Métodos e Processos. 

Editora: Atlas. 2012. 

 

45. GESTÃO DE REMUNERAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADO – 60 HORAS 

Remuneração e sua interação com outras políticas e práticas de gestão de pessoas. A relação entre 

Remuneração e motivação. Remuneração estratégica. Salários. Benefícios. Remuneração Variável. 

Participação em Lucros e Resultados. Organização do Trabalho: Cargos e Competências. Avaliação de 

Cargos e de Competências. Desenho de Carreira. Pesquisa Salarial. Estrutura Salarial. Política Salarial. 

 

Bibliografia básica 

HIPÓLITO, J. A. M. Administração Salarial. A remuneração por competências como diferencial 

competitivo. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

MARRAS, J. P. Administração da Remuneração. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2002.  

SCHULER, R. S.; JACKSON, S. E. Gestão de recursos humanos: tomando posição para o século 

XXI. Comportamento Organizacional e Gestão, v.3, n.2, p.255-2741997. 

 

46. LOGÍSTICA – 60 horas 

Conceito e evolução da logística. Gestão da cadeia de suprimentos. O sistema logístico. Custos 

logísticos. A logística e a estratégia competitiva. A logística de suprimento. A distribuição física de 

produtos. O subsistema transporte: os modais de transporte, os processos coleta-transferência-

distribuição. O subsistema armazém: funções e meios de armazenagem, unitização de cargas, sistema 

de endereçamento dos produtos. Desenvolvimento de fornecedores. Parâmetros de desempenho 

logístico. Logística de exportação. 

 

Bibliografia básica 
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BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ logística empresarial. 5. Ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: 

Campus, 2007. 

TAYLOR, David A. Logística na Cadeia de Suprimentos (Uma Perspectiva Gerencial). São Paulo: 

Pearson Education, 2005. 

 

 

47. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 60 horas 

O plano estratégico da empresa. Planejamento e controle de resultados e o processo de administração. 

Princípios fundamentais do planejamento e controle de resultados. Planejamento e controle de vendas. 

Planejamento e controle de custos de mão-de-obra direta. Planejamento e controle de despesas. 

Planejamento e controle de disponibilidades. Análise de ambiente de negócio. Análise de concorrência. 

Estratégias competitivas. Técnicas de análise de posição competitiva. Implementação de estratégias. 

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

CAVALCANTE, Francisco Antonio. Planejamento estratégico participativo. São Paulo: 

SenacSP,2009. 

PEREIRA, Mauricio Fernandes. Planejamento estratégico. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

48. PROJETO INTERDISCIPLINAR V – 15 horas 

Produção de artigo científico envolvendo os conteúdos das disciplinas ministradas até o sexto semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia utilizada esta etapa do curso. 

 

 

49. COMÉRCIO EXTERIOR – 60 horas 

O curso apresenta os principais aspectos do Comércio Exterior, focando os conceitos básicos de 

Exportação e de Importação; estrutura e funcionamento da OMC além de uma análise da Balança 

Comercial Brasileira. 

 

Bibliografia básica  
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SEGRE, German. Manual Prático de Comércio Exterior. São Paulo: Atlas, 2010. 

MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 4ed. São Paulo:Atlas, 1998.  

KEEDI, Samir – A B C DO COMÉRCIO EXTERIOR abrindo as primeiras páginas – São Paulo, Ed. 

Aduaneiras 2003. 

 

50. ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS – 60 HORAS 

Aspectos que Envolvem a Elaboração de um Plano de Negócios. Identificação da Oportunidade. 

Análise do Mercado e Competidores. O Processo Empreendedor. O Plano de Negócios. Estudo de 

Viabilidade Econômica e Mercadológica. Viabilidade no Campo de Tecnologia da Informação. 

Elaboração e Análise de Projetos de Viabilidade Econômica. Aspectos Administrativos, Legais, 

Contábeis, de Mercado, Cronograma Físico-Financeiro e Fluxo de Caixa. Administração de Projetos; 

Financiamentos de Projetos, Decisões nas Diferentes Etapas do Projeto; Avaliação Social de Projetos. 

Avaliação de Risco; Processo de Mudança: Aprendizagem e Gestão Organizacional do Projeto. A 

Elaboração de um Projeto para Implementação de uma Organização. 

 

Bibliografia Básica 

DEUTSCHER, J. A.; PAVANI, C. et al. Plano de Negócios. planejando o sucesso de seu 

empreendimento. Rio de Janeiro: Lexikon, 1999. 

SANSÃO, Woiler, MATHIAS Washington, F. Projetos, Planejamento, Elaboração e Análise. São 

Paulo: Atlas. 

 

51. ÉTICA PROFISSIONAL – 45 horas 

Objeto e objetivo da Ética. Conceito e campo da Ética. Fontes das regras éticas. Comportamento ético. 

Código de Ética Profissional em Administração. O profissional de Administração e o exercício da 

profissão. Ética e qualidade. Estudo de casos. 

 

Bibliografia Básica 

MATTAR, João. Filosofia e ética na administração. São Paulo: Saraiva. 2006.  

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008.  

SROUR, Robert Henry. Ética empresarial: a gestão da reputação. São Paulo: Elsevier. 2003. 

 

52. LOGÍSTICA INTERNACIONAL – 60 horas 

Logística integrada da distribuição física internacional. Custos logísticos. Global sourcing e a logística 

global. Planejamento da estrutura logística. Sistema de transporte. Transporte marítimo e afretamentos. 

Navegação de Cabotagem. Hub ports e feeders. Transporte aéreo. Transporte ferroviário. Transporte 
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rodoviário. Transporte fluvial. Transporte dutoviário. Multimodalidade de transportes. Contêiner. 

Operadores logísticos. 

 

Bibliografia Básica 

Vieira, Guilherme Bergmann Borges. Transporte internacional de cargas /Guilherme Bergmann Borge 

Vieira. São Paulo : Aduaneiras, 2001. 144 p.; 

Brasil.Leis, Decretos, etc; Regulamento aduaneiro :Decreto Nº 91.030, de 05.03.85 - DOU 11. 03.85 

/Brasil. [São Paulo] : Aduaneiras, [1997]. 178 p.; 

Ballou, Ronald H. Logística empresarial :transportes, administração de materiais e distribuição física. 

/Ronald H. Ballou. Tradução de Hugo F.Y.Yoshizaki.   São Paulo : Atlas, 2009, 388 p.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


