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APRESENTAÇÃO 

 

O contexto socioeconômico, as grandes transformações e os desafios 

enfrentados pela sociedade atual, decorrentes de práticas do passado nem sempre 

voltados para o respeito ao ser humano e para sua dignidade enquanto cidadãos 

levaram à necessidade de se resgatar esses valores, fazendo com que as 

Instituições de Ensino Superior tenham que se posicionar muito fortemente quanto 

ao tipo de profissionais que espera formar.  

 Diante do estabelecido cabe à Instituição questionar e reorientar o processo 

formativo de seus cursos, adequando-os às novas exigências sociais, por meio de 

debates que inicia-se pelo perfil esperado do egresso e pela definição de quais 

serão as práticas pedagógicas a serem utilizadas para garantir uma formação 

capacitada orientada para os valores estabelecidos por esta realidade. Para tanto, a 

Uniguaçu formalizou esta orientação em um documento, denominado Projeto 

Político Pedagógico, procurando adequar a sua prática pedagógica a esta 

orientação, apresentando uma dimensão política, no sentido de estar 

compromissado com a formação do cidadão para o contexto social existente, e uma 

dimensão pedagógica, porque alcança a intencionalidade do curso, que é formar o 

cidadão responsável, participativo, crítico e criativo, definindo ações, visando à 

efetiva concretização de seus propósitos. 

Dessa forma, este projeto pedagógico retrata a reflexão e o trabalho coletivo 

dos agentes envolvidos no atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Administração (Bacharelado), os regimentos internos da instituição, e às 

necessidades específicas dos acadêmicos, concretizando, assim, a identidade do 

curso e o oferecimento de garantias para um ensino de qualidade com compromisso 

social. 

Destaca-se, nesse empenho, o esforço em adequar a estrutura curricular do 

Curso de Administração (Bacharelado), aos critérios de organização curricular e 

qualificação estabelecida pelo Ministério de Educação e Cultura do Conselho 

Nacional de Educação sob a resolução Nº 4, de 13 de julho de 2005, sendo 

considerado um meio para se chegar aos fins pretendidos de forma a propor 

diretrizes para o curso de Administração, bacharelado, do Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de União da Vitória, que conforme RESOLUÇÃO nº. 001/2019 
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passa ser Centro Universitário Vale do Iguaçu ☞ Uniguaçu,  em consonância com o 

PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e com o PPI (Plano Pedagógico 

Institucional). 

 Neste sentido, o Curso de Administração da Uniguaçu, reuniu a Coordenação 

do Curso juntamente com a Reitoria, Pró-reitoria Acadêmica, Corpo Técnico 

Administrativo o seu colegiado com os membros do Núcleo de Docentes 

Estruturante ☞ N.D.E e demais discentes, atores e agentes da comunidade, em um 

debate sobre a sua prática pedagógica que resultou no documento participativo que 

ora se apresenta como �✁✂✄☎✆✝✄ ✁✆✞✟✠✡✠☛☞✄ ✞✄ ✌✍✂✎✄ ✞✆ ✏✞✑☛✒☛✎✝✂✟✓✔✄✕, tendo 

a finalidade de explicitar as políticas e práticas pedagógicas, dentre as quais 

destacam-se: 

✖ apresentar o perfil e as habilidades e competências esperadas para o 

egresso atrelando-os à ética e à cidadania; 

✖ definir o mercado de atuação do administrador a ser formado pelo 

Curso; 

✖ estabelecer o novo currículo adequando às exigências legais, 

estatutárias e pedagógicas; 

✖ disciplinar a prática docente através da readequação das estratégias 

metodológicas de sala de aula; 

✖ explicitar as políticas pedagógicas de apoio ao processo 

ensino/aprendizagem desenvolvidos no Curso; 

✖ orientar professores e alunos sobre as questões acadêmicas 

pertinentes ao Curso. 

 

Cabe salientar ainda que este Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração, embora seja um instrumento inacabado pelas suas próprias 

características é um documento balizador do desenvolvimento acadêmico 

manifestando a prática pedagógica do curso, direcionando as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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1 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) 

 
 
 
 
1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 

 
 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., mantenedora 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades ao final do ano de 

1999. 

Após várias discussões, visitas in loco, atendimentos de diligências, foram 
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credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

União da Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da 

Vitória. As atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, com os 

cursos de graduação em Administração com habilitação em Administração Pública, 

Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas de 

Informação. No início do ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, e então autorizados os cursos de 

Nutrição, Educação Física, Enfermagem. No mesmo ano foi autorizado o curso de 

Fisioterapia. Com edição do decreto 3860/2001, tornou-se necessário a introdução 

como parte integrante do Projeto Institucional das Instituições de Ensino Superior, o 

seu planejamento estratégico, sintetizado no Plano de Desenvolvimento Institucional 

☞ PDI. Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDIs, e os 

mesmos foram anexados, no sistema SAPIEns, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em 

interface permanente com o mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção 

de sociedade como um processo complexo e inacabado, onde valores e paradigmas 

estão sendo permanentemente questionados, a instituição promove uma política de 

graduação teoricamente rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos 

junto à comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a 

execução de atividades acadêmicas, onde os conhecimentos e as atitudes 

essenciais à formação humana e profissional fossem consideradas. Os projetos 

pedagógicos da Instituição são configurados num conjunto de princípios que 

expressam a missão de servir como elemento de desenvolvimento e construção do 

saber, criando alternativas de soluções para os problemas postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas 

da sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE 
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DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em seu quadro de 

expansão a criação dos cursos de graduação de Farmácia, Serviço Social 

(autorizados nos final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu a criação do curso de 

Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita da comissão de 

avaliadores para o curso de Direito e atender todas as diligências e complementos 

do PDI, a instituição aguardou pronunciamento do CNE, que se manifestou favorável 

à autorização do curso de graduação de Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 

2005. 

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre 

o Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com 

o Artigo 1º da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos compromissos 

assumidos junto ao MEC até então, promoveu modificações, considerando a 

inclusão e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do curso de graduação de 

Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de 

graduação em Medicina Veterinária e o curso de Agronomia foi acrescentado, em 

PDI, à proposta de expansão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (até 

então sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de 

especialistas no MEC para a verificação das condições existentes para a 

implantação dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, naquele 

momento, algumas providências para que os cursos fossem implantados. Essas 

providências foram tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a 

comissão manifestou-se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no 

final do ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as 

autorizações para os cursos de Biomedicina e de Educação Física (Bacharelado). O 

aditamento de PDI não foi realizado, conforme dispõe a portaria normativa nº 40, de 

12 de dezembro de 2007. Os dois cursos foram autorizados no mês de dezembro de 

2008. 
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Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades 

mantidas; Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). A unificação se deu em 

24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, com o nome de Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 1927. Por ocasião da 

solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema SAPIEns (sistema vigente à 

época para processos de unificação de mantidas) um Plano de Desenvolvimento 

Institucional para o período 2009/2013. Como o processo tramitou paralelamente ao 

sistema e-MEC (que na época não dispunha de ferramenta para unificação de 

mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse sistema. A que se considerar ainda, que 

uma das faculdades unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de 

União da Vitória, código INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando 

no sistema e-MEC protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito 

Institucional ☞ CI igual 4, não concluído à época da unificação. Por entendimento da 

IES, esse processo também se aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se 

daria nessa faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi 

este o entendimento da relatora do processo no CNE, que deu parecer favorável ao 

recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria de 

Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela referida portaria de 

unificação das mantidas, o processo de recredenciamento foi encaminhado ao CNE 

para reexame e, finalmente, foi arquivado. A conclusão desse processo foi que as 

Centro Universitário Vale do Iguaçu são uma nova IES, credenciada em 2009. 

Sendo assim, em 2012, conforme legislação em vigor, a IES teve que solicitar o 

recredenciamento da mesma, o que exigiu a elaboração de um novo PDI para o 

período 2013/2017. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIEns, a nova instituição (unificada) 

deveria ter solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, 

Engenharia de Produção em 2010 e Medicina em 2011. Embora essas solicitações 

estivessem previstas para esses anos, por questões de reavaliação de 

investimentos da mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços destinados 
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aos novos cursos, entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e Engenharia 

de Produção ocorreu apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à 

autorização do curso de Medicina e após a realização de estudos envolvendo o 

corpo docente e técnico-administrativo, visando a elaboração do planejamento 

estratégico da instituição (em 2010), optou-se por não solicitar o mesmo, 

substituindo-se pela solicitação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia 

Mecânica, constituindo uma nova área de atuação da IES, suprindo a demanda por 

esses profissionais na região. Não houve aditamento do PDI, comunicando essa 

mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar disponível em nenhum sistema 

eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 com as portarias de 

autorização sendo divulgadas em DOU, iniciando os cursos no mesmo ano e 

optando-se pela abertura do curso de Engenharia de Produção no ano seguinte de 

2014, assim como Psicologia.  

Com o recredenciamento da IES sendo protocolado em 2012, foram previstas 

as ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, sendo estes 

autorizados e iniciados no ano de 2015, e também a previsão do curso de Medicina, 

ainda com as dificuldades inerentes à autorização do curso em atendimentos aos 

editais próprios/específicos para tal, onde a região não fora enquadrada ainda dentro 

dos requisitos, optou-se pela substituição do curso por Odontologia, processo 

iniciado ao final de 2017 e previsto para visita in loco no ano de 2018, porém, houve 

movimentação desde o final do ano de 2016 de uma equipe de trabalho para que 

pudessem pensar no planejamento pedagógico do curso junto aos mantenedores e 

direção da IES. 

Em Paralelamente aos processos de recredenciamento com transformação 

de organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, foram abertos os 

processos de reconhecimentos para os cursos de Engenharia de Produção e 

Psicologia, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Elétrica. Foram reconhecidos 17 

dos 19 cursos oferecidos pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, hoje 

Centro Universitário Vale do Iguaçu ☞ UNIGUAÇU, Psicoligia já passou pelo 

reconhecimento e engenharia Elétrica tambem foi reconhecido já como Centro 

Universitário . Os outros cursos, que ainda não passaram por seus processos de 

reconhecimento, como Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Produção. 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                14 

Nova RESOLUÇÃO n.º 007/2019  resolve: Art. 1º. Criar novos cursos de Superiores 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu: 

I ☞ Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis ☞ 50 vagas, período noturno;  

II ☞ Curso de Engenharia de Software ☞ 50 vagas, período noturno;  

III ☞ Curso Superior Tecnólogo de Gastronomia ☞ 50 vagas, período noturno;  

IV ☞ Curso Superior Tecnólogo em Produção Publicitária, 50 vagas, período noturno; 

V ☞ Curso Superior Tecnólogo em Estética e Cosmética, 50 vagas, período noturno; 

VI ☞ Curso Superior Tecnólogo em Design de Interiores, 50 vagas, período noturno.  

    

O quadro a segui resume a situação atual (junho de 2019) de cada curso: 

 
Quadro 01: Portarias que regulam a IES e seus cursos. 

 
CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

Administração 1.701 de 01/08/2001 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 
04/04/2017  

Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Arquitetura e Urbanismo 603 de 29/10/2014 Pedido a ser realizado em 2018 

Biomedicina  1.020 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 
04/04/2017 

Educação Física 
Bacharelado 

1.019 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Educação Física 
Licenciatura 

13 de 04/01/2002 Portaria nº 1.094 de 24/12/2015, 
DOU 28/12/2015 

Enfermagem  12 de 04/01/2002 Portaria nº 315 de 02/08/2011, DOU 
03/08/2011 

Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 1.012 de 25/09/2017, 
DOU 27/09/2017 

Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 Pedido a ser realizado em 2018 

Engenharia de Produção 152 de 02/04/2013 Em trâmite no e-mec 

Protocolo 201714276 

Engenharia Mecânica 278 de 19/12/2012 Portaria nº 577 de 09/06/2017, DOU 
12/06/2017 

Farmácia  3.769 de 19/12/2003 01 de 06/01/2012 
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Fisioterapia  2.540 de 06/09/2002 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Medicina Veterinária  3.920 de 14/11/2005 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº135 de 01/03/2018, DOU 
02/03/2018 

Psicologia  632 de 28/11/2013 Em trâmite no e-mec 

Protocolo 201714278 

Serviço Social 3.770 de 12/12/2003 42 de 05/02/2014 

Sistemas de Informação 1.679 de 01/08/2001 Portaria nº794 de 14/12/2016 

Recredenciamento 0257 de 18/04/2016 

Credenciamento em 
Centro Universitário 

Protocolo 201713918 

Fonte: CPA, 2018. 

 

1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL  

 

As Centro Universitário Vale do Iguaçu foram criadas com a missão ainda 

�✁✂�✄ ☎✆ ✝✞✆✟ ✟✆✠✆✟✡☛☞✌� ☎✆ ✆☛✞✌☛✍ ☛✍ ✞✂✄ ☎✍ ✎✞✁�☎✍ ☎✍ ✏�✟�☛✑ ✆ ☛✍✟✁✆ ☎✆ ✒�☛✁�

Catarina, assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e 

social da região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do 

conhecimento, integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o 

compromisso social. 

 

1.4 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

As Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeram como eixo central de suas 

diretrizes pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino e que 

se orienta no desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de uma 

visão crítica da sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente 

constituído na integralidade das relações. Assim concepções pedagógicas estão 

alicerçadas na valorização da pessoa e na busca e manutenção da excelência do 

ensino, da iniciação à pesquisa, da extensão e da inovação. 

Além disso, as Centro Universitário Vale do Iguaçu concebem que sua 

pedagogia e suas ações educativas estão parametrizadas pela educação por 
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competências, com as quais se procura desenvolver, junto aos acadêmicos e 

docentes, o conhecimento e a atuação na complexidade de possíveis resoluções 

para problemas a serem analisados. 

A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a 

compreensão ampla e consistente da organização, do trabalho pedagógico, desde o 

planejamento, organização curricular, execução e avaliação. Nesse sentido, o 

educador articula ensino, iniciação à pesquisa e extensão na produção do 

conhecimento e na prática educativa para atuar de forma ética, profissional e com 

responsabilidade social. 

O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele 

socialmente considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação profissional 

numa determinada época, numa determinada sociedade. Inserido neste conteúdo 

está a prática de iniciação científica, conduzida pela orientação docente, e voltada à 

complementação do conhecimento teórico de sala de aula. Trata-se, portanto, de um 

conteúdo em constante transformação e que não se resume a simples informações, 

mas antes demanda uma postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar 

que, muito além de gerar os saberes necessários para a inserção no mundo atual, o 

acesso ao conhecimento é uma possibilidade de favorecer o desenvolvimento 

integral do indivíduo, mantendo-o, inclusive, em constante contato com as inovações 

diárias da profissão escolhida. 

Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, 

numa ação autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à 

vida cidadã e à profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar o 

aluno dos conteúdos necessários à sua formação através de professores 

capacitados em articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, além de fornecer 

acesso à tecnologia e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por considerar-

se que o estudante deverá aprender a se relacionar com o conhecimento de forma 

ativa, construtiva e criadora, em lugar de dominar enorme massa de conteúdos, sem 

reflexão sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para 

o processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a 

prática necessita ser reconhecida como atividade a partir da qual se identifica, 

questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a 
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realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

� O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, 

principalmente, de atividades práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

� O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem aos 

educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e significativo, por 

meio de ações específicas dos cursos, disciplinas integradas, atividades 

extensionistas e de iniciação científica; 

� A preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o mundo 

do trabalho e enfrentar as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, 

considerando o estudo de conteúdos que propiciem uma visão crítica e o fomento à 

participação de atividades práticas, extensionistas e complementares; 

� O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação 

e o compromisso social; 

� A valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando, conhecendo-o e tornando-o referência para as diretrizes da IES, além da 

busca de referenciais em vários campos do conhecimento. 

� O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da discriminação, da 

exclusão social, da pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da 

desigualdade de gênero e propicie a inclusão. 

� Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem com a 

diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação; 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus 

privilegiado. Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o de 

mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser apreendido. 

O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica e ética, 

que consiste na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de 

experiências significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia 

interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e investigativas acerca da 

realidade. 
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Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um 

profissional a serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, a 

partir de uma metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos. Sua 

ação implica na compreensão de que a aprendizagem não se esgota no domínio de 

conteúdos a partir da estrita racionalidade, mas numa educação baseada/orientada 

nas necessidades práticas da vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o 

pensamento a transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a 

explicam. É um movimento de ascensão do senso comum e das primeiras e 

precárias percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia que 

compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento 

reflexivo referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e 

objetivos das Faculdades, da Legislação do MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se 

contemplar as habilidades e competências necessárias à formação de um 

profissional capaz de intervir na realidade, ser competente e conectado ao mundo 

presente, alicerçado no passado e com vistas a prospectar um futuro mais humano e 

sustentável. A formulação do planejamento é sistematizada e materializada nos 

Planos de Ensino. 

Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias 

que contribuam para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos 

acadêmicos e docentes ferramentas digitais, wireless em todos os espaços 

institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, recursos audiovisuais 

além de equipamentos para videoconferências. Também é disponibilizado o portal 

do aluno através do sistema acadêmico, bem como as ferramentas Google 

acadêmico e convênios com a Microsoft. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também 

são essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a 

prática social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente durante 

as aulas. A ação extensionista necessita ir além da prestação de serviços, da 

difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou 

culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, 

conferências). Deve estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar 
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soluções que também realimentem o processo de ensino-aprendizagem em sua 

totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e 

reflexiva, ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não 

como um momento final de verificação de resultados, mas como um dos elementos 

constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação se situará como um 

instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando o 

processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, é concebida como ferramenta 

e via para a construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada 

de forma gradativa e processual, com o objetivo de contribuir para o processo de 

aprendizagem. Ocorre como um processo contínuo, sendo realizada através de 

instrumentos diversificados. Os dados por ela coletados servirão como elementos de 

reflexão para os professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor 

da constante melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

encerram as seguintes premissas fundamentais: 

� A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 

� A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos 

considerados essenciais e no desenvolvimento de competências e habilidades; 

� Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em 

comunidade; 

� A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na 

expectativa qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes e 

abrangentes; 

� A educação deve abranger a inclusão das pessoas com deficiência, a educação 

ambiental e em direitos humanos e as relações étnico-raciais e para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana e indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência 

técnica, mas também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o 

senso de justiça e responsabilidade social que concede o caráter humano a práxis, 

ao trabalho e ao agir profissional. 
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Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem se 

ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se 

articular em uma estrutura flexível e integradora composta de: 

�  Aulas regulares; 

�  Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

�  Práticas de laboratório; 

�  Estímulo à iniciação científica; 

�  Biblioteca com acervo bibliográfico consistente; 

�  Estágio supervisionado; 

�  Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área de formação; 

�  Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

�  Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, culturais e sociais. 

 

Figura 01: Organograma da Estrutura Administrativa da Uniguaçu 

 

 
Fonte: UNIGUAÇU, 2018. 
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1.5 HISTÓRICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÃO COM A MESO 

REGIÃO 

 

O curso de Administração teve início em 2001, em cujo relatório 

homologava-se o oferecimento de 150 vagas totais/semestrais noturno, tendo sua 

estrutura curricular organizada em 3000 horas, com duração mínima de oito 

semestres. 

O Corpo dirigente, docente e técnico administrativo das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu ☞ UNIGUAÇU, de União da Vitória, concentram-se na busca 

permanente de qualidade no desempenho de suas funções, com vistas a garantir o 

aperfeiçoamento constante do Projeto Pedagógico do Curso - PPC, objetivando 

maior qualidade na formação dos acadêmicos e egressos e dos serviços prestados 

à sociedade. 

Destaca-se, nesse empenho, o esforço em adequar a estrutura curricular do 

Curso de Administração aos critérios de qualificação estabelecidos pelo Ministério 

de Educação e Cultura pelo Conselho Nacional de Educação instituindo a resolução 

Nº 4, de 13 de julho de 2005. 

Dessa forma o perfil do egresso esperado para os acadêmicos do curso de 

Administração da Uniguaçu, contempla a realidade socioeconômica da região em 

que está sediada. Tal IES tem como propósito contribuir com o crescimento e 

desenvolvimento regional de União da Vitória-P/R e Porto União S/C e cidades 

circunvizinhas do Sul do Paraná e Norte catarinense. 
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Figura 03: Vista aérea de União da Vitória-PR e Porto União-SC. 

 

 

Fonte: Oliveira, 2009. 
 

Juntando-se com as IES a Associação Produtiva Local, CDL(Câmara de 

dirigentes e Lojistas), CACESUL ☞ Coordenadoria das Associações Comerciais e 

Empresariais do Centro Sul DO Paraná, ACEUV ☞ Associação Comercial e 

Empresarial de União da Vitória, e Escritório Regional do SEBRAE são responsáveis 

pelo desenvolvimento do Território. Nesse contexto a CACESUL em parceria com o 

SEBRAE e Instituição de Ensino da Região, na qual a UNIGUAÇU e o curso de 

Administração está estão inseridos no processo de desenvolvimento de Tecnologia 

e Inovação de União da Vitória ☞ PR. ACIUV (2009) relata que a região em que está 

instalada a Uniguaçu � ✟✆✞✁✍☛✞✑✂✆✄ ✁✆✄� ✌☛✞✆✟✄☎✍ ☎� ✆✏✝✞✒ ☎� ✟�☎✆✌✟� ☎✆ ✏✍✟✁✍

União da Vitória é o modelo ideal para o desenvolvimento econômico sustentável de 

uma região onde a exploração e a industrialização da madeira é praticada há mais 

de 100 anos. Considerada Polos Nacionais na produção florestal e madeireira, esta 

tradição ganha destaque na produção de portas e janelas através do Núcleo de 

Esquadrias de Madeira, que iniciou através de uma parceria com o SEBRAE, um 

trabalho semelhante e que reúne empresas que representam 15% da produção 

nacional destes produtos, atingindo a marca de 1,5 milhões de peças produzidas. 

Outras atividades de desenvolvimento da região são as indústrias de papel e 

papelão, juntamente com o setor Madeireiro conta com a participação de 259 

empresas, e com 734 empresas comerciais e 127 prestadoras de serviços. A 
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inserção desses setores é importante para o aumento do emprego e renda, 

facilitando o crescimento e o desenvolvimento regional. Além das Instituições 

financeiras e seus mais de 35 postos de atendimento, como: Bancos, Agencias de 

Crédito, Cooperativas Financeiras que absorvem em seus quadros de funcionários 

os Egressos do curso de Administração da Uniguaçu. 

De acordo com o IBGE (2006) a Participação no PIB Municipal Agropecuária 

é de 4.13%, o da Indústria é de 34.82%, e o de Serviços conta com 61.06%.  

A cidade de União da Vitória é polo da Mesorregião Sudeste Paranaense que 

abrange treze municípios (Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, 

Paulo Frontim, Porto Vitória, Antônio Olinto, São João do Triunfo, São Mateus do 

Sul, Irati, Mallet, Rebouças e Rio Azul), fazendo divisa geográfica com a 

Mesorregião de Canoinhas, composta por sete municípios (Irineópolis, Três Barras, 

Major Vieira, Matos Costa, Porto União, Bela Vista do Toldo e Canoinhas), 

totalizando, num raio de 100 quilômetros, mais de 1.000.000 habitantes. 

A Mesorregião de União da Vitória apresenta índice de desenvolvimento 

humano (IDH) de 0,793, representando o 31º lugar no ranking do estado (IPARDES, 

2001) e taxa de crescimento geográfico de 1,1% ao ano (IBGE, 2000).  

Segundo dados do IBGE, nesta região aproximadamente 100.000 pessoas 

encontram-se envolvidas nas atividades relacionadas à agricultura, pecuária, 

silvicultura e exploração florestal, pesca, indústria madeireira, prestação de serviços 

de forma direta ou indireta (MET-RAIS).  

Esta região é fortemente caracterizada pela inserção do meio rural na vida 

socioeconômica dos municípios, cuja população rural representa mais de 50% da 

população total da região (IBGE, 2006).  

De acordo com os dados do IBGE (2010) a população censitária total em 2010 

de União da Vitória é de 52.735 habitantes e estimada segundo IBGE (2017) e de 

57.027 habitantes. IBGE (2010) a população censitária total em 2010 de Porto União 

é 33.493 habitantes e e estimada segundo IBGE (2017) 35.207 Habitantes. 

O conjunto de rodovias que servem a região é extenso, e as principais 

rodovias são: a BR-280, que liga ao litoral de Santa Catarina e o Porto de São 

Francisco; a BR-476 que dá acesso a Curitiba-PR e região sudoeste do Brasil.  

A BR-153 que vem da região centro-oeste, passando pelo estado de São 

Paulo e que liga ao Oeste catarinense, Norte e Oeste do Rio Grande do Sul, além de 
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ser o grande corredor de cargas do Mercosul; a nova rodovia SC-302 que deu 

acesso ao Centro-Sul catarinense; a PR-447 que segue no sentido ao Centro e 

Norte do estado do Paraná. 

Figura 04: Mapa rodoviário nos caminhos do Mercosul. 

 

Fonte: Oliveira (2009). 

Com o crescimento das cidades, de União da Vitória-PR e Porto União-SC, a 

vocação madeireira na região se firmou, nos últimos 100 anos, passando a mover a 

economia da região. 

A Microrregião conta com a atuação de entidades de caráter governamental 

e não governamental que atuam nos processos de formação, organização e apoio 

às empresas. Em todas essas entidades, no entanto, há o consenso da necessidade 

de fortalecimento do processo de desenvolvimento local, e da participação do curso 

de Administração neste processo, pois o desenvolvimento acontece quando existe o 

planejamento dos objetivos nas empresas. 

No ano de 2001 a Uniguaçu teve autorização para implantar o curso de 

Administração. Desde então, nesse período de crescimento do curso e da Instituição 

de Ensino Superior, várias turmas foram formadas e os egressos do curso de 

Administração estão desempenhando o seu papel de gestor em diversas empresas 

localizadas em âmbito nacional e internacional.  

Com a necessidade de melhorar a oferta dos cursos de Administração no 

Brasil, o MEC instituiu a resolução Nº 4, de 13 de julho de 2005, onde deixou clara a 
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reformulado de acordo com os princípios do sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). 

A CPA é uma instância com autonomia assegurada pela Lei nº 10.861/2004 e 

pelo seu Regulamento próprio. O foco da CPA é o processo de avaliação que 

abrange toda a realidade institucional, considerando-se as diferentes dimensões 

institucionais que constituem um todo orgânico expresso no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

A CPA tem mandato de dois anos. Segundo o documento de criação, 

disponibilizado na página da CPA (www.uniguacu.edu.br/cpa), a avaliação 

permanente de todas as atividades desenvolvidas pela IES, sejam estas realizadas 

pelos docentes, discentes ou técnico-administrativos, emerge como uma atividade 

de corresponsabilidade. Uma ação pedagógica integrada, que contribuirá para o 

redirecionamento das ações desenvolvidas por todos, na intenção de minimizar 

fragilidades e descobrir potencialidades. 

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação 

da coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e 

pessoal técnico de apoio, condições de ensino, envolvimento da IES com a 

comunidade, cumprimento do regimento e as propostas PDI, PPI e PPC. As 

informações obtidas na auto avaliação institucional são empregadas para melhoria 

das condições dos serviços ofertados, orientação das coordenações dos cursos e 

docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam 

importantes decisões como melhoria dos PDI, PPI e ✏✏�✞✞✁ ✂ ☞✍☛✄✂☛✁✍ ☎✆

informações da auto avaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em 

reuniões de colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e 

externa por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante 

e promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA busca 

ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma política para o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, 

de monitoria e demais modalidades, respeitando o Regulamento da Iniciação 
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Científica da IES. Assim, por iniciativa da CPA e da Reitoria, instituiu-se em 2016 

(Resolução nº 02/2016) o Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior 

da Uniguaçu (NOPESU), pensado como uma comissão multidisciplinar ligada à Pró-

reitoria e à Reitoria das Centro Universitário Vale do Iguaçu, bem como à CPA. 

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os 

períodos de todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento 

assumiu o nome de Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados 

obtidos, é possível aferir o desempenho de cada um dos períodos em que o aluno 

se encontra. O DNA tornou-se importante ferramenta na gestão da qualidade do 

ensino uma vez que, aos moldes do Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), permite descobrir potencialidades e vulnerabilidades em cada 

um dos cursos analisados, possibilitando assim a cada um dos coordenadores 

estabelecer estratégias e atitudes capazes de reorganizar a rotina didático-

pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do processo. 

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES 

contemplando todas as disciplinas da matriz curricular do curso de 

ADMINISTRAÇÃO, divididas entre questões de conhecimento geral e específico, 

discursivas e objetivas elaboradas com o método teoria de resposta ao item (TRI). 

As questões têm o seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e 

difíceis (25%) a partir de uma matriz de prova elaborada pelo colegiado de curso. O 

simulado acontece uma vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o semestre e 

envolve todos os cursos da IES.  

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a 

verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se 

for necessário. Os resultados são apresentados a todos os acadêmicos em 

seminário realizado no auditório da IES ainda no primeiro semestre letivo de cada 

ano. 
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
A organização acadêmica do Curso de bacharelado em Administração, 

obedece ao disposto no regimento das Centro Universitário Vale do Iguaçu - 

UNIGUAÇU de União da Vitória. Conta com conselhos normativos e deliberativos, 

órgãos executivos e órgãos de apoio técnico e administrativo. Os Conselhos 

Normativos e Deliberativos possuem funções de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa em matérias acadêmico-administrativas e disciplinares.  

O Conselho Superior é composto pelo Diretor, seu presidente; pelos 

Coordenadores de Curso; por representantes da Mantenedora; por professores em 

exercício, eleitos por seus pares com mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzidos por um representante discente, indicado pelo respectivo órgão de 

representação para mandato de um ano, permitida recondução. 

O Conselho de Ensino e Pesquisa é constituído pelo Diretor, seu presidente; 

pelos Coordenadores de Curso; por professores em exercício, eleitos por seus 

pares, com mandato de um ano, permitida recondução e por um representante 

discente, indicado pelo respectivo órgão de representação, com mandato de um 

ano, permitida recondução. 

A Diretoria é o órgão executivo superior de coordenação e fiscalização das 

atividades da Instituição. A Diretoria compõe-se de um Diretor Geral, um Diretor 

Acadêmico e um Diretor Administrativo. A Diretoria é designada pela Mantenedora. 

A Coordenação de Curso é exercida pelo coordenador e é o órgão de 

acompanhamento das atividades acadêmicas. Os Colegiados de Curso são 

constituídos pelos professores das disciplinas (unidades de ensino) que ministram 

aulas em um mesmo curso e um representante do corpo discente de cada turma; 

sendo dirigido pelo coordenador, substituído em suas faltas e impedimentos pelo 

professor decano do respectivo curso. O colegiado reúne-se ordinariamente em 

datas fixadas no calendário escolar e extraordinariamente, quando convocado pelo 

Coordenador, por iniciativa própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 

1/3 (um terço) de seus membros. 

Os Órgãos de Apoio Técnico e Administrativo são órgãos criados por 

proposta do Diretor, ouvida a entidade Mantenedora, para atendimento às 

necessidades de organização e expansão acadêmica e administrativa da Faculdade, 
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com vistas ao desempenho e qualidade de suas atividades. Os órgãos de apoio são: 

secretaria, tesouraria, contabilidade, biblioteca e demais serviços de manutenção e 

limpeza. 

 

2.1 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

2.1.1 Identificação do Curso (e-MEC) 

 

 

Curso: Administração, bacharelado 

Autorização: Portaria nº 1701 de 01/08/2001  

Reconhecimento: 474 de 22/11/2011 

Duração: 4 anos 

Turno de funcionamento: Noturno 

Número total de vagas semestral: 150  

Regime acadêmico: semestral 

Carga horária total da Habilitação: 3000h (3600 h/a) 

Estágio Supervisionado: 504 h/a 

Obs: Horas aulas (h/a) corresponde a 50 minutos. 
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2.1.2 Missão do curso 

 

O curso de Administração da Uniguaçu tem duração de 4 anos para o turno 

noturno. Aumentar a produtividade e competitividade de empresas públicas e 

privadas é um dos objetivos do profissional de Administração. Para tanto, o currículo 

integra disciplinas com conteúdos de Formação Básica; Conteúdos de Formação 

Profissional; Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias; Conteúdos de 

Formação Complementar.  

O curso de Administração da Uniguaçu passou, até o presente momento por 

algumas revisões em seus ementários e com a nova resolução do Conselho 

Nacional de Educação pela reestruturação do curso de Administração, onde, 

extinguiram; e as habilitações em Administração com ênfase em Administração 

Pública, Agronegócios e Marketing. 

Sendo assim, o curso repensou a sua Matriz Curricular tendo como lógica a 

construção deste projeto com discussões diversas acerca do sucesso do referido 

projeto. A coordenação submeteu tal proposta ao colegiado do curso, que decidiram 

construir o projeto político pedagógico do curso.  

Assim, a estrutura deste projeto parte de uma contextualização do curso de 

administração, enfatizando os agentes que conduziram este processo, ou seja, 

membros do Núcleo de Docentes Estrurante, Pró-reitoria Acadêmica, corpo 

administrativo, docentes, discentes, órgãos e grupos de apoio. A seguir fez-se uma 

análise das Diretrizes curriculares do curso de Administração, bacharelado de 

acordo com a resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005 que abrange o 

currículo mínimo do curso de Administração. 

Para alcançar os objetivos pretendidos no projeto, o curso de Administração 

desta Instituição parte na busca de uma clara opção pela interdisciplinaridade, no 

sentido de entendimento e viabilização dos valores essenciais da vida. Dessa forma, 

incorporam aos seus conteúdos programáticos, enfoques sistêmicos e sustentáveis 

que possibilitem ao profissional-cidadão de Administração identificar diferentes 

espaços sociais de atuação e que contribuam para uma formação capacitadora de 

um profissional com perfil fortalecido para a concepção, aliada à execução. 

Para que esse perfil seja obtido, as práticas pedagógicas sugeridas para a 

condução das disciplinas visam estabelecer as dimensões investigativa e interativa 
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como princípios formativos e condição central da formação profissional e da relação 

teoria e realidade, por meio de práticas pedagógicas focadas na formação e 

participação do acadêmico, que incluem: 

✁ apoio à iniciação científica e à produção de pesquisas e artigos de 

base científica, a fim de despertar o interesse pela inovação e pela crítica 

abrangente dos processos de formação educacional e profissional; 

✁ atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da 

biblioteca e de consultas a bancos de dados da área de Ciências Sociais Aplicadas; 

✁ exposição dos próprios trabalhos dos acadêmicos por vários meios de 

divulgação internos e externos à Instituição de ensino superior (publicação de 

artigos, participação em seminários, congressos, simpósios e outros); 

✁ apoio à iniciação à pesquisa e ao trabalho acadêmico interdisciplinar; 

sobretudo nos seguintes momentos: Estágio Curricular Obrigatório, Trabalho de 

Conclusão de Curso e Atividades Complementares; 

✁ aulas práticas, na maioria das disciplinas, em laboratórios, instituições 

de pesquisa e extensão, empresas públicas, privadas e do terceiro setor; 

✁ relacionamento direto com a comunidade local e regional, pela 

extensão do ensino e da pesquisa mediante cursos e serviços especiais, numa 

relação recíproca; 

✁ promoção da extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas pelo curso na Instituição; 

✁ desenvolvimento de projetos, em conjunto com os professores em 

pesquisa, ensino e extensão; 

Ainda, no decorrer dos semestres os professores orientam trabalhos 

realizados nas disciplinas em empresas da região e no último semestre os alunos 

realizam o estágio obrigatório em uma empresa, na área de sua preferência. A partir 

do estágio é elaborado um trabalho de conclusão apresentado em banca 

examinadora. 

Além disso, os alunos têm possibilidade de desenvolver trabalhos na União 

Junior- prestação de serviços, uma empresa exclusivamente formada por alunos da 

Uniguaçu, que atuam junto à sociedade prestando assessoria e consultoria em micro 

e pequenas empresas, contando com a orientação de professores.  



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                32 

Sendo assim, o perfil desejado dos egressos estão atrelados as práticas 

pedagógicas do Curso de Administração da Uniguaçu. 

A missão do curso de Administração é formar e capacitar profissionais aptos 

a empreender, analisar, planejar, promover, programar e controlar ações 

estratégicas em ambientes organizacionais, estimulando o desenvolvimento de sua 

capacidade de reflexão-crítica do aluno.  

 

2.2 CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No atual contexto de mudanças do cenário externo da atualidade, falar sobre 

as perspectivas profissionais aos egressos dos cursos de Administração é algo 

estimulante, porque leva a repensar sobre os diversos cenários dentro desta nova 

economia e também sobre o papel que os administradores devem desempenhar 

para alcançar a vantagem competitiva nas organizações. 

Esta nova fase de mudanças é considerada como um desafio para os 

gestores que têm o papel de tomadores de decisões. Este é o primordial papel do 

administrador: fazer com que as instituições às quais pertencem sejam bem 

administradas.  

Ao refletir sobre esta abordagem, é essencial que se tenha sempre uma visão 

positiva do próprio futuro profissional. Este otimismo pode ser justificado resgatando 

deste cenário, por exemplo, o processo de globalização econômico/social, ao qual o 

Brasil vem progressivamente ampliando sua participação. Este fato, inegavelmente, 

requer das organizações maiores índices de competitividade e este é, 

objetivamente, o "negócio".  

Tanto é verdade que, para formação profissional são necessários quatro anos 

de vida acadêmica estudando as organizações e como torná-las competitivas. Esta, 

por si só, pode ser considerada uma "vantagem competitiva" que os profissionais de 

administração possuem no mercado de trabalho.  

É importante lembrar que o curso de Administração possibilita a atuação em 

áreas diferenciadas do mercado, seja em empresas de micro, pequeno, médio ou 

grande porte. Também se pode segmentá-las em empresas públicas ou privadas 

que estão inseridas nas atividades dos setores primário secundário e terciário.  
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Do setor primário temos as empresas ligadas ao extrativismo, agropecuária, 

no setor secundário o administrador pode estar atuando nas indústrias, 

agroindústrias e no setor terciário no comércio e prestação de serviços como gestão 

pública. Como área de atuação também existe uma diversificação, pois se pode 

atuar nas áreas (como atividades fins do administrador): Campos Privativos de 

Administrador (O Artigo 2° ☎� ✝✆✌ �✁✂✄☎ ☎✆✠✌☛✆ ☞�✟✁✍✞ ✁✟✌✂�✁✌✂✍✞ ☎✍ ✆☎✟✌☛✌✞✁✟�☎✍✟✆ ✝

Administração Financ✆✌✟� ✝ ✆☎✟✌☛✌✞✁✟�✄☎✍ ☎✆ ✞�✁✆✟✌�✌✞ ✆ ✏�✁✟✌✟✍☛✌�✌✞✟ Administração 

de Logística e Suprimentos; ✝ ✆☎✟✌☛✌✞✁✟�✄☎✍ ✞✆✟☞�☎✍✄✠✡✌☞�☛✞�✟☞✆✁✌☛✡ ✝

Administração de Produção e Operações; ✝ ✆☎✟inistração e Seleção de 

✏✆✞✞✍�✄☛✌✆☞✂✟✞✍✞ ✍✂✟�☛✍✞☛✌✆✄�✄✎✆✞ ✏☛☎✂✞✁✟✌�✌✞ ✝ ✂✟✄�✟✆☛✁✍ ✝ ✂✟✡�☛✌✑�✄☎✍

Sistemas e Métodos e Programas ☎✆ ✒✟�✓�✄✔✍ ✝ ��✟✁✍✞ �✍☛✆✕✍✞ ✝Administração 

☎✆ ✒✌✞✁✆✟�✞ ☎✆ ✏☛✠✍✟✟�✄☎✍✟ ✝ �✍✟�✟☞✌✍ ✎✕✁✆✟✌✍✟✟ ✝ ✎✟✁✟✆✆☛☎✆☎✍✟✌✞✟✍✟ ✝ ��✟✟✆✌✟�
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oportunidades Administração do Terceiro Setor tais como: hospitais, educação, 

serviços sociais, cooperativas etc.  Aqui está uma área reconhecidamente "nova" 

para a Administração profissional, correspondem ao chamado "Terceiro Setor" 

aquelas organizações que, segundo RODRIGUES (1998), devem ser:  organizada, 

isto é, ter algum grau de institucionalização; ser privada, isto é, institucionalmente 

separada do governo; não fazer distribuição de lucros; ser auto-governável; ter 

algum grau de participação voluntária."  

É, portanto, uma forma de organização que a sociedade civil utiliza para 

buscar soluções próprias para suas necessidades e problemas. Tais organizações 

encontram-se fora da lógica do Estado e do mercado, surgindo com a denominação 

de associações, fundações, ONGs (Organizações Não- Governamentais). Por estas 

também lidarem com recursos escassos, torna-se importante a participação de 

administradores profissionais que as tornem mais eficazes.  

Ademais, convém lembrar que, de acordo com a Resolução N. 4, de 13 de 

julho de 2005, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação 

Superior que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração, é imperativo que estes cursos devem ensejar como perfil do egresso 

a: "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 
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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." Portanto, dada suas demandas, 

é natural que a noção de Administração enquanto curso de graduação ofereça 

imediatamente um grande desafio e, conseqüentemente, diversos dilemas 

pedagógicos de difícil solução. Afinal, qual é o papel do Curso de Administração no 

contexto sócio-econômico brasileiro? Neste contexto didático-pedagógico é que se 

apresenta a proposta dessa discussão. 

 

2.3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

2.3.1 Objetivo geral  

 

Formar profissionais das ciências gerenciais capazes de planejar, organizar, 

comandar, controlar e coordenar a construção e difusão do conhecimento teórico-

conceitual, dotados de competências essenciais para gerar ações estratégicas de 

comercialização de produtos e serviços, não só satisfazendo desejos e necessidade 

dos consumidores, como também, antecipando e criando demandas futuras em um 

ambiente global e competitivo.  

 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

O curso pretende desenvolver os seguintes objetivos específicos: 

� Promover autonomia intelectual, com a compreensão da necessidade do 

contínuo aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da autoconfiança;  

� Estimular elevado potencial de inserção no mercado de trabalho, ou seja, 

gestores preparados para um ajustamento contínuo às mudanças nas organizações 

na sociedade e no mercado de trabalho; 

� Incentivar domínio da comunicação interna e externa de forma a mostrar 

competências na forma oral e escrita, atitude crítica, criativa e pluralista.  
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� Promover o domínio de habilidades instrumentais básicas voltadas para o 

perfil profissiográfico do administrador; 

� Desenvolver o espírito público: o cidadão e o profissional ético 

comprometido com os problemas da comunidade; 

� Inserir a formação do pesquisador; 

� Estimular a capacidade acurada e natural para lidar com detalhes, 

precisão e formalismo; 

� Identificar o espírito intrapreneurs e entrepreneurs; 

� Exercitar o pensamento crítico, a partir da reflexão sobre as organizações 

modernas, que se apóiam nos princípios de Gestão empresarial;  

� Conhecer o processo de aprendizagem teórico/prático que possa 

contribuir para o aprimoramento das atividades desempenhadas pelo profissional 

administrador;  

� Incentivar a formação e participação de rede de agentes empenhados no 

desenvolvimento da região. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

A Matriz curricular do Curso de Bacharelado em Administração foi estruturada 

e atrelada com a resolução CNE/CES nº4, de 13 de julho de 2005 com conteúdos 

que revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional de acordo com a 

realidade do contexto histórico, buscando aliar os campos interligados com a 

inovação tecnológica tendo como finalidade formar profissionais capacitados para 

estarem atuando nas organizações.  

As disciplinas básicas estão relacionadas com estudos antropológicos, 

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

econômicos, matemáticos, estatísticos e contábeis, bem como os relacionados com 

as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas, 

contribuindo para a compreensão da importância do homem conviver com as 

normas da sociedade e o entendimento da sua participação cidadã para o contexto 

histórico da humanidade. 

A capacidade empreendedora do aluno que se deseja formar no curso está 

pautada nas disciplinas de Empreendedorismo, Consultoria Empresarial, 
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Empreendedorismo e Plano de Negócios, Técnicas de Negociação, entretanto todas 

as disciplinas voltam para o desenvolvimento de habilidades e competências que 

permitam a observação e a implantação de modelos inovadores de gestão na 

administração.com capacidade tanto de gerar novos negócios quanto de promover 

mudanças nas organizações existentes, de modo a atender as necessidades atuais 

e futuras das empresas e da sociedade.  

As disciplinas de Técnicas de Pesquisa e Comunicação empresarial são 

importantes no sentido de entender que o aluno do curso de Administração precisa 

indiscutivelmente comunicar-se oralmente e por escrito, expressando suas idéias 

através da abstração e crítica e desenvolver a ciência e arte no seu campo de 

atuação. 

O administrador deverá ter a capacidade de conhecer o ambiente global em 

que as empresas estão inseridas e tomar decisões que possibilitem a aquisição de 

vantagens competitivas sustentáveis no mercado.  

Para tanto, os administradores deverão possuir sólida formação em 

disciplinas profissionalizantes como marketing, finanças, logística, sistemas de 

informação, gestão de recursos humanos, gestão de produção e operações, análise 

organizacional, dentre outras. E ainda ter habilidades para entender o raciocínio 

lógico qualitativo e quantitativo auxiliando nas decisões das disciplinas de Simulação 

Empresarial (Jogos de empresa), estatística e estratégias. 

O processo de globalização no contexto atual sócio-econômico, as grandes 

transformações e os desafios enfrentados pela sociedade desde os tempos remotos 

até a atualidade, onde o cenário organizacional encontra-se em processo de 

incertezas decorrentes dos fatores do ambiente externo como a instabilidade 

econômica entre outros, levaram os gestores a repensarem as organizações na 

busca de novos conceitos e formas de gestão, fazendo parceria com Instituições de 

Ensino Superior para que essas contribuam na formação de profissionais eficientes 

que o mercado espera.  

Nessa visão, Ferreira (2002) relata que o século XX tem sido palco de 

grandes realizações em todos os campos do saber. A Administração não é uma 

exceção. Apesar de as empresas e sua gestão existirem de forma embrionária 

desde os tempos primórdios, foi somente em 1903 que surgiu o primeiro estudo 

científico dos métodos de gestão, apresentado sob a forma de uma teoria. 
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Da Escola da Administração Científica de Taylor aos nossos dias, a evolução 

dos trabalhos tem ocorrido em ritmo vertiginoso. Dessa forma a carreira do 

profissional de Administração não é estática e sim dinâmica tendo amplas áreas de 

atuação sendo considerada como ciência e arte. Ciência pelo campo de pesquisa e 

arte pelas habilidades de administrar esse campo. 

Diante desse contexto fica claro que o profissional Administrador é 

indispensável nas organizações que almejam a vantagem competitiva. O Perfil que 

as empresas esperam, compreende um profissional generalista, inovador, 

empreendedor, pesquisador, humanista, crítico e reflexivo, devidamente qualificado 

para o exercício da Administração, tendo habilidades para tomadas de decisões em 

todos os setores de atuação e de todos os portes, na Gestão de Empresas Públicas 

e Privadas. 

Nessa simbiose da busca pela qualificação profissional do Administrador entre 

sociedade e as Instituições de Ensino superior, o Curso de Administração das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória, tem como 

finalidade promover, por meio dos recursos disponíveis, o preparo do Bacharel em 

Administração cidadão, empreendedor, com capacidade de atender as diversas 

áreas de atuação e suas necessidade de gestão, além de ser comprometido com a 

melhoria das condições de vida da população intervindo no crescimento sustentável, 

tanto local como regional e nacional. 

O curso de Administração da UNIGUAÇU apresenta uma matriz curricular 

inovadora caracterizada pela interdisciplinaridade e pela flexibilidade, atrelado ao 

perfil esperado dos egressos, intercalando disciplinas obrigatórias, estágio curricular 

supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares, 

buscando proporcionar aos acadêmicos, sólida formação básica e de conteúdos 

específicos inerentes ao conhecimento e a aplicação na prática da Administração. 

Dessa forma essa proposta de formar os profissionais de Administração das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória, está 

atendendo às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação do Governo 

Federal, que defende o estabelecimento de diretrizes curriculares que assegurem a 

flexibilidade e a diversidade dos programas de estudos oferecidos, visando elevar o 

grau de atendimento às necessidades específicas da população e da região no qual 

os cursos superiores estão inseridos. 
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2.4.1 Perfil do egresso 

 

A concepção do perfil desejado do acadêmico do curso de Administração das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu ☞ UNIGUAÇU, de União da Vitória-PR 

desenvolveu-se a partir de uma ampla discussão com os diversos segmentos que 

interferem na formação e desenvolvimento deste profissional, dentre os quais se 

destacam: professores, profissionais técnico-administrativos, alunos, e egressos. 

As atividades para captar a participação e opinião destes segmentos 

desenvolveram-se em diversos momentos e consistiram de reuniões com o 

colegiado do curso, e conversas informais com alunos e professores. 

Além destas manifestações diretamente ligadas ao Curso de Administração 

da UNIGUAÇU, foram pesquisadas as principais publicações da área do formando. 

De acordo com o Art. 3º, Resolução CNE/CES nº4 de 13 de junho de 2005, o Curso 

de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado a 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 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 em empresas públicas e privadas. 

Nesse contexto o curso de Administração com formação em Bacharelado em 

Administração da UNIGUAÇU visa à formação humana e cidadã, profissional e 

investigativa, tem ampla capacidade de liderança, competência técnica e iniciativa 

para atividade de consultoria, gestão de pessoas, visão empreendedora, flexibilidade 

para lidar com as mudanças do ambiente contemporâneo tendo capacidade de 

realizar pesquisas básicas aplicadas a áreas empresariais das organizações.  

Ainda, o profissional deve apresentar um perfil ético e comprometido com as 

questões de impacto social e ambiental para atuar no mercado de trabalho, aptos 

para o desempenho de atividades das mais diversas áreas de atuação planejadas 

para aperfeiçoar e satisfazer as necessidades dos seus consumidores e ao mesmo 

tempo as necessidades das organizações. 
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O perfil a ser formado baseia-se na filosofia que as empresas existem para 

criar e preservar seus clientes. Os produtos são temporários, e os clientes não. Esse 

profissional vai enfrentar mutações constantes, na era da inovação tecnológica. Ele 

deve ser capaz de gerenciar a demanda e de tomar decisões em um mundo 

diversificado e interdependente. 

O curso de Administração da UNIGUAÇU, objetiva proporcionar ao aluno 

instrumentação intelectual, cultural e tecnológica, para o desempenho de funções e 

papeis nas empresas e demais organizações onde sua ação seja necessária. 

Também busca introduzir o aluno no complexo universo da gestão administrativa, de 

forma que lhe seja possível absorver seus componentes e atuações. 

Para tal, deverá possuir um conhecimento seguro das ciências 

administrativas, e capacidade de realizar demandas interdisciplinares das ciências 

humanas, sociais e tecnológicas que o tornem apto a desempenhar o papel de 

gestão de recursos disponíveis na busca da competitividade e dentro dos princípios 

éticos da profissão. 

O projeto pedagógico do curso de Administração defende o desenvolvimento 

das seguintes competências do administrador:  

✝�✆✟✍☛✞✁✟�✟ ☞✍✟✁✟✆✆☛✞☎✍ ☎✍ ✁✍☎✍ ✍ ✁✟✍☞✆✞✞✍ �☎✟✌☛✌✞✁✟�✁✌✂✍☎ ☎✆ ✟✍☎✍

integrado, sistêmico e estratégico, bem como suas relações com o ambiente 

externo, tendo conhecimento das funções de planejar, organizar, controlar, 

comandar e coordenar tendo como base para as tomadas de decisões; 

✝✝✌☎�✟ ☞✍✟ ✟✍☎✆✄✍✞ ☎✆ ✡✆✞✁☎✍ ✌☛✍✂�☎✍✟✆✞ ✁✆☛☎✍ ☞✍✟✍ ☞�✁�☞✌☎�☎✆ ✆✄�✓✍✟�✟☎

implementar e consolidar projetos; 

✝�✆✞✆☛✂✍✄✂✆✟ ✔�✓✌✄✌☎�☎✆✞ ☎✆ ☞✍✟✂☛✌☞�✄☎✍ ✌☛✁✆✟☛� ✆ ✆✕✁✆✟☛� ☛�✞ ✍✟✡�☛✌✑�✄✎✆✞

para ter o conhecimento nas negociações e interpessoalidade no ambiente 

organizacional; 

✝✌✆✞✍✄✂✆✟ ✞✌✁✂�✄✎✆✞ ☞✍✟ ✠✄✆✕✌✓✌✄✌☎�☎✆ ☎✌�☛✁✆ ☎✍✞ ☎✆✞�✠✌✍✞ ☎✍ ✟✆✟☞�☎✍

adaptando-se ao ambiente onde as organizações estão inseridas, tendo como meta 

a cooperação e troca de conhecimentos adquiridos profissionalmente, além de 

realizar processos de negociação e de mediação referentes à administração. 

✝✒✆✄✆☞✌✍☛�✟ ✆✞✁✟�✁�✡✌�✞ ✆ ✁✍✟�✟ ☎✆☞✌✞✎✆✞ ✆✟ �✟✓✌✆☛✁✆✞ ✁✂✟✓✂✄✆☛✁✍✞ ✆ ☎✆

competição acirrada;  
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Em razão das características regionais, necessidades e expectativas, 

fundamentalmente em face ao papel sócio educacional e cultural que a IES se 

propõe, fica caracterizado o egresso do Curso de Administração como aquele 

profissional capaz de atuar com eficiência junto às organizações do setor público e 

privado. 

O egresso estará capacitado a organizar administrativamente empresas 

públicas e privadas que estão inseridas nas atividades dos setores primário, 

secundário e terciário, podendo realizar projetos compatíveis à sua formação, 

atuação em áreas diferenciadas do mercado, seja em empresas de micro, pequeno, 

médio ou grande porte. Esse profissional estará apto a trabalhar em órgãos estatais 

e governamentais, bem como em empresas privadas dos mais variados ramos de 

atividades, tais como: comércio, indústria, serviços, consultorias, ensino e educação, 

cooperativas, agronegócio, entre outras. 

 

2.4.2 Competências e habilidades do egresso 

 

 Cabe à Instituição questionar e reorientar o processo formativo de seus 

cursos, adequando-os às novas exigências sociais, por meio de debates que se 

inicia pelo perfil esperado do egresso e pela definição de quais serão as práticas 

pedagógicas a serem utilizadas para garantir uma formação orientada para os 

valores estabelecidos por esta realidade e também como se espera inserir o egresso 

com competências e as suas habilidades dentro do ambiente organizacional. 

Sendo assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Administração, pretende de acordo com o parecer CNS/CNE 0134/2003, ensejar: 

✝as competências do sujeito são eixos cognitivos, que, associados às competências 

apresentadas nas disciplinas e áreas do conhecimento do Curso Superior, referem-

se ao domínio de linguagens, compreensão de fenômenos, enfrentamento e 

resolução de situações-problema, capacidade de argumentação e elaboração de 

propostas�.  

 Cabe salientar que esse embasamento educacional também está pautado 

nos quatro Pilares da Educação apresentado no relatório Jacques Delors que: 

✝✆✁✍☛✁� ☛� ☎✌✟✆✄☎✍ ☎✆ ✂✟ ✆☛✞✌☛✍ ☞�✁�✑ ☎✆ ✞✂✁✆✟�✟ �✞ ✆☛✁✆✄�✁✂✌�✞ ✆ �✓✟✌✟-se para 

prátic�✞ ✆ ✂✌✂✡☛☞✌�✞ ☎✆ ✞✆☛✁✌☎✍ ✆✕✌✞✁✆☛☞✌�✄☎ ✞✍☞✌�✄☎ ✁✟✍☎✂✁✌✂✍ ✆ ☞✍✡☛✌✁✌✂✍� ✂✆
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justamente neste ponto que converge a missão institucional que tem como slogam 

✝✎☛✞✌☛✍ ✁✟� ✂�✄✆✟ ✆ ☞✍✟✁✟✍✟✌✞✞✍ ✞✍☞✌�✄�✁ 

 Nessa visão associativa Perrenou (1999) sustenta que os quatro pilares 

propostos para a educação são: 

� Competência Pessoal ☞ aprender a ser.  

� Competência Relacional ☞ aprender a conviver. 

� Competência Produtiva ☞ aprender a fazer (desenvolver competências). 

� Competência Cognitiva ☞ aprender a conhecer que envolve:  aprender o 

aprender, aprender a ensinar, conhecer o conhecer. 

Assim, pode-se esclarecer que para expressar as mais diversas formas e 

para continuar aprendendo, toda pessoa precisa ter acesso a um conjunto de 

conhecimentos básicos e imprescindíveis, que variam conforme cada época e cada 

cultura. Isso exige conhecimento e entendimento dos seguintes aspectos: 

� Valores: é fundamental para uma educação que propicie ao educando 

vivenciar, identificar e incorporar valores estruturantes em sua formação. 

� Atitudes: as atitudes são fontes de atos. Nossos atos frente às circunstâncias 

decorrem de nossa atitude básica diante da vida  

�  Habilidades: requisitos básicos para se viver e trabalhar numa sociedade 

moderna, ou seja, as habilidades básicas, específicas e de gestão.  

E, ✁✆✟ ✔�✓✌✄✌☎�☎✆✞☎ ☛� ✂✌✞☎✍ ☎✆ ✆✟✡✁✟✌✞ ✂✄✄✄✄☎ ✁✁✄�✆☎ ✞✌✡☛✌✠✌☞�☎ ✝✠�✑✆✟ �✞ ☞✍✌✞�✞

✠✂☛☞✌✍☛�✟✆✟ ✞✆✟ ✆✞✠✍✟✄✍ ✆ ☞✍✟ ☞✆✟✁✆✑� ☎✆ ☞✍☛✞✆✡✂✌✟ ✟✆✁✆✁✌✟ ✍ ✠✆✌✁✍ ✞✆✟✁✟✆�✁ ✂

conceito de habilidade está relacionado com a forma de execução de tarefas, na 

aplicação de conhecimentos, de agir, de pensar. A habilidade favorece a aplicação 

da competência e da aptidão. Aptidão é ter condições de raciocinar. Agilidade de 

raciocínio é habilidade. Falar é uma aptidão. Falar claro e objetivamente é uma 

habilidade. Associar idéias é uma aptidão. Escrever uma metáfora é uma habilidade. 

A habilidade é muito mais passível de ser treinada ou aperfeiçoada do que a aptidão 

(RESENDE, 2000).  

Dessa forma, o aluno de Administração terá oportunidade de desenvolver as 

seguintes habilidades: 

� habilidade de comunicação interpessoal e empresarial (liderança, criatividade, 

inovação, negociação, gerenciar equipes, motivação, flexibilidade de 
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adaptação) correta nos documentos técnicos específicos e de interpretação 

da realidade das organizações; 

� habilidade de utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com 

valores e formulações matemáticas e estabelecendo relações formais e 

causais entre fenômenos; 

� habilidade de interagir criativamente face aos diferentes contextos 

organizacionais e sociais; 

� habilidade de lidar com modelos de gestão inovadoras; 

� habilidade de resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade diante de 

problemas e desafios organizacionais; 

� habilidade de ordenar atividades e programas, de decidir entre alternativas e 

de identificar e dimensionar riscos; 

� habilidade de selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender a 

interesses interpessoais e institucionais; 

� habilidades de selecionar procedimentos que privilegiem formas de atuação 

em prol de objetivos comuns 

� habilidades de discernimento para trabalhar com e por meio de pessoas, 

incluindo o conhecimento do processo de motivação e a aplicação eficaz da 

liderança; 

� habilidades de conhecimentos técnicos, métodos e equipamentos 

necessários à execução de tarefas específicas. É adquirida através da 

experiência, da educação e do treinamento. 

O aluno deverá desenvolver as seguintes competências: 

- Comunicação empresarial: estabelecer comunicação interpessoal, expressar-se 

corretamente nos documentos técnicos específicos e interpretar a realidade das 

organizações; 

- Raciocínio lógico, crítico e analítico: utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, 

operando com valores e formulações matemáticas e estabelecendo relações formais 

e causais entre fenômenos. Ser capaz também de interagir criativamente diante dos 

diferentes contextos organizacionais e sociais; 

- Visão sistêmica e estratégica: compreender o todo administrativo, de modo 

integrado, sistêmico e estratégico, bem como suas relações com o ambiente 

externo; 
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- Criatividade e iniciativa: propor e implementar modelos de gestão, inovar e 

demonstrar um espírito empreendedor; 

- Negociação: resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade diante de 

problemas e desafios organizacionais; 

- Tomada de decisão: ordenar atividades, processos e programas, decidir entre 

alternativas e identificar e dimensionar riscos; 

- Orientação para resultados: agir em busca de resultados comprometidos com o 

futuro da organização e com o seu compromisso social; 

- Liderança: selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender 

interesses interpessoais e institucionais; 

- Trabalho em equipe: selecionar procedimentos que privilegiem formas de atuação 

em prol de objetivos comuns. Agir com empatia, reconhecendo as diferenças e 

buscando a sinergia da equipe com foco nos resultados organizacionais.  

 

Quadro 02 ☞ Habilidades e competências da área de atuação em administração 

Habilidades e competências 
Área de 

conhecimento 
Disciplinas 

Compreensão do todo administrativo, de 
modo integrado, sistêmico e estratégico. 

Administração 
Economia 
 

Fundamentos da Administração TGA I 
e II, Economia, Administração de 
Sistemas de Informação, OSM 

Organizar o pensamento lingüisticamente 
na produção de textos e expressar 
oralmente. 

Comunicação Comunicação Empresarial; 
Técnicas de Pesquisa em 

Administração. 
Lidar com modelos de gestão inovadores Administração Empreendedorismo. Adm. Estratégica; 

TGA II, Gestão da produção e 
operação 

Resolver situações com flexibilidade e 
criatividade diante dos desafios do 

mercado; 

Administração Consultoria Empresarial, Gestão 
Empresarial ✡ jogos de empresa  

Técnicas de negociação 
Selecionar estratégias e tomar decisões 

em ambientes turbulentos e de 
competição acirrada; 

Administração Gestão de Marketing  
Administração Estratégica 

 
Utilizar raciocínio lógico, crítico e 
analítico, operando com valores e 

formulações matemáticas e 
estabelecendo relações formais e causais 

entre fenômenos, e dominar 
conhecimentos técnicos e de análise de 

mercado financeiro. 

Estatística 
Matemática 
Operações 
Financeiras 

Matemática Apl. Administração 
Estatística 

Administração Orçamentária e 
Financeira. 

Contabilidade 

Ordenar atividades e programas de forma 
a possibilitar a decisão entre alternativas, 

identificando e dimensionando riscos. 

Administração Técnicas de negociação 
Gestão empresarial, Jogos de empresa 

 
Atuar em equipes interdisciplinares e 

multifuncionais. 
todas Todas as disciplinas 
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Integrar a formação do ser e do 
profissional enquanto agente social 

Ciências 
Humanas 

Ética e cidadania 
Sociologia 

Comportamento Organizacional 
Gestão Ambiental e sustentável 

Recursos Humanos 
Internalizar os valores de justiça e ética 

profissional. 
Ciências 
Humanas 

Ética e cidadania 
Sociologia 

Comportamento Organizacional 
Buscar atualização para criar e incentivar 

mantendo constante relação entre o 
mercado de trabalho e as novas 

tendências gerenciais.   

Administração Tópicos Especiais 
Recursos Humanos 

Planejar e coordenar ações de marketing, 
através do gerenciamento de produtos, 

marcas, serviços, distribuição, através do 
mercado global.  

Marketing Gestão de Marketing 
Administração mercadológica; 

Gerência de produtos 
Gestão da Produção 

 

Fonte: RESOLUÇÃO CNE/CES nº4, 2005. 

 

2.5 ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A grade curricular do curso de Administração com habilitações em 

Agronegócios, Marketing e Administração Pública passaram por um processo de 

reestruturação e foi aprovada no dia 13/07/2003.  

No ano de 2005 conforme a resolução CNE/CES nº4 de 13 de julho o 

Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

O Curso de Administração é organizado em quatro anos, em regime seriado 

semestral no período noturno, com carga horária de horas/aulas, com estágio 

supervisionado, atendendo as exigências das Diretrizes Curriculares em formação 

básica e instrumental. Formação profissional e formação complementar.  

 

Quadro 03: Adequação da parte fixa do currículo às diretrizes curriculares 

Distribuição do Currículo do curso Horas/aula 

Formação Básica e instrumental ☞ FBI 720 h/a 

Formação Profissional ☞ FP 1760 h/a 

Formação Complementar ☞ FC 400 h/a 

Estágio Supervisionado 504 h/a  

Atividades complementares 216 h/a  

TOTAL 3600 h/a  
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Fonte: RESOLUÇÃO CNE/CES nº4, 2005. 

 

2.5.1 Disciplinas Optativas 

 

No que se refere às disciplinas de: Planejamento e Desenvolvimento Local, 

Relações Internacionais, Gestão na Administração Pública, Administração Rural, 

Políticas Públicas em Agronegócios, Planejamento Estratégico de Marketing, Inglês 

instrumental, Gestão Líder Coaching, LIBRAS ☞ Língua Brasileira de Sinais, a 

Instituição atende ao disposto na Lei 10.436/2002 e no Decreto 5626/2005. 

Essas disciplinas configuram-se como optativa para os cursos de Administração, 

bacharelado, podendo o acadêmico matricular-se nessa disciplina, se assim o 

desejar. 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Administração das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória apresenta um currículo voltado 

para conteúdos essenciais relacionados com as áreas de produção, logística, 

materiais, agroindústria, mercadológica, gerenciamento de pessoas. A disposição e 

formação do currículo buscam o desenvolvimento de condutas e atitudes dos 

egressos com responsabilidade técnica e social, tendo como princípios a seriedade 

na tomada de decisão, a visão competitiva no cenário externo preservando o meio 

ambiente, desenvolvendo produtos com qualidade e inovação tecnológica, emprego 

de raciocínio reflexivo, crítico e criativo; atendimento às expectativas humanas e 

sociais, no exercício de atividades profissionais. O currículo pleno do curso de 

Administração apresenta disciplinas básicas e específicas, teóricas e práticas.  

A grade do curso de Administração foi reestruturada considerando-se as 

transformações ocorridas na sociedade e no cenário do ambiente externo das 

organizações vivenciados nos últimos anos, buscando um ajuste da grade curricular 

com a realidade das organizações no contexto regional. Esta mudança foi aprovada 

por meio de análise do corpo discente e docente do curso de Administração, 

direção, NDE e Pró-reitoria Acadêmica da IES, com base também na avaliação 

institucional. As alterações foram aprovadas pelo Colegiado de curso, registradas 

nas atas nº 07/2007 de 05 de abril de 2007; nº 09/2007 de 13 de julho de 2007, nº 

13/2008 de 18 de fevereiro de 2008 e nº 16/2008 de 23 de junho de 2008. As 

principais razões para alteração curricular do Curso de Administração são:  
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� Resolução CNE/CES nº4, de 13 de julho de 2005; 

� Adequação das disciplinas e conteúdos à realidade no contexto histórico 

regional das organizações, com suas particularidades próprias caracterizadas 

pelo o setor terciário, secundário, empresas familiares, associações, 

cooperativas, pequenas e médias empresas com a visão de uma sociedade 

autossustentável; 

� Permitir a desfragmentação do conhecimento, por meio de disciplinas 

isoladas, defendendo-se a necessidade de promover a integração do 

conteúdo das disciplinas, reconhece-se a interdependência entre as diversas 

áreas do conhecimento; 

� A necessidade do profissional de Administração assumir a responsabilidade 

na busca de um modelo de desenvolvimento sustentável; 

� A exigência de uma formação técnico-científica e sociopolítica que 

desenvolva maior responsabilidade social e ambiental diante das 

problemáticas que a sociedade contemporânea apresenta; 

� A necessidade de compreender o contexto sociocultural, econômico, 

político/legal e ambiental preparando-se para nele atuar.  

 

2.5.2 Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena 

 
Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução 

N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

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

estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino Superior deveriam incluir 

nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no 

Parecer CNE/CP 3/2004. 

O Curso de Graduação em Administração das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, após deliberação junto ao DNE, e posterior aprovação junto ao colegiado, 

entendeu que tais medidas se constituem de orientações, princípios e fundamentos 

para o planejamento, execução e avaliação da educação, tendo por meta promover 
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a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção 

de nação democrática. 

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e 

Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e 

valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus professores, atendendo as 

indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das 

relações étnico-racial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena 

está suportada em três pilares: 

✝ Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  

igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos; - à compreensão de 

que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais 

distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura 

afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; superação da indiferença, 

injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as 

classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente 

tratados; - desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, 

objetivando eliminar conceitos, ideias e comportamentos; diálogo, via fundamental 

para entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista 

objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.  

✝ Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  

desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade 

negada ou distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas; 

esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 

universal; combate à privação e violação de direitos; ampliação do acesso a 

informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das 

identidades 

✝ Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que 

encaminha a: conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a 

experiência de vida dos alunos e professores; condições para professores e alunos 

pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por relações étnico-
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raciais positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, 

como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; 

educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro; 

cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos 

sociais; entre outros. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena são contempladas, principalmente: em conteúdos das 

disciplinas de Sociologia das Organizações, Ética e Cidadania. Além de ser 

abordado, de forma transversal, em todas as disciplinas que tratam da busca de 

igualdade de direitos; em atividades complementares; na iniciação científica; em 

projetos de extensão e em atividades extracurriculares promovidas pela IES. 

 

2.5.3 Políticas de Educação Ambiental 

 
O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho 

de 2012 a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, em conformidade com o  inciso VI do § 1º do 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina que o Poder Público 

☎✆✂✆ ✁✟✍✟✍✂✆✟ � ✎☎✂☞�✄☎✍ ✆✟✓✌✆☛✁�✄ ✆✟ ✁✍☎✍✞ ✍✞ ☛�✂✆✌✞ ☎✆ ✆☛✞✌☛✍☎ ✁✍✌✞ ✝✁✍☎✍✞ ✁✡✟

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-✄✍ ✁�✟� �✞ ✁✟✆✞✆☛✁✆✞ ✆ ✠✂✁✂✟�✞ ✡✆✟�✄✎✆✞�✁ 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja 

assegurada a compreensão do ambiente natural e social e que a Educação Superior 

deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive. A Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho 

de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo; 

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental que esta é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática 
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social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 

relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 

atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental 

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a 

comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo 

de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas 

derivados de ditas relações e suas causas profundas. Também, deve proporcionar 

as condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que 

grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de 

modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na 

concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do ambiente. 

A Educação Ambiental será abordada, especificamente, na disciplina Gestão 

Ambiental e Sustentável, em atividades extracurriculares e/ou projetos de extensão 

promovidos pelo Núcleo de Políticas Ambientais da IES, na iniciação científica, em 

atividades complementares e projetos sociais. 

 

2.5.4 Matriz Curricular 

 

Destaca-se, nesse empenho, o esforço em adequar a estrutura curricular do 

Curso de Administração aos critérios de qualificação estabelecidos pelo Ministério 

de Educação e Cultura através do Conselho Nacional de Educação através da 

Resolução CNE/CES nº4 de Julho de 2005, publicado no Diário Oficial. Que 

determinam as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em 

Administração. 

Dessa forma a estrutura curricular do curso de Administração, bacharelado 

da Uniguaçu ficou assim estruturada: 

 
MATRIZ CURRICULAR 01: 

 
 Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
1º Semestre 
Comunicação Empresarial 4 h/a 80 h/a 
Ética e Cidadania 4 h/a 80 h/a 
Direito Aplicado à Administração 4 h/a 80 h/a  
Matemática Aplicada à Administração 4 h/a 80 h/a 
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Comportamento Organizacional 2 h/a 40 h/a 
Fundamentos da Administração 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
2º Semestre 
Técnicas de Pesquisa em Administração 4 h/a 80 h/a 
Contabilidade  4 h/a 80 h/a 
Economia 4 h/a 80 h/a 
Sociologia das Organizações 2 h/a 40 h/a 
Informática Aplicada a Administração 2 h/a 40 h/a 
Teoria Geral da Administração I 4 h/a 80 h/a  
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
  Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
3º Semestre 
Organização, Sistemas e Métodos  4 h/a 80 h/a 
Estatística Aplicada a Administração 4 h/a 80 h/a 
Administração Mercadológica 4 h/a 80 h/a 
Teoria Geral de Administração II 4 h/a 80 h/a 
Logística Empresarial 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
4º Semestre 
Gestão de Recursos Humanos I 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Produção e Operações I 4 h/a 80 h/a 
Sistemas de Informação Gerencial  4 h/a 80 h/a  
Gestão Financeira e Orçamentária I 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Marketing 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
5º Semestre 
Gestão Financeira e Orçamentária II  4 h/a 80 h/a 
Gestão de Recursos Humanos II 4 h/a 80 h/a  
Administração Estratégica 4 h/a 80 h/a 
Gestão da Produção e Operações II 4 h/a 80 h/a 
Responsabilidade Social nas Organizações 2 h/a 40 h/a 
Gestão Ambiental e Sustentável 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
6º Semestre 
Administração Recursos Materiais e 
Patrimoniais I 

2 h/a 40 h/a 

Gestão Agroindustrial  4 h/a 80 h/a  
Gerência do Produto 4 h/a 80 h/a  
Gestão da Qualidade nas Organizações 2 h/a 40 h/a 
Optativa I  4 h/a 80 h/a 
Estágio Supervisionado I 6 h/a 120 h/a 
TOTAL 22 h/a 440 h/a 
7º Semestre 
Empreendedorismo e Plano de Negócios  4 h/a 80 h/a 
Administração de Recursos Materiais e 2 h/a 40 h/a 
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Patrimoniais II  
Legislação Tributária 4 h/a 80 h/a 
Tópicos Especiais em Administração 2 h/a 40 h/a 
Optativa II 2 h/a 40 h/a 
Trabalho de Graduação I 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado ☞ II  6h/a 120 h/a 
TOTAL 22 h/a 440 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
8º Semestre 
Gestão Empresarial ☞ jogos de empresa 4 h/a 80 h/a 
Técnicas de Negociação 4 h/a 80 h/a 
Optativa III 2 h/a 40 h/a 
Trabalho de Graduação II 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado III  13 h/a 264 h/a 
TOTAL 25 h/a 504 h/a 
Atividades complementares durante o 
curso 

  
216 h/a 

Carga Horária Total 
(Disciplinas, Estágios e Atividades 
Complementares) 

                   
 3600 h/a  

 
 

MATRIZ CURRICULAR 02 - n° 114: 
 

 Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
1º Semestre 
Comunicação Empresarial 4 h/a 80 h/a 
Ética e Cidadania 4 h/a 80 h/a 
Direito Aplicado à Administração 4 h/a 80 h/a  
Matemática Aplicada à Administração 4 h/a 80 h/a 
Comportamento Organizacional 2 h/a 40 h/a 
Fundamentos da Administração 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
2º Semestre 
Técnicas de Pesquisa em Administração 4 h/a 80 h/a 
Contabilidade  4 h/a 80 h/a 
Economia 4 h/a 80 h/a 
Sociologia das Organizações 2 h/a 40 h/a 
Informática Aplicada a Administração 2 h/a 40 h/a 
Teoria Geral da Administração I 4 h/a 80 h/a  
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
  Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
3º Semestre 
Organização, Sistemas e Métodos  4 h/a 80 h/a 
Estatística Aplicada a Administração 4 h/a 80 h/a 
Administração Mercadológica 4 h/a 80 h/a 
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Teoria Geral de Administração II 4 h/a 80 h/a 
Logística Empresarial 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
4º Semestre 
Gestão de Recursos Humanos I 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Produção e Operações I 4 h/a 80 h/a 
Sistemas de Informação Gerencial  4 h/a 80 h/a  
Gestão Financeira e Orçamentária I 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Marketing 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
5º Semestre 
Gestão Financeira e Orçamentária II  4 h/a 80 h/a 
Gestão de Recursos Humanos II 4 h/a 80 h/a  
Administração Estratégica 4 h/a 80 h/a 
Gestão da Produção e Operações II 4 h/a 80 h/a 
Responsabilidade Social nas Organizações 2 h/a 40 h/a 
Gestão Ambiental e Sustentável 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
6º Semestre 
Administração Recursos Materiais e 
Patrimoniais I 

2 h/a 40 h/a 

Gestão Agroindustrial  4 h/a 80 h/a  
Gestão Empresarial ☞ jogos de empresa 4 h/a 80 h/a  
Gestão da Qualidade nas Organizações 2 h/a 40 h/a 
Optativa I  4 h/a 80 h/a 
Estágio Supervisionado I 6 h/a 120 h/a 
TOTAL 22 h/a 440 h/a 
7º Semestre 
Empreendedorismo e Plano de Negócios  4 h/a 80 h/a 
Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais II  

2 h/a 40 h/a 

Legislação Tributária 4 h/a 80 h/a 
Tópicos Especiais em Administração 2 h/a 40 h/a 
Optativa II 2 h/a 40 h/a 
Trabalho de Graduação I 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado ☞ II  6 h/a 120 h/a 
TOTAL 22 h/a 440 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
8º Semestre 
Gerência do Produto 4 h/a 80 h/a 
Técnicas de Negociação 4 h/a 80 h/a 
Optativa III 2 h/a 40 h/a 
Trabalho de Graduação II 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado III  13 h/a 264 h/a 
TOTAL 25 h/a 504 h/a 
Atividades complementares durante o 
curso 

 
 

 
216 h/a 
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Carga Horária Total 
(Disciplinas, Estágios e Atividades 
Complementares) 

                   
 3600 h/a  

 
 
 

MATRIZ CURRICULAR 03 - n°122: 
 

 Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
1º Semestre 
Comunicação Empresarial 4 h/a 80 h/a 
Ética e Cidadania 4 h/a 80 h/a 
Direito Aplicado à Administração 4 h/a 80 h/a  
Matemática Aplicada à Administração 4 h/a 80 h/a 
Comportamento Organizacional 2 h/a 40 h/a 
Fundamentos da Administração 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
2º Semestre 
Técnicas de Pesquisa em Administração 4 h/a 80 h/a 
Contabilidade  4 h/a 80 h/a 
Economia 4 h/a 80 h/a 
Sociologia das Organizações 2 h/a 40 h/a 
Empreendedorismo  2 h/a 40 h/a 
Teoria Geral da Administração - I 4 h/a 80 h/a  
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
  Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
3º Semestre 
Organização, Sistemas e Métodos  4 h/a 80 h/a 
Estatística Aplicada a Administração 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Recursos Humanos - I 4 h/a 80 h/a 
Teoria Geral de Administração - II 4 h/a 80 h/a 
Logística Empresarial 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
4º Semestre 
Administração Estratégica 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Produção e Operações - I 4 h/a 80 h/a 
Sistemas de Informação Gerencial  4 h/a 80 h/a  
Gestão Financeira e Orçamentária - I 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Recursos Humanos - II 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
5º Semestre 
Gestão Financeira e Orçamentária - II  4 h/a 80 h/a 
Gestão Agroindustrial 4 h/a 80 h/a  
Administração Mercadológica 4 h/a 80 h/a 
Gestão da Produção e Operações - II 4 h/a 80 h/a 
Consultoria Empresarial 2 h/a 40 h/a 
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Administração Recursos Materiais e 
Patrimoniais - I 

2 h/a 40 h/a 

TOTAL 
 

20 h/a 400 h/a 

6º Semestre 
Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais - II 

2 h/a 40 h/a 

Gestão de Marketing 4 h/a 80 h/a  
Gestão Empresarial ☞ Jogos de Empresa 4 h/a 80 h/a  
Gestão da Qualidade nas Organizações 2 h/a 40 h/a 
Optativa - I  4 h/a 80 h/a 
Trabalho de Graduação - I 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado ☞ II 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 22 h/a 440 h/a 
7º Semestre 
Empreendedorismo e Plano de Negócios  4 h/a 80 h/a 
Gestão Ambiental e Sustentável 2 h/a 40 h/a 
Legislação Tributária 4 h/a 80 h/a 
Tópicos Especiais em Administração 2 h/a 40 h/a 
Optativa - II  2 h/a 40 h/a 
Trabalho de Graduação - II 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado - II  6h/a 120 h/a 
TOTAL 22 h/a 440 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
8º Semestre 
Gerência do Produto 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Vendas 4 h/a 80 h/a 
Optativa III (desenvolvimento Regional) 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado III  15 h/a 304 h/a 
TOTAL 25 h/a 504 h/a 
Atividades complementares durante o 
curso 

 
 

 
216 h/a 

Carga Horária Total (Disciplinas, Estágios e 
Atividades Complementares) 

                   
 3600 h/a  
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MATRIZ CURRICULAR 04 - n°148: 

 
Turmas 1° e 3° períodos de Administração 2019 

 
 Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
1º Semestre 
Desafios Sociais Contemporâneos 4 h/a 80 h/a  
Ética e Cidadania  4 h/a 80 h/a 
Direito Aplicado à Administração 4 h/a 80 h/a  
Matemática Aplicada à Administração 4 h/a 80 h/a 
Comportamento Organizacional 2 h/a 40 h/a 
Fundamentos da Administração 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
2º Semestre 
Metodologia e métodos quantitativos de 
pesquisa 

4 h/a 80 h/a 

Contabilidade  4 h/a 80 h/a 
Economia 4 h/a 80 h/a 
Empreendedorismo  4 h/a 80 h/a 
Teoria Geral da Administração - I 4 h/a 80 h/a  
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
  Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
3º Semestre 
Organização, Sistemas e Métodos  4 h/a 80 h/a 
Estatística Aplicada a Administração 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Recursos Humanos - I 4 h/a 80 h/a 
Teoria Geral de Administração - II 4 h/a 80 h/a 
Logística Empresarial 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
4º Semestre 
Administração Estratégica 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Produção e Operações - I 4 h/a 80 h/a 
Sistemas de Informação Gerencial  4 h/a 80 h/a 
Gestão Financeira e Orçamentária - I 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Recursos Humanos - II 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
5º Semestre 
Gestão Financeira e Orçamentária - II  4 h/a 80 h/a 
Gestão Agroindustrial 4 h/a 80 h/a 
Administração Mercadológica 4 h/a 80 h/a 
Gestão da Produção e Operações - II 4 h/a 80 h/a 
Administração Recursos Materiais e 
Patrimoniais 

4 h/a 80 h/a 

TOTAL 
 

20 h/a 400 h/a 
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6º Semestre 
Consultoria Empresarial 4 h/a 80 h/a 
Gestão de Marketing 4 h/a 80 h/a  
Gestão Empresarial ☞ Jogos de Empresa 4 h/a 80 h/a 
Gestão da Qualidade nas Organizações 2 h/a 40 h/a 
Optativa - I  - Líder Coaching 2 h/a 40 h/a 
Optativa ☞ II - Gestão Publica 2 h/a 40 h/a 
Optativa III ☞ Desenvolvimento regional 2 h/a 40 h/a 
TOTAL 20 h/a 400 h/a 
7º Semestre 
Empreendedorismo e Plano de Negócios  4 h/a 80 h/a 
Legislação Tributária 4 h/a 80 h/a 
Tópicos Especiais em Administração 2 h/a 80 h/a 
Trabalho de Conclusão de curso  ☞ I  2 h/a 40 h/a 
Gestão de Vendas 4 h/a 80 h/a 
Gerência do Produto 4 h/a 80 h/a 
TOTAL 20 h/a** 440 h/a** 

Disciplina C/H Semanal C/H Semestral 
8º Semestre 
Trabalho de Conclusão de curso  - II 2 h/a 40 h/a 
Estágio Supervisionado - I   
Estágio Supervisionado - II   
Estágio Supervisionado - III   
   
   
TOTAL  544 h/a 
Atividades complementares durante o 
curso 

 
 

 
216 h/a 

TOTAL DO CURSO  3600 
 
 
 

Disciplinas Optativas: 
1. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais 40 h/a 
2. Planejamento e Desenvolvimento Local 40 h/a 
3. Inglês Instrumental 40 h/a 
4. Planejamento Estratégico de Marketing 80 h/a 
5. Gestão na Administração Pública 40 h/a 
6. Relações Internacionais 40 h/a 
7. Gestão Líder Coaching 80 h/a 

 
 
 
 
 
 
 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                57 

2.5.5 Ementário e bibliografia  
 

As ementas e a bibliografias das disciplinas do curso de Administração são 
elencadas a seguir:  
  

1º SEMESTRE 
 
 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação sociocultural brasileira. 
Identidade, cultura e alteridade. Construção dos sujeitos históricos e do sujeito social. 
Memória e sociedade. Diversidade cultural e cultura afro-brasileira e indígena. Análise 
linguística. Estratégias de leitura. Produção de textos. Estrutura linguística falada e escrita 

Bibliografia Básica 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 
2006.  
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed. São Paulo, Companhia das Letras, 
1995.  
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do 
texto. 3ª ed. São Paulo, Contexto, 2014. 

Bibliografia Complementar 
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro, Zahar, 
1999. CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. FARACO, 
Carlos Alberto;  
TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes e universitários. 10. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002.  
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, analise de gêneros e compreensão. São 
Paulo, Parábola Editorial, 2008.  
MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 9.ed. Rio de 
Janeiro, Vozes, 2003. 
 

ÉTICA E CIDADANIA  
Estudo introdutório do pensamento filosófico com ênfase na Ética, voltada para a 
Administração. Código de Ética do Administrador. Cidadania e trabalho: os profissionais 
como artífices de cidadania. Será possibilitada a utilização da Filosofia, enquanto 
instrumento para descobrir o sujeito ético em face de uma sociedade globalizada. Mito do 
lucro versus responsabilidade social. A globalização nas organizações e suas perspectivas 
para o futuro, bem como na gestão administrativa. Apropriação dos elementos que 
influenciaram nas condições socioeconômicas dos negros no Brasil que foram 
determinados pelo passado escravocrata e pelo nascimento em condições materiais 
desfavoráveis em uma sociedade racista.  

Bibliografia Básica 
AGUILAR,F. A. Ética nas empresas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. (19 ex) 
ASHLEY, Patrícia almeida. (coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2005. (15 ex) 
NOVAES, Adauto (org.). Ética. São Paulo: companhia das letras, 2007.( 19 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 
(14 ex) 
ANDREASEN, A. R. Ética e Marketing Social. São Paulo: Futura, 2002. (5 ex)  
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FOUCAULT, M.  Microfísica do Poder. 17. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2002. (5ex) 
GHIRALDELLI JÚNIOR, P. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 2003. (10 ex)  
SÁ, A. L. de. Ética profissional. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.(10 ex)  
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 30. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.(5 
ex) 
 

DIREITO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO 
Estudo de Normas e princípios fundamentais de Direito Público e Privado; apresentação do 
Estado nas suas relações de direito interno e internacional de Direito Público e Privado; 
pessoas jurídicas de direito privado; normas e princípios fundamentais relativos ao Direito 
Comercial, Administrativo, Constitucional, Trabalhista, Civil, do Consumidor, e Processo 
Civil. Atividade Empresarial: Objeto do Direito Empresarial; Trâmites legais para abertura de 
empresas. Tipos de sociedades comerciais. Letra de câmbio; nota promissória; cheque; 
duplicatas. 

Bibliografia Básica 
CARRION, V. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 27. ed. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2009. (20 ex) 
GASPARINI, D. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012. (15ex) 
DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2015. (17 ex) 

Bibliografia Complementar 
BULGARELLI, W. Manual das sociedades anônimas. São Paulo: Atlas, 1999. (5 ex) 
CAMPINHO, S. O Direito de empresa à luz do novo código civil. Renovar, 2004. (4 ex) 
COELHO, F. U. Manual de Direito Comercial: direito da empresa. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008 (14 ex).  
DOWER, N. G. B. Instituições de Direito Público e Privado. 10. ed. São Paulo: Nelpa, 
2006.(14 ex)  
ZAINAGHI, D. S. Curso de Legislação Social: direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. (15 ex)  
 

MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 
Bases matemáticas para os procedimentos administrativos. A base de conhecimentos 
matemáticos para gestão financeira, gestão da produção e gestão de materiais. 
Porcentagem, regra de três, razão e proporção, capitalização simples e composta, Área, 
volume e conversão de unidades aplicados à Administração. 

Bibliografia Básica 
LEITHOLD, L. O Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra, 2002. V. 1 (17 ex) 
MACHADO, A. dos S. Funções e derivadas. São Paulo: Atual, 1988. (17 ex) 
SILVA, S. M. da. Matemática para os cursos de: economia, administração, ciências 
contábeis. 5. ed. São Paulo: Atlas, [1997-1999]. V. 1 e V. 2. (25 ex) 

Bibliografia Complementar 
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
(10 ex)  
LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e a administração. São Paulo. Harbra, 
1988. (3 ex) 
MATHIAS, W. F.. Matemática Financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. (10 ex) 
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. (9 ex)  
WEBER, J.E. Matemática para economia e administração. 2 ed. São Paulo: Harbra, 
2001.(8 ex)  
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COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 
O indivíduo e a organização: enfoque comportamental. Motivação e envolvimento. Cultura e 
processo comportamental. O grupo: liderança, poder e direcionamento nas organizações. O 
desenvolvimento organizacional. Aprendizagem dinâmica organizacional. 

Bibliografia Básica 
CHANLAT. J. F. O indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 
1996.(21 ex) 
WAGNER III, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional: Criando 
Vantagem Competitiva. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. (15 ex) 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. O capital humano nas organizações. São 
Paulo: Atlas, 2009. (18 ex). 

Bibliografia Complementar 
BOWDITCH, James L. Elementos do comportamento organizacional. Trad. José 
Henrique Lamendorf. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002. (5 ex) 
CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional. A dinâmica do sucesso das 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2005. (3 ex) 
FRITZ, Robert. Estrutura e comportamento organizacional. Trad. Antonio Carneiro. São 
Paulo: Pioneira, 1997. (5 ex) 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 2004. (4 ex) 
SCHERMERHORN JR, John R.; HUNT, James G.; OSBORN, Richard N. Fundamentos do 
Comportamento Organizacional. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. (10 ex) 
 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO  
Conceito de Administração. Conceito de organização. Visão sistêmica das organizações.  
Prática dos elementos da ação administrativa: planejamento, organização, direção e 
controle. Visão global do processo gerencial. Perfil e as funções dos dirigentes. Conselho 
Federal de Administração. Abordagens sobre o dia do administrador, símbolo da 
Administração. Conselho Regional de Administração. Áreas de Atuação do profissional 
administrador. A empresa e seus setores (produção, finanças, administração de materiais e 
recursos humanos e marketing). Evolução e tendências da Administração no Brasil e no 
mundo. 

Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria processo e prática. 5. ed. São Paulo: 
Pearson Education, 2014. (25ex) 
KWASNICKA, Eunice, Laçava. Introdução à Administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
(21ex) 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à Administração. 8. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. (25ex) 

Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9 ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2014. (22 ex) 
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São 
Paulo: Atlas, 2010. (15 ex). 
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 14 ed. São Paulo: 
Pretice-Hall, 2012. (22ex) 
SLACK, N. CHAMBERS, S. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2009. (15 ex) 
WOOD JUNIOR, Thomaz. Gestão empresarial: comportamento organizacional. São Paulo: 
Atlas, 2005. (3 ex) 
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2º SEMESTRE 
 

METODOLOGIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS DE PESQUISA 
Natureza do Conhecimento Científico. O Método Científico Conceitos básicos em 
metodologia. O Planejamento da Pesquisa: Assunto, tema, problema e objetivos. Projeto de 
pesquisa. Planejamento da pesquisa: revisão bibliográfica, definição de metodologia. 
Fichamento. Tipos de pesquisa: Definição de pesquisa, classificação da pesquisa. Coleta 
de Dados: aplicação dos instrumentos de pesquisa, dados secundários e primários. Análise 
e interpretação de dados. Considerações Finais. O Relatório da pesquisa e sua elaboração: 
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Estilo de redação, referências. Tipos de 
eventos científicos. Artigo científico, Normas da ABNT. 
 

Bibliografia Básica 
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalho na graduação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. (15 ex) 
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2006. (15 ex)  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2006. (15 ex) 

Bibliografia Complementar 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5 ed. São Paulo : 
Makron Books, 2002 (4 ex) 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. (11 ex) 
LAKATOS, E. M. MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, (1992-2001). (10 ex) 
RUIZ, J. Á. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, (1996-2002). (15 ex) 
PARRA FILHO, Domingos. Apresentação de trabalhos científicos: monografia, TCC, 
teses e dissertações. 3.ed. São Paulo: Futura, 2003. (5 ex) 
 

CONTABILIDADE 
Contabilidade: conceito, objetivo, campo de aplicação. Os principios contábeis básicos, as 
contas, as formas de lançamentos, o razão, as partidas dobradas, conceitos de débito e 
crédito. Registros contábeis. O sistema contábil e o plano de contas. As operações 
mercantis e os fatos contábeis. Lançamentos de operações comerciais. O balancete de 
verificação. As variações do patrimônio Líquido, as receitas e as despesas. Os 
demonstrativos contábeis. O balanço e a apuração do resultado. Reservas de provisão e 
distribuição de lucros. A contabilidade como instrumento de tomada de decisão nas 
organizações. Variações. Ajustes contábeis. Análise do ponto de vista estático e dinâmico 
dos balanços. Introdução à contabilidade de custos. 

Bibliografia Básica 
CREPALDI, S. A. Contabilidade Gerencial: Teoria prática. São Paulo: Atlas 2002.  (15ex.) 
MARION, J. H. Contabilidade Empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003. (15ex) 
MATARAZZO, D. C. Análise financeira de Balanços: Abordagem básica e gerencial. São 
Paulo, 1998. (15ex) 

Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, M. C. Curso Básico de Contabilidade. 4, ed. São Paulo: Atlas 2002 (7 ex) 
GIL, A. de L. Sistemas de Informações  contábil/financeiros. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1999 (4 ex)  
FRANCO, H.  Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 1997. (14 ex) 
IUDÍCIBUS, S. (org) Contabilidade Introdutória. 9 ed. São Paulo: 1998 (13ex) 
MARTINS, E. Contabilidade de custos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000. (15 ex) 
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ECONOMIA 

Fundamentos de economia. Sistemas econômicos. Lei da demanda e oferta. Equilíbrio de 
mercado. Teoria da produção. Teoria dos custos. Estruturas de mercado. Mercado de 
trabalho. Políticas econômicas: fiscal, monetária, cambial e de rendas. Inflação, PIB e PNB. 
Balanço de Pagamentos. Crescimento e desenvolvimento econômico. 

Bibliografia Básica 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 19.ed. São Paulo, Atlas, 2002 (16 ex) 
MOCHÓN, Francisco. Princípios de economia. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007. 
(16 ex.) 
VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Introdução à economia. 7 ed. 
rev.e amp. São Paulo, Frase, 2012. (17 ex.) 

Bibliografia Complementar 
GREMAUD, Amaury Patrick;VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de;TONETO 
JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 5.ed. São Paulo, Atlas, 2004. (10 
ex) 
PIRES, Marcos Cordeiro; SANTOS, Sérgio Antônio dos; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de 
(Org.). Economia para administradores. São Paulo, Saraiva, 2006. (06 ex.) 
MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia: fundamentos e aplicações. 1. ed. São Paulo, 
Prentice Hall, 2004 (10 ex.) 
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. São 
Paulo: Atlas, 2002. (15 ex.) 
 
 

EMPREENDEDORISMO 
História da gestão e do empreendedorismo, Conceitos de empreendedorismo. Perfil do 
empreendedor e do executivo. O que é ser administrador. Análise de risco. Introdução ao 
Plano de negócios. Qualidade e eficiência. Plano de marketing. Tópicos atuais em 
empreendedorismo. 
 

Bibliografia Básica 
 
DEGEN, R. O Empreendedor: Fundamentos da Iniciativa Empresarial. São Paulo: 
MAKRON Books, 2001. (15 ex) 
DRUCKER, P. Inovação e Espírito Empreendedor (entrepreneuriship). São Paulo: 
Pioneira, 2003. (15 ex) 
MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São 
Paulo: Manole, 2002. (15 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
 
MORAIS, C. Atitudes de empreendedores: os surpreendentes segredos dos 
empreendedores de êxito. Rio de Janeiro: Qualitymark., 2000. (7 ex) 
OLIVIO, Silvio. Como entender o mundo dos negócios: o empreendedor, a empresa, o 
mercado. Brasília: SEBRAE, 2003. (10 ex) 
DORNELAS, J. C. A. Transformando ideias em negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. (3 ex) 
HARVARD BUSSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002. (3ex) 
HAYASHI, André R; OLIVO, Silvio; SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. Brasília: 
SEBRAE, 2003. (10 ex) 
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TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I  

Introdução a Teoria da Administração: fundamentos da Administração, teorias científica e 
clássica da administração. Abordagens da administração estruturalista. Abordagem 
humanística da administração: tipos e conceito de liderança, motivação e necessidade 
humanas. Teoria comportamental da administração. Abordagem sistêmica. Abordagem 
Neoclássica. Introdução das teorias administração participativa e administração da 
qualidade. Conteúdo e objeto do estudo da Administração. O Estado atual da teoria geral da 
administração e a teoria da contingência. A administração na sociedade moderna. 
 
 

Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria processo e prática. 5. ed. São Paulo: 
Pearson Education, 2014. (25ex) 
KWASNICKA, Eunice, Laçava. Introdução à Administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
(21 ex) 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8 ed. São Paulo, Atlas, 
2011. (25 ex) 

Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO , I. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier, 2007. (25 ex) 
DRUCKER, P. F. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Thompson Learning, 
2001. (3 ex) 
DRUCKER, P. F. Introdução à administração. São Paulo: Thompson Learning, 2002. 
(10ex) 
MOTTA, F.C. P. & VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: 
Pioneira Thonson Learning, 2002. (5 ex) 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2002.  
(7 ex) 
 
 

 
3º SEMESTRE 

 
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS � OSM  

Visão geral das funções básicas da Administração, enfocando a posição, o valor e o campo 
de OSM. Destacar OSM como órgão dentro da estrutura organizacional, e nas 
comunicações administrativas. Na estrutura, abrange a departamentalização, delegação, 
descentralização e a cobertura de toda a representação gráfica, a começar pelo 
organograma seguido por formulários manuais, layouts e gráficos diversos e sistemas de 
informação na tomada de decisão e outros tipos de sistemas. Estudo sobre novas estruturas 
organizacionais e de mudanças na organização. Modernas ferramentas de gestão 
organizacional. 

Bibliografia Básica 
CURY, A. Organização e Métodos. São Paulo: Atlas, 2007. (15 ex)  
OLIVEIRA, D.P. R. de. Sistemas Organização & Métodos: uma abordagem gerencial.   
11 ed. São Paulo: Atlas, 2004. (18 ex)  
CRUZ, Tadeu. Sistemas Organização Métodos. São Paulo: Atlas, 2002. (15 ex)  

Bibliografia Complementar 
ANSOFT, H. Igor; MCDONNELL, J. Edward. Implantando Administração Estratégica. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 1993. (5 ex) 
ARAÚJO, L.C. G. de. Organização e métodos: integrando comportamento, estrutura, 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                63 

estratégia e tecnologia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. (5 ex) 
BALESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de organização: sistemas e métodos: 
abordagem teórica e prática da engenharia da informação. São Paulo: Atlas, 1997. (5 ex) 
HALL, R. Organizações: estrutura e processos. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 
2004. (7 ex) 
MINTZBERG, H. Criando Organizações Eficazes: Estruturas em cinco configurações. São 
Paulo: Atlas, 2003. (3 ex) 
 

ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 
Estatística descritiva. Estatística tabular e gráfica: Tipos de gráficos. Noções de 
probabilidade. Principais modelos discretos e contínuos. Noções de amostragem e 
estimativas. Noções de testes de hipóteses.  

Bibliografia Básica 
FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de A. Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. (24 ex) 
COSTA NETO, P. O. Estatística. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. (20 ex) 
TOLEDO, G. L. OVALLE, I. I. Estatística Básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. (22 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
FONSECA, J. S. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. (5 ex) 
MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade. 7. ed. São Paulo: Makron Books, 1999. 
V. 1. (6 ex) 
SILVA, E. M. de et. Al. Estatística para os curso de economia, administração e ciências 
contábeis. São Paulo: Atlas, 1999. (13 ex) 
SPIEGEL, M. R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993. (4 ex) 
STEVENSON, W. J. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo: Harbra, 2001. 
(10ex)  
 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS I 
Fundamentos da administração de pessoal. Motivação, cultura organizacional, 
comportamento organizacional e, liderança.  A construção de equipes de alto desempenho, 
clima organizacional, dinâmicas de grupos, questões éticas. Técnicas de recrutamento e 
seleção, treinamento, remuneração, responsabilidade Corporativa (Social e Ambiental). 
 

Bibliografia Básica 
CARVALHO, A.V. C; NASCIMENTO, L. P. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Thompson Learning, 2012. (30 ex) 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2010. (15 ex) 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. O capital humano nas organizações. São 
Paulo: Atlas, 2009. (15 ex) 

Bibliografia Complementar 
DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de 
pessoas. São Paulo, Atlas, 1996. (5 ex) 
FLEURY, M.; FISCHER, R. M. Cultura e poder nas organizações. 2 ed. São Paulo, Atlas, 
1996. (3 ex) 
HUNTER, J. C. O Monge e o Executivo : uma história sobre a essência da liderança. Rio 
de Janeiro, Sextante, 2004. (9 ex) 
JOHNSON, S. Quem mexeu no meu queijo?. Rio de Janeiro, Record, 2003. (10 ex) 
OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de Procedimentos e Modelos na Gestão de Recursos 
Humanos. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. (6 ex)  
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TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II  

Funções do Administrador, papéis gerenciais, habilidades administrativas; tomada de 
decisão e liderança gerencial. Planejamento estratégico: o administrador diante da 
resolução de problemas e ambientes de negócio. Recursos Humanos: teorias da motivação 
e o clima organizacional. Conteúdo e objeto do estudo de administração e as novas 
tendências da administração. 

Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8 ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2011. (22 ex) 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8 ed. São Paulo, Atlas, 
2011. (25ex) 
MONTANA, P. J. & CHARNOV, B. H. Administração. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. (16 
ex)  

Bibliografia Complementar 
BATEMAN,  T. S. SNELL, S. A. Administração: construindo vantagem competitiva. São 
Paulo: Atlas, 1998. (5ex) 
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 4. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, (2000-2007). (25ex) 
MOTTA, F.C. P. & VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: 
Pioneira Thonson Learning, 2002. (7ex) 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2002. 
(7ex) 
DRUCKER, P. F. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Thompson Learning, 
2001. (3 ex)  
 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL  
Atuação da logística. Logística integrada. Administração de transportes. Custos logísticos. 
A cadeia de suprimentos (Supply Chain): conceitos principais. Seleção e administração de 
canais. Novas tendências no gerenciamento da distribuição e logística.  
 

Bibliografia Básica 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição. São Paulo: Atlas, 2007. (16 ex) 
FLEURY, P. F. WANKE, P. FIGUEIREDO, K. F. Logística empresarial: a perspectiva 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. (17 ex) 
DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: Uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: 
Atlas. 2010. (15 ex) 

Bibliografia Complementar 
BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 
suprimentos. São Paulo: Atlas, 2001. (5 ex) 
MEGIDO, J. L. T. SZULCSEWSKI, C. J. Administração estratégica de vendas e canais 
de distribuição. São Paulo: Atlas, 2002. (5 ex) 
NEVES, M. F. (Org) SCARE, R. F. (Org.). Marketing & exportação. São Paulo: Atlas, 
2001. (9 ex) 
TAYLOR, David. A. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial. 
São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005.  (11 ex) 
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. São 
Paulo: Saraiva 2009. (16 ex) 
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4º SEMESTRE 
 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 
Administração Estratégica e o ambiente de negócios: definições e tipos de estratégias. 
Planejamento estratégico nas organizações: processo de formulação de estratégias. 
Metodologia de implantação de estratégias: modelos de administração estratégica, 
diagnóstico empresarial, analise estratégica ambiental. Vantagem competitiva: cinco forças 
de Porter; Posicionamento competitivo, cultura, poder e mudanças de negócios; 
Administração de cenários. Estrutura de novos negócios. 

Bibliografia Básica 
CERTO, S. C; PETER , J. P. Administração Estratégica: Planejamento e Implantação da 
Estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. (23 ex) 
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Estratégia empresarial e vantagem competitiva: como 
estabelecer e implementar e avaliar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (18 ex) 
WRIGHT, P. KROLL, M. J. PARNELL, J. Administração Estratégica: conceitos. São 
Paulo: Atlas, 2011. (21 ex) 

Bibliografia Complementar 
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha. Administração estratégica: da competência 
empreendedora à avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005. (3 ex) 
MINTZBERG, H. AHLSTRAND, B. LAMPEL, J. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva 
do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2003. (3 ex) 
MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. O processo da estratégia. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2003. (3 ex) 
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. (11 ex) 
REZENDE, W; TACHIZAVA, T.  Estratégia Empresarial: Tendências e desafios � um 
enfoque na realidade brasileira. São Paulo: Makron Books, 2002. (3 ex) 
 

GESTÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I   
Introdução a Administração da produção e operações. Funções gerenciais da produção. O 
sistemas de produção. Competitividade e estratégias da produção. O processo de tomada 
de decisão na administração da produção. Localização e Layout de Instalações. 
Planejamento e controle Just in time. MRP, MRPII. Cases de empresas de sucesso na 
produção e serviços. 

Bibliografia Básica 
MARTINS, P; LAUGENI, F. Administração da produção. São Paulo: Saraiva, 2005.  
(15 ex) 
MOREIRA, D. Administração da produção e operações. São Paulo: Thompson Learning, 
2012. (19 ex). 
SLACK, N. CHAMBERS, S. JOHNSTON, R. Administração da produção. São Paulo: 
Atlas, 2009. (15 ex).  

Bibliografia Complementar 
CORREA, H. L. Just in time, MRPII e OPT: um enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1996. (5 ex) 
DAVIS, M; AQUILANO, N; CHASE, R. Fundamentos da administração da produção. 3. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. (7ex)  
GIANESI, I.; CORREA, H.; Administração Estratégica de Serviços: Operações para a 
satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 2006 (6 ex) 
KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj.  Administração de produção e 
operações. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009. (4 ex)  
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TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da produção. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. (15 ex) 
 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
Introdução aos Sistemas de Informação. Empresas e Sistemas. Papel da Informação nas 
Organizações. Gestão de um Sistema de Informações. O usuário de informações. Métodos 
de Informatização de sistemas de Informação. Tecnologias aplicadas a Sistemas de 
Informações Empresariais. O processo de desenvolvimento e de implantação de Sistemas 
de Informação Empresariais. Organização baseada na informação. Sistemas de Informação 
de Marketing e seus Subsistemas. Sistema de Informação do Marketing e Tecnologias de 
informação. 

Bibliografia Básica 
BIO, S. R. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 2008. (15 ex)  
CASSARRO, A. C. Sistemas de informações para tomada de decisões. 3 ed. São 
Paulo: Pioneira, 2003. (15 ex).  
REZENDE, D. A. Tecnologias da informação aplicadas a sistemas de informações 
empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas nas empresas. São Paulo: 
Atlas, (2003- 2008). (15 ex) 

Bibliografia Complementar 
ALBERTIN, Alberto Luiz. Administração de informação: funções e fatores críticos de 
sucesso. 2 ed. São Paulo, 1999. (15ex) 
OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 14 ed. 
São Paulo: Atlas, 2004. (18 ex) 
O´BRIEN, J. A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 
São Paulo: Saraiva, 2002 � 2004. (7 ex) 
SORDI, José Osvaldo; MEIRELES, Manuel. Administração de Sistemas de informação 
uma abordagem Interativa. São Paulo, Saraiva, 2010.  (15 ex) 
STAIR, M. R. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 2 ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 1998. (6 ex) 
 

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I 
Introdução à Administração Financeira: Funções, Atividades e Decisões da Área 
Financeira. Estrutura Organizacional da Área Financeira. Objetivos da Análise Financeira e 
seus Interessados. Instrumentos de análise e Giro, de caixa e títulos Negociáveis, de 
Crédito e Estoque englobando aspectos referentes a financiamento de curto prazo.  

Bibliografia Básica 
MATARAZZO, D. C. Análise financeira de Balanços: Abordagem básica e gerencial. São 
Paulo, 1998. (15 ex) 
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, E. Administração Financeira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. (15 ex) 
WESTON, J. F. BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Administração Financeira. 10. ed. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. (15 ex) 

Bibliografia Complementar 
BODIE, Z. MERTON, R. Finanças. Porto Alegre: Bookman, 1999. (3 ex) 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira : essencial. 2. ed. Porto 
Alegre : Bookman, 2002. (5 ex)  
LEITE, H. de P. Introdução à administração financeira. São Paulo: Atlas, 1994. (3 ex)  
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. Princípios de administração 
financeira : Essentials of Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 2002. (11 ex) 
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Administração financeira: Corporate 
finance. São Paulo: Atlas, 1995. (5 ex)  
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS II 
Subsistema de Aplicação de Recursos Humanos: desenho de cargos; descrição e análise 
dos cargos; avaliação do desempenho. Orientação de pessoas. Subsistema de 
Manutenção de Recursos Humanos: administração de salários, Planos de cargos e 
salários; avaliação e classificação de cargos; planos de benefícios sociais; higiene e 
segurança no trabalho. Subsistema de Desenvolvimento de Recursos Humanos: 
treinamento, avaliação de desempenho e produtividade de recursos humanos. Subsistema 
de Monitoração de Recursos Humanos: banco de dados e sistemas de informações. Novas 
abordagens de administração de recursos humanos. 

Bibliografia Básica 
CARVALHO, A.V. C. NASCIMENTO, L. P. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Thompson Learning, 2002. v. 2. (16 ex) 
CHANLAT, J. F. O indivíduo na organização. São Paulo: Atlas, 2001. (21 ex) 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2010. (15 ex) 

Bibliografia Complementar 
ANGELONI, M. T. et al. (Coord.) Organizações do conhecimento: infra-estrutura, 
pessoas e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2002. (03 ex) 
BOWDITCH, J.  Elementos de comportamento organizacional. São Paulo: Thompson 
Learning, 2002. (5 ex)  
CHIAVENATO, I. Gerenciando pessoas: como transformar gerentes em gestores de 
pessoas. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. (10 ex) 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. O capital humano nas organizações. São 
Paulo: Atlas, 2009. (15 ex) 
DAVEL, E. (org.) VASCONCELOS, J. (Org.) Recursos humanos e subjetividade. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2002. (3 ex) 

 
5º SEMESTRE 

 
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II 

Estudar gerência financeira de longo prazo, abordando o planejamento e de desempenho e 
o planejamento de recursos como instrumento de gerenciamento empresarial. Visão geral 
do sistema orçamentário nas empresas privadas. Tipos de orçamentos, sua 
implementação, etapas e preocupações. Mercados de ações e mercadorias. Técnicas de 
Avaliação do Plano Anual de lucros. Controle orçamentário. Concordata. Expansão e 
falência.  
 

Bibliografia Básica 
MATARAZZO, D. C. Análise financeira de Balanços: abordagem básica e gerencial. São 
Paulo, 1998. (15 ex) 
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, E. Administração Financeira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. (16 ex) 
WESTON, J. F. BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Administração Financeira. 10. ed. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. (15 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
BRIGHAM, E.F.; HOUSTON, J. F. Fundamentos da moderna administração financeira. 
Rio de Janeiro: Campus, 1999.  (7 ex) 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira: essencial. 2. ed. Porto 
Alegre : Bookman, 2002. (5 ex)  
LEITE, H. de P. Introdução à administração financeira. São Paulo: Atlas, 1994. (3 ex)  
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. Princípios de administração 
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financeira : Essentials of Corporate Finance. São Paulo: Atlas, 2002. (11 ex) 
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Administração financeira: Corporate 
finance. São Paulo: Atlas, 1995. (5 ex) 
 
 

GESTÃO AGROINDUSTRIAL 
Conceitos básicos sobre o agrobusiness e sobre o enfoque sistêmico dos negócios 
agroindustriais; Agronegócios: conceitos e dimensões. Importância econômica e social. 
Agroindústria e Desenvolvimento Regional. Marketing Aplicado à Agroindústria. Custos na 
Agropecuária. Logística Agroindustrial. Questões agrárias. Gestão de Cooperativas. O 
papel do Administrador no contexto Agroindustrial. Agroindústria: MERCOSUL e Efeitos no 
Desenvolvimento Regional. Análise das principais políticas públicas no contexto do 
agronegócio. Fundamentos da política Agrícola, políticas de exportação e importação. 
Crédito Agrícola. Política de Preços e Estoques. Assistência Técnica e Rural. Política de 
Abastecimento. Defesa Sanitária e vegetal.  

Bibliografia Básica 
ANTUNES, Luciano Médici; ENGEL, Arno. Agroqualidade: qualidade total na 
agropecuária. Guaíba: Agropecuária, 1999. (14 ex) 
ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de agronegócios. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005. (15 
ex) 
BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: Metodologia 
de planejamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. (15 ex.) 

Bibliografia Complementar 
ANTUNES, L. M;RIES, Leandro Reneu.  Gerência Agropecuária. 2. ed. Guaíba: 
Agropecuária, 2001. (7 ex) 
BARBOZA, Jairo Silveira. Administração rural a nível de fazendeiro. São Paulo: Nobel, 
2001. (10 ex) 
BATALHA, O. M. Gestão Agroindustrial: GEPAI: Grupo de estudos e pesquisas 
agroindústrias. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001. v. 1. (6 ex) 
CAIXETA FILHO, José Vicente; GAMEIRO, Augusto Hauber. Transporte e logística em 
sistemas agroindustriais. São Paulo: Atlas, 2001. (6 ex) 
KOSLOVSKI, João Paulo. Autogestão nas cooperativas: liberdade com responsabilidade. 
3.ed. Curitiba: SESCOOP-PR, 2004. (4 ex) 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 
A determinação dos objetivos mercadológicos e estratégia mercadológica. Evolução do 
conceito de marketing. Compreensão do papel de marketing na administração. História de 
Marketing. Definição de marketing. Definição do composto de marketing. Processo de 
Análise de oportunidades de marketing. Tipos de mercado. Segmentação de mercado. 
Noções de troca, transação e mercado. Planejamento e administração de vendas. Análise 
de mercado e considerações estratégicas de vendas. 

Bibliografia Básica 
HOOLEY, G.J. SAUNDERS, J.A. PIERCY, N. F.   Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 2.ed. São Paulo: Pretice-Hall, 2001. (13 ex) 
KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2007. (15 ex) 
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Pretice-
Hall, 2004. (22 ex) 
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Bibliografia Complementar 
COBRA, M. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992. (5 ex) 
LAS CASAS, A. L. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 4. ed. São Paulo: Atlas 1997. 
(5 ex) 
LAS CASAS, A. L.  Administração de vendas. São Paulo: Atlas, 2004. (3 ex) 
MCCARTHY, J. & PERREAULT JR, W. Marketing Essencial. São Paulo: Atlas, 1997. (12 
ex)  
SAMARA, B. S. BARROS, J. C. de. Pesquisa de Marketing: conceitos metodologia. São 
Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2002. (3 ex) 
 
 

GESTÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II 
Planejamento e controle da produção. Estudos de tempos e métodos. Controle da 
Qualidade. Análise de processos e operações industriais e de serviços. Projeto e medida do 
trabalho. Ergonomia. Sistemas alternativos de produção. Cases sobre a gestão de 
produção e operações. 

Bibliografia Básica 
MOREIRA, D. Administração da produção e operações. São Paulo: Thompson Learning, 
2012. (19 ex) 
SLACK, N. CHAMBERS, S. JOHNSTON, R. Administração da produção. São Paulo: 
Atlas, 2009. (15 ex).  
TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da produção. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. (15ex) 

Bibliografia Complementar 
CORREA, H. L. Just in time, MRPII e OPT: um enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1996. (5ex) 
DAVIS, M; AQUILANO, N; CHASE, R. Fundamentos da administração da produção. 3. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. (7ex) 
GIANESI, I.; CORREA, H.; Administração Estratégica de Serviços: Operações para a 
satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, (2006) (6 ex)  
KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj.  Administração de produção e 
operações. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009. (4 ex) 
MARTINS, P; LAUGENI, F. Administração da produção. São Paulo:Saraiva, 2005.(15 ex) 
 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 
Introdução à administração de materiais nas empresas. Funções da administração de 
material: o sistema de administração de materiais e seus subsistemas de normalização, o 
controle, a aquisição e o armazenamento. As atribuições dos órgãos de patrimônio. O 
sistema de administração de material. Dimensionamento da quantidade econômica de 
compra ou fabricação: fatores de custos envolvidos, preços fixos ou variáveis, entrega total 
ou parcial e a existência ou não de restrições. Previsões: sua utilização pela administração 
de material. Modelos de estratégias de encomendas. A influência da incerteza. 
Administração de material no contexto da administração geral. A normalização do material. 
A compra de material na administração. A administração orçamentária do material. Gestão 
de movimentação interna e fomras de armazenamento de materiais. Entrega e recebimento 
e aceitação de material. Organização de almoxarifados. Gestão de estoques. Níveis de 
estoques. Inventários. Administração patrimonial. 

Bibliografia Básica 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição. São Paulo: Atlas, 1993 - 2007 16 (ex)  
DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: Uma abordagem logística. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 1993 - 2010 (15 ex) 
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MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. São 
Paulo: Saraiva 2009. (16 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
ARNOLD, J.R.Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo, Atlas, 2011. 
(3 ex) 
BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de 
integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. (5 ex) 
FLEURY, P. F. WANKE, P. FIGUEIREDO, K. F. Logística empresarial: a perspectiva 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. (17 ex) 
FRANCISCHINI, P. G. GURGEL, F. do A. Administração de materiais e do patrimônio. 
São Paulo: Pioneira Thomsom, 2002. (7 ex) 
VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 
2002. (7 ex). 
 

 
6º SEMESTRE 

 
 

CONSULTORIA EMPRESARIAL 
Compreensão do papel de marketing nas micro e pequenas empresas. Pesquisa de 
mercado e identificação de potencialidades. Análise de controle de receitas e despesas 
empresariais. Aplicação de ferramentas de diagnóstico empresariais, formulação de planos 
de negócios. Metodos de avaliação empresaria e melhorias de processos. Metodos de 
análises comportamentais e treinamento para melhorar desempenho da equipe. 
Formulação de planos de ações e metas organizacionais. 

Bibliografia Básica 
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Estratégia empresarial e vantagem competitiva: como 
estabelecer e implementar e avaliar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (18 ex) 
WRIGHT, P. KROLL, M. J. PARNELL, J. Administração Estratégica: conceitos. São 
Paulo: Atlas, 2011. (21 ex) 
MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São 
Paulo: Manole, 2002. (15 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
FOSTER, R. KAPLAN, S. Destruição Criativa: Por que empresas para durar não são bem-
sucedidas � como transformá-las. Rio de Janeiro: Campus, 2002. (3 ex) 
DORNELAS, J. C. A. Planejando incubadoras de empresas: como desenvolver um 
plano de negócio para incubadoras. Rio de Janeiro: Campus, 2002. (3 ex) 
DORNELAS, J. C. A. Transformando ideias em negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. (3 ex) 
KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2007. (15 ex) 
WESTON, J. F. BRIGHAM, E. F. Fundamentos da Administração Financeira. 10. ed. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. (15 ex) 
 

 
 

GESTÃO DE MARKETING 
Gestão do composto de marketing. Os elementos da comunicação de marketing. Processo 
de comunicação com o mercado. Publicidade e propaganda. Integração da publicidade com 
outros instrumentos promocionais. Veiculação e mídias publicitárias. Comportamento do 
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consumidor. Mudança comportamental do mercado e do consumidor. Merchandising. 
Endomarketing.  Conceitos de marketing de relacionamento. O ambiente do Marketing 
internacional. Estratégia de Marketing, estratégias e políticas para o composto de Marketing 
global. 

Bibliografia Básica 
HOOLEY, G.J. SAUNDERS, J.A. PIERCY, N. F.   Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 2.ed. São Paulo: Pretice-Hall, 2011.  
KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2007. (15 ex) 
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Pearson 
Education, 2004. (16 ex) 

Bibliografia Complementar 
AAKER, K. D. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2001. (5 ex) 
BRETZKE, M. Marketing de relacionamento e competição em tempo real com CRM 
(Customer relationship management). São Paulo: Atlas, 2000. (5 ex) 
KOTABE, M. HELSEN, K. Administração de marketing global. São Paulo: Atlas, 2000. (5 
ex) 
SAMPAIO, R. Propaganda de A a Z. Rio de Janeiro: Campus, 2003. (3 ex) 
SHETH, J. N.  Comportamento do cliente. São Paulo: Atlas, 2001. (7 ex) 

 
GESTÃO EMPRESARIAL � JOGOS DE EMPRESAS 

Jogos de empresas: realização de simulações empresariais. Tomada de decisões nas 
empresas simuladas em ambientes competitivos. O método de jogos de 
empresas/simulação gerencial. Visão sistêmica e as forças competitivas de Porter. Gestão 
Integrada de Informações comerciais. Ambientacao de trabalho em equipe, 
responsabilidades extras sala de aula. 
 

Bibliografia Básica 
GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de empresa. São Paulo: Makron Books, 1995. (15 ex) 
MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São 
Paulo: Manole, 2002. (15 ex) 
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Estratégia empresarial e vantagem competitiva. 3. ed.  São 
Paulo: Atlas, 2012. (18 ex) 

Bibliografia Complementar 
CARVALHO, A.V. C.  NASCIMENTO, L. P. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Thompson Learning, 2002, v. 2. (16 ex) 
CERTO, S. C; PETER , J. P. Administração Estratégica: Planejamento e Implantação da 
Estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. (15 ex) 
FOSTER, R. KAPLAN, S. Destruição Criativa: Por que empresas para durar não são bem-
sucedidas � como transformá-las. Rio de Janeiro: Campus, 2002. (3 ex) 
BRIGHAM, E.F.; HOUSTON, J. F. Fundamentos da moderna administração financeira. 
Rio de Janeiro : Campus, 1999. (7 ex) 
MCCARTHY, J.;  PERREAULT JR, W. Marketing Essencial: uma abordagem gerencial e 
global. São Paulo: Atlas, 1997. (12 ex) 
 

GESTÃO DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 
Conceitos e evolução da Gestão da Qualidade. Sistemas da Qualidade na dimensão da 
organização de empresas. Gestão integrada da Qualidade Total (TQC) e Produtividade. 
Métodos de controle de processo (PDCA). ISO. Auditoria da qualidade. Certificações. 
Indicadores de qualidade. Ferramentas da qualidade. Melhoria contínua: a excelência nas 
organizações. 
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Bibliografia Básica 

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick; GEROLAMO, Mateus 
Cecílio. Gestão da qualidade ISO9001:2008: princípios e requisitos. 4 ed. São Paulo, 
Atlas, 2011. (15 ex). 
MOREIRA, D. Administração da produção e operações. São Paulo: Thompson Learning, 
2012. (19 ex)  
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. São Paulo: 
Atlas, 2009. (15 ex). 

Bibliografia Complementar 
ABRANTES, José. �✁✂✄✁☎✆☎ ✝✞✟✠ da alta administração à linha de produção: o que fazer 
para aumentar o lucro?: a base da filosofia Seis Sigmas. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 
(2 ex) 
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC � Controle da qualidade Total (no estilo japonês). 9. ed. 
Nova Lima: Falconi, 2014. (10 ex)  
CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (coordenador). Gestão da 
qualidade: teoria e casos. 2.ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. (8 ex) 
GIL, Antônio de Loureiro. Auditoria da qualidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. (5 ex) 
MOURA, L.R. Qualidade simplesmente total: uma abordagem simples e prática da 
gestão da qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. (14 ex) 
 

7º SEMESTRE 
 

EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIO 
O aluno terá a oportunidade de elaborar um guia especifico e próprio para administrar um 
Negocio de características inovadoras, seja dentro da própria organização (intrapreneur), 
seja fora da organização (entrepreneur), através da aquisição ou iniciação de uma nova 
empresa. 
 

Bibliografia Básica 
DEGEN, R. O Empreendedor: Fundamentos da Iniciativa Empresarial. São Paulo: Makron 
Books, 2001. (15 ex) 
DRUCKER, P. Inovação e Espírito Empreendedor (entrepreneuriship). São Paulo: 
Pioneira, 2003. (15 ex) 
MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São 
Paulo: Manole, 2002. (15 ex) 
 
 

Bibliografia Complementar 
DORNELAS, J. C. A. Planejando incubadoras de empresas: como desenvolver um 
plano de negócio para incubadoras. Rio de Janeiro: Campus, 2002. (3 ex) 
DORNELAS, J. C. A. Transformando ideias em negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. (3 ex) 
HARVARD BUSSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002.  
HAYASHI, André R; OLIVO, Silvio; SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. Brasília: 
SEBRAE, 2003. (10 ex) 
HOCHMAN, Nelson; RAMAL, Andréa Cecília; RAMAL, Silvina Ana; SALIM, Cesar Simões. 
Construindo planos de negócios: todos os passos necessários para planejar e 
desenvolver negócios de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. (3 ex) 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Política fiscal. Conceito e espécies de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhorias, 
empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Obrigação tributária: fato gerador, 
sujeitos e responsabilidade tributária. Código tributário nacional. Princípios do direito 
tributário. Exoneração tributária: não-incidência, imunidade, isenção, diferimento, 
suspensão. Evasão e elisão fiscal. Repartição das receitas tributárias. 
 

Bibliografia Básica 
BRASIL. Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2007. (15 ex) 
COELHO, F. U. Manual de Direito Comercial: direito da empresa. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008 (46 ex).  
GASPARINI, D. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2007. (15ex) 

Bibliografia Complementar 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 2009. (16 ex)  
CARVALHO, P. de B. Curso de direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. (10 ex) 
MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. (3 ex)  
FREITAS, V. P. Código tributário nacional comentado: Doutrina e jurisprudência. . São  
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. (3 ex)  
MARTINS, S. P. Manual de direito Tributário.São Paulo: Atlas, 2004. (11 ex) 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 
Modismo gerencial. Integração e terceirização. Aprendizagem organizacional. O mundo do 
trabalho, mudanças e implicações para os gestores. A administração no mundo 
globalizado: organização x administração. Cultura organizacional. Tendências de mercado 
para o administrador. Temas da atualidade relativos à área de Administração: Conceitos de 
Teoria Geral de Administração; Conceitos de Marketing e tendências de Mercado; Sistemas 
de produção e operações; Sistemas Financeiros e econônicos atuais; Gestão Sistema de 
Informações Gerenciais e Organização e sistemas e métodos; Gestão de Recursos 
Humanos; Logistica e administração de mateiais. 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será definida pelo professor de cada módulo, devendo conter dois livros base 
ou apostila para acompanhamento em sala, além de referências de livros de apoio e artigos 
para pesquisa por parte dos alunos. Este referencial deverá ser entregue aos alunos no 
início do módulo. 

 
GERÊNCIA DE PRODUTOS 

Abordagem dos fundamentos da Gerência de Produtos, as características do Gerente de 
Produtos. Conceitos de processo e Gestão de projetos. Pesquisa e desenvolvimento de 
produto. Processo de inovação e criatividade na gestão de processos e produtos. 
Processos produtivos e linha de produtos. Análise das características dos produtos. 
Pesquisa de Marketing, análise do ciclo de vida do produto e adequação de estratégias 
para cada etapa. 

Bibliografia Básica 
BAXTER, M. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 2. ed. São 
Paulo: Edgard Blücher, 2000. (15 ex) 
ROZENFELD, Henrique; FORCELLINI, Fernando Antônio; AMARAL, Daniel Capaldo et al. 
Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo. 
São Paulo, Saraiva, 2006. (15 ex)  
MOREIRA, D. Administração da produção e operações. São Paulo: Thompson Learning, 
2012. (19 ex) 
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Bibliografia Complementar 
GRACIOSO, Francisco.   Marketing estratégico: planejamento estratégico orientado para 
o mercado. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001 (16 ex) 
GURGEL, F. do A. Administração do produto. 2.ed; São Paulo: Atlas, 2008. (10 ex) 
HOOLEY, G.J. SAUNDERS, J.A. PIERCY, N. F. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 2.ed. São Paulo: Pretice-Hall, 2001. (13 ex)  
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: 
Pretice-Hall, 2004. (22 ex) 
MATTAR, F. N. SANTOS, D. G. Gerência de produtos: como tornar seu produto um 
sucesso. 2. ed; São Paulo: Atlas, 2003. (5 ex) 
 

 
 

GESTÃO DE VENDAS 
Conceitos Básicos de Vendas. Etapas do Processo de Vendas. Fundamentos de vendas no 
atacato e varejo. Conceitos básicos de Negocição. Partes da negociação: enquadramento; 
estratégia, regras importantes para uma negociação eficaz e planejamento; Estratégias e 
Táticas de Negociação. Características do negociador. 

Bibliografia Básica 
BAZERMAN, M. H. Negociando Racionalmente. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (15ex) 
LEWICKI, R. L.; SAUNDERS, D.M.; MINTON, J. W. Fundamentos da Negociação. 2. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2002. (15 ex) 
MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São 
Paulo: Manole, 2002. (15 ex) 
 

Bibliografia Complementar 
CARVALHAL, Eugenio Do; ANDRÉ NETO, Antonio; ANDRADE, Gersem Martins de et 
al. Negociação e administração de conflitos. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2009. (2 ex) 
LAS CASAS, A. L.  Administração de vendas. São Paulo: Atlas, 2004. (3 ex) 
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Estratégia empresarial e vantagem competitiva. 3. ed.  São 
Paulo: Atlas, 2012. (16 ex) 
PATTERSON, J. G. Como se tornar um excelente negociador. Rio de Janeiro: Campus, 
2002. (7 ex) 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  CURSO - I 
A Fase I refere-se ao primeiro módulo Trabalho de Graduação do curso de administração. 
Este módulo compreende a elaboração de um Projeto de Estágio (Projeto de Pesquisa) 
para uma empresa, com justificativa e metodologia pautadas em referencial bibliográfico e 
avaliado em conjunto com a Coordenação de Estágio Supervisionado em Administração. 

Bibliografia  
 
Toda bibliografia ao alcance do aluno. 
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8º SEMESTRE 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  CURSO - II 
Trabalho de graduação é uma experiência prática de formação acadêmica e deve proferir 
oportunidade de experiência junto à organização pública ou privada, que caracteriza 
atividade administrativa e que possibilite uma análise descritiva/analítica de situações 
corretas de trabalho. A Fase II refere-se ao segundo módulo de Trabalho de graduação do 
curso de administração. Este módulo compreende a elaboração de um trabalho de 
conclusão de curso, em forma de TCC, focando uma das modalidades previstas no ART. 
4º, nos § 1º, 2º, 3º, com apresentação prévia de um projeto de execução da mesma, a ser 
aprovado pela coordenação de estágio supervisionado em Administração e por professor 
orientador designado. Acompanhamento e orientação aos estagiários; Acompanhamento 
junto às empresas da realização do estágio pelo acadêmico. 

Bibliografia  
Todo e qualquer material ao aceso do aluno. 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO   
Estágio Supervisionado é uma experiência prática de formação acadêmica e deve proferir 
oportunidade de experiência junto à organização pública ou privada, que caracteriza 
atividade administrativa e que possibilite uma análise descritiva/analítica de situações 
corretas de trabalho. Essa fase refere-se ao módulo de estágio supervisionado do curso de 
administração. Este módulo compreende a elaboração de um trabalho de conclusão de 
curso, em forma de Monografia, focando uma das modalidades previstas no ART. 4º, nos § 
1º, 2º, 3º, com apresentação prévia de um projeto de execução da mesma, a ser aprovado 
pela coordenação de estágio supervisionado em Administração e por professor orientador 
designado. Acompanhamento e orientação aos estagiários; Acompanhamento junto às 
empresas da realização do estágio pelo acadêmico. 
 

Bibliografia  
Todo e qualquer material ao aceso do aluno. 
 
 
 

EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
Planejamento Estratégico nas Exportações: Organismos Internacionais atuantes no 
Comércio Exterior, Barreiras ao Livre Comércio, Acordos Comerciais, Principais Mercados 
Regionais; Despachos Aduaneiros: Incoterms, Regime Aduaneiro Brasileiro, Sistemática 
Aduaneira Brasileira, Documentos para Exportação; Classificação de Mercadorias, Noções 
Cambiais, Transportes e seguros. 

Bibliografia Básica 
OLIVEIRA, O. M. de. Relações internacionais: estudos de introdução. 2 ed. Curitiba, 
Juruá, 2007. (15 ex)  
SARFATI, Gilberto. Teorias de relações Internacionais. São Paulo, Saraiva, 2005. (15 ex) 
WERNECK, P. Comércio exterior & despacho aduaneiro. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2007. (15 
ex) 

Bibliografia Complementar 
CARNIER, L. R. Marketing internacional para brasileiros. 4 ed. São Paulo: Aduaneiras, 
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2004. (3 ex) 
KOTABE, M.; HELSEN, K. Administração de marketing global. São Paulo, Atlas, 2000. 
(5 ex) 
NEVES, M. F.; SCARE, R. F. Marketing & Exportação. São Paulo, Atlas, 2001 (9 ex).  
RATTI, B. Comércio internacional e câmbio. São Paulo, Aduaneiras, 2000. (1 ex) 
SOSA, R. B. A. Aduana e o comércio exterior. São Paulo, ADUANEIRAS, 1995. (1 ex) 
 
 

GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Organização do Estado. Princípios da Administração Pública. Centralização e 
Descentralização da administração Pública. Planejamento Financeira e Orçamentária do 
Estado. Controle interno e externo. Lei de Responsabiliade Fiscal � LRF. Planejamento 
Urbano. Gestão Pública. Plano diretor municipal. Política. O papel do setor público na 
coordenação do processo de desenvolvimento regional e o papel dos demais agentes e 
atores sociais. 

Bibliografia Básica 
GASPARINI, D. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2007. (15 ex) 
GIACOMINI, James. Orçamento público. São Paulo: Atlas, 2003. (15 ex)  
MILESKI, H. S. O Controle da Gestão Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 
(15 ex)  

Bibliografia Complementar 
BRAGA, D. G. Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 1998. (3 ex) 
CAMPELO, Carlos. A.G.B. Administração financeira municipal. São Paulo: Atlas, 2000. 
(3 ex)  
CASTOR, Belmiro Valverde Jobim; REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico 
municipal: empreendedorismo participativo nas cidades, prefeituras e organizações 
públicas. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. (3 ex) 
CRETELLA JÚNIOR, J. Administração indireta brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000. (5 ex)  
SANTOS, Clezio Saldanha dos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
Teorias do desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento global, 
nacional, regional e local. Indicadores econômicos, sociais, ambientais e humanos. 
Desenvolvimento sustentável. Capital social, Vantagens competitivas. Sistemas ou arranjos 
produtivos locais e regionais. 

Bibliografia Básica 
FILHO, Nelson C.; PIRES, Luis H.. Redes de pequenas e médias empresas e 
desenvolvimento local : estratégias para a conquista da competitividade global com 
base na experiência italiana. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2001. (17 ex.)  
BUARQUE, Sérgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: Metodologia 
de planejamento. 4 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. (15 ex.) 
LANZANA, Antonio E. T.. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. (15 ex.) 

Bibliografia complementar 
SOUZA, Marcelo L. de. Abc do desenvolvimento. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003. (7 
ex.) 
NECKEL, Nádia R. M. (Org.);MILANI, Maria L. (Org.). Cultura: faces do desenvolvimento. 
Blumenau: Nova Letra, 2010. (8 ex.) 
DALLABRIDA, Valdir R.. Desenvolvimento regional: por que algumas regiões se 
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desenvolvem e outras não?. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2010. (5 ex.) 
SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento Econômico. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008. (2 
ex.) 
IOSCHPE, Evelyn Berg (Org.). 3º setor: desenvolvimento nacional sustentado. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2005. (5 ex.) 
 

INGLÊS INSTRUMENTAL 
Prática de estratégias de compreensão de textos técnicos em lingua inglesa. Possibilitar ao 
aluno o uso de regras gramaticais báscias e o seu uso estilístico na linguagem falada e 
escrita. Desenvolver noções básicas de comunicação oral e escrita.  

Bibliografia Básica 
BERLITZ, C. Inglês: Passo a passo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. (18 ex.)  
MURPHY, R. SMALZER, W. R. Basic Grammar in Use. 2 ed. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002. (10 ex.)  
TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa: O inglês descomplicado. 9 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. (15 ex.)  

Bibliografia Complementar 
HORNBY, A. S. RUSE, C. �✁✂✂✁✄ ✞☎✆✄✝✞☎✟✟ ✠✡☛☎✡✂✞☎✁☞ ✂✂ ✌✆✁✁✝✞☎ ✍✞✄✎✡✟✏. 2 ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2003. (9 ex.)  
VINEY, P. Survival English: Intenational Comnnunication for Professional People. 2 ed. 
São Paulo: Macmillan, 2004. (5 ex.) 

 

GESTÃO LÍDER COACHING 
Conceitos e tipos de liderança. Tendências de liderança. Procedimentos, técnicas e 
ferramentas no exercício da liderança. Conceitos e ferramentas de Coaching. Cultura e 
clima organizacional. Estratégias de liderança. Mapeamento comportamentoal do Lider. 
Dinâmica de Grupo voltada para performace da Liderança.  
 

Bibliografia Básica 
OLIVO, Silvio;HAYASHI, André R.;SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. 2.ed. 
Brasília, SEBRAE, 10 2003. 10 ex 
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São 
Paulo, Atlas, 2001. 16 ex 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e gestão de pessoas: reflexões críticas e temas 
afins (ética, 11 competência e carreira). São Paulo, VETOR, 2009.  
 
 

Bibliografia Complementar 
COVEY, Stephen R. Liderança baseada em princípios. 2.ed. Rio de Janeiro, Campus, 
2002. (3 ex) 
MENESES, Pedro; ZERBINI, Thaís; ABBAD, Gardência. Manual de treinamento 
organizacional. Porto 2 Alegre, Artmed, 2010.  
FAILDE, Izabel. Manual do facilitador para dinâmicas de grupo. 3.ed. Campinas, 
Papirus, 2012.  
TADEUCCI, Marilsa de Sá Rodrigues. Motivação e liderança. Curitiba, IESDE, 2009. 
HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança. 
Rio de Janeiro, Sextante, 2009. 10 ex. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING 
Planejamento estratégico e operacional de Marketing. Definição da missão e objetivos 
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institucionais e de Marketing. O SIM- Sistema de Informação de Marketing. Análise do 
ambiente mercadológico: oportunidades e ameaças. Estratégia de Marketing. Controle de 
receitas e despesas no plano de Marketing. Estruturas e modelos de planos de Marketing. 
Apresentação técnica e formal do plano. Plano de Marketing para serviços. 

Bibliografia Básica 
CERTO, S. C; PETER , J. P. Administração Estratégica: Planejamento e Implantação da 
Estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. (15 ex) 
KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil. (15 ex) 
KOTLER, P.  Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. 5.ed. Atlas, 1998. (22 ex.)  
 

Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO , I. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier, 2007. (25 ex) 
GRACIOSO, Francisco.   Marketing estratégico: planejamento estratégico orientado para 
o mercado. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001 (13 ex) 
HOOLEY, G.J. SAUNDERS, J.A. PIERCY, N. F. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 2.ed. São Paulo: Pretice-Hall, 2001. (13 ex)  
STEVENS, R. E.   Planejamento de marketing: guia de processos e aplicações práticas. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. (5 ex) 
RIES, Al. Marketing de guerra. 31.ed. Pearson, 1989. (Coleção Eficácia Empresarial). (3 
ex)  

 

Em atendimento a resolução CNE/CES nº. 02/2007, de 18 de junho de 2007, 

que estabelece as cargas horárias mínimas dos cursos de graduação, a IES 

reformulou seu calendário, antes com vigência de 18 semanas, para 20 semanas, 

adequando a carga horária mínima do curso de Administração de União da vitória. 

Também em atendimento a essa resolução, a partir do 1º semestre de 2008, a IES 

institui no curso de Administração instituiu de 36 a 40 horas/aula e 72 a 80 

horas/aulas.  

 

2.5.6 Linhas curriculares 

 

Para atender às competências e habilidades, em consonância com os 

objetivos do Curso, a formação do Bacharel em Administração da Faculdades 

Integrada do Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória deverá se 

desenvolver sobre as linhas curriculares constituídas das disciplinas de Conteúdos 

Básicos e Conteúdos Profissionais, sendo o total das ações pedagógicas das 

disciplinas do Curso e suas interações, incluindo atividades de estágio e outras 

complementares.  
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2.6 REGIME, DURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CURSO 

 

O curso de Administração da Faculdade Integradas do Vale do Iguaçu - 

UNIGUAÇU de União da Vitória, adota o regime seriado semestral, a fim de absorver 

os princípios de integração e integralidade que a proposta do curso apresenta, além 

de permitir o máximo desempenho do acadêmico.  

O curso apresenta duração formal de quatro anos (oito semestres), com 

duração mínima de oito semestres e com duração máxima de quinze semestres. As 

aulas são oferecidas em turno único, noturno, de modo a continuar proporcionando 

ao acadêmico liberação do outro turno para participar de outras atividades que 

completam a sua formação acadêmica plena.  

O oitavo semestre do curso é destinado ao desenvolvimento do estágio 

curricular obrigatório, atendendo, assim, à legislação vigente sobre o assunto, que 

determina ser o estágio obrigatório uma atividade curricular desenvolvida durante o 

período letivo.  

O curso de Administração oferece anualmente 150 vagas, dispostas em um 

único ingresso anual, no primeiro semestre de cada ano.  

O curso de graduação em Administração busca em seu conjunto atender 

não só o perfil do formando, como também desenvolver competências e habilidades 

por meio da coexistência entre teoria e prática, capacitando-o a adaptar-se a novas 

situações.  

Os conteúdos curriculares do curso, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Administração, procuram revelar inter-

relações com a realidade regional, nacional e internacional, segundo perspectiva 

histórica e contextualizada, relacionadas com os aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, utilizando tecnologias inovadoras. 

A partir desta perspectiva, a estruturação curricular do curso é embasada em 

três Núcleos de Conteúdos, com a necessária interligação entre si: 

a) Núcleo de Conteúdos Básicos, composto de disciplinas que 

proporcionam o embasamento teórico necessário para que o futuro profissional 

possa desenvolver seu aprendizado; contempla 17% da carga horária total do curso, 

excluída aquela correspondente ao estágio curricular obrigatório. Nele estão 

incluídas as seguintes disciplinas, distribuídas no primeiro, segundo, terceiro e 
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quinto períodos: Matemática aplicada a Administração, Contabilidade; Economia; 

Comportamento organizacional; ética e cidadania; Direito Aplicado a Administração, 

Técnicas de Pesquisa em Administração, Empreendedorismo; Sociologia das 

organizações; Responsabilidade Social nas Organizações. 

b) Núcleo de Conteúdos Profissional: composto pelas disciplinas 

destinadas à caracterização da identidade do profissional, integrando as sub-áreas 

de conhecimento que identificam atribuições, deveres e responsabilidades. Este 

núcleo corresponde a 78% da carga horária total do curso, excluída a do estágio 

curricular obrigatório e é composto pelas seguintes disciplinas: Fundamentos da 

Administração; Teoria Geral da Administração I e II; Gestão de Recursos Humanos I 

e II; Administração Mercadológica; Gestão de Marketing; Gestão da Produção e 

Operações I e II, Logística Empresarial, Administração de Materiais I e II; Gestão 

Financeira e Orçamentária I e II; Sistemas de Informação Gerencial; Administração 

Estratégica; Gestão da Qualidade, Gestão de Agroindustrial, Empreendedorismo e 

Plano de Negócios, Organização Sistemas e Métodos, Gerencia de Produto, Gestão 

de Vendas, Disciplinas Optativas I, II, II. 

c) Núcleo de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: Modelos 

matemáticos e estatísticos: Estatística Aplicada à Administração, Gestão empresarial 

- Jogos de empresas. 

 

O curso também dispõe de Conteúdos Complementares para a formação 

profissional. Em síntese, as atividades complementares propiciam ao discente 

espaço de aprendizagem significativa e propõe a interdisciplinaridade na busca do 

conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica, além de estimular a 

participação em projetos de Iniciação Científica e Extensão. Essas atividades são 

fundamentais para o desenvolvimento de habilidades profissionais. 

Estas atividades revelam-se na forma de jornadas, simpósios e reuniões 

técnicas de caráter temático específico, relacionadas com a atualização de temas, 

como forma de trazer os últimos avanços na ciência agropecuária. Essas atividades 

representarão uma atualização tanto discente como docente, pois a dinâmica do 

surgimento e da substituição de tecnologias é praticamente impossível de ser 

absorvida por um currículo.  



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                81 

Como complemento ao processo pedagógico, estimula-se o estágio 

supervisionado I (científico) e estágio supervisionado II e III (de vivência) no âmbito 

da atuação profissional da Administração, a serem realizados concomitantemente 

com as disciplinas, cabendo ao professor orientador e ao acadêmico a definição de 

áreas.  

 

2.6.1 Carga horária curricular 

 

As disciplinas que formam a estrutura curricular do curso de Administração 

das Faculdades Integrada do Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória 

completarão a carga horária semanal de 20 aulas de cinqüenta minutos cada, num 

semestre de 20 semanas, período necessário para contemplar legalmente o número 

de dias letivos do período letivo. 

Dessa forma, o curso de Administração desenvolverá com um total de 3.600 

horas aulas correspondentes a 3.000 horas, com disciplinas oferecidas do primeiro 

ao Oitavo semestre, 216 horas aulas de atividades complementares. Assim, a carga 

horária total do curso será de 3.600 horas aulas. 

 

2.7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e 

sistemático. Dessa forma, como decisão institucional, o ponto de partida é entender 

que todo momento de avaliação não deverá ocorrer isoladamente, mas de maneira 

gradativa. Com isso, pretende-se tornar mais eficiente a assimilação e se 

necessário, a recuperação de conteúdos. 

Segundo Celso Antunes (2004), o processo de avaliação da aprendizagem 

consiste em determinar se os objetivos educativos estão sendo realmente 

alcançados pelo programa do currículo pleno e do ensino. Os objetivos visados 

consistem em produzir certas modificações desejáveis no padrão de comportamento 

dos acadêmicos. 

Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de 

destacá-lo como instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É 

conveniente ressaltar que o acadêmico executa aquilo que entende e não a 
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interpretação que o professor dá às coisas. Ao acadêmico, a avaliação deve 

fornecer informações sobre seu próprio processo de aprendizagem. Deve permitir-

lhe, não só demonstrar a aquisição dos conteúdos trabalhados através de 

estratégias variadas, como também oferecer subsídios para que possa refletir sobre 

seu próprio processo de aprendizagem. Por isso, necessariamente, ocorrerá em 

vários momentos e privilegiará os aspectos qualitativos (capacidade de análise, 

síntese crítica e elaboração pessoal do acadêmico) sobre os quantitativos e 

favorecerá a compreensão dos processos mentais envolvidos na aprendizagem.  

Dessa forma, é imprescindível que o acadêmico conheça: 

� no que está sendo avaliado; 

� que parâmetros estão sendo avaliados; 

� que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais importante, 

� o porquê da nota que lhe foi atribuída. 

 

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao 

plano de ensino das disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do 

desempenho do graduando, resultante do conjunto das atividades realizadas. 

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às 

determinações estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à 

coerência que deve caracterizar qualquer processo avaliativo e permitir a detecção 

do ensino adequado do conteúdo estabelecido pelo currículo do curso. 

A avaliação deverá ainda oferecer subsídios para o professor. Será 

compreendida como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, 

dos limites e das dificuldades dos acadêmicos para atingirem os objetivos propostos. 

A IES por meio da coordenação do curso orientará para que a avaliação ocorra no 

sentido de, além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso e 

orientar as ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do 

acadêmico. Para isso, deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o 

processo ensino-aprendizagem e com a concepção do curso.  

Em reuniões de colegiado e de Pró-reitoria, os professores são motivados a 

diversificar os critérios de avaliação, com vistas a reorientar o processo de ensino 

quando necessário. Discute-se a forma de administração dos conteúdos aos 

acadêmicos, a forma de organização e construção das avaliações e atribuição de 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                83 

notas. Dessa forma permite-se que os procedimentos de ensino não se distanciem 

dos pressupostos do projeto pedagógico do curso. 

Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos 

formais, tais como testes e provas, no final de um período determinado de tempo. 

Porém isso se constitui em um momento de culminância de todo um processo de 

avaliação e não no único momento avaliado. Reconhece-se a importância de 

instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação apenas no 

desempenho cognitivo do acadêmico.   

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de 

acompanhamento contínuo do acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre 

freqüência e aproveitamento. Dá-se por meio de provas (discursivas e de múltipla 

escolha), relatórios, seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e em grupo), 

exercícios dirigidos, participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua 

formação e com a consciência de sua atuação. O aproveitamento é expresso em 

notas, demonstradas em grau numérico de zero (0,0) a dez (10,0). Por 

recomendação da IES, os professores realizam pelo menos duas avaliações a cada 

bimestre, uma em data determinada pelo professor (normalmente ao fim do primeiro 

mês do bimestre) e outra realizada em data pré-determinada em calendário escolar 

durante uma semana de provas. As provas bimestrais do curso deverá valer no 

mínimo 60% do valor da nota total e no máximo 40%  por trabalhos e ou atividades 

que avalie habilidades e competências do acadêmico.  

O CONSEP, juntamente com os Colegiados de Cursos e demais setores da 

IES elaboram e aprovam o Calendário Escolar para a realização de provas e 

exames finais. As condições para a aprovação por média e participação em exames 

finais são aquelas constantes do Regimento da IES. 

A avaliação das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União 

da Vitória, está voltada para o compromisso com o questionamento, com a crítica, 

com a expressão do pensamento divergente e com os próprios métodos de 

investigação, que devem ser coerentes. Nesse sentido, é concebida como uma 

atividade séria e complexa, um processo sistemático de identificação da 

aprendizagem que atribui valor e por isso deve envolver diferentes momentos, 

diversos métodos e diferentes agentes.  
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O acadêmico do curso de Administração tem a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos através das experiências do estágio curricular, participação em 

congressos, simpósios, encontros, eventos especiais e palestras, desenvolvendo 

atividades complementares e cursos de extensão. A IES conta com convênios com 

empresas, prefeituras municipais, associações diversas, instituições de ensino e 

empresas, buscando, continuamente, estabelecer parcerias que permitam o 

desenvolvimento da pesquisa e projetos de extensão que envolvam a comunidade 

em suas diferentes classes. Essas ações também são avaliadas. 

O trabalho de conclusão de curso consta como um instrumento de avaliação 

e é regido pelo Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

2.8 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

2.8.1 Atividades complementares de integralização curricular 

 

As Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória, por 

meio do curso de Administração, ciente de que a experiência acadêmica não se 

restringe aos bancos escolares, oferece ao acadêmico um currículo que prevê a 

realização de Atividades Complementares e Sociais. Estas atividades baseiam-se 

em propostas para a consolidação dos conhecimentos adquiridos, objetivando a sua 

progressiva autonomia intelectual do acadêmico; colocando-o diretamente em 

contato com as várias linhas de conhecimento na área de ciências sociais aplicadas 

e especificamente na área de Administração. Com esta diretriz básica implementa 

as seguintes práticas pedagógicas: 

✁ apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base científica, a fim de 

despertar o interesse pela inovação e pela crítica abrangente dos processos 

de formação educacional e profissional; 

✁ atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da biblioteca e de 

consultas a bancos de dados da área de ciências sociais aplicadas; 

✁ exposição dos próprios trabalhos dos acadêmicos por vários meios de 

divulgação internos e externos à Instituição de ensino superior (publicação de 

artigos, participação em seminários, congressos, simpósios e outros); 
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✁ apoio à pesquisa e ao trabalho acadêmico interdisciplinar; sobretudo nos 

seguintes momentos: Estágio Curricular, Trabalho de Conclusão de Curso e 

Atividades Complementares; 

✁ aulas práticas, na maioria das disciplinas, em laboratórios, instituições de 

pesquisa e extensão em  empresas a fim de que o contato com o empresário, 

pesquisador ou técnico e  os problemas de ordem prática motivem a criação 

de um senso crítico norteador de decisões; 

✁ relacionamento direto com a comunidade local e regional, pela extensão 

do ensino e da pesquisa mediante cursos e serviços especiais, numa 

relação recíproca; 

✁ promoção da extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas pelo curso na Instituição; 

✁ estímulo às aulas de experimentação e trabalhos técnicos; 

✁ semana acadêmica, constante do calendário escolar e que, abordando temas 

relacionados com o currículo programado, intensificando a atividade 

acadêmica através de troca de experiências com profissionais qualificados e 

experientes; 

✁ participação em experiências acadêmicas de outras Instituições de Ensino 

Superior em Congressos, Seminários, Palestras e outros eventos promovidos 

em âmbito local, nacional e internacional; 

✁ programas de Avaliação do Curso e da IES, em que participam professores, 

acadêmicos e funcionários, buscando aprimorar e legitimar os processos 

avaliativos dos acadêmicos, dos professores, do Curso e da Instituição. 

O desenvolvimento e integralização da carga horária de atividades 

complementares são regidos pelas resoluções 1/2003, 12/2004, 13/2004, 09/2005 e 

12/2005, 02/2013, 04/2016 da IES. Algumas dessas atividades são expressas em 

documentos e relatórios semestrais elaborados e emitidos pela coordenação do 

curso. 
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2.8.2 Critérios para desenvolvimento de atividades complementares 

 

A IES, por meio da Coordenação de Curso, dos professores orientadores e 

da Coordenação de Atividades Complementares e Sociais, promove e organiza 

projetos e eventos objetivando oportunizar condições para o pleno cumprimento das 

Atividades Complementares e Sociais.  Dessa forma, o acadêmico poderá se inserir 

nas propostas feitas pela IES ou apresentar suas próprias propostas para as 

atividades a serem executadas. Caso queira apresentar proposta individual ou em 

grupo (até cinco acadêmicos), o acadêmico deverá: 

a)     Acessar o site institucional www.uniguacu.edu.br; 

b) Preencher a proposta, conforme modelo apresentado pela Instituição, 

salvar e imprimir em duas vias; 

c)  Entregar ao Coordenador (a) do Curso para fins de aprovação; 

d)  Sendo aprovada a proposta, poderá dar início na execução da 

atividade. Se esta envolver pesquisa de campo, anteriormente é encaminhada ao 

comitê de ética para apreciação e aprovação.  

 

 Ao término da execução da atividade, o acadêmico deve elaborar relatório 

(também conforme modelo no site da Instituição) protocolar na secretaria da 

Instituição 

Durante o desenvolvimento das atividades, o acadêmico é orientado a 

registrar todas as suas ações por meio de anotações, fotos, recortes de jornais que 

publicaram a atividade, declarações da participação, certificados, e outros, pois na 

elaboração do relatório de conclusão das atividades, será necessário anexar tudo 

que comprove a sua efetiva participação. 

A IES, por meio de reuniões realizadas semanalmente, com a presença da 

Coordenação de Atividades Complementares e Sociais, Coordenadores de Curso e 

Direção, analisa as possíveis necessidades para o cumprimento das 

recomendações e discute ações a serem oferecidas à comunidade acadêmica, 

definindo objetivos, critérios, créditos, interdisciplinaridade, calendários de execução, 

equipe de apoio, etc; para cada atividade a ser proposta. A partir desta discussão, 

aprovadas as propostas, as mesmas são levadas por meio da Coordenação de 

Atividades Complementares e Sociais aos Professores Orientadores de Atividades, 
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os quais tomam ciência das propostas e organizam os eventos, contatando os 

acadêmicos inicialmente em sala de aula e/ou em reuniões com grupos de interesse. 

 

2.8.3 Modalidades para cumprimento das atividades complementares e sociais 

 

O acadêmico do Curso de Administração deverá ao longo de sua formação 

cumprir 126 horas de Atividades Complementares e 54 horas de Atividades Sociais, 

totalizando 180 horas de atividades extracurriculares dessa natureza para 

integralização do curso de Administração.  

O artigo 3o da Resolução 01/2003 do CONSEPE ☞ Conselho de Ensino e 

Pesquisa das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória, 

prevê que as atividades complementares que computarão na integralização do 

currículo dos acadêmicos de cada Curso de Graduação de Administração das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória serão 

estruturadas de acordo com as seguintes modalidades: 

a) Eventos diversos: participação do acadêmico em Congressos, 

Seminários, Simpósios, Colóquios, Palestras e eventos afins, tanto como 

ministrantes como ouvinte, dentre outras a serem definidas pelas Coordenações dos 

Cursos das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU. 

b) Disciplinas de outros cursos: são disciplinas que proporcionam 

aprofundamento das aplicações dos conhecimentos obrigatórios, sem prejuízo 

destes, ou são disciplinas que representam áreas emergentes do conhecimento 

aplicado que seja de interesse para a complementação da formação do 

Administrador. Permitem ampliar a oferta de conhecimentos aos acadêmicos, além 

das disciplinas consideradas obrigatórias no curso; 

c) Programas de pesquisa: objetiva inserir o acadêmico na iniciação 

científica.  

d) Programas de extensão: objetiva a vivência contínua, durante todo o 

curso, na realidade do mundo empresarial, desde grandes empresas até a 

microempresa. A experiência vivenciada do acadêmico no meio empresarial 

juntamente com professores, extensionistas da rede pública e privada possibilita o 

desenvolvimento da sua criatividade para a solução de problemas reais, usando o 

conhecimento teórico adquirido em sala de aula, mas também a visão crítica sobre a 
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própria carga teórica que recebe. A coordenação do curso oferta, semestralmente, 

alguns cursos de extensão.   

e) Participação discente em atividades de representação (representante de 

turma, representante do corpo discente, do centro acadêmico, etc.). 

f) Monitorias: o objetivo é desenvolver a vocação de ensino dos estudantes 

interessados, voltado para atividades didáticas e vinculado a uma ou mais 

disciplinas, sendo o acadêmico orientado por um professor. As atividades incluem o 

auxílio no preparo de aulas, correção de exercícios e, principalmente, no reforço a 

estudantes que apresentem dificuldades de aprendizado na disciplina. Esse reforço 

pode ser individual ou a grupos de estudantes.  

g) Presença em defesas de monografias, dissertações e teses: na IES ou 

fora dela. 

h) Estágio profissionalizante não-obrigatório: o objetivo é promover a 

vivência do acadêmico com o mundo empresarial, possibilitando o estágio em 

qualquer região e área de atividade. A Coordenação do curso solicita um relatório 

das atividades desenvolvidas no estágio profissionalizante para a comprovação 

deste, assinado pelo profissional orientador de atividades de estágio. 

j) Participação em Projetos Sociais: os projetos sociais podem ser de criação 

livre dos acadêmicos, desde que aceitos pela Coordenação de Projetos Sociais. São 

atividades desenvolvidas junto a entidades filantrópicas, participação em trabalhos 

comunitários ou campanhas de utilidade pública, preferencialmente na empresa.  

 

2.8.4 Controle e registro das atividades complementares 

 

O controle da realização das Atividades Complementares é feito pela 

Coordenação geral de Atividades Complementares e Sociais e pelos orientadores 

específicos de atividades complementares. 

O acadêmico comparece à Coordenação, apresenta seus certificados e/ou 

documentos, comprovando a realização de Atividades Complementares e Sociais. 

Esta analisa os documentos e após validá-los registra as horas de participação em 

software específico, capaz de controlar e emitir relatórios. Os documentos 

comprobatórios são anexados a uma pasta individual. Em relação às atividades 

desenvolvidas e promovidas pela IES, existe o controle de presença e participação e 
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as horas são registradas automaticamente para integralizar o currículo do 

acadêmico.  

2.9 ESTÁGIOS 

 

No Projeto do Curso de Administração das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória, os Estágios Supervisionados constituem 

importante atividade acadêmica articulada à formação do profissional pretendido. O 

Estágio é o componente curricular que visa propiciar ao aluno a aquisição de 

experiência profissional específica e que contribui, de forma eficaz, para a 

oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações de prática 

profissional, criando desta forma a possibilidade do exercício de suas habilidades. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Administração é uma atividade de 

aprendizagem profissional e cultural numa situação real de vida e de trabalho com 

acompanhamento e coordenação do Curso de Administração da Uniguaçu. 

O estágio abre espaço para um trabalho orgânico e comprometido. A 

experiência é tratada de forma interdisciplinar envolvendo atividades e observações 

realizadas em confronto com subsídios das diferentes áreas do saber tematizadas 

no curso. O conhecimento assimilado durante o curso permite um entendimento 

mais profundo do gerenciamento das organizações, bem como capacitação para 

elaboração de uma proposta operacional ampla e tecnicamente coerente. 

 

2.9.1 Das disposições preliminares 

 

a) Esta resolução tem como objetivo normatizar as atividades relacionadas com o 

Estágio em Administração e com o funcionamento da Coordenadoria de Estágios em 

Administração da das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU; 

b) O estágio, previsto no Currículo do Curso de Graduação em Administração, será 

efetuado em conformidade com o Regulamento Geral dos Estágios da Uniguaçu, e 

com as normas estabelecidas pelo Colegiado do Curso de Administração com o 

apoio do NDE - Núcleo de Docentes Estruturante. 
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2.9.2 Da coordenadoria de estágios 

 

1- A Coordenadoria de Estágios é responsável pela coordenação, documentação, 

administração e avaliação dos estágios realizados pelos alunos do Curso de 

Graduação em Administração da Uniguaçu; 

2 - São atribuídas à Coordenadoria de Estágios as seguintes funções: 

3 - Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas com 

Estágios do Curso de Graduação em Administração da Uniguaçu; 

4 - Convocar reuniões da comissão de estágio e estagiários; 

5 - Avaliar as propostas feitas por organizações, para a realização de estágios em 

administração, tanto obrigatórios quanto não obrigatórios, a fim de compatibilizá-las 

com as necessidades de formação dos alunos dos Cursos de Graduação em 

Administração; 

6 - Possibilitar aos acadêmicos do Curso de Graduação em Administração a 

realização de estágios auxiliando na busca em entidades e organizações públicas, 

privadas e do terceiro setor, vagas em número suficiente para atender as 

necessidades dos mesmos; 

7 - Auxiliar o encaminhamento dos acadêmicos aos respectivos campos de estágio; 

8 - Promover, junto aos professores, debates sobre as questões teórico-prático do 

estágio em administração, bem como sobre questões referentes à prática do 

estágio, devendo, para tanto, promover reuniões e avaliações, conforme a 

necessidade; 

9 - Propor a designação dos professores orientadores; 

10 - Propor a composição das bancas de avaliação dos relatórios de estágio, horário 

e local para apresentações dos mesmos; 

11 - Supervisionar os professores orientadores de estágio e estagiários; 

12- Elaborar o calendário das atividades de estágio e publicá-lo, após aprovação 

pela comissão de estagio; 

13 - Fixar data para entrega, por parte dos orientadores, as freqüências e notas dos 

estagiários. 
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2.9.3 Da caracterização 

 

Art.1 ☞ O Estágio Curricular Obrigatório do curso de Administração, a seguir 

referenciado simplesmente como Curso, das Centro Universitário Vale do Iguaçu - 

UNIGUAÇU União da Vitória, a seguir referenciada como Faculdade, é composto 

pelas disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III oferecidas aos alunos 

regularmente matriculados no 6º, 7º e 8º períodos do Curso de Administração, 

respectivamente. 

1º. Para a organização e o funcionamento destas disciplinas haverá a Comissão 

Orientadora de Estágios (COE), formada pelo Coordenador do curso de 

Administração, pelo Coordenador de Estágio de Administração; por 02 (dois) 

professores do colegiado de administração, em caráter permanente, determinados 

pela coordenação do curso, e pelos demais professores orientadores de estágio, 

que responderão pelas disciplinas de Estágio Supervisionado junto a Coordenação 

do Curso; 

2º.  A carga horária total do Estágio Supervisionado é de 400 horas (504 h/a), não 

se computando, para fins de integralização do Currículo Pleno do Curso, qualquer 

carga horária excedente; 

3º. Ao membro efetivo da COE será atribuída uma carga horária definida de acordo 

com o número de alunos matriculados no Curso; 

Essa etapa será compreendida com orientação aos acadêmicos pelo 

Professor da disciplina de Estágio Supervisionado - I, tendo como proposta 

desenvolver o projeto de pesquisa. 

a) Caberá a COE aprovar o local onde os acadêmicos deverão exercê-lo; 

b) O acadêmico que não realizar o Estágio Supervisionado I no período estipulado, 

no Art. 1 parágrafo 1° item b deste regimento, deverá protocolar o pedido 

devidamente justificado, junto a COE, para realização do estágio em nova data, 

cabendo a COE juntamente com a Coordenação do Curso de Administração julgar o 

pedido solicitado. Em caso de deferimento do pedido deverão ser estabelecidas as 

datas para realização do estágio e apresentação e entrega do relatório; 

c) O aluno que não tiver realizado o Estágio Supervisionado I não poderá integrar-

se nas atividades do Estágio Supervisionado II; 

d) O estágio Supervisionado I é disciplina integrante do 6° período. 
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 Será ofertado aos acadêmicos do 6º período o momento de propor uma pesquisa 

do referencial teórico com base na área da Administração definida pelo acadêmico; 

4º. Deverá abordar as linhas de pesquisas definidas pelo Curso, sendo elas: 

Administração de Materiais e Logística, Gestão Financeira, Administração Geral e 

Estratégica, Gestão da Produção e Operações, Administração Mercadológica, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Qualidade e Gestão Ambiental.  

5º. O Acadêmico será orientado pelo professor da disciplina de Estagio 

Supervisionado-I, o qual terá carga horária semanal para tanto. Essa orientação será 

realizada em horários definidos pela COE em conjunto com o professor 

Coordenador de Estágio. 

6º. O Estágio Supervisionado II corresponde a um momento de inserção do 

acadêmico no ambiente interno das organizações sendo o momento da aplicação 

prática da pesquisa. Tem como objetivo proporcionar conhecimento para adquirir 

habilidades e competência científico-profissional. Os acadêmicos no 7º período, que 

deverão integrar-se em atividades de caráter institucional, ou com parceiros 

aprovados pela COE (empresas, institutos, cooperativas, comunidades, ONGs entre 

outros): 

  Nesse estágio o acadêmico deverá diagnosticar a empresa em relação ao 

ambiente interno e externo do ambiente organizacional. 

a) O aluno que não tiver realizado o Estágio Supervisionado II não poderá integrar-

se nas atividades do Estágio Supervisionado III. 

b)  O estágio Supervisionado II é disciplina integrante do 7° período. 

6º. O Estágio Supervisionado III, 8º período, corresponde a um momento de vivência 

profissional objetivando facilitar a futura inserção do estudante no mercado de 

trabalho, promovendo a articulação e a transição da Instituição de Ensino com o 

mundo do trabalho, facilitando a adaptação social e psicológica à futura atividade 

profissional.  

  Deverá ser cumprido por acadêmicos do 8º período, em um total de 200 

horas. Sua avaliação se dará mediante apresentação de Trabalho de Conclusão 

Curso (TCC) para uma banca selecionada pela COE em parceria com a 

coordenação do curso de Administração. 

A seleção, credenciamento e distribuição dos campos de estágio entre os 

professores orientadores de estágio será atribuição da COE, que direcionará todos 
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os estágios aos docentes da área objeto da realização do mesmo. Já a identificação 

dos campos de estágio será atribuição do acadêmico, que poderá ser auxiliado pela 

COE. 

a) Terá uma carga horária total de 200 horas.  

b) Deverá ser cumprido por acadêmicos regularmente matriculados no último 

período de Administração da IES. 

 

2.9.4 Caracterização do estágio curricular de Administração 

 

As diretrizes gerais acerca de políticas de estágio das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória estão embasadas na Lei nº 

6.494/77, que dispõe especificamente sobre os estágios, e o Decreto nº 87.497/82 

que a regulamenta.  

No curso de Administração o Estágio Curricular Obrigatório terá a carga 

horária mínima de 400 horas (504 h/a). Esta carga horária será distribuída de forma 

a contemplar as principais áreas da administração e os seus diferentes níveis de 

atuação, em momentos diferentes no curso. 

O Estágio Supervisionado, em relação à organização que concede o campo 

de estágio, deve ser porta voz da leitura aprofundada, do entendimento dos 

problemas e influências das dimensões gerenciais, econômicas, social, política, 

cultural e tecnológica observadas no meio organizacional. Esta concepção inclui 

melhorias concretas na dinâmica gerencial presentes nas organizações. 

Fundamentado na finalidade do Curso de Administração da UNIGUAÇU, 

busca a formação do profissional que atenda às tendências, exigências e 

necessidades do mercado de trabalho local, regional e nacional, por meio de 

habilidades e competências que possam direcioná-lo não somente como profissional 

tecnicamente habilitado, mas também como cidadão responsável, pautado em 

princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu 

meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benéficos da 

sociedade. 

O Estágio Curricular Obrigatório no Curso de Administração das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU União da Vitória será realizado, nos 

diferentes momentos, em locais que assegurem a participação efetiva do acadêmico 
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em atividades relacionadas diretamente com a orientação acadêmica do curso, em 

conformidade com a Lei nº 6.494 de 07/12/77 e o Decreto nº 87.497 de 18/08/82. O 

Estágio Curricular Obrigatório é norteado pelo REGIMENTO DE ESTÁGIO DO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO deste PPC.  

 

2.9.5 Objetivos e prática do estágio 

 

A UNIGUAÇU, preocupada constantemente com a melhoria da qualidade de 

ensino, implanta uma sistemática de orientação e execução no campo de estágio, 

objetivando um controle melhor em relação à efetiva participação de seus 

acadêmicos do Curso de Administração.  

Esta sistemática é traduzida neste relatório que transmite uma série de 

informações aos acadêmicos, proporcionando uma visão para o desenvolvimento do 

relatório de estágio (Trabalho de Graduação). 

No Curso de Administração o estágio se caracteriza como uma atividade de 

base eminentemente pedagógica, cujos objetivos destacam-se em: facilitar a 

adaptação social e psicológica à futura atividade profissional do acadêmico com o 

desenvolvimento e/ou o acompanhamento de atividades que promovam a 

interdisciplinaridade, a experiência acadêmico-profissional, o questionamento, a 

competência técnico-científica e o desenvolvimento integrado de ensino, pesquisa e 

extensão; facilitar a futura inserção do acadêmico no mercado de trabalho, 

promovendo a melhoria do ensino, com a ampliação do espaço acadêmico, 

relacionando dinamicamente teorias e práticas e gerando oportunidade de avaliação 

curricular.  

Para que estes objetivos sejam alcançados torna-se fundamental imprimir 

um caráter dinâmico ao componente estágio, inserindo-o nas diferentes etapas 

curriculares, propiciando uma forte interação com a realidade global, com o 

ambiente da pesquisa, e com possíveis campos de trabalho, contribuindo, inclusive, 

para um intercâmbio com a sociedade dos conhecimentos gerados.  

Desta forma, o estágio curricular no curso de Administração, que é 

reconhecido como Estágio Curricular Obrigatório, doravante denominado ECO, 

estrutura-se como um conjunto de disciplinas, distribuídas por diversas áreas de 

atuação e tem como trabalho de graduação uma disciplina que interage com o ECO 
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durante o curso avaliadas por meio de relatórios e/ou defesas e acompanhadas por 

orientadores definidos pela Comissão de Orientação de Estágios da Faculdade, 

doravante denominada COE. Tendo uma carga horária total de 504 horas/aula, o 

ECO é constituído da seguinte forma: 

a) Trabalho de graduação I e II  ☞ Desenvolverá um projeto de pesquisa na área de 

atuação de sua escolha para a realização do Estágio supervisionado. A proposta 

para o desenvolvimento do projeto é ter a aprovação sobre o formato e a ética da 

pesquisa pelo curso de Administração da UNIGUAÇU. A pesquisa servira de base 

teórica para o desenvolvimento do estágio no 7º e 8º período,  

A seguir o acadêmico desenvolverá o referencial teórico, observando os 

seus aspectos, econômicos, sociais, ambiental, demográfico, político/legal, 

tecnológico, e pesquisar informações sobre a área de atuação das organizações em 

pesquisa. O acadêmico deverá indicar até o final do semestre a empresa para 

estagiar no 7º e 8º período que pode ser pública ou privada e do terceiro setor.  

Essa etapa será compreendida com um total de 80 horas/aula de orientação 

aos acadêmicos em sala de aula, tendo como proposta desenvolver o projeto de 

pesquisa. 

b) Estágio Supervisionado ☞ Este Estágio compreende a inserção do acadêmico 

no ambiente interno das organizações sendo o momento da aplicação prática da 

pesquisa. Tem como objetivo proporcionar conhecimento para adquirir habilidades e 

competência científico-profissional. Os acadêmicos do 8º período deverão integrar-

se em atividades de caráter institucional, ou com parceiros aprovados pela COE 

(empresas, institutos, cooperativas, comunidades, ONGs). Deverá ser realizado por 

pelo acadêmico e deverá abordar as linhas de pesquisas definidas pelo curso de 

Administração (Administração de Materiais e Logística, Gestão Financeira, 

Administração Geral e Estratégica, Gestão da Produção e Operações, 

Administração Mercadológica e Vendas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão da 

Qualidade e Gestão Ambiental). É o momento de vivência profissional. Tem por 

objetivo facilitar a futura inserção do estudante no mercado de trabalho, promovendo 

a articulação e a transição da Instituição de Ensino com o mundo do trabalho, 

facilitando a adaptação social e psicológica à futura atividade profissional. O Estágio 

deverá ser cumprido por acadêmicos do 8 º período. Essa etapa será compreendida 

com um total de 504 horas/aula. Sua avaliação se dará mediante apresentação de 
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trabalho de conclusão curso (TCC) para uma banca selecionada pela COE em 

parceria com a coordenação do Curso de Administração. 

A seleção, credenciamento e distribuição dos campos de estágio entre os 

professores orientadores de estágio será atribuição da COE, que direcionará todos 

os estágios aos docentes da área objeto da realização do mesmo. Já a identificação 

dos campos de estágio será atribuição do acadêmico, que poderá ser auxiliado pela 

COE.  

 

2.9.6 Do Estágio em Administração 

 

2.9.6.1 Regimento de estágio do curso de Administração 

 

I ☛ Do Local de Estágio 

Art. 1 ☞ O Estágio deverá ser realizado em estabelecimentos que tenham condições 

de proporcionar aos Estagiários, experiências práticas e aperfeiçoamento técnico-

científico e de relacionamento humano. 

1º. A disposição de qualquer instituição em oferecer estágio a alunos do Curso será 

firmada por meio de Convênio celebrado entre essa instituição, doravante 

denominada Instituição Concedente de Estágio, e a Faculdade, onde poderão estar 

incluídas normas complementares a este Regimento. 

2º.  Nos casos de interrupção de Estágio, por motivos alheios ao estagiário, novas 

providências poderão ser tomadas, desde que orientadas pelo Coordenador de 

Estágio, sem prejuízo do andamento da disciplina em relação ao Estagiário. 

 

Art. 2 ☞ Alternativamente os Estágios Supervisionados II e III poderão ser cumpridos 

na próprio Cento Universitário, através do desenvolvimento de Projetos, coordenado 

por professores da Faculdade, que visem a atender às necessidades e/ou interesses 

da Instituição, de instituições conveniadas ou de outros segmentos da comunidade. 

Dependendo do porte do Projeto, o mesmo poderá ser desenvolvido por uma equipe 

de alunos, desde que cada integrante tenha uma participação específica no conjunto 

de atividades previstas. 

a) O Estágio em Administração da Uniguaçu consiste nas atividades de formação 

acadêmico-profissionais programadas, orientadas e avaliadas por professores do 
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colegiado, que proporcionem aprendizagem social, profissional e cultural aos alunos 

regularmente matriculados nos Cursos de Graduação em Administração, podendo, 

ou não, compreender remuneração ao acadêmico, conforme sua área e instituição 

estagiada. 

b) Fica a cargo do professor orientador e da coordenação de estágio, a avaliação 

das atividades desenvolvidas pelos estagiários, em função das necessidades de 

formação acadêmica. 

c) Os estágios são considerados como disciplinas regulares do currículo do curso, 

tendo obrigatoriedade de 75% de freqüência da carga horária curricular. 

d) A nota mínima para aprovação em cada semestre é 7,0 (sete)  

e) Os alunos que não atenderem aos pontos �c✕ e �e✕ desta resolução estarão 

reprovados, devendo cursar o respectivo estágio novamente no semestre seguinte. 

 

II Da Organização 

Art. 3 ☞ Para cada semestre letivo será estabelecido um cronograma de atividades 

dos Estágios Supervisionados. 

Art. 4 ☞ Cada Estagiário no 7o e 8o , contará com o apoio da COE e de um Professor 

Orientador, indicado pela COE e escolhido entre os docentes do Curso, com 

experiência profissional comprovada na área de aplicação do Estágio, que se 

disponibilizarem para a orientação de estagiários. 

Art. 5 ☞ No estágio I para avaliação o acadêmico deverá apresentar um projeto de 

pesquisa. Nos estágios II e III deverão ser apresentados Relatórios ou TCC ao final 

de cada semestre para fins de avaliação da disciplina. 

Parágrafo único: A elaboração, a apresentação e a avaliação dos Relatórios de 

Estágios ou TCC deverão obedecer aos Critérios deste regimento e as Normas 

complementares a este regimento e ao Manual de Normas Técnicas da Instituição. 

 

III ☛ Das Competências 

Art. 6 ☞ Compete à Centro Univercitário:  

a) designar a Comissão Orientadora de Estágios; 

b) firmar o Convênio com a Instituição Concedente de Estágio; 

c) contratar seguro de acidentes pessoais para os estagiários; 
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Art. 7 ☞ Compete à Coordenação 

1º São atribuídas ao Coordenador de Estágios as seguintes funções: 

a) homologar o Cronograma de Atividades das disciplinas de Estágio 

Supervisionado; 

b) homologar o rol de Professores Orientadores e respectivos Orientados; 

c) homologar os resultados finais da Disciplina, 

d) aprovar disposições complementares a este Regimento. 

e) deliberar sobre os casos omissos neste regimento, ouvido a COE. 

f) articular a relação entre os alunos dos Cursos de Graduação em Administração e 

os professores do colegiado. 

g) auxiliar os estagiários dos Cursos de Graduação em Administração, bem como os 

professores do colegiado, com relação à aplicação das diretrizes de Estágio em 

Administração. 

h) redigir e baixar normas e instruções sobre as atividades inerentes à sua área de 

atuação e competência. 

i) divulgar entre os alunos do Curso de Graduação em Administração qualquer 

informação que esteja relacionada à prática de estágios, ou à elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso ☞ TCC. 

j) promover reuniões com os alunos e professores para transmitir-lhes as 

informações necessárias. 

k) Designar as bancas examinadoras para avaliação dos TCCs, bem como 

providenciar o espaço físico e o suporte necessários para a sua realização. 

L) Providenciar a entrega das notas dos TCCs à Secretaria, obedecendo ao  

calendário escolar. 

M) Designar um professor orientador para cada estagiário.  

Art. 8 ☞ Compete a COE: 

a) responder pelos Estágios Supervisionados, enquanto disciplina, junto à Secretaria 

do Centro Universitário; 

b) representar a Faculdade junto à Instituição Concedente de Estágio; 

c) elaborar e submeter à Coordenação o material necessário para as homologações 

cabíveis; 
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d) cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como este 

regimento e suas Normas Complementares junto Coordenação Central de Estágio 

(CCET) 

e) definir e divulgar critérios e normas complementares a esse regimento para a 

elaboração, apresentação e avaliação dos trabalhos de estágio; 

f) elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à 

sistematização do Estágio, como o Termo de Compromisso, Proposta de Estágio, 

Plano de Estágio e relatórios diversos, bem como outros documentos a serem 

preenchidos pelos Estagiários, pelos Professores Orientadores e pelos Orientadores 

de Atividades; 

g) publicar os Editais referentes à organização e realização dos Estágios 

Supervisionados; 

h) convocar reuniões com os Professores Orientadores, sempre que necessário; 

i) realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os sobre os critérios a 

serem observados e às condições necessárias à boa realização de suas atividades; 

j) receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário e tomar as 

providências necessárias em cada caso; 

K) efetuar o controle de freqüência e das avaliações dos Estagiários; 

l) arquivar os documentos referentes as disciplinas de Estágio Supervisionado; 

M) tomar outras providencias e/ou deliberar sobre assuntos não previstos e que 

venham a se apresentar durante o andamento das Disciplinas. 

 

Art. 9 ☞ Compete ao Professor Orientador: 

a) esclarecer ao orientado, os objetivos dos Estágios Supervisionados, a forma de 

avaliação e as metodologias a serem empregadas; 

b) orientar o Estagiário na elaboração do Plano de Estágio, do projeto de pesquisa, 

do artigo, dos relatórios e do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como de 

quaisquer outros itens solicitados no desenvolvimento de suas atividades de 

estagiário, procedendo acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos 

trabalhos, bem como da execução do Cronograma de Atividades proposto; 

c) fornecer à Coordenação de Estágio, sempre que lhe for solicitado, informações 

sobre o andamento dos estágios sob sua orientação, 

d) avaliar a atuação e o aproveitamento dos estagiários sob sua orientação, 
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e) participar das reuniões convocadas pela Comissão de Estágio e/ou solicitá-las 

quando necessário; 

f) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento. 

 

Art. 10 ☞ Compete a cada Estagiário: 

a) conhecer e cumprir o estabelecido neste regimento; 

b) comparecer às reuniões convocadas pela COE e aos encontros de orientação 

com seu Professor Orientador; 

c) apresentar a COE ou ao Professor orientador, nos prazos estabelecidos, os 

documentos que lhe forem solicitados relativos ao Estágio, devidamente 

preenchidos ou elaborados; 

d) buscar orientação junto ao seu Professor Orientador ou Orientador na Instituição 

Concedente (orientador de atividades), sempre que necessário; 

e) comunicar sua ausência, por escrito, a COE no caso de interromper o Estágio 

Supervisionado; 

f) submeter-se às avaliações previstas e solicitar, se couber, revisão dos resultados 

obtidos; 

g) encaminhar para o professor orientador a ficha de avaliação do local do Estágio 

Supervisionado III e a ficha de freqüência; 

h) apresentar sugestões que possam contribuir para superar as situações-problema, 

bem como a melhoria da qualidade do Estágio Supervisionado; 

i) cumprir as disposições do convênio firmado com a Instituição ou Propriedade 

Concedente do Estágio; 

j) zelar pelo equipamento e material da Faculdade, e dos demais locais onde realizar 

os Estágios Supervisionados; 

 

Art. 11 ☞ Compete à Instituição Concedente de Estágio:  

a) firmar o Termo de Convênio com a Faculdade e Termo de Compromisso com o 

estagiário; 

b) atribuir ao Estagiário um Orientador de Atividades; 

c) oferecer ao Estagiário as condições necessárias para a realização do estágio; 

d) comunicar por escrito à COE qualquer ocorrência referente à atuação do 

Estagiário ou à continuidade da realização do estágio. 
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IV ☛ Da Avaliação do Estágio. 

Art.12 ☞ O estágio supervisionado I será avaliado mediante a apresentação do 

projeto de pesquisa. 

1º.  A nota será expressa na escala de 0 a 10, sendo que o relatório escrito comporá 

70% da nota e trabalhos de pesquisa 30%. 

2º.  Os prazos para entrega do projeto de pesquisa serão definidos pela COE em 

conjunto com a Coordenação do Curso e colocados em edital a cada início do 

semestre letivo seguinte à realização do estágio. 

3º. O controle do cumprimento da carga horária pelo aluno para fins de registro 

curricular, será feito pela COE, a partir de informações recebidas do Professor 

Orientador, do proprietário e do relatório de atividades entregue pelo aluno.  

4º.  A formatação do relatório deverá seguir as normas estabelecidas no Manual de 

Normas Técnicas da Instituição. 

5º.  A apresentação oral será avaliada pelo professor orientador do estágio ou 

Coordenador de Estágios do Curso, e por dois membros do colegiado de 

Administração.  

6º.  Com os resultados da nota do relatório e da apresentação oral (média das notas 

concedidas pelos avaliadores) será calculada a nota final de cada estagiário, que 

será expressa na escala de 0 a 10, em intervalos de 5 décimos. Será considerado 

aprovado na disciplina de Estágio Supervisionado I o aluno que obtiver média final 

igual ou superior a sete, e reprovado em caso contrário. 

7º. O aluno reprovado em Estágio Supervisionado I deverá cursar a disciplina 

integralmente no semestre seguinte. 

 

Art. 13 ☞ O Estágio Supervisionado II será avaliado mediante a apresentação de das 

metas do relatório de estágio elaborado a partir dos dados pesquisados. No caso do 

aluno estagiário integrar-se em atividades de pesquisa já em andamento a avaliação 

se dará a partir da apresentação de um plano de trabalho e do cronograma de 

atividades. 

O plano de trabalho também comporá 30% da nota final do estágio e o TCC 

70% (casos em que o aluno preferir integrar-se em atividades de pesquisa já em 

andamento). 
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1º. O projeto de pesquisa do TCC deverá ser aprovado pelo orientador, ou membros 

da COE e pela comissão de ética do curso. O resumo para a iniciação científica 

também deverá ser submetido a aprovação de dois revisores, professores da 

instituição e submetido ao evento. 

2º.  O controle do cumprimento da carga horária pelo aluno para fins de registro 

curricular, será feito pela Coordenação de Estágio (COE), a partir de informações 

recebidas do Professor Orientador, nos casos de desenvolvimento de projetos de 

pesquisa; de informações fornecidas pelo responsável pelo estágio na instituição 

concedente nos casos em que o aluno opte por participar de atividades de pesquisa 

científica já em andamento fora da instituição; e nos casos em que o aluno opte por 

participar de atividades de pesquisa já em andamento na instituição o cumprimento 

da carga horária será atestado pelo responsável pela pesquisa em questão. 

3º Com os resultados das notas do relatório e do plano de trabalho ou do projeto de 

pesquisa e do artigo (média das notas concedidas pelos avaliadores) será calculada 

a nota final de cada estagiário, que será expressa na escala de 0 a 10, em intervalos 

de 5 décimos. Será considerado aprovado na disciplina de Estágio Supervisionado II 

todo aluno que obtiver média final igual ou superior a sete, e reprovado em caso 

contrário. 

4º  O aluno reprovado em Estágio Supervisionado II deverá cursar a disciplina 

integralmente. 

 

Art. 14 - A avaliação do estágio supervisionado III corresponde a avaliação do 

Trabalho de Conclusão de Curso de Administração e é definida nos Artigos 12, 13 e 

14 do REGIMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União 

da Vitória. 

 

V ☛ Da Revisão das Notas  

Art. 15 ☞ O Estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída, exceto nos casos 

das notas parciais referentes à sua atuação como Estagiário e apresentação e 

defesa do TCC. No requerimento da revisão, que será protocolado na Secretaria da 

Faculdade, o Estagiário fundamentará seu pedido, indicando os itens do objeto 

avaliado em que se sentiu prejudicado. 
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2.9.6.2 Regimento interno de trabalho de conclusão de curso - TCC da Uniguaçu 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade curricular, 

de natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de conhecimento que 

mantenha a correlação direta com o curso do graduando. É um trabalho acadêmico 

de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior, que 

visa à iniciação e envolvimento do acadêmico no campo da pesquisa. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu tem os seguintes objetivos: 

 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada através da execução de um projeto que 

integre a pesquisa e a ciência; 

b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das áreas de estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas 

de formação nos cursos da Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de 

problemas em áreas específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam 

auxiliar o desenvolvimento da sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas 

existentes em diversos setores da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 

g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação 

por de uma pesquisa efetiva ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 
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i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido 

pelo estudante. 

 

Art. 3º. O TCC das Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de 

forma individual, compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, 

condizentes com a formação e a ênfase oferecidas pelo curso específico, 

discriminadas em um plano de trabalho elaborado pelo aluno e seu orientador, 

culminando com a elaboração de monografia. 

 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem desenvolvidos 

ficará a critério de cada curso de graduação, desde que observem as seguintes 

diretrizes: 

a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste 

Regimento; 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do 

trabalho desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição 

para emissão de parecer; 

e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de 

acompanhamento e assinatura depositada na Coordenação Central de 

Estágio e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de 

sua área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em 

banca designada para este fim. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, entre 

eles a disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 
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Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e o 

acadêmico estejam em comum acordo ao que tange o processo de orientação, 

sendo obrigatório a assinatura do Termo de Aceite de Orientação para que o TCC 

seja ratificado como um trabalho válido. 

 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) por 

semestre, podendo ser realizadas orientações não presenciais via web e demais 

ferramentas virtuais. As orientações presenciais podem ocorrer em espaços próprios 

destinados a este fim ☞ sala de orientações, ou na biblioteca da Instituição. 

 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá ser de 

8 (oito) não havendo uma quantidade mínima. 

 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada de 

qualquer das partes, ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá preencher 

um documento próprio para esse fim e encaminhá-lo diretamente ao responsável 

pelo TCC do curso. 

 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 

 

Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos 

em que leciona no início de cada ano letivo; 

b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da 

formalização do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, 

sempre que necessários, as evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, 

quando for o caso; 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 
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g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos 

trabalhos, bem como qualquer situação que possa comprometer o andamento 

do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do 

trabalho e os demais trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o 

desenvolvimento científico e acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas 

correções no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, 

por parte de seus orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e 

pesquisadores da área em que o trabalho foi desenvolvido; 

c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem 

como os prazos estipulados pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade 

com o presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação; 

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de 

suma importância a aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em 

conformidade com o cronograma do seu curso de graduação; 

g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para 

correção da versão final a ser depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às 

normas vigentes na Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos em suas versões impressa (no prelo) e on-line; 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico 

e científico; 
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k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado 

no agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 12º. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que 

representam o curso de graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar 

desde que mantenha a sua originalidade centrada no curso de graduação e nos 

seus objetivos, focando no perfil do egresso e sua ação no mercado de trabalho, 

bem como em sociedade. 

 

Art. 13º. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste 

Regimento Interno, elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o 

processo de aprendizagem do acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada 

pela teoria estudada em sala de aula e nas demais vertentes de estudos no decorrer 

dos anos de graduação. 

 

Art. 14º. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a 

normas da ABNT como base norteadora. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL 

 

Art. 15º. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de pesquisa, 

quando for o caso, e de defesa final, compostas pelo menos de três membros, 

sendo que o presidente da banca será o professor orientador. 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não atribua 

notas no dia da banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, fechando 

uma nota antes da banca. Cabe à banca nomeada a avaliação e atribuição de notas. 
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Art. 16º. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, sendo 

destinado um peso de 70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação oral. 

A avaliação será apontada em formulário próprio disponibilizado pela CCET onde 

constam os critérios a serem considerados e sua respectivas pontuações. 

 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do 

orientador para aprovação final do trabalho. 

 

Art. 17º. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de 

responsabilidade de cada curso de graduação, o qual é representado por seu 

Coordenador que deverá atribuir tal função a um professor responsável e que 

providenciará publicação de edital junto à secretaria da Instituição. 

 

Art. 18º. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 (trinta) 

minutos, sendo destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 (quinze) 

minutos para as arguições da banca. 

 

Art. 19º. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a égide 

do processo teórico que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá em 

sociedade, provocando o desenvolvimento social e que articule as necessidades da 

comunidade às possibilidades de melhoria apresentadas pelo autor do trabalho.  

 

Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho pessoal, 

limitador e intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos orientadores e 

Instituição. 

 

Art. 20º. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou igual a 

7,0) o autor terá, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito no 

Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 
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§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para 

apresentação em banca, ou seja, em sua versão final no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC, gerará a reprovação automática do acadêmico. 

 

Art. 21º. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação em 

banca por consenso entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para reorganizar o trabalho e reapresentar à mesma 

banca, com o agendamento de prazos e horários a serem realizados pelo orientador 

em conjunto com a coordenação de curso. 

 

Art. 22º. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais 

documentos relacionados ao andamento da avaliação em banca e apresentar o 

resultado aos acadêmicos após os trabalhos concluídos. 

 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico no dia 

da defesa os prazos que este tem para o depósito no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado reprovado, 

devendo iniciar novo processo de orientação. 

 

Art. 24º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela 

Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Reitoria e Coordenação 

do Curso.  

 

Art. 25º. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação 

pelo Conselho Superior da Uniguaçu (CONSU). 

 

 

2.9.6.3 Do Trabalho de Conclusão de Curso ☞ TCC do curso de Administração 
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1º O Trabalho de Conclusão de Curso ☞ TCC é o resultado de uma atividade 

de natureza acadêmica, que pressupõe a orientação e supervisão semanal por um 

professor do colegiado. 

2º o TCC pode ser caracterizado como investigação de caráter teórico ou 

aplicado, podendo constituir uma pesquisa, um estudo de caso ou de multicaso ou a 

proposição de um relatório de Estágio buscando sugerir melhorias no ambiente 

organizacional da empresa em pesquisa, devendo em todos esses casos enquadrar-

se nas normas técnicas para elaboração de monografias (ABNT) e às Normas 

Técnicas para Trabalhos Acadêmicos da faculdade.  

3º O TCC deverá ter um mínimo de trinta (30) páginas, sem os anexos (os 

anexos não devem ter mais que 20% do total de páginas do trabalho). 

4º Ao concluir a elaboração do TCC, o acadêmico deverá entregar 03 (três) 

cópias impressas à Coordenadoria de Estágios da Uniguaçu (uma para cada 

membro da banca), obedecendo ao prazo determinado pela coordenação de 

estágios. 

5º Quando uma organização estudada desejar que seus dados não sejam 

divulgados, os mesmos serão disfarçados, ou poderá ser utilizado um nome fictício 

para a organização, a fim de que não seja reconhecida. Tal obra não terá caráter 

sigiloso após sua aprovação. 

6º As empresas estagiadas que autorizarem a divulgação das informações 

obtidas no estágio e apresentadas no TCC, deverão fazê-lo por escrito, através de 

documento fornecido pela Secretaria da Uniguaçu. 

7º O acadêmico terá um prazo, após sua defesa, estabelecido pela 

Coordenadoria de Estágios, para entregar o trabalho (formato PDF) para a 

Coordenação de Estágios, contemplando as consideração e alterações 

recomendadas pela banca examinadora. Depositar o trabalho final, pós-banca, 

revisado no Repositório Institucional Público on-line de TCC; 

 

 

2.9.6.4 Das Responsabilidades dos Estagiários 
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1º. Elaborar o projeto e desenvolver o TCC em conformidade com este 

Regulamento e com as orientações da Coordenadoria de Estágios em 

Administração da Uniguaçu; 

2º. Manter contatos semanais com o Professor Orientador, para discussão e 

aprimoramento do seu trabalho, devendo justificar as faltas (em caso contrário 

poderá ser reprovado por Freqüência Insuficiente); 

3º. Entregar as cópias revisadas (ortografia, metodologia, conteúdo e normas da 

ABNT) do TCC à Coordenadoria de Estágios em Administração da Uniguaçu, 

conforme o calendário e as orientações divulgadas pela Coordenadoria;  

4º. Comparecer em dia, hora e local marcados pela Coordenadoria, para 

apresentar e defender a versão final de seu TCC. 

 

2.9.6.5 Da Defesa e Avaliação do TCC 

 

1º. A versão final do TCC será defendida pelo acadêmico perante uma banca 

examinadora composta por três (3) membros nomeados pela Coordenação 

de Estágios, sendo Presidente o Professor Orientador, e os demais membros 

escolhidos entre os professores do colegiado em conformidade com as suas 

competências e disponibilidades. 

2º. Excepcionalmente, poderá fazer parte da banca um membro escolhido entre 

professores de outras Instituições de Ensino Superior, contanto que tenham 

interesse e atuação na área de abrangência do trabalho. 

3º. Todo professor do colegiado deverá estar disponível para participar das 

bancas, conforme designação da Coordenação de Estágios. 

4º. A defesa do TCC é de natureza pública, comprovada através da lista de 

nomes e assinaturas dos presentes. 

5º. A Coordenadoria de Estágios elaborará calendário semestral, fixando prazos 

para a entrega dos projetos e dos TCCs, designação de bancas e realização 

das defesas. 

6º. A cada banca será dado o prazo mínimo de sete dias, a partir do recebimento 

do TCC, para proceder a leitura e avaliação do trabalho, antes de sua defesa. 

7º. Os alunos terão seus trabalhos avaliados pela sua parte escrita e por sua 

apresentação. 
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8º. A Coordenação de Estágio estipulará os critérios de avaliação do texto e da 

apresentação dos projetos e dos TCCs. 

9º. Os alunos serão informados a respeito dos critérios de avaliação dos 

trabalhos. 

10º. O acadêmico terá o máximo de trinta minutos para apresentar seu trabalho 

perante a banca examinadora, cada componente da mesa terá até dez 

minutos para sua argüição, cabendo ao acadêmico igual período para as 

respostas. 

11º. O tempo total da defesa não deverá ultrapassar noventa (30) minutos. 

12º. A atribuição da nota final se dará em um processo sigiloso, após o 

encerramento da etapa de argüição. Sendo encerrada a elaboração da nota, 

ela será divulgada a todos os presentes. 

13º. A banca, por maioria, poderá solicitar ao aluno, com o conhecimento da 

Coordenadoria de Estágios, que reformule aspectos de seu TCC. A 

Coordenação de Estágios estipulará um prazo para que tais reformulações 

sejam apresentadas ao professor orientador, sem que implique em alteração 

na nota atribuída por ocasião da defesa. 

14º. A nota final do TCC não é cabível de recurso por parte do aluno, devendo 

expor suas não-conformidades em relação à sua avaliação durante a sessão. 

15º. O aluno que não entregar o trabalho escrito no prazo determinado, ou 

aquele que não se apresentar para a defesa oral, será automaticamente 

reprovado, ficando o professor orientador desobrigado dos encargos 

referentes à orientação. 

16º. Caso o aluno não faça a entrega da versão final do seu trabalho no prazo 

estipulado pela coordenação de estágio, sua nota poderá ser alterada através 

do consentimento dos membros da banca e da Coordenação de Estágio. 

17º. O professor coordenador do estágio poderá fazer sorteio para apresentação 

em painel conforme regulamento. A avaliação conforme os art 12,13,14. 

 

2.9.6.6 Campos de Estágio 

 

Os Campos de estágio serão constituídos de todas as organizações 

localizadas no território nacional, priorizando as que estiverem localizadas no Estado 
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do Paraná e na região Sul do País que, a julgamento da Coordenação de Estágio, 

ofereçam condições para a prática profissionalizante da Administração e que 

atendam aos objetivos do Estágio. 

a) O estágio poderá ser desenvolvido em uma das seguintes áreas: 

 - Administração de Materiais e Logística;  

 - Gestão ou Gerenciamento Estratégico; 

 - Gestão Financeira;  

 - Gestão da Produção e Operações;  

 - Administração Mercadológica e Vendas;  

 - Gestão de Recursos Humanos;  

 - Gestão da Qualidade;  

 - Gestão Ambiental. 

 - Gestão agroindústrias. 

 

b) Recursos Humanos: os recursos humanos necessários para o desenvolvimento 

das atividades do estágio serão: 

- Professores da UNIGUAÇU;  

- Funcionários do Laboratório de Informática da UNIGUAÇU; 

- Funcionários da UNIGUAÇU. 

c) Recursos Materiais: os recursos materiais para o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado em Administração serão as instalações, equipamentos e 

documentos das empresas caracterizadas como campos de estágio, bem como os 

equipamentos dos Laboratórios da Informática da UNIGUAÇU, a Biblioteca da 

UNIGUAÇU e demais infraestrutura pertinentes a pesquisa. 

d) Recursos Financeiros: os Recursos financeiros necessários ao cumprimento da 

programação dos estágios, serão por conta do acadêmico. 

e) Procedimentos para realização da disciplina ☛ Estágio Supervisionado 

a) Matrícula; 

b) Formação do(s) grupo(s) de estágio(se for o caso); 

c) Escolha da empresa onde será realizado o estágio; 

d) Aprovação pela coordenação de estágio; 

e) Escolha da área de realização do estágio; 

f) Contrato de convênio com a empresa escolhida para o estágio; 
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g) Sugestão dos professores orientadores pelos estagiários; 

h) Definição pela Coordenação de estágios dos professores orientadores, a 

serem designados pelo chefe do departamento; 

i) Definição do calendário pela Coordenação do estágio; 

j) Realização/orientação do estágio junto à empresa; 

k) Elaboração e orientação do relatório de estágio; 

l) Designação das bancas de estágios; 

m) Entrega e defesa dos relatórios de estágios. 

 

 

2.9.6.7 Organização das atividades curriculares 

 

O programa da disciplina de Estágio Supervisionado em Administração será 

um diagnóstico estratégico diz respeito à determinação de como a empresa está, 

colhendo informações, analisado-as e verificando todos os aspectos que se 

relacionam à realidade externa e interna da empresa. No diagnóstico estratégico 

identificam-se as expectativas e desejos quanto ao futuro a empresa por parte 

daqueles que comandam a empresa, se analisa o ambiente externo e as ameaças e 

oportunidades que este apresenta e as melhores maneiras de usufruir dessas 

situações, avaliam-se as qualidades e as deficiências e por fim, analisa-se a 

concorrência. 

Assim é importante entender o que se pode analisar no ambiente externo e 

interno a seguir: 

a) Análise externa da empresa: num ambiente cada vez mais mutável e incerto 

apresentam-se, cada vez mais, oportunidades e ameaças, onde as empresas devem 

buscar aproveitar as oportunidades, bem como procurar diminuir ou absorver as 

ameaças ou adaptar-se a elas. Neste contexto faz-se necessário relacionar a 

empresa ao ambiente, o que se dá através de uma análise externa da empresa.    

b) Análise interna da empresa: na análise interna procura-se evidenciar os pontos 

fortes e fracos da empresa diante da sua atual posição, levando em consideração a 

comparação com as demais empresas do seu setor de atuação. 

c) Missão da empresa: A missão da empresa constitui a razão de ser da empresa, 

determinando o motivo central do planejamento estratégico. Com o seu 
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estabelecimento delimita-se a atual ou futura área de atuação da empresa. Dentro 

da missão deve-se estabelecer os propósitos atuais e potenciais da empresa, 

desenvolvendo cenários estratégicos para a preparação do futuro a empresa. Deve 

ainda adotar uma postura estratégica diante do ambiente, para alcançar os 

propósitos estabelecidos pela missão. Ao delinear a missão, deve-se estabelecer as 

macroestratégias - ações para melhor interação, utilização e geração de vantagens 

no ambiente - e as macropolíticas - orientações de interação otimizada com o 

ambiente em que se basearão as decisões da empresa.  

d) Análise do ambiente externo: A seguir apresenta-se um roteiro para identificar 

as ameaças e as oportunidades, bem como os pontos fortes e pontos fracos da 

organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As forças do microambiente que devem ser analisadas nesse item são:  

Políticas: A luta política, as alterações constitucionais, as mudanças de orientação 

ideológico-partidária afetam a legislação e, portanto, as organizações. Política 

definida permite um posicionamento tranqüilo, enquanto as indefinições geram 

conjecturas e aumentam os riscos envolvidos. 

Novas Leis: A existência de leis conhecidas e tradicionais permite um 

posicionamento previsível, enquanto as mudanças de legislação obrigam os 

reposicionamentos, geram surpresas e instabilidade. 

Economia: Quando estável, permite planejar com facilidade. Política econômica 

mudando de expansiva para recessiva e os ciclos onde controle de preços e salários 

são utilizados como principais instrumentos ocasionam perplexidade e surpresa e 

AMBIENTE EXTERNO ORGANIZAÇÃO 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES PONTOS 
FORTES 

PONTOS 
FRACOS 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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obrigam a prever as pressões internas que levaram às mudanças no ciclo, ou seja, 

antecipar as mudanças para obter o posicionamento adequado. 

Governo: Nos países em desenvolvimento pode ocorrer instabilidade no governo, 

com alterações na estrutura do poder, afetando as organizações. Épocas que 

antecedem as eleições são épocas de indefinição e incerteza acompanhadas do 

enfraquecimento do poder central e, portanto, são geradoras de especulações 

quanto aos rumos futuros. 

Tecnologia: Alguns produtos e processos sofrem alterações tecnológicas no 

decorrer do tempo. Basicamente os produtos não mudam e os processos só se 

alteram gradativamente, em geral compactando e reduzindo custos. Enquanto isso 

outros setores, com alterações tecnológicas dinâmicas tornam obsoletos produtos e 

processos existentes e introduzem novos produtos e novas formas de produzir, 

muitas vezes revolucionarias. 

Setor de Atividade - Quando a posição é sólida e segura nos seus mercados, sem 

ameaças maiores, a necessidade de estratégias explicita fica reduzida. Mas se 

outros setores com outras tecnologias e barreiras de concorrentes lutando por fatias 

de mercado disputam a sobrevivência, as estratégias se tornam obrigatórias. 

Valores sociais: incluem as tradições, valores, tendências sociais e expectativas 

que uma sociedade tem em relação às empresas.  

E outros fatores devem ser considerados de acordo com a empresa escolhida 

na realização do Estágio Supervisionado no microambiente:  

Concorrentes: Quando poucos locais e satisfeitos, gera-se ambiente estável e a 

concorrência se transforma em convivência pacífica. Todavia, a complexidade dos 

negócios leva à competição internacional, ao surgimento de produtos substitutos e à 

disputa de espaços nos mercados. 

Clientes: Épocas tranqüilas geram clientes fiéis, onde prevalece confiança mútua, 

relações cordiais e de alto nível. Épocas turbulentas geram clientes ansiosos por 

produtos diferentes, novos, de custos competitivos e, portanto, também a 

necessidade de se buscar novos mercados. 

Fornecedores: Os tradicionais suprem as necessidades sem problemas. Preços e 

condições de compra são estáveis. Isto caracteriza épocas de tranqüilidade e fáceis 

de planejar. Produtos e fornecedores alternativos, novas fontes, instabilidade de 
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suprimentos de peças, aliados a necessidade de importar caracterizam mercados e 

épocas de mudança e dificuldade com complexidade crescente. 

E outros fatores devem ser considerados de acordo com a empresa escolhida 

na realização do Estágio Supervisionado, como por exemplo: Ameaças de produtos 

substitutos e de novos concorrentes. 

Análise do ambiente interno, dados de identificação da empresa e do 

entrevistado: Nome da organização, Localização, Número de empregados, Área de 

atuação, Porte da empresa (levando em consideração o número de empregados), 

Faturamento, nível de abrangência de operações e participação no mercado total 

dos produtos e/ou serviços da organização (micro empresa, pequena empresa, 

média empresa, grande empresa), Nome do entrevistado, Cargo ocupado. 

Questões gerais e estratégias da empresa estagiada: aspectos financeiros, 

aspectos mercadológicos, aspectos de recursos humanos, aspectos de produção, 

administração de materiais e logística, gestão da qualidade e gestão ambiental. 

e) Planejamento do Estágio (Plano): O plano deverá estar concluído e aprovado 

pelo orientador técnico e metodológico, até o trigésimo dia do início do semestre 

letivo, de acordo com o calendário oficial da UNIGUAÇU, envolvendo as seguintes 

etapas; Diagnostico da organização (preliminar); Plano de atividades: 

- Definir situação problema 

- Justificativa 

 - Objetivos 

- Revisão de literatura 

- Metodologia 

- Cronograma 

- Referências 

f) Desenvolvimento do plano de atividade: a realização do estágio nas 

organizações deverá ocorrer após aprovação da fase anterior (planejamento), e 

seguira os prazos estabelecidos pelo calendário de estagio. 

O desenvolvimento do plano de atividade será orientado, supervisionado e 

deverá abranger: 

- Integração com a realidade empresarial; 

- Levantamento de dados; 

- análise de dados; 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                118 

- Geração de alternativas aos problemas. 

g) Elaboração e defesa do relatório do estágio: a comunicação do estagio 

constitui-se na apresentação escrita, sob forma de relatório de estágio, em forma de 

depósito online na base de dados do site da Uniguaçu, no prazo previamente 

estabelecido pela coordenação de estágio, e pela comunicação feita perante uma 

banca examinadora, designada pelo coordenador de estagio. 

Os alunos que não entregarem no prazo estipulado no calendário de estagio, 

serão considerados reprovados na disciplina Estagio Supervisionado. 

 

 
2.9.6.8 Normas para a elaboração escrita do relatório do estagio 

 
Os relatórios deverão ser redigidos e formatados de acordo com o manual de 

estrutura e apresentação de monografia da UNIGUAÇU. 

 

1° Compete aos professores orientadores: 

- Aprovação do plano de estagio; 

- Acompanhamento e orientação das atividades de estagio na empresa; 

- Orientação, correção e avaliação do relatório de estagio; 

- Controlar a frequência dos estagiários; 

- Manter o coordenador do estágio informado sobre questões pertinentes ao 

desenvolvimento do estágio sobre sua orientação. 

 

2° Encargos didáticos: 

Para cada estagiário ou grupo de estágio será designado um professor 

orientador técnico (área profissionalizante). 

Da carga horária total do estágio, apenas 4 (quatro) horas semanais serão 

usadas para orientação. 

A carga horária, a ser computada para coordenação de estágio, será de 

10(dez) horas semanais. 

 

3° Corpo discente:  

As atividades de estágio poderão ser desenvolvidas individualmente ou em 

grupo de até três alunos, ficando a constituição do grupo a critério dos alunos.  
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Os direitos e deveres dos alunos serão os mesmos previstos para as demais 

disciplinas, ressalvadas as peculiaridades deste regulamento. 

Os alunos, durante a realização do estágio, deverão manter um 

comportamento compatível com a ética profissional. 

 

4° Comentários gerais sobre as normas: 

A leitura das Normas para Realização das Disciplinas estagio Supervisionado 

deve ter permitido compreender as atribuições da Coordenação do Estagio, da 

Comissão de Estágios e da Coordenação do Curso de Administração da 

UNIGUAÇU.  

Como é de competência do Coordenador designar professores para a 

orientação dos alunos, a Coordenação do Estágio Supervisionado, em sua primeira 

reunião com os estagiários, faz o levantamento de suas preferências quanto a 

professores orientadores. De posse deste levantamento o Coordenador de Estágios 

conversa, informalmente, com os professores solicitados, procurando equilibrar os 

interesses, além de considerar qual o número de estagiários é adequado para que o 

professor possa realizar um bom trabalho de supervisão e orientação. A 

coordenação do curso acompanha o processo, apoiando o trabalho do coordenador 

de estágios em suas demandas. 

Realizado o levantamento de orientações, o Coordenador de Estágios 

encaminha ao Coordenador do Curso de Administração a proposta de professores 

orientadores, solicitando que seja feita a designação.  

O Coordenador do Curso, no uso de suas atribuições, e procurando atender 

aos interesses dos alunos, previamente analisado pelo Coordenador de Estágios, 

faz a designação oficial dos professores, que passam, então, a definir o plano de 

estágio a ser cumprido pelo estagiário na empresa. Tendo sido aprovado o plano de 

estagio, dá-se inicio à atividade na empresa, a qual é supervisionada pelo orientador 

e que irá ser relatada no trabalho final, sob a forma de Relatório de Estágio. 

 

2.9.7 Regimento do Núcleo de Ética e Bioética 

 

Criado aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

onze, o Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do Iguaçu ☞ NEB, 
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normatiza as atividades em trabalhos científicos nos diversos cursos da IES, 

conforme regimento a seguir: 

 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA DA IES 
 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - O Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

é órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado às 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, independente na tomada de decisões, quando 

no exercício das suas funções.  

Art. 2º - O Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

tem a finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos dos trabalhos 

científicos em sua integridade e dignidade, contribuindo no desenvolvimento destes 

trabalhos dentro de padrões éticos, metodológicos e científicos. 

Art. 3º - O Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

doravante denominado NEB, atenderá à legislação pertinente e reger-se-á pelo 

presente Regimento. 

§ 1º - Para fins deste Regimento, define-se como trabalhos científicos a classe de 

atividades cujo objetivo é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento 

generalizável, através de métodos científicos de observação e inferência aceitos. 

§ 2º - Todo e qualquer trabalho científico envolvendo seres humanos e animais 

deverão obedecer às recomendações da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, de 10 de outubro de 1996, e dos documentos citados em seu preâmbulo, 

bem como suas alterações posteriores. 

§ 3º - A responsabilidade do iniciador é indelegável, indeclinável e compreende os 

aspectos éticos e legais pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º - Ao NEB compete: 

I - A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos e 

animais, respaldado pela Legislação sobre ética em trabalhos científicos vigente.  
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a) - Cada protocolo de trabalhos científicos será analisado, inicialmente, por pelo 

menos um dos membros do núcleo, responsável pela apresentação de uma 

proposta de parecer, sendo que o parecer definitivo deverá ser deliberado durante a 

reunião mensal, por todos os presentes e, então assinado por todos e encaminhado 

ao responsável pelo protocolo. 

b) - Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser emitido 

um parecer ad hoc. Este parecer será analisado pelo Colegiado na primeira reunião 

ordinária que ocorrer e poderá ser por ele alterado. 

c) - Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até quarenta e 

cinco dias contados da data do protocolo. 

II - manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua 

tarefa; 

III - manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco anos 

após o término do projeto, à disposição das autoridades competentes; 

IV - proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios 

anuais dos iniciadores envolvidos; 

V - desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da 

ética na ciência; 

VI - receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam 

alterar o curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação ou 

suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de 

consentimento;  

VII - requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em caso de 

denúncia de irregularidades da natureza ética nos trabalhos científicos e, havendo 

comprovação, comunicar o fato à instância superior a que lhe compete. 

Art. 5º - O NEB poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à 

instituição, no caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos 

específicos sobre algum projeto analisado. 

Art. 6º - Considera-se antiética a interrupção dos trabalhos científicos já 

aprovados sem justificativa aceita pelo NEB. 

Art. 7º - A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em 

uma das seguintes categorias: 

I - aprovado; 
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II - com pendência: quando o Núcleo considera o protocolo aceitável, porém 

identifica determinados problemas no protocolo do trabalho científico, no formulário 

de consentimento, ou em ambos, e recomenda uma revisão específica, ou solicita 

uma modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em 60 

(sessenta) dias pelo iniciador; 

III - retirado: quando transcorrido o prazo dado ao iniciador para a revisão, o 

protocolo permanece pendente; 

IV - não aprovado; 

V - aprovado e encaminhado, com o devido parecer, no caso de protocolos dos 

trabalhos científicos em áreas temáticas especiais, referentes a: 

a) genética humana e ou animal; 

b) reprodução humana e ou animal; 

c) fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos novos (fases I, II e III) ou 

não registrados no país (ainda que fase IV), ou quando a pesquisa for referente a 

seu uso com modalidades, indicações, doses ou vias de administração diferentes  

aquelas estabelecidas, incluindo seu emprego em combinações; 

d) novos equipamentos, insumos e dispositivos para a saúde ou não registrados no 

país; 

e) novos procedimentos ainda não consagrados na literatura; 

f) populações indígenas; 

g) projetos que envolvam aspectos de biossegurança; 

h) Trabalhos científicos coordenados do exterior ou com participação estrangeira 

que envolvam remessa de material biológico para o exterior; 

i) projetos que, a critério do NEB, devidamente justificados, sejam julgados 

merecedores de análise superior. 

Parágrafo Único: o início do desenvolvimento do trabalho científico somente se dará 

após a aprovação do NEB.  

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8º - O NEB é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas 

áreas do conhecimento, designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das 

coordenações de curso. 
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§1º - O mandato dos membros do Núcleo de Ética será de 03 (três) anos, permitida 

a recondução e, a cada ano, em função da necessidade e experiência, poderá ser 

renovado um terço do Núcleo. 

§2º - No NEB haverá um membro, convidado pela IES, escolhido dentre os vários 

segmentos da sociedade usuária de suas atividades. 

Art. 9º - Haverá no NEB um Presidente, designado pela Reitoria, com 

mandato de 3 (três) anos, permitindo-se a recondução. 

Art. 10º - Compete ao Presidente do NEB: 

I - convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

II - assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Núcleo; 

III - distribuir os trabalhos científicos recebidos para análise e parecer dentre os 

membros do Núcleo; 

IV- requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente em caso de 

denúncia de irregularidade de natureza ética nos trabalhos científicos e, havendo 

comprovação, comunicar o fato à instância superior competente; 

V - exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas as 

atividades do Núcleo de Ética. 

 

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Presidente do NEB será indicado pela Reitoria 

o Vice-Presidente, para mesmo mandato do Presidente, que ficará incumbido de: 

I - auxiliar o Presidente nas tarefas administrativas; 

II - substituir o Presidente nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

III - orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas de 

pesquisa com seres humanos e animais; 

Parágrafo único ☞ Para apoio e auxílio ao Presidente e ao Vice-Presidente do NEB 

será indicado pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do recebimento, 

registro, arquivo de todos os projetos apresentados para análise e aprovação, 

assentamentos do Núcleo, expedição e controle da correspondência. 

Art. 12. Os membros do Núcleo de Ética e Bioética não terão remuneração no 

desempenho desta tarefa, conforme dispõe o item 10 do capítulo VII da 

Resolução/CNS nº 196 de 10/10/96. 

Art. 13. O NEB reunir-se-á na sala de reuniões da IES, ordinariamente, uma 

vez por mês, conforme calendário semestral divulgado para a comunidade 
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acadêmica e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do 

Presidente ou de, no mínimo, metade dos seus membros, com 48 (quarenta e oito) 

horas de antecedência, observando-se o quórum de 1/3 (um terço) de seus 

membros para a instalação, sendo suas decisões tomadas por maioria simples. 

Art. 14. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados 

por decisão do NEB e cópias deles enviadas aos autores, ao Coordenador dos 

trabalhos científicos.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo 

próprio NEB. 

Art. 16. O suporte material e financeiro para o funcionamento do Núcleo de 

Ética e Bioética será fornecido pela IES. 

Art. 17. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua publicação. 

 

 
2.9.8 Regimento do Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu (NAU) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade das Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU) 

está subordinado à Reitoria das Instituição. 

 

§ 1º. As Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU fortalece 

o comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se em 

proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou 

temporária) e à pessoa com deficiência, que apresente completo ou parcial 

comprometimento de suas capacidades motoras, visuais, auditivas, cognitivas ou 

quaisquer outras que necessitem de auxílio na busca por condições igualitárias. 
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§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do conhecimento, 

relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de graduação ou pós-

graduação oferecidos pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o processo 

de inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com necessidades especiais 

nas dependências da Instituição. 

 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

I ☞ Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das 

pessoas com deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com 

base nas orientações legais previstas na ordem federal e nas demandas legais em 

vigor; 

II ☞ Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, 

tecnológicas-digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com 

as normas da ABNT ☞ NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações 

legais de ordem federal; 

III ☞ Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, 

discriminação de pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio com 

a diferença e a diversidade; 

IV ☞ Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o desenvolvimento 

de adaptação curricular e adaptação avaliativa e para colaboradores para que 

realizem o atendimento adequado; 

V ☞ Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da comunidade, 

levando em consideração o desenvolvimento da inclusão e acessibilidade; 

VI ☞ Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e comunicação 

alternativa; 

VII ☞ Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, verificando a 

demanda relacionada ao processo educativo inclusivo e atividades laborais; 

VIII ☞ Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que 

compõe o Núcleo, bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, 

contando com o apoio da Reitoria das Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de forma 

transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da igualdade. 

§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais 

habilitados na área de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão desenvolvidas 

por uma Equipe designada pela Reitoria da Uniguaçu, desde que os membros 

tenham relação ou desenvolvam atividades relacionadas à acessibilidade. O(a) 

Coordenador(a) do Núcleo responderá por ele em todas as instâncias da IES, 

reportando as atividades realizadas à Reitoria. 

 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por representantes 

docentes, discentes e da comunidade, bem como com parceiros do Núcleo, os quais 

deverão ter conhecimento, vivência e habilidades voltadas à acessibilidade. 

 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 

I ☞ Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II ☞ Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III ☞ Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo à 

Reitoria da IES; 

IV ☞ Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à 

Reitoria da IES: 
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V ☞ Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando em 

consideração as leis em vigência, no que dizem respeito à sua competência; 

VI ☞ Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou que 

por sua urgência careçam de pronta solução; 

VII ☞ Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha a 

infraestrutura que melhor atenda às necessidades dos estudantes, professores e 

comunidade acadêmica; 

VIII ☞ Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como 

sobre casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 

 

Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

I ☞ Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II ☞ Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 

III ☞ Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III ☞ Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 

IV ☞ Propor e realizar atividades de formação para o grupo administrativo/gestor e 

acadêmico da IES; 

V ☞ Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-

pedagógico e recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou 

funcionários da Uniguaçu, negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI ☞ Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de observar a 

estruturação física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 9050:2004, 

apontando parâmetros a serem adaptados nos projetos, construções, instalações, 

edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos; 

VII ☞ Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia 

Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com Instituições e 

com projetos de extensão que trabalhem com este fim; 

VIII ☞ Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa através 

de veículo reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX ☞ Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros eventos 

científicos representando o NAU; 

X ☞ Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 
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XI ☞ Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com o 

planejamento do NAU; 

XII ☞ Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que seguem 

esta linha de trabalho; 

XIII ☞ Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade em 

eventos promovidos pela Uniguaçu. 

 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

I ☞ Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II ☞ Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 

III ☞ Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das reuniões de 

planejamento e deliberação das atividades. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo 

Coordenador do NAU quando houver a necessidade. 

 

Art. 11 ☞ As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão 

realizadas bimestralmente nas dependências das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 12 ☞ Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do 

Núcleo. 

 

Art. 13 ☞ Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e 

consolidação de políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) para docentes e funcionários técnico-administrativos e estudantes com 

deficiência física, sensorial e intelectual. 
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Art. 14 ☞ As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com os 

diversos setores da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com instituições da 

sociedade civil organizada voltadas às ações de inclusão, acessibilidade. 

  

Art. 15 ☞ O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento dos 

estudantes com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com deficiência, 

a cada início do semestre letivo e em casos especiais ao longo do semestre. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 16 ☞ A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao processo 

de autoavaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

NAU e pela Reitoria da IES. 

 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário 

 

 
 
2.10 INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

 
A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória entende que 

o seu desenvolvimento está vinculado à comunidade de que é originária, e busca a 

institucionalização de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma a 

contribuir com essa comunidade.  

Pelo ensino, a Faculdade atende a população através da preparação para a 

cidadania com competência técnica e política. A pesquisa possibilita ao saber 
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acadêmico a articulação com os vários setores da sociedade, identificando aquilo 

que deve ser pesquisado, suas finalidades e interesses, e como os novos 

conhecimentos podem participar da dinâmica das transformações sociais. 

Tanto a pesquisa básica quanto a aplicada tem sido discutidas em suas 

formas de sistematização, para direcionamento à instalação de uma forma 

participativa de estudo dos grandes problemas de cada área. 

O acadêmico do curso de Administração tem a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos por meio das experiências do estágio supervisionado, participação 

em congressos, eventos especiais e palestras, desenvolvendo atividades 

complementares e de extensão. A IES oportuniza a participação dos acadêmicos em 

programas, projetos e atividades de iniciação científica ou extensão ou práticas 

investigativas, como os citados abaixo:  

a) Semana de Iniciação Científica: evento realizado pela IES em que os discentes 

podem apresentar trabalhos científicos, sob a orientação de professores dos cursos, 

realizados durante o ano letivo. O trabalho é apresentado para a comunidade em 

geral via apresentação oral ou painéis. 

b) Jornal Institucional: a primeira edição da Gazeta UNIGUAÇU data de 03/03 de 

2003 e durante o período, esse veículo informativo da IES vem mantendo a 

comunidade universitária informada sobre eventos promovidos pelos cursos. São 

contempladas no jornal, ainda, a produção e as atividades técnicas acadêmicas, 

científicas e artísticas da UNIGUAÇU, divulgadas tanto para o público interno quanto 

para o externo. O Jornal tem mantido uma tiragem média mensal de 10 mil 

exemplares e é distribuído gratuitamente a professores, acadêmicos e técnico-

administrativos, bem como às escolas secundaristas da região. Circula também em 

órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e em redações de veículos de 

comunicação da cidade. Ex-acadêmicos e membros da comunidade universitária 

também recebem o jornal, que é enviado ainda a outras Faculdades da Região do 

��✄✆ ☎✍ ✏✡✂�✄✂✁ ✒�✟✓�✟ � ✁✍✞✞�✂✆✄ ✍ �☞✆✞✞✍ ✝✍☛-✄✌☛✆�☎ ☛� ✁✑✡✌☛� ☎� ✏✎✒☎ ✁✞ ✆☎✌✄✎✆✞

do Jornal Gazeta UNIGUAÇU (www.uniguacu.edu.br). Suas informações têm se 

constituído em um excelente instrumento de integração entre as diferentes áreas 

dos Cursos, setores da UNIGUAÇU e a comunidade loco-regional. 
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c) Programa na Rádio Educadora Uniguaçu ☞ O Programa dos cursos de da 

UNIGUAÇU vai ao ar, mensalmente. Tal programação socializa as atividades 

promovidas pelos Cursos da IES, promove debates ao vivo e entrevistas.  

✞� ✌✄✑✍✒☛☞✟✓✔✄ �✁✒-✂☛✒✆✕✄ A IES possui um sistema de comunicação interno via 

provedor.  A comunidade acadêmica pode acessar informações tais como: páginas 

dos cursos, notas, freqüência, documentos da Faculdade, atividades, agenda de 

estágios, TCC´s e eventos, dentre outros.  

e) Painéis eletrônicos informativos: A estrutura da Faculdade comporta dois 

painéis eletrônicos, no hall de entrada dos prédios (área de convivência e lazer). 

Proporcionando, assim, um sistema de informação ágil, bem como um ambiente 

mais agradável para a comunidade e visitantes, promovendo a socialização das 

informações. 

f) Revistas Científicas: Cumprindo seu papel de socializadora e difusora de 

conhecimentos, a IES publica semestralmente duas revistas de caráter científico. 

Trata-se da Revista Eletrônica das Ciências Sociais Aplicadas MEDITATIO com 

periodicidade semestral (publicação de artigos, resumos e resenhas dos docentes),  

REVI - Revista de Estudos Vale do Iguaçu (publicação de artigos, resumos e 

resenhas dos docentes) e a Revista Científica de Periodicidade Anual do Encontro 

de Iniciação Científica e Mostra de Pós Graduação, produzida a partir de artigos dos 

acadêmicos (participantes e expositores no Programa de Iniciação Científica). 

 

 

 

 

2.10.1 Programa institucional de iniciação científica 

 

Toda Instituição de Ensino Superior deve estimular e promover a pesquisa 

nos domínios dos conhecimentos nela ministrados, assim como proporcionar 

oportunidades para que os profissionais atualizem constantemente suas 

competências dentro do seu campo de atuação. 

Neste sentido, cabe às Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de 

União da Vitória a divulgação na comunidade dos progressos relativos às suas áreas 

de ensino. Instalar um projeto que fomente e desperte o interesse para a 
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investigação científica é, portanto, importante para o próprio desenvolvimento da 

região.  

Para o estabelecimento de um programa de pesquisa, é necessário definir 

linhas orientadoras das atividades científicas, coerentes com os objetivos da 

Instituição, assim como mecanismos de seleção e de avaliação sistemáticas, com a 

finalidade de assegurar a execução, qualidade e pertinência dos projetos. 

As linhas de pesquisa a serem desenvolvidas no curso de graduação de 

Administração foram determinadas pelo corpo docente e discente do curso, Pró-

reitoria Acadêmica e direção da Instituição para o desenvolvimento das linhas de 

pesquisa e a adequação dos projetos de iniciação científica e estágios.  

 Adquirir suporte científico para realização do diagnóstico, compreensão e 

análise dos processos da administração, visando um desenvolvimento das 

dimensões empresariais, socioculturais, econômicas, ambientais, políticas e éticas;  

Uma das modalidades de pesquisa é exercida em nível de Iniciação 

Científica. Esta modalidade deve ser estimulada como forma de motivação, de tal 

forma que o discente possa experimentar a articulação teoria-prática em seu 

processo de aprendizagem ao mesmo tempo em que eleva a qualidade de ensino 

da própria Instituição. 

A iniciação científica pode realizar-se com a execução de projetos de 

pesquisa sob orientação de professores com qualificação acadêmica e prática de 

pesquisa; ou ainda com planos de trabalho, em que a pesquisa do acadêmico se 

integre a um projeto mais amplo desenvolvido por professores. 

Segundo a resolução normativa nº 006/96 CNPQ/PIBIC, os programas de 

iniciação científica visam: 

a) incentivar a participação dos estudantes de graduação em projetos de pesquisa, 

para que desenvolvam o pensamento e a prática científica com a orientação de 

pesquisadores qualificados; 

b) estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação no 

processo acadêmico, utilizando a capacidade de orientação à pesquisa; 

c) qualificar recursos humanos para os programas de pós-graduação e aprimorar o 

processo de formação de profissionais para o setor produtivo; 

d) contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. 
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O Programa de Iniciação Científica poderá contribuir significativamente para 

o aumento da qualificação docente da própria Instituição em que se insere. 

As atividades complementares na modalidade de programas ou projetos de 

iniciação científica e prática de investigação são regulamentadas pela Resolução 

01/2003 ☞ CONSEPE, especificamente nos artigos 16 a 44. As atividades de 

iniciação científica do curso de Administração acontecem no decorrer do período 

acadêmico por iniciativa dos professores e dos acadêmicos, bem como no Estágio 

Supervisionado II. Este momento de estágio atua como instrumento de inserção do 

acadêmico no universo da pesquisa, pois busca integrar em atividades de caráter 

institucional (projeto de pesquisa, grupos de pesquisa ou projetos de extensão com 

ou sem bolsa), ou com parceiros como empresas, institutos, cooperativas, 

comunidades e ONGs. 

 

2.10.2 Incentivos às atividades de pesquisa e iniciação científica 

 

A IES insere atenção especial em: 

� identificar linhas prioritárias, baseadas no perfil dos cursos da 

Instituição, não afastando a necessidade do retorno social; 

� interagir com a sociedade, permitindo que as contribuições 

relacionadas a cada pesquisa possam ser percebidas, utilizadas e aplicadas no meio 

social; 

� fomentar a criação de grupos de pesquisa apoiados às linhas de 

pesquisa prioritárias da Instituição; 

� criar canais de divulgação dos resultados das pesquisas, notadamente 

a criação e a manutenção de uma revista de divulgação científica; 

� estabelecer convênios, associações e contratos com instituições de 

pesquisa, órgãos de fomento e quaisquer outros organismos institucionais que 

possam gerar recursos (financeiros ou não) que facilitem a conclusão de pesquisas 

e/ou que fortaleçam grupos de pesquisa da Instituição; 

� prover condições de infra-estrutura física para que os grupos de 

pesquisa sejam consolidados. 
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O curso de Administração, juntamente com a IES, incentiva periodicamente a 

apresentação de trabalhos de iniciação científica em mostras realizadas na IES e 

fora dela, onde os acadêmicos podem divulgar seus trabalhos a Revista Científica 

de Periodicidade Anual do Encontro de Iniciação Científica e Mostra de Pós 

Graduação, Revista Eletrônica MEDITATIO e a  Revista REVI - Revista de Estudos 

Vale do Iguaçu, destinadas a publicar trabalhos oriundos da comunidade acadêmica.   

 

2.10.3 Incentivos às atividades de extensão 

 

Os acadêmicos têm oportunidade de participar de várias atividades de 

extensão, desde cursos específicos de Administração e afins, até atividades que 

contam com a participação da IES. Estas atividades são apresentadas no relatório 

semestral elaborado pela coordenação do curso. 

A integração teórico/prática ocorre durante a oferta da parte prática (aulas 

práticas) do conteúdo acadêmico e durante a realização do estágio supervisionado 

de Administração. O exercício prático realizado pelo acadêmico tem um grau de 

dificuldade crescente, mesmo no estágio supervisionado. Adicionalmente, durante 

atividades extraordinárias (projetos de extensão à comunidade e realização de 

atividades complementares e sociais), que contem com a participação da IES, os 

acadêmicos têm a oportunidade de, com a presença de professores, realizar 

experimentações da prática profissional. 

Sob este aspecto, os objetivos principais são: 

� estabelecer perfis de oferta de cursos de extensão na Instituição, 

valorizando os perfis de seus grupos de pesquisa; 

� estimular a multidisciplinaridade, colaborando, inclusive com a aliança 

com outras instituições; 

� aproximar a sociedade regional, através de programas rápidos de 

capacitação a um custo permissível; 

� humanizar o tratamento do discente, através de programas de apoio 

pedagógico, médico, odontológico, psicológico e quaisquer outros programas que 

facilitem a vida acadêmica; 

� propor programas que despertem o senso crítico comunitário, tais 

como: programas de conscientização ambiental; programas de conscientização 
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política, programas de conscientização econômica e/ou quaisquer outros que 

permitam que a Instituição cumpra seu papel social de apoio à sociedade. 

A Instituição, em sua ampla constituição, desenvolve, a mais de dez anos 

projetos de extensão que, além do processo de aprendizagem, promovem 

desenvolvimento social, cidadania, responsabilidade social e ambiental, inovação e 

empreendedorismo. 

Na LDBN 9394/96, Art. 43, inciso VII, prevê que a extensão deve ser aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição de ensino. Esse processo deve ser respeitado para que sempre ocorra a 

aproximação entre instituição e sociedade. 

Assim, em 2003, a Instituição apresentou um projeto na câmara municipal de 

Vereadores de União da Vitória, sobre a conversão do valor referente ao Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) em bolsas parciais de estudo para 

alunos matriculados na Uniguaçu. O projeto foi aprovado e culminou na edição da 

Lei Municipal nº 3085 de 29 de setembro de 2003, que entrou em vigor em janeiro 

de 2004. 

Portanto, desde de 2004, como uma das políticas de extensão da instituição 

em conjunto com o Munícipio de União da Vitória, parte do ISS recolhido pela 

Instituição passa ser destinado a bolsas para alunos economicamente carentes, 

devidamente matriculados nos cursos de graduação da instituição. A existência 

dessas bolsas, integrais ou parciais, propicia uma maior eficácia no desenvolvimento 

de atividades de extensão porque em contrapartida às bolsas recebidas, os 

acadêmicos passam a estar à disposição de seus orientadores para o 

desenvolvimento de projetos voltados aos interesses da comunidade, tornando-se 

agentes de transformação das realidades sociais e locais. À Instituição cabe 

gerenciar, organizar e implementar os programas, fornecendo apoio técnico e 

científico, destinando também, professores orientadores. Estes estão subordinados 

às coordenações dos respectivos cursos de graduação e à Coordenação Geral de 

Atividades Complementares e Sociais e à Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão. 

A Uniguaçu trabalha na viabilidade da realização de políticas de extensão, 

principalmente na busca pela capacitação do profissional dentro do mercado de 
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trabalho, bem como do futuro profissional, com vistas à preparação do acadêmico, 

com isso, envolve os membros da comunidade, para o enfrentamento de situações 

cotidianas e dos mais variados desafios impostos à sociedade. 

 Como parte da política de extensão, as propostas de atividades levam em 

consideração, sempre, cinco modalidades de extensão a seguir: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados que respondem a demandas, 

atendidas, ou não, pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-

graduação. Esses cursos podem ser predominantemente presenciais. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como: palestras, seminários, 

exposições, congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do 

conhecimento. Destacam-se os Simpósios de cada grande área da Instituição, os 

quais são recorrentes e programáveis a cada ano.  

c) Projetos de Extensão Continuados: têm como objetivos o desenvolvimento de 

comunidades, a integração social e a integração com instituições de ensino. São 

projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano 

seguinte, mediante solicitação encaminhada à Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão. 

d) Programas especiais, ou regimes especiais: preveem a realização contínua, 

ou inovadora de disciplinas presentes nas matrizes curriculares dos cursos, as quais 

poderão ser aproveitadas nos cursos de graduação da Instituição, após solicitação 

formal, por parte do aluno, aos colegiados. Servem, também, como processo de 

nivelamento e reenquadramento das disciplinas. 

e) Programas permanentes: são empreendimentos que se caracterizam por uma 

organização estável e por disponibilizar a divulgação científica, artística e cultural 

tendo a sociedade e várias comunidades atendidas no transcorrer do ano letivo. 

Aqui se encaixam os estudantes da bolsa ISS. 

 Assim, Uniguaçu desenvolve, de forma plena e consistente, os projetos de 

extensionistas dentro das grandes áreas do conhecimento que abarcam os cursos 

de graduação da Instituição.  

Todos os projetos de extensão têm seu enquadramento em uma das cinco 

modalidades de extensão prevendo o encaixe da proposta em uma das quatro áreas 

temáticas a seguir: 
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a) Acadêmico: Busca realizar ações de melhoria institucional, no que diz respeito à 

formação dos docentes e discentes e sociedade. 

 b) Cultural: Tem o propósito desenvolver ações de valorização e disseminação do 

conhecimento na IES e nas comunidades ao seu entorno demais segmentos da 

sociedade. 

c) Científico: Busca promover ações de desenvolvimento técnico-científico de 

relevância acadêmica e social na resolução de problemas sociais. 

d) Responsabilidade social: Realizar ações que conduzam ao desenvolvimento e a 

conscientização da comunidade com relação aos valores da ética e da 

sustentabilidade, promovendo uma sociedade mais justa, cidadã e ativa. 

 

  A Instituição tem desenvolvimento, e envolvimento de todos os seus cursos 

de graduação, em projetos extensionistas que envolvem as modalidades e 

temáticas, dentro do Programa de Extensão, no qual são cadastrados os projetos de 

extensão.  

  Na busca pela integração e expansão do conhecimento e da práxis constante, 

o curso de Administração da Uniguaçu desenvolve os seguintes projetos: 

 

a) ✁✂✄☎✆✝✄ ��✆ ✒✆✠✡☞☛✄ ✟ ✁✆✠✡☞☛✄ ✂✁✏✁�✕: desenvolvido pelo curso de 

Administração, em parceria com Sebrae, Paraná, enquadra-se na modalidade de 

Projetos de Extensão, na área temática Acadêmica, que tem por objetivo capacitar 

acadêmicos para serem Agente de Orientação Empresarial no atendimento de 

microempresas e microempreendedores individuais. Por meio do programa, os 

acadêmicos se tornam um Agente de Orientação Empresarial, realizando visitas na 

empresa e aplicando um diagnóstico de gestão básica, abrangendo temas como 

finanças, operações e mercado. Em seguida, algumas soluções para melhoria do 

negócio são sugeridas. Desta forma, os microempreendedores recebem 

atendimento especializado do Sebrae, com foco em gestão empresarial, de forma 

presencial, gratuita e continuada. 

b) ✁✂✄☎✆✝✄ �✌✟✑✄✟✒☎✟ ✁✍✆✂☛☞☛✝✝✂☛✟ ✞✄ ✌✍✂✎✄ ✞✆ ✏✞✑☛✒☛✎✝✂✟✓✔✄ ✄✟✂✟ ✄

✞✆✎✝☛✆✍✂✟✂✕: desenvolvido pelo curso de Administração, enquadra-se na 

modalidade de Evento, na área temática Acadêmica e Cultural, abrange os 

acadêmicos do curso, os colocando a frente de dificuldades encontradas pelo 
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administrador no desenvolvimento de suas funções gerenciais, trabalhando com 

estratégias de promoção por meio da publicidade e da propaganda. Praticando as 

ações publicitárias de marketing no mercado. Os acadêmicos dos quartos períodos 

durante 40 dias buscam vender espaços de publicidade e fechar parcerias junto às 

empresas da região para divulgarem suas marcas e o curso de administração 

durante a campanha do vestibular da Uniguaçu.  

c) ✁✂✄☎✆✝✄ ��✝✟✂✝✍✄ ✁✟✂✟✠✆✕: desenvolvida pelo curso de Administração, em 

parceria com o Sebrae Paraná e com os demais cursos de graduação e pós-

graduação da Instituição, enquadra-se na modalidade Programas Especiais, na 

área temática Acadêmica, e busca incentivar os acadêmicos na criação e 

desenvolvimento de novas ideias e negócios, dando suporte e capacitação para os 

projetos inovadores de alta tecnologia.  

Essas são algumas das atividades de Extensão realizadas pelo curso de 

Administração da Uniguaçu. Todas as atividades de extensão serão 

apresentadas/divulgadas na página da Uniguaçu, bem como nos murais disponíveis 

na Instituição, sendo constantemente atualizadas. Cabe, também, ao responsável 

pela atividade sua divulgação.  

A interação entre Instituição e comunidade é plena em cada projeto 

extensionistas, funcionado como um processo de construção e ampliação do 

conhecimento, fazendo com que a comunidade, a localidade e a região possam 

crescer e se desenvolver em todas suas instâncias, frentes e áreas. A realidade é 

colocada em jogo, frente os estudos teóricos de sala de aula, por isso a proposição 

de atividades que envolvam, sempre, a sociedade e o conhecimento apreendido 

pelo estudante é que fazem movimentar o desenvolvimento sustentável e eficiente. 

É assim que Uniguaçu trabalha com extensão, levando em consideração seu 

Programa Extensão Universitária. 

 

2.10.4 Participação dos acadêmicos em atividades articuladas com a 

administração de empresas e de serviços ou de atividades fora da IES.  

 

A realização de atividades complementares leva os acadêmicos à 

participação individual neste tipo de atividades. Adicionalmente, a IES promove 

eventos (Semana Acadêmica de Administração, cursos de extensão, Encontros de 
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Iniciação Científica e outros) que possibilitam ao acadêmico o contato com 

experiências de natureza diversa das acadêmicas. Há, ainda, por iniciativa do 

próprio acadêmico, espaço para a realização de estágios (não-curriculares) e 

participações especiais (demonstrações, palestras, etc.) em entidades públicas de 

amparo e assistência à comunidade. 

O profissional que se forma, dentre outras opções, será um novo funcionário 

ou proprietário de uma empresa. Esse fato torna mais nítida a importância que a 

Empresa ou a sociedade possuem na condução de um curso de nível superior. 

Com a finalidade de fortalecer o laço entre a Faculdade, empresas, 

segmentos, organizações sociais e comunidade em geral, algumas diretrizes são 

adotadas:  

� maior aproximação com segmentos comerciais; 

� inclusão de conteúdos nos programas das disciplinas que permitam atender 

às necessidades da futura relação do Administrador; 

� criação de eventos que fortaleçam o elo entre empresa e faculdade; 

 

Para tanto, algumas ações são constantemente executadas para que esse 

anseio seja atingido: 

� realização de encontros, simpósios, visitas técnicas, show tecnológico, feiras, 

enfim, eventos que permitam uma maior aproximação entre acadêmicos e 

empresas; 

� intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior; 

� fornecimento de disciplinas de estudos complementares e/ou atividades de 

extensão que permitam atualizar os conteúdos das disciplinas; 

� capacitação do corpo docente, por meio de cursos de extensão, pós-

graduação lato-sensu, certificações, simpósios, seminários e workshops de 

interesse ao perfil do curso; 

� organização de projetos que oportunizem a realização de atividades 

complementares, como ações e projetos sociais.   

 

2.11 POLÍTICA DE INCENTIVO E CONCESSÃO DE BOLSAS PELA INSTITUIÇÃO 

 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                140 

As Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória, 

contam com a Política Institucional, cujo objetivo é incentivar a continuidade dos 

estudos dos acadêmicos, visando a inclusão social e neste caso, minimizar as 

dificuldades financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente matriculados. 

A Política Institucional estabelece critérios para a concessão de bolsa de 

estudo e abatimentos nas mensalidades dos acadêmicos. Está vigorando desde 

2001 (ano de início das atividades da IES) e abrange, desde então, 

aproximadamente metade do efetivo discente em todos os semestres. No período 

em curso o corpo discente possui algum tipo de bolsa ou desconto. As formas de 

concessão de bolsas de estudo são as seguintes: 

- As Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória e 

empresas da região celebram um convênio de cooperação mútua, por intermédio do 

qual a UNIGUAÇU, além de inserir a empresa em seus projetos sociais, concede 

bolsa parcial ao acadêmico/funcionário e em contrapartida, a empresa concede 

bolsa de estudo parcial para seu funcionário/acadêmico.  

- As Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória conta com 

a Política Institucional que concede bolsas parciais especiais aos acadêmicos, como 

incentivo ao acadêmico interessado em cursar duas graduações 

concomitantemente; a IES concede bolsa parcial de até 50% sobre o valor da 

mensalidade do curso que já se encontra em andamento. 

- Para garantir o ingresso de pessoas do mesmo grupo familiar em instituições 

privadas, a Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória 

proporciona bolsa parcial para cada membro da família que estiver devidamente 

matriculado.  

- Descontos ou bolças da instituição: 

a) Desconto convênio empresas: pessoas da mesma empresa recebem descontos 

se caso a empresa for conveniada. 

b) Para funcionários, professores e respectivos familiares é concedida bolsa no 

percentual de 50% e 30%, respectivamente, sobre o valor da mensalidade; 

c) indicação do acadêmico: outra forma de minimizar as dificuldades financeiras e 

proporcionar a permanência do acadêmico na IES é a concessão de bolsa de até 

100% (cem por cento) sobre o valor da mensalidade, da seguinte forma: a cada 
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novo acadêmico matriculado por indicação do acadêmico, este fará jus a 5% (cinco 

por cento) de desconto.  

d) Bolsas de trabalho ou de administração: a IES oferece algumas bolsas de 

trabalho aos discentes. O programa se intitula Bolsa Universitária e atende uma 

considerável parcela dos estudantes que as recebem mediante realização de 

estágios em vários setores da IES. A concessão de Bolsas-estágio se dá por 

processo de seleção que contempla a condição sócio-econômica, a necessidade de 

manutenção do estudante no ensino superior e o desempenho acadêmico.  

e) Programa de incentivo social solidário - ISS: trata-se de parceria entre a IES e 

a Prefeitura Municipal de União da Vitória, pelo qual são concedidas bolsas parciais 

com recursos provenientes do ISS (Imposto Sobre Serviços), cujo público principal é 

os acadêmicos de baixa renda os quais, recebendo o auxílio financeiro, fazem a 

contrapartida, desenvolvendo projetos de extensão e iniciação à pesquisa. 

F) Prouni - a Uniguaçu está vinculada ao Prouni ☞ Programa Universidade para 

Todos, do Governo Federal, que concede bolsas parciais e integrais para 

acadêmicos economicamente carentes.  

h) FIES ☞ programa de financiamento pelo governo federal. 

I) Programa Estude: programa de financiamento próprio das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu ☞ Uniguaçu. 

H) Mensalidade Fex ☞ Financiamento próprio da Uniguaçu. 

 

Bolsa do ISS 12 3,69 % 

Desconto convênio empresa 11 3,38 % 

Desconto Familiar 27 8,31 % 

FIES 29 8,92 % 

Desconto Indicação 5% 22 6,77 % 

Programa ESTUDE 26 8,00 % 

PROUNI TOTAL 17 5,23 % 

PROUNI Parcial 50% 26 8,00 % 

Desconto Egresso 4 1,23 % 

Melhor Aluno 1 0,31 % 

Politica IES 2 0,62 % 

POLÍTICA INSTITUCIONAL E BOLSAS NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nº de alunos ativos em Administração 352  2017/2 
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Desconto Para Técnico em Adm 4 1,23 % 
Total de alunos beneficiados 181 55,69 % 

 

Fonte: RELATÓRIO FINANCEIRO DA IES, 2017/2 

 

2.12 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA: COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

 

2.12.1 Atuação do coordenador do curso 

 

A coordenação do curso é atribuição do Coordenador do curso, indicado 

pelo Diretor Geral, dentre os professores do curso. O Coordenador do curso de 

Administração das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da 

Vitória atua intensamente na gestão do curso, promovendo a integração entre 

coordenação, direção e acadêmicos, por meio de atendimentos individuais ou em 

grupos e mesmo coletivamente. Promove, estimula e participa de atividades 

acadêmicas e sociais, possibilitando a interlocução entre coordenação e 

acadêmicos, comunidade interna e comunidade externa.  

O Coordenador tem as seguintes atribuições:  

As atribuições da Coordenação do Curso, conforme consta no Regimento 

Interno da UNIGUAÇU são: 

� Coordenar todas as atividades do Curso, representando-o junto às 

autoridades e órgãos da Faculdade; 

� Convocar presidir as reuniões dos professores do Curso; 

� Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como 

a assiduidade dos professores e acadêmicos; 

� Apresentar semestralmente à Reitoria, relatórios de suas atividades e do 

Curso sob sua responsabilidade; 

� Sugerir a contratação ou a dispensa de pessoal docente e de monitores sob 

sua responsabilidade; 

� Encaminhar à Secretaria Geral, nos prazos fixados, os relatórios e 

informações sobre avaliações e freqüências de acadêmicos; 
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� Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, 

assim como dos acadêmicos, corpo docente e não docente; 

� Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento Geral, o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e programas de extensão ou 

eventos extracurriculares; 

� Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento Geral; 

�  fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e 

horários estabelecidos;  

� distribuir encargos de ensino, iniciação à pesquisa e extensão entre os 

professores do curso, respeitadas as especialidades, coordenando-lhes as 

atividades;  

� pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos de adaptação de 

acadêmicos transferidos e diplomados;  

� propor a admissão de monitores; elaborar o currículo pleno do curso de 

graduação, bem como suas modificações, submetendo-os ao Colegiado do 

curso, ao Conselho Superior e ao Conselho Nacional de Educação; 

�  propor normas de funcionamento dos estágios curriculares e encaminhá-los 

ao Conselho de Ensino e Pesquisa para apreciação;  

� exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento 

da Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória. 

 

2.12.2 Participação efetiva da coordenação do curso em órgãos colegiados 

acadêmicos da IES  

 

A Coordenação do curso de Administração das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória participa efetivamente dos órgãos 

colegiados acadêmicos da Instituição. Esta participação se dá por meio de reuniões 

e discussões referentes ao andamento do curso em particular e da IES como um 

todo. 

O Conselho Superior (CONSUI), órgão máximo de deliberação da Faculdade 

é composto pelo Diretor Geral, seu presidente; pelos coordenadores de curso; por 

representantes da Mantenedora; por professores em exercício, eleitos por seus 
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pares, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos; por um representante 

discente, indicado pelo respectivo órgão de representação para mandato de um ano, 

permitida a recondução. 

O Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), órgão técnico de 

coordenação e assessoramento, em matéria de ensino, pesquisa, é constituído pelo 

Diretor Geral, seu presidente; pelos coordenadores dos cursos; por professores em 

exercício, eleitos por seus pares, com mandato de um ano, permitido a recondução; 

por representante discente, indicado pelo respectivo órgão de representação, com 

mandato de um ano, permitida a recondução. 

A Coordenadoria do curso é integrada pelo Colegiado, para as funções 

deliberativas e pelo Coordenador do curso, para as tarefas executivas. O colegiado 

do curso é constituído pelos professores das disciplinas que ministram aulas no 

curso e um representante do corpo discente. O colegiado é dirigido pelo 

coordenador, substituído em suas faltas e impedimentos pelo professor decano do 

curso. O colegiado do curso reúne-se ordinariamente em datas fixadas no calendário 

escolar e extraordinariamente quando for necessário. 

 

2.12.3 Titulação do coordenador do curso, regime de trabalho e dedicação 

 

O Coordenador do curso é graduado em Administração desde 2001, pela 

Faculdade de Ciências Econômicas - FACE, cidade de União da Vitória-PR. 

Especialista em Engenharia da Produção Faculdade de Ciências Econômicas ☞ 

FACE (EMBRAPA). Mestre Desenvolvimento Regional Universidade do Contestado -

UnC - Estado de Santa Catarina. O Coordenador do curso atua em regime Tempo 

Integral com 40 (quarenta) horas semanais na IES, atuando como coordenador e 

docente. 

 

 

2.12.4 Experiência profissional do coordenador do curso  

 

a) Experiência Profissional ☞ iniciou 1987 atua na Industria, de 1993 a 2002 

supervisor técnico de processo, e desde 2003 na área de Gerência da Produção, 

Gerencia da Qualidade e a partir de 2015 atua com Consultoria e treinamentos. 
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b) Experiência acadêmica ☞ O coordenador do curso possui 15 anos de experiência 

acadêmica em educação superior, (2003-2018) atuando nas Centro Universitário 

Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória. Foi contratado como professor no 

dia 1º de março do ano de 2003 e convidado a ocupar o cargo de coordenador dos 

cursos de Administração com ênfase em Marketing de outubro de 2004 a dezembro 

de 2005. Retornando a coordenação em Janeiro de 2010, onde continua atuando 

como coordenador do Curso de Bacharelado em Administração (08 anos de 

coordenação). O coordenador Atua como professor no curso de pós-graduação do 

ISPAE ☞ Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos. 

 

2.12.5 Composição e funcionamento do colegiado de curso 

 

O capítulo VI do regimento da IES regulamenta nos artigos a ele vinculados 

a composição e atuação dos colegiados de curso conforme segue: 

 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

Art. 17º. ☞ Constituem cada Colegiado de curso os professores das 

disciplinas que ministram aulas em um mesmo curso e 1 (um) representante do 

corpo discente. 

Art. 18º. ☞ O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas 

no calendário escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador, 

por iniciativa própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 1/3 (um terço) 

de seus membros. 

Art. 20º. ☞ Compete ao Colegiado de Curso: 

I ☞ Aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam no 

curso respectivo;  

II ☞ Elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los 

depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e/ou pelo Conselho 

Superior; 

III ☞ Apreciar o plano e o calendário anual de atividades da Instituição; 

IV ☞ Elaborar a proposta anual de despesas do curso e o plano de aplicação 

de recursos orçamentários a serem encaminhados à diretoria; 
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V ☞ Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

2.12.6 Participação do coordenador e dos docentes em colegiado de curso e 

colegiados superiores 

 

Os artigos 5º e 8º do regimento da Instituição versam sobre a composição do 

Conselho Superior (CONSUP), e do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), 

órgãos superiores e deliberativos em matéria administrativa, didático-científica e 

disciplinar, reservando direito de participação ao coordenador do curso e a docentes 

em exercício, eleitos por seus pares.  

 

Art. 5º - O CONSUP é formado por: 

I ☞ Pelo Diretor, seu presidente; 

II ☞ Pelos Coordenadores de Curso; 

III ☞ Por representantes da Mantenedora; 

IV ☞ Por professores em exercício, eleitos por seus pares com mandato de 2 (dois) 

anos, podendo ser reconduzidos; 

V ☞ Por um representante discente, indicado pelo respectivo órgão de representação 

para mandato de um ano, permitida recondução. 

 

Art. 8º - O Conselho de Ensino e Pesquisa é constituído: 

I ☞ Pelo Diretor, seu presidente; 

II ☞ Pelos Coordenadores de Cursos; 

III ☞ Por professores em exercício, eleitos por seus pares, com mandato de um ano, 

permitida recondução; 

IV ☞ Por um representante discente, indicado pelo respectivo órgão de 

representação, com mandato de um ano, sendo permitida uma recondução. 

 

O coordenador do curso e os docentes participam do COLEGIADO, do 

CONSEPE e do CONSUP. A coordenação realiza, periodicamente, reuniões com os 

professores do curso, para acompanhamento e compartilhamento das experiências 

vivenciadas, pautando-se pela necessidade de solução de problemas e/ou 
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comunicações importantes. Resumidamente, o curso é discutido e acompanhado 

regularmente por todo o grupo e documentado em atas, auxiliando a Coordenação 

nas tarefas administrativas e de atendimento a docentes e discentes. A coordenação 

é assessorada nas decisões do Projeto Político Pedagógico pelo NDE ☞ Núcleo de 

Docentes Estruturante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CORPO DOCENTE 

 
3.1 DO PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES 

 

 O preenchimento de vagas para docentes dos colegiados das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, dar-se-á mediante a necessidade apresentada por 
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cada área, sendo apresentada tal necessidade pela coordenação do curso antes do 

início de cada período letivo.  

A partir disso, um processo de seleção é aberto e regido pela Coordenação 

do Colegiado, Pró-reitoria Acadêmica da Instituição, os quais abrirão um edital de 

seleção apresentando os requisitos para a realização do teste seletivo. 

A participação do processo de seleção e a aprovação não incidem em 

contratação.  

O procedimento ainda leva em consideração a LDB nº 9394/96, ao que tange 

à carga horária dos docentes, atrelando às necessidades reais do colegiado, bem 

como as necessidades da Instituição, que poderá aproveitar o docente em outros 

colegiados, ou em outras atividades caso seja de interesse do docente. 

O programa de contratação leva em consideração, também, o preenchimento 

de um banco de dados de currículos, o qual é preenchido diretamente na página da 

Uniguaçu. Após o recebimento, os currículos são encaminhados à Pró-reitoria 

Acadêmica, para análise em conjunto com os coordenadores de curso e posterior 

convite à participação do processo seletivo. 

 

3.1.1 Critérios de seleção 

 

 É importante ressaltar que o processo de seleção, desenvolvimento Programa 

de Contração Docente, é constituído por uma equipe multidisciplinar, para que o 

processo de análise leve em consideração as habilidades e competências de forma 

mais ampla, realizando uma avaliação mais justa dos candidatos. Para tanto, o 

programa de seleção prevê a realização de três etapas, sendo interligadas entre 

elas: 

 

I ☞ Análise de currículo no formato Lattes documentado, com foco nos seguintes 

aspectos:  

a) Titulação: no mínimo especialista; 

b) Experiência como docente na área; 

c) Publicações; 

d) Projetos de pesquisa e/ou extensão; 

e) Palestras, cursos, minicursos e demais atividades acadêmicas na área. 
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II ☞ Prova didática dentro da área em que a vaga é oferecida, cabendo o 

desenvolvimento da prova dentro de uma aula de 50 min de caráter eliminatório, 

com nota mínima de 7,0 (sete vírgula zero).  

III ☞ Entrevista com realizada pela coordenação do curso, com a presença da Pró-

reitoria Acadêmica.  

 

3.1.2 Dos resultados e divulgação 

 

 Após a realização de cada etapa do processo de seleção, serão levados em 

consideração a pontuação obtida em cada uma das etapas. Os pesos das notas das 

etapas I e III serão atribuídos pelas Coordenações de curso, os quais irão definir 

pesos conforme a necessidade de cada curso e área. A etapa II deverá 

obrigatoriamente ter peso de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a nota mínima para 

aprovação deverá ser 7,0 (sete vírgula zero).  

 A divulgação dos resultados serão realizados por meio de editais próprios da 

Instituições, orientados pelo Programa de Contratação Docente, coordenado pela 

Coordenação de Curso e pala Pró-reitoria Acadêmica, dentro dos prazos estipulados 

em edital.  

 A aprovação no processo seletivo não implica em contratação. 

 

3.1.3 Do processo seletivo 

 

 É importante ressaltar que o processo de seleção descrito aqui está previsto 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), mantendo os valores originados pela 

Instituição e sua identidade, materializados no processo de ensino-aprendizagem 

dentro e fora da sala de aula, por esse motivo que a seleção e contratação de 

docentes é gerido desta forma, para que se tenha garantias da qualidade de ensino 

para o desenvolvimento de sujeitos amplamente qualificados no mercado de 

trabalho e socialmente envolvidos.  

 

3.1.4 Da contratação de docentes 
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 A gestão da contratação dos docentes será realizada pelo setor de Recursos 

Humanos, sendo acompanhado pela Coordenação de Curso, Pró-reitoria Acadêmica 

e Reitoria.  

 Após aprovação no processo seletivo, havendo a real necessidade de 

contratação do docente. Para tanto, o procedimento para contratação segue os 

trâmites previstos na Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, às convenções 

estabelecidas pelo Sindicado dos Professores do Estado do Paraná (SINPROPAR), 

principalmente ao que tange ao piso salarial e o Plano de Cargo, Carreiras e 

Salários da Instituição.  

 O Plano de Cargos prevê quatro classes, dentro cada uma delas os níveis, 

distribuídos da seguinte maneira: 

a) Classe Assistente ☞ níveis A, B e C; 

b) Classe Associado ☞ níveis de A a R; 

c) Classe Adjunto ☞ níveis de A a R; 

d) Classe Titular ☞ níveis de A a R. 

 

O enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Salário dependerá da 

titulação, do tempo de permanência na Instituição e do processo avaliativo do 

docente, o qual acontece de dois em dois anos.  

 A contratação dar-se-á mediante a assinatura de um contrato de trabalho e 

registro na carteira de trabalho, havendo a atualização dos mesmos quando 

necessário.  

As demais demandas referentes à contratação de docentes, a partir do 

Programa de Contratação, bem como das necessidades dos cursos e da Instituição 

será tratada pela Reitoria, Pró-reitoria de Planejamento e Administração. 

 

3.2 PERFIL DOS DOCENTES 

 

O Curso de Administração da UNIGUAÇU conta com o seguinte corpo 

docente 2019/1: 

Quadro ☞ Corpo docente do curso de Administração 
 

Docente Titulação 
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Fonte: Recursos Humanos da Uniguaçu, 2019. 

 

 

3.2.1 Formação docente 

 

A formação dos profissionais do corpo docente do curso de Administração 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da Vitória é sólida e 

atende às necessidades estabelecidas pelo PPC do curso em seu currículo 

(fundamentado nas Diretrizes curriculares nacionais para os Cursos de 

Administração). Além de sólida formação na área da Administração, com 60% de 

profissionais Administradores, outros 40% Economista, Relações Pública, História, 

Letras, Matemática, Direito, compondo uma interessante multidisciplinaridade:  

Essa característica do corpo docente fundamenta ainda mais o proposto 

pelos modernos conceitos de formação generalista adotada pela maioria dos cursos 

superiores, permitindo uma riqueza de conhecimentos que beneficiará a 

comunidade, que contará com um profissional de ampla visão social e humanista. 

A formação dos docentes está assim distribuída: doutores, mestres 46% 

54% especialista. Este quadro eclético e gabaritado garante ao curso de 

Administração ampla bagagem de conhecimento tanto prático quanto teórico, na 

iniciação à pesquisa e na extensão.  

Dagmar Rhinow Mestre 

Everton Moreira Especialista 

Fernanda Perdun Mestre 

Hilton Tomal Especialista 

Jeferson dos Santos Especialista 

Jonas Elias de Oliveira Mestre 

Jonas Guilherme de Oliveira Especialista 

Leonel de Castro Filho Mestre   

Luciano Muraro Mestre 

Nelinho Kukla Especialista 

Robson Boiarski Especialista 

Romildo João Lisboa Mestre 

Vilson da Silva Especialista 
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Quadro 05: Formação dos docentes de Administração 

Formação dos docentes de Administração 

Titulação Número de Docentes Média 

Doutores 0 0 

Mestres 6 46% 

Especialistas 7 54% 

Total 13 100% 

 
Fonte: Recursos Humanos da Uniguaçu, 2019. 

 

3.2.2 Experiência acadêmica e profissional 

 

Considerando-se a experiência acadêmica, o corpo docente do curso de 

Administração apresenta uma média de aproximadamente 8 anos de magistério 

superior (3 anos o professor com menor experiência e 22 anos o professor com 

maior experiência).  

Cerca de 10% dos professores do colegiado de Administração tem 

experiência no ensino fundamental e médio, com uma média de 4 anos de exercício 

profissional nesse nível. A média de experiência fora do magistério é de 15 anos, 

tendo o menos experiente 8 anos e o mais experiente 32 anos de trabalho. 

 

3.2.3 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

 

Dos 13 docentes vinculados ao curso, 07 docentes têm entre 7 a 25 

produções nos últimos 3 anos  perfazendo um total de 54% do corpo docente. A 

distribuição da quantidade de produções acadêmicas (científica, cultural, artística ou 

tecnológica) por docente encontra-se na tabela a seguir: 

 

Quadro 06: Docentes de Administração 

NOME COMPLETO DO 
PROFESSOR TITULAÇÃO PUBLICAÇÕES 

DE 2017 A 2019 
TEMPO DE 

PROFISSÃO 
TEMPO COMO 
PROFISSIONAL 
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Fonte: Currículo Lattes, 2019. 

 

 

3.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ☞ NDE 

 
O Núcleo Docente Estruturante ☞ NDE, no âmbito dos cursos de graduação 

em especial ao curso de Administração das Faculdades Integradas Vale do Iguaçu, 

tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza 

acadêmica. 

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso sendo 

corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O NDE do curso de Administração é constituído pelos seguintes docentes, 

conforme RESOLUÇÃO nº 014/2019: 

Art. 1º. Designar a nova composição dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) 

dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

 

 
 

Quadro 07: Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) 
 

NOME TITULAÇÃO CPF 
Jonas Elias de Oliveira � Presidente Mestre 592.815.709-63 
Dagmar Rhinow  Mestre 539.834.329-72 
Hilton Tomal  Especialista 925.489.629-20 

COMO 
DOCENTE 

NA ÁREA 

DAGMAR RHINOW MESTRE 08 17 30 
EVERTON BATISTA 

MOREIRA 
ESPECIALISTA 04 05 20 

FERNANDA PERDUN MESTRE 05 09 13 

HILTON TOMAL ESPECIALISTA 13 15 22 

JEFERSON DOS SANTOS ESPECIALISTA 00 08 13 

JONAS ELIAS DE OLIVEIRA MESTRE 10 16 32 
JONAS GUILHERME DE 

OLIVEIRA 
ESPECIALISTA 05 05 08 

LEONEL DE CASTRO FILHO MESTRE 08 15 34 

LUCIANO MURARO MESTRE 00 13 13 

NELINHO KUKLA ESPECIALISTA 01 6 21 

ROBSON CARLOS BOIARSKI ESPECIALISTA 0 02 08 

ROMILDO JOÃO LISBOA MESTRE 07 20 25 

VILSON DA SILVA ESPECIALISTA 07 13 32 
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Leonel de Castro Filho Mestre 496.508.319-91 
Romildo João Lisboa  Mestre 739.133.089-20 
 

Fonte: Resolução nº 014/2019. 
 

3.3.1 Atuação do NDE 

 
Regimento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu ☞ UNIGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. Os Núcleos Docentes Estruturantes são compostos por um grupo de trabalho 

que tem como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto Pedagógico de 

Curso, reconstruindo-o, revisando-o, estudando as relações entre os processos 

avaliativos e a aprendizagem desenvolvida, sempre levando em consideração as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), contextualizando as demandas do mundo 

do trabalho com a práxis em sala de aula, laboratórios e demais espaços de 

aprendizagem.  

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, levando 

em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo as concepções do curso e seus 

fundamentos com base no perfil do egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 
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c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do 

egresso do curso, contribuindo para a consolidação do perfil a partir da 

promoção do desenvolvimento de competências por meio do processo de 

uma aprendizagem sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades 

curriculares, visando o processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares do 

curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada unidade 

curricular do curso; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de Curso; 

h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do Curso, 

sugerindo formas de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando 

necessário, ao Colegiado de Curso a substituição de docentes; 

j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 

considerando o perfil dos egressos do curso e as demandas especificas da 

sociedade e do mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) Pelo menos 5 (cinco) docentes do curso; 

b) O Coordenador do Curso, como presidente; 

c) Pelo menos 20% de seus membros deverão ser de tempo integral na 

Instituição; 

d) Pelo menos 60% de seus membros deverão possuir titulação stricto sensu; 

e) Os membros deverão ter experiência docente de pelo menos 2 (dois) anos. 

 

Art. 5º As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas pela maioria 

absoluta de seus membros 
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Parágrafo Único: em caso de empate no número de votos, o presidente terá direito 

ao voto de qualidade. 

 

Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se ordinariamente, pelo menos, 

4 (quatro) vezes por semestre, ou extraordinariamente quando for necessário, ou 

convocado pela presidência, tendo seus atos e reuniões registradas em atas 

específicas. 

 

Art. 7º. Os membros do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 4 (quatro) 

anos, podendo ser reconduzidos automaticamente a um novo mandato. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NDE; 

c) Designar relatores ou comissão para estudos referentes ao Projeto 

Pedagógico de Curso e suas Unidades Curriculares, bem como qualquer 

matéria a ser discutida ou estudada pelo Núcleo; 

d) Designar um responsável para secretariar o NDE e acompanhar a lavratura 

das atas e demais documentos oficiais; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados de Cursos e os setores da 

Instituição, zelando e respeitando as normas vigentes; 

f) Representar o NDE e encaminhar suas decisões aos órgãos acadêmicos e 

administrativos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Acompanhar o processo de avaliação e aprendizagem, em conjunto com os 

demais membros, de todas as Unidades Curriculares do Curso, 

apresentando, quando preciso, sugestões aos docentes do colegiado. 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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Art. 9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Apresentar-se disposto para o desenvolvimento de ações dentro do NDE; 

c) Resguardar a confidencialidade das discussões e decisões tomadas pelo 

NDE; 

d) Aprimorar-se no processo de avaliação visando a aprendizagem; 

e) Comprometer-se com a qualidade do curso, por meio de análise constante 

das Unidades Curriculares, bem como do Projeto Pedagógico de Curso 

focado no perfil do egresso em contrapartida às demandas sociais e de 

mercado. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 10º. Os casos omissos no presente Regimento serão discutidos e resolvidos 

pelo Núcleo Docente Estruturante e encaminhados para aprovação aos órgãos 

reguladores competentes da Instituição. 

 

Art. 11. Esse Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão conjunto 

dos órgãos superiores competentes da Instituição, devidamente homologado pela 

legislação vigente e pela Reitoria. 

 

Art. 12. O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

 

 

 

 

3.4 APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES  

 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                158 

Cabe à Instituição contribuir para a constante melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, o que se faz, também, através do apoio pedagógico 

ao docente. Nesse sentido, a Direção, a Pró-reitoria e Pedagógica e a Coordenação 

do curso, buscam por meio de ações conjuntas e variadas, diagnosticar as 

necessidades do corpo docente, e a partir daí, definir ações rumo ao constante 

aprimoramento do trabalho pedagógico na Instituição, oferecendo suporte nas 

questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, tais como: organização 

do trabalho pedagógico, metodologia, avaliação, interação professor/aluno, dentre 

outras. 

A Reitoria, a Pró-reitora Acadêmica e por meio da Coordenação de Curso 

realizam constante motivação para que os docentes busquem aprimoramento 

profissional, apóiam a participação em eventos e incentivam o desenvolvimento da 

iniciação à pesquisa. 

A IES, como parte de uma estratégia global para alcançar os objetivos 

propostos, implantou um programa de desenvolvimento de seu corpo docente para 

capacitação e qualificação acadêmica contínua. Esse programa foi planejado de 

forma a se tornar útil e atrativo, de acordo com as necessidades e interesse dos 

professores, uma vez que estes são os talentos mais importantes da Instituição. 

Apoiando a educação contínua, o plano de capacitação, tornou-se, também, um 

instrumento que contribui para o maior envolvimento e aproximação do professor 

com a Instituição, proporcionando a elevação do regime de trabalho daqueles 

inseridos no plano de qualificação.  

O Programa de Capacitação Docente não foi planejado e desenvolvido de 

forma unilateral, mas sim em sintonia com as necessidades dos docentes e os 

projetos, cursos e programas da IES. Para a capacitação docente, a IES, através do 

Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos - ISPAE desenvolveu um programa de 

incentivo financeiro conforme a resolução ISPAE, número 04 de 27 de abril de 2007. 

 

 

 

 

3.3.1 Órgãos de apoio técnico e administrativo  
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São órgãos criados por proposta da Reitoria, ouvida a entidade 

mantenedora, para atendimento às necessidades de organização e expansão 

acadêmica e administrativa do Centro Universitário, com vistas ao desempenho 

esmerado e qualidade de suas atividades. Os órgãos de apoio técnico e 

administrativo são: secretaria, tesouraria, contabilidade, biblioteca e setores de 

serviços de manutenção e limpeza. 

 

3.3.2 Secretaria Geral  

 

A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas 

acadêmicas das Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU de União da 

Vitória obedece às normas estabelecidas pelo REGIMENTO, emanadas de órgãos 

superiores e ainda, da legislação vigente no que concerne à sua atividade. A função 

da Secretaria Geral é dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar 

arquivamento ordenado e seguro da documentação gerada pela administração 

acadêmica, atendimento aos acadêmicos (prestando informações, agilizando 

consultas e informando do andamento de processos acadêmico-administrativos de 

interesse do acadêmico). A secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h 

e 30min às 22h e 45 min e aos sábados das 7:30h às 17:30h. 

 

3.3.2.1 Organização do controle acadêmico 

  

Os registros de notas e freqüências são lançados no sistema acadêmico 

pelos professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, 

separados por ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a 

documentação dos acadêmicos e as solicitações protocoladas, são registradas no 

sistema e os documentos físicos arquivados em pastas individuais. 

O acompanhamento do currículo do acadêmico é feito através de relatório 

expedido pela secretaria, através do sistema TOTVS, que emite uma cópia ao 

acadêmico, sempre na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela 

consulta on-line no site do Centro Universitário. As coordenações também recebem 

uma via deste documento no final de cada período. 
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O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de 

tarefas, coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as 

necessidades. As atividades realizadas são: montagem e acompanhamento dos 

processos protocolados, elaboração de documentos, suporte aos professores na 

época de registro de notas e freqüências, matrícula de acadêmicos de primeiro 

ingresso e cursantes no início do semestre, atendimento de telefone em assuntos 

pertinentes à secretaria, atendimento de acadêmicos no balcão, atendimento de 

solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de documentos nas 

pastas individuais dos acadêmicos, controle de documentação e emissão de 

aditamento do FIES, emissão de documentos oficiais da IES, emissão de 

certificados e encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos da 

Instituição. 

 

3.4 POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO  

 

REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE 

DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1°. O Programa de Capacitação Permanente das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu ☞ UNIGUAÇU, prevê o processo de capacitação como preparação da pessoa 

para enfrentar situações derivadas da função que exerce, oferecendo ao sujeito 

conhecimentos e possibilidades de criação, solução de problemas e competência 

para dar sugestões que apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, 

ainda, dar autonomia e autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo 

de transformação de fragilidades em potencialidades, estimulando o 

desenvolvimento de habilidades independentemente da personalidade dos 

funcionários. 
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Art. 2º. A capacitação, tanto de docentes como do corpo técnico-administrativo, será 

desenvolvida seguindo cronograma calendarizado, produzido e aprovado pelos 

setores responsáveis. 

§ 1º. A capacitação dos docentes será programada e desenvolvida a partir das 

necessidades apresentadas pelos colegiados de cursos, tendo como responsável a 

Pró-reitoria Acadêmica, ouvida a Reitoria e o Coordenadores de Curso, em conjunto 

com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso. 

§ 2º. A capacitação do corpo técnicos-administrativos será programada e 

desenvolvida a partir das necessidades apresentadas por cada setor, tendo como 

responsável o setor de Recursos Humanos, em conjunto com a Pró-reitora de 

Planejamento e Administração. 

 

Art. 3º. A capacitação permanente, busca um processo contínuo e deliberado de 

aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do 

desenvolvimento de competências e habilidades individuais e coletivas. 

 

Art. 4º. São objetivos do Programa de Capacitação Permanente são: 

a) Promover a qualificação permanente dos professores e do pessoal técnico-

administrativo, por meio de cursos de aperfeiçoamento, especialização e de 

capacitação, organizados e oferecidos, quando possível, pela própria 

Instituição de forma gratuita e continuada; 

b) Assegurar oportunidades e prover as condições materiais necessárias, 

inclusive mediante convênio com universidades e outras instituições, para que 

o corpo docente e técnico-administrativo possa ter acesso à titulação 

acadêmica, em todos os seus âmbitos; 

c) Incentivar a atualização e a produção acadêmica do corpo docente, mediante 

o apoio à participação em eventos científicos; 

d) Promover ações de qualificação para os docentes e corpo técnico-

administrativo das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito 

da educação fundamental, ensino médio, de graduação e pós-graduação lato 

e stricto sensu; 
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e) Potencializar o componente da qualificação como elemento motivacional para 

a progressão na carreira, ligado ao Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos 

docentes e pessoal técnico-administrativo da Instituição, e pensar no 

desenvolvimento pessoal e institucional; 

f) Identificar necessidades de capacitação e demandas específicas de 

desenvolvimento em cada área e setor; 

g) Estimular nos docentes e pessoal técnico-administrativo a iniciativa pessoal 

na busca do aperfeiçoamento permanente de suas competências; 

h) Observar os processos de coletividade de cada setor e área da Instituição 

para implementação de atividades, rotinas e trâmites baseados nas 

formações desenvolvidas; 

i) Desenvolver e promover a cultura de observação e a extensão da 

transversalidade dos conteúdos relacionados à visão, missão, valores e 

objetivos explicitados no PDI da Instituição; 

j) Possibilitar a participação em diversos eventos, sejam artísticos, culturais, 

acadêmicos, científicos, bem como em cursos de desenvolvimento pessoal, 

visando a consolidação de práticas institucionais. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE 

  

Art. 5º. O Programa de Capacitação Permanente será desenvolvido, tanto para os 

docentes e técnicos-administrativos tendo em sua égide as seguintes atribuições:  

a) Apoiar e estimular a realização de cursos e participação do pessoal docente e 

técnico-administrativo em eventos de real valor e significado; 

b) Promover encontros, palestras e sessões de estudos e debates para os 

docentes e pessoal técnico-administrativo, possibilitando, assim, a sua 

formação continuada; 

c) Conceder ou obter bolsas de estudos totais ou parciais aos docentes 

previamente qualificados para participarem de cursos e/ou programas de 

qualificação docente de interesse das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), bem como ao pessoal técnico-administrativo. 
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d) Calendarizar o Programa de Capacitação, apresentando as datas específicas 

das atividades nos calendários acadêmico e administrativo da Instituição; 

e) Realizar reuniões com os docentes e técnicos-administrativos para estudar as 

formas de capacitação, os assuntos a serem abordados, bem como as 

metodologias as serem utilizadas; 

f) Elaborar materiais didáticos a serem usados nos cursos, palestras, formações 

em geral, para facilitar a compreensão e envolvimento dos participantes; 

g) Fomentar as parcerias e intercâmbios com demais Instituições, visando à 

formação pessoal e coletiva dos funcionários; 

h) Analisar e acompanhar as ações realizadas em prol da formação, para 

contínuo repensar dos processos gestores e qualificadores de pessoal; 

i) Apresentar informações ao Recursos Humanos Pró-reitora de Planejamento e 

Administração e à Reitoria, sobre o desenvolvimento e desempenho de cada 

sujeito no decorrer dos processos capacitadores; 

j) Balizar as capacitações com os direitos humanos, direitos civis, bem como a 

difusão do respeito à diferença, à diversidade e à igualdade nos mais 

diferentes campos sociais, democratizando o conhecimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS DE CAPACITAÇÃO 

 

Art. 6º. O Programa de Capacitação Permanente dar-se-á em conformidade com o 

presente no caput do Art. 2º. e seus parágrafos, levando em consideração as 

seguintes formas de capacitação: 

a) Cursos modulares: planejados para atender às demandas de capacitação 

oriundas dos diversos ambientes organizacionais. 

b) Cursos específicos: devem atender às exigências básicas do ambiente 

organizacional; 

c) Eventos: ações de capacitação que envolvem a participação de funcionários 

em seminários, simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos, 

encontros, oficinas, palestras, workshops, estágios profissionais, grupos de 

estudos, cooperação técnica, grupos de trabalho, participação como aluno 

especial em disciplina de cursos de educação formal (graduação e pós-
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graduação), participação em projetos institucionais e acadêmicos, 

aprendizagem em serviço, produção técnica e/ou científica reconhecida, bem 

como em qualquer atividade que proporcione novos conhecimentos. 

d) Oficinas didático-pedagógicas para os docentes; 

e) Programa de integração de novos docentes e novos funcionários; 

f) Intercâmbios nas mais variadas esferas do conhecimento; 

g) Cursos específicos de liderança e gestão de pessoas. 

 

Parágrafo Único: Aos docentes haverá a Semana Pedagógica para repensar 

procedimentos, fatos e desenvolvimento de novas visões sobre a aprendizagem, a 

cada início e encerramento de semestre letivo. 

 

SEÇÃO I 

DA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 

  

Art. 7º. Todas as ações a serem desenvolvidas em prol às capacitações serão 

pensadas e planejadas no início, ou término, de cada ano letivo, sendo desenvolvido 

um plano de ação que deverá ser aprovado pelos supervisores de setores, 

coordenadores de curso, Pró-reitora Acadêmica e Reitoria. Com a aprovação do 

plano de ação, os procedimentos passarão a ser calendarizados. 

 

Art. 8º. A realização das capacitações deverá observar as seguintes condições de 

processo permanente: 

a) As capacitações permanentes para os professores deverão acontecer a cada 

bimestre letivo, além das Semanas Pedagógicas previstas; 

b) As capacitações permanentes para o corpo técnico-administrativo deverão ser 

realizadas mensalmente a partir da aprovação do calendário aprovado. 

 

CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO E INCENTIVO 

 

Art. 9º. Os procedimentos de auxílio e incentivo para a formação, tanto de docentes, 

como de técnicos-administrativos, seguirá as normatizações institucionais em 
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vigência na data do pedido realizado e protocolado na Secretaria Acadêmica, ou 

demais setores competentes. 

 

Art. 10º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê os seguintes tipos 

de auxílio e incentivo cabíveis no Programa de Capacitação Permanente: 

a) Desconto para docentes e técnicos-administrativos cursarem um dos cursos 

de graduação e pós-graduação da Instituição, com base nos parâmetros 

estabelecidos pela Reitoria, ouvida a Mantenedora da Instituição; 

b) Desconto em eventos, cursos de extensão e demais atividades realizadas 

pelos cursos de graduação e pós-graduação da Instituição, a partir de 

parâmetros estabelecidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e extensão e Reitoria, 

ouvido os Mantenedores; 

c) Auxílio financeiro para a participação de docentes em eventos, nacionais e 

internacionais, de relevância à sua área de atuação dentro da Instituição; 

d) Apoio e auxílio à participação docente em programas de pós-graduação 

stricto sensu, desde comprovada a relação com a área de atuação na 

Instituição, seguindo as regras estabelecidas para esse fim; 

e) Desenvolvimento de parcerias com Programas de Pós-Graduação e pesquisa 

e Extensão, para o aperfeiçoamento docente e de pessoal técnico-

administrativo; 

f) Apoio à continuidade dos estudos para o corpo técnico-administrativo e 

demais funcionários nos mais diversos setores e áreas; 

g) Auxílio para a publicitação de teses e dissertações, bem como demais 

produções acadêmico-científicas, que estejam relacionadas à Instituição e 

apresentem parâmetros para o desenvolvimento regional e local; 

h) Auxílio para professores não residentes no foro da Instituição, a partir de 

parâmetros semestrais específicos, em conformidade com as decisões da 

Reitoria, levando em consideração cada caso em específico.  
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SEÇÃO II 

DO COMPROMISSO DOS DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 11. Docentes e pessoal técnico-administrativo deverão se apresentar 

comprometidos com as formações realizadas, desenvolvendo ações contínuas para 

que ocorram melhorias nas mais diversas frentes de suas atividades, visando o 

desenvolvimento institucional, bem como de todos os envolvidos nas ações 

capacitadoras. 

 

Art. 12. Quando recebido algum tipo de auxílio ou benefício, os docentes e pessoal 

técnico-administrativo deverão apresentar relatório ao final do processo de 

capacitação, ao setor responsável à sua área.  

Parágrafo Único: Aos que estiverem cursando Programas stricto sensu, a própria 

dissertação e/ou a tese são documentos comprobatórios. 

 

Art. 13. Os docentes e pessoal técnico-administrativo se comprometem, após o 

tempo de uso do auxílio de capacitação, a permanecer minimamente por igual 

período na instituição. 

Parágrafo Único: Em caso de não permanência deverá restituir à Instituição 

proporcionalmente. 

 

Art. 14. Os docentes e pessoal técnico-administrativo deverão apresentar à 

Instituição a titulação para a qual contou com o auxílio, diretamente no departamento 

de Recursos Humanos, para devida ascensão em conformidade com o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários dos docentes e corpo técnico-administrativo, levando 

em consideração os Dispositivos Legais presentes Regimento Interno do Programa 

de Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), disposto no caput dos Artigos 9º e 13, e seus parágrafos, 

do Regimento supracitado. 

 

§ 1º. O docente ou técnico-administrativo beneficiado com o auxílio para a 

capacitação deve, ao término do processo, desenvolver atividades acadêmicas que 
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favoreçam o desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Instituição. 

§ 2º. Em caso de não realização ou conclusão da capacitação para a qual o docente 

ou pessoal técnico-administrativo teve o auxílio, este deverá reembolsar 

integralmente a Instituição. 

  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvido os Mantenedores da Instituição. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entra em vigor a partir de sua data de 

aprovação no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

 

3.5 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

3.5.1 Corpo técnico da Secretaria 

 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por cinco 

funcionários e três estagiários. Existem duas formas de treinamento para o pessoal 

técnico-administrativo: 1. treinamento realizado semestralmente pelo departamento 

de Recursos Humanos da IES; 2. treinamento na operacionalização do sistema 

acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnico-administrativo também é 

parte avaliada no processo de avaliação institucional. Os colaboradores da 

Secretaria se reúnem semanalmente para discutir assuntos pertinentes às rotinas e 

melhorias dos processos internos 
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3.5.2 Corpo técnico da biblioteca 

 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por bibliotecária, 

uma assistente, funcionários e estagiários. Existem duas formas de treinamento para 

o corpo técnico da biblioteca: 1. treinamento realizado semestralmente pelo 

departamento de Recursos Humanos da IES; 2. treinamento na operacionalização 

do sistema acadêmico, que ocorre a cada atualização. Os colaboradores da 

Biblioteca se reúnem semanalmente para discutir assuntos pertinentes às rotinas e 

melhorias dos processos internos. 

 

3.5.3 Corpo técnico de outros setores 

 

A carreira do pessoal técnico-administrativo integrante da Unidade de Ensino 

Superior do Vale do Iguaçu é constituída por quatro (4) funções, cada uma delas 

divididas em categorias, conforme a tabela a seguir: 

 
Quadro 06: Funções do corpo técnico 

Pró-reitora e coordenação 
 

Pró-reitor Acadêmico 
Pró-reitor de Planejamento Administração 
Coordenador Financeiro 
Coordenador de Recursos Humanos 

Técnico de Assistência a Educação Técnico de Laboratório 
Secretária Geral 
Secretária Acadêmica 
Bibliotecária 
Encarregado de Contabilidade 
Encarregado de Recursos Humanos 
Encarregado de Tesouraria 
Técnico em Informática 

Auxiliar I de Assistência a Educação Auxiliar de Secretaria 
Apoio Acadêmico 
Auxiliar de Laboratório 
Auxiliar de Biblioteca 
Recepcionista 

Auxiliar II de Assistência a 
Educação 

Cozinheira, Eletricista, Encanador 
Jardineiro, Marceneiro, Motorista 
Pedreiro, Telefonista, Vigia, Zelador 

Fonte: Recursos Humanos Uniguaçu, 2018. 
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A todos os integrantes do corpo técnico-administrativo é oportunizada 

constante capacitação e preparação para atuação como Assistentes da Educação, 

conforme planejamento executado pelos Recursos Humanos da Instituição e 

conforme previsto no PDI e PPI da Instituição.   

 

3.5.4 Apoio à participação em eventos 

 

Focando o ideal estabelecido nas diretrizes institucionais do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU e atendendo as expectativas de 

aprendizagem para a formação do egresso do curso, mantém-se em atualização 

constante o processo de atenção aos discentes. Para tanto, a coordenação do curso 

e a direção da IES dão suporte ao corpo discente na aquisição e promoção do 

saber, além dos processos educacionais desenvolvidos em salas de aula, através de 

apoio financeiro (subsidiando transporte para eventos correlatos, patrocinando 

materiais de divulgação de eventos, entre outras) e apresentação de trabalhos de 

iniciação científica.  

A Instituição por meio da Coordenação de Curso, disponibiliza transporte e 

assegura o acompanhamento dos acadêmicos a congressos, visitas técnicas, 

seminários, simpósios, bem como os incentiva a participarem de programas de 

iniciação científica.  

 

3.6 APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE  

 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de 

aula. A percepção do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para 

o apoio pedagógico do acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os 

discentes que apresentarem algum tipo de problema relacionado à aprendizagem, 

comunicação, conduta ou socialização serão encaminhados, em um primeiro 

momento, para a coordenação do curso. De posse das informações pertinentes, os 

coordenadores avaliam os fatos e discutem com a Pró-reitoria Acadêmica os 

procedimentos a serem adotados. 
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3.6.1 Acompanhamento psicopedagógico 

 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a Pró-

reitoria Acadêmica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Atendimento 

Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que 

interferem diretamente no ensino e aprendizagem.  

O CAA tem por finalidade assessorar acadêmicos no que diz respeito à 

melhoria da ação pedagógica e relacional. Em parceria com Pró-reitoria Acadêmica 

e em consonância com a Coordenação do Curso, o CAA adota um trabalho 

democrático, oportunizando diálogos permanentes com acadêmicos estabelecendo 

uma práxis inovadora. 

A Pró-reitoria Acadêmica por sua vez, em permanente contato com o CAA, 

tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na orientação pedagógica 

dos docentes e promover a capacitação docente continuada, auxiliando para uma 

melhor qualidade no ensino-aprendizagem.  

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao 

Acadêmico (CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo 

CAA, recebe orientações ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo 

com a necessidade. O objetivo é proporcionar aos acadêmicos da UNIGUAÇU um 

espaço terapêutico para orientação, clarificação de entendimento e busca de 

possíveis soluções às situações de conflito que, naquele momento, possam interferir 

no processo de aprendizagem.  

O CAA da UNIGUAÇU foi criado em 24 de abril de 2002, com o objetivo de 

atender, orientar e encaminhar os acadêmicos com algum conflito comprometedor 

do processo de aprendizagem, aos setores de competência dos profissionais que 

compõe o quadro de docentes desta Instituição.  

Os atendimentos e orientações prestados aos acadêmicos não implicam em 

soluções diretas e imediatas para os problemas apresentados, podendo gerar re-

encaminhamentos a profissionais competentes para os casos específicos. Os 

acadêmicos são atendidos nas dependências da Instituição de ensino, em horários 

pré-determinados, agendados com a Pró-reitora Acadêmica em entrevistas 

individuais. Estas entrevistas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira em 

horários pré-determinados e num segundo momento, os acadêmicos são 
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encaminhados para o atendimento psicológico, médico, nutricional, advocatício e 

pedagógico. 

 

3.6.2 Mecanismos de nivelamento 

  

Desde o primeiro semestre de 2005, são oferecidos aos acadêmicos cursos 

de nivelamento em Matemática Básica, com o objetivo de aparar discrepâncias 

oriundas do ensino médio. Os cursos de nivelamento são oferecidos sempre que 

novas turmas são formadas para os semestres letivos. Neste ano, foi adicionada a 

disciplina de Produção Textual. 

Adicionalmente, a coordenação do curso, com o apoio da direção da IES, 

oferece cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas reuniões de 

colegiado sobre o andamento do Curso ou a partir das necessidades expressadas 

pelos acadêmicos junto à coordenação ou do corpo docente.  

Nas atividades culturais, como a Semana Acadêmica (atividades de ensino-

aprendizagem e culturais), e o Encontro de Iniciação Científica, são oferecidos 

cursos de curta duração direcionados para a complementação do conteúdo e o 

estímulo à pesquisa.  

Ainda, segundo a disponibilidade, o corpo docente ministra atividades 

extraordinárias, no contra-turno das aulas, abordando temas específicos 

relacionados às disciplinas. Estas atividades são facultativas aos acadêmicos e 

buscam complementar os conteúdos curriculares abordados nas disciplinas. 

 

3.6.3 Acompanhamento de egressos 

 

 As Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), preocupadas com o 

presente e o futuro de seus acadêmicos constituiu em 2009 a Central de 

Atendimento Acadêmico, a qual é responsável, juntamente com a Pró-reitoria 

Acadêmica, pelo acompanhamento dos estudantes ingressantes e egressos.  

 Um dos principais compromissos da Uniguaçu como Instituição de Ensino 

Superior é contribuir com a formação integral do acadêmico, sendo entendido o 

conceito de formação integral, como aquele que contempla, além das competências 

técnicas solicitadas pelo mercado de trabalho, a consolidação de princípios, valores 
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e comportamentos determinantes para todos os segmentos de sua vida. Diante de 

tal constatação, a instituição de ensino coloca como prioridade a inserção dos 

recursos humanos por ela formados no mercado de trabalho e repensa a relação 

mundo acadêmico versus mundo produtivo, percebendo o seu papel integrador, a 

sua autonomia, resgatando a sua identidade e investindo na formalização de 

parcerias, onde cada parte envolvida tem contribuições valiosas a oferecer.  

  Com isso, a diferença entre o que o mercado de trabalho exige e o que a 

Instituição oferece pode ser amenizada por meio de reformas significativas que 

estão muito além da construção de conhecimento. Uma política de 

acompanhamento de egressos por parte das instituições de ensino reforça a 

integração que ora se faz necessária entre a escola e o mercado de trabalho. 

Planejar e traçar uma carreira torna-se primordial para o sucesso profissional no 

mundo globalizado. E planejar uma carreira é escolher um segmento de atuação 

para o qual se deve preparar-se, usando as ferramentas necessárias que trarão a 

especialização e o diferencial competitivo desejado. 

 Surge, portanto, a necessidade da Central do Acadêmico para que se possa 

manter, initerruptamente a ligação entre o egresso e a Instituição, por isso políticas 

específicas de acompanhamento são fundamentais, bem como a organização de 

eventos, programas, cursos de extensão e demais atividades que abordem as áreas 

de atuação dos egressos.  

 Segundo Machado (2001, p. 45) os egressos são que realimentam com 

informações a instituição e a sociedade de sobre as tendências do mercado, e o 

�☞✍✟✁�☛✔�✟✆☛✁✍ ☎✆ ✆✡✟✆✞✞✍✞ � ✝✂✟ ✟✆☞�☛✌✞✟✍ ✁✂✆ ✁✟✍✁✍✟☞✌✍☛� ✂✟ ✁✂�☎✟✍ ✠✌✆✄ ☎✍

processo de inserção do ex-�✄✂☛✍ ☛✍ ✟✂☛☎✍ ☎✍ ✁✟�✓�✄✔✍� �✄�✟ ☎✆ ✁✆✟✟✌✁✌✟ ✂✟�

avaliação de como o profissional vem desempenhando suas atividades. 

 Para Toledo e Milione (1983) o mercado de trabalho está ligado às 

oportunidades qualitativas e quantitativas de emprego em determinada região. No 

entanto, o mercado de trabalho pode ser definido como a área onde os diversos 

grup✍✞ ✍☞✂✁�☞✌✍☛�✌✞ ✆☛☞✍☛✁✟�✟ ✞�✄✑✟✌✍✞ ✟✆✄�✁✌✂�✟✆☛✁✆ ✂☛✌✠✍✟✟✆✞�✁ ✏✍✟✁�☛✁✍☎ ✍

mercado de trabalho é constituído da demanda (procura) de mão de obra pelas 

empresas e oferta de trabalho pelos indivíduos. Por isso a preocupação da Uniguaçu 

em manter a constante interação com seus egressos, para que possa auxílios a se 

firmarem nos mais diversos campos de trabalho, por meio de cursos, palestras, 
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orientações, assessoria, entre outras atividades que poderão contribuir para o 

prosseguimento da vida profissional pós-formatura.  

 Assim, a Central de Atendimento Acadêmico, desenvolve, periodicamente, o 

processo de acompanhamento de egressos, levando em consideração os seguintes 

objetivos: 

 

a)   avaliar o envolvimento dos egressos com o mercado de trabalho, visando o 

levantamento de dados quantitativos em relação à empregabilidade; 

b)  desenvolver mecanismos de combate às fragilidades apresentadas pelo 

processo de entrada dos egressos no mercado de trabalho; 

c) estimular a continuação do processo de educação dos egressos por meio de 

cursos de especialização, mestrado e doutorado; 

d) manter sempre atualizado os dados dos egressos; 

e) promover encontros de egressos e a participação destes em eventos da 

instituição; 

f) interligar os egressos com alunos em curso para que esses falem sobre sua 

experiência profissional; 

g) realizar convênios e parcerias com empresas de egressos, ou não, visando a 

indicação de futuros profissionais egressos; 

h) desenvolver uma rede de interação entre os egressos; 

i) divulgar permanentemente os cursos realizados pela Instituição; 

j) aprimorar a política de descontos e bolsas para egressos; 

k) incentivar a publicação de artigos acadêmico-científicos; 

l) criar a associação de egressos da Uniguaçu. 

 

 O processo de acompanhamento dos egressos da Uniguaçu é realizado por 

meio de dois procedimentos:  

a) cadastramento do egresso nem um programa próprio, no qual contém todos os 

dados necessários para o desenvolvimento de contatos posteriores. Esse 

cadastramento ocorre no último período do curso. 

b) contato por meio do telecenter e pela equipe de pós-vendas da instituição, 

levando em consideração os contatos de redes sociais e demais meios utilizáveis. 
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 Com os dados necessários em mãos, a Central de Atendimento Acadêmico, 

periodicamente, entrará em contato com os estudantes, realizando pesquisa, 

convites, indicações de cursos gratuitos, ou não, solicitando auxílio para o 

desenvolvimento de projetos, mantendo a Associação do Egresso, entre outras 

atividades. 

  

O questionário é enviado ao egresso, anualmente, construído na plataforma 

Google Docs, via e-mail e redes sociais.  
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 O acompanhamento do egresso da Uniguaçu está sistematizado em políticas 

que vão além de práticas de desconto, com foco na integração continuada entre 

Instituição e egressos, por isso o desenvolvimento de instrumentos que possibilitam 

o processo avaliativo a partir da análise do mercado em que os ex-alunos estão 

atuando ajudam a construir novas práticas de ensino-aprendizagem. 
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 Identificar o perfil e criar mecanismos para a avaliação do mercado de 

trabalho passa a ser uma responsabilidade do trabalho de acompanhamento do 

egresso, pois o desempenho deles motivam o desenvolvimento da própria 

Instituição. Isso faz com que as fragilidades sejam rapidamente identificadas e 

sanadas, bem como as potencialidades passam a ser fortalecidas. 

 A Central de Atendimento Acadêmico passa a ter a responsabilidade de, 

periodicamente, desenvolver mecanismos novos de integração entre Instituição e 

egressos, aprimorando o trabalho em prol do fortalecimento do profissional formado 

pela Uniguaçu e o emergente mercado de trabalho. 

 

3.6.3.1 Regimento do programa de Acompanhamento de Egressos 

 

REGIMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DAS 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos das Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, supervisionado 

pela Pró-reitoria e pela Reitoria, sendo o presente Regimento o documento 

norteador das atividades do Programa. 

 

Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política 

institucional de acompanhamento de egressos das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu e visa acompanhar os egressos de todos os cursos de graduação e pós-

graduação, após sua conclusão, compreendendo atividades que permitam: 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos propostos 

pelo curso de graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus primeiros 

anos de atuação profissional, verificando as principais dificuldades 

encontradas por eles e propor ações e programas que possam contribuir para 

a sua inserção no mercado de trabalho, bem como o seu retorno à instituição 

para dar continuidade aos estudos; 
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c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pela 

Instituição, contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na 

atualização profissional e acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do 

desenvolvimento social e regional em todos os âmbitos de atuação dos 

cursos oferecidos pela Instituição; 

e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de indicadores que 

apontem fragilidades no processo de aprendizagem dos cursos em que os 

egressos se formaram, trabalhando com planos de ação para a 

transformação em potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, 

contribuindo para a avaliação e consolidação do perfil do profissional formado 

pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras 

atividades promovidas pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

visando, sempre, processos inovadores e de construção atualizada do 

conhecimento. 

  

§ 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, 

incentivos próprios a serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global pela 

Central do Acadêmico, para que possa participar de ações, cursos, pós-graduações 

e novas graduações na Instituição. 

  

§ 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores 

voluntários ou não, em estágios, pesquisas e demais processos que promovam o 

desenvolvimento contínuo do curso. 

  

Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em consideração 

o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, tendo como ponto 

de partida o grau de compatibilidade da sua formação com as necessidades sociais 

e do mundo do trabalho. 
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Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma análise 

constante sobre as expectativas sobre à formação profissional continuada, 

apresentando, sempre, um rol de possibilidades de formação. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

 Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado diretamente à 

Central do Acadêmico, às Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-

Graduação e à Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão e Coordenação de Cursos. 

Assim, será responsabilidade do Programa:  

a) Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante 

com os campos de trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os 

dados para cada coordenação de curso, de forma periódica. 

b) Propor avaliações, e auto avaliações, aos egressos por meio de plataformas 

digitais; 

c) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades ligadas 

aos egressos; 

d) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

e) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de Seminários, 

Semanas, Debates e demais atividades acadêmicas como forma de incentivo 

aos ingressantes dos cursos e demais estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos participarem, 

via site, da construção e melhoria constante da instituição e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão locados, 

visando a realização de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para o 

desenvolvimento do trabalho contínuo de acompanhamento, bem como 

relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à Pró-reitoria 

Acadênica e coordenações de cursos; 
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h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre 

oportunidades de emprego e qualificação profissional aos egressos 

devidamente cadastrados no Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a 

continuidade da formação dos egressos. 

  

TÍTULO I 

FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO  

  

Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução constante 

com o Programa de Acompanhamento de Egressos e com a Central do Acadêmico, 

no sentido de manterem-se informados e atualizados. 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso terão 

como obrigação a discussão de assuntos pertinentes ao acompanhamento dos 

egressos em suas reuniões e verificação permanente da política de 

acompanhamento nos Projetos Pedagógicos de Cursos, levando em consideração 

os perfis dos egressos apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

  

Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de 

curso, com a coleta de informações necessárias para o processo de 

acompanhamento, sendo o coordenador do curso o responsável pela organização 

da coleta em conjunto com a Central do Acadêmico. 

 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que serão 

analisados e estudados pelos interessados, propiciando, de forma contínua, o 

aprimoramento do processo de acompanhamento do egresso. 
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Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas de 

coleta de dados, bem como formas de contactar os egressos, utilizando, inclusive, 

centrais de telemarketing. 

 

Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o site, 

ou redes sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a instituição.  

 

Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de uma 

associação de egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras de sua 

área profissional.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Programa de Acompanhamento de Egressos e pela Reitoria da IES. 

  

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião 

do Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em contrário. 

4 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

As instalações gerais da IES têm três edificações, denominadas Unidades. 

Possui estacionamento destinado aos alunos, professores e funcionários. Ao todo 

são 71 salas de aula distribuídas em 3 edifícios, com capacidade de 

aproximadamente 50 alunos cada. Na SEDE está localizada uma das salas dos 

professores, o setor administrativo (Reitoria, Pró-reitoria de Planejamento de 

Administração, Procuradoria Institucional, Recursos Humanos, Departamento 

Pessoal, Central Acadêmica, Multimeios (Núcleo de TI), Secretaria Acadêmica, 

Marketing, Academia, Quadra Poliesportiva, Laboratório de Desempenho Humano, 

Sala Multidisciplinar, Churrasqueira com espaço de convivência e cozinha, 2 

Laboratórios de Informática, Espaços de Estudos com Computadores para Consulta 

à Internet, Ouvidoria, Sala da CPA, 3 Espaços para reuniões adequadas 

tecnologicamente, sendo uma com mesa para 30 pessoas, usada para 



 

Centro Universitário Vale do Iguaçu - UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 � ✁✂✄ ☎✆✝✞✟✂✠ 

84600-904 União da Vitória - PR 

 

 
Data: JUNHO - 2019                                           REV ✡ 13                                183 

semanalmente as reuniões de coordenadores e responsáveis pelos setores, outra 

anexa junto à sala dos professores com capacidade para 12 pessoas e um sala 

específica para reuniões com capacidade para 20 pessoas, todas com acesso à 

internet, telefone, ventilação, iluminação e apoio, Laboratórios de Saúde e 

Psicologia, Clínica de Fisioterapia, Cantina e Restaurante, Serviço de Reprografia, 

Salas de Atendimento aos alunos, dos professores e Coordenações com apoio, 

Instalações Sanitárias para docentes e funcionários, Salão Nobre Wilson Ramos 

Filho com capacidade para 160 pessoas, serviço de Almoxarifado, Espaço para o 

Garage Startup, Oficina para manutenção e marcenaria, além das Salas de Aulas 

dividas em Blocos A e B, num total de 22 salas, com instalações sanitárias.  

No edifício Francisco Cleve, estão localizados: Biblioteca com salas para 

estudos e computadores disponíveis para consultas internas (biblioteca) e internet, 

18 salas de aula, salas de estudos, salas de Orientação e Atendimento de alunos, 

Saguão de Convivência com cantina, Compras, Setor Financeiro, Direção 

Financeira, Contabilidade, Secretaria de Pós-graduação pesquisa e extensão e outra 

Secretaria Acadêmica anexa ao Edifício do Centro Tecnológico, Empresa Junior, 

Serviço de Reprografia, Mini auditório com capacidade para 81 pessoas, Salas de 

Coordenações de Curso, Sala dos professores, Apoio aos Docentes, Apoio do 

Multimeios e Instalações Sanitárias.  

No edifício CTU ☞ Centro Tecnológico das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, ficam: 31 Salas de Aula, Salas de Orientações e Atendimento aos alunos, 

Salão Nobre Edson Aires da Silva com capacidade para 350 pessoas, dois 

Auditórios com capacidade para 105 pessoas cada, Sala de Operação de 

Monitoração de Segurança, Salas de Coordenações e dos Professores com 

instalações sanitárias próprias, Cantina, Laboratórios de Engenharia, Arquitetura e 

Urbanismo, Agronomia e Sistemas de Informações, Laboratórios de Programação 

de computadores, Robótica e Impressão 3D, Suporte de Multimeios, Setor de TI com 

responsáveis pelo sistema RM e toda configuração dos servidores, Laboratórios de 

Informática, Sala Espaço SMART, Sala de Simulação Gerencial, Espaço de 

Convivência com ampla praça para recreação e lazer, e Instalações Sanitárias, 

todas as instalações são adaptadas de acessibilidade. Todos os Edifícios são 

dotados de recepções com atendimento de recepcionistas e da equipe de 

atendimento e segurança. Todas as recepções possuem vigilância por circuito 
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interno de televisão, mobiliário adaptado e equipamento de atendimento 

informatizado. Todos os espações da Instituição são dotados de acessibilidade para 

pessoas com necessidades especiais, com excelente iluminação e acústica, 

ventilação, limpeza e conservação. 

São 8 laboratórios de informática com 248 computadores e 40 datashow, 

além de 35 laboratórios para realização de aulas prática. Todos os ambientes da 

estrutura física possuem luminosidade agradável e ventilação adequada, acústica e 

espaço adequados ao desenvolvimento dos trabalhos. O mobiliário e os 

equipamentos estão apropriados às atividades e necessidades de cada setor, além 

de serem adaptados em relação as normas de acessibilidade. Em todas as 

instalações prediais existem banheiros para pessoas com necessidades especiais. 

As instalações são higienizadas, diariamente, por equipe de serviços gerais da 

própria IES. O acesso aos prédios é feito através de rampas e escadas, além de 

elevadores para pessoas com necessidades especiais.  

A instituição possui monitoramento eletrônico da estrutura física bem como 

equipamentos de segurança obrigatórios (Hidrantes, iluminação de emergência, 

extintores de incêndio, etc.). Há ainda uma central de Tecnologia de Informação que 

gerencia sua rede de informática. A conexão com a rede mundial de computadores 

se dá por fibra óptica. Todos os espaços da IES possuem rede wireless. A instituição 

possui monitoramento eletrônico da estrutura física bem como equipamentos de 

segurança obrigatórios (Hidrantes, iluminação de emergência, extintores de 

incêndio, etc.). 

 

4.1 BIBLIOTECA 

 

A biblioteca está localizada no 3° piso do Edifício Francisco Cléve, em um 

espaço exclusivo terminais de computadores com acesso em banda larga à Internet.  

A Biblioteca Wilhelm Heinrich ☞ �✁✏✂�✆✄� ✁✆✟ ☞✍✟✍ ✟✌✞✞☎✍ ✝✏✟✍✁✍✟☞✌✍☛�✟

aos alunos de graduação, pós-graduação, professores e colaboradores acesso aos 

suportes informacionais necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Estimular a produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de 

✌☛☞✆☛✁✌✂✍ ✁ ✄✆✌✁✂✟� ✆ ✁ ✁✆✞✁✂✌✞�✁ ✂✟✡�☛✌✑�✟ ✆ ☞✍☛✞✆✟✂�✟ ✍✞ ✞✂✁✍✟✁✆✞ ✌☛✠✍✟✟�☞✌✍☛�✌✞�✁  
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ESPAÇO FÍSICO 

Biblioteca Central (área total) 882,92 m2 

Salão do Acervo 455,14 m2 

Salão de Estudos 374,12 m² 

Sala de Administração Biblioteca   27,36 m2 

INSTALAÇÕES 

Espaço para estudo individual 2 

Sala para estudo em grupo 6 

Sala de vídeo 1 

Número total de mesas para estudo individual 15 

Número total de mesas para estudo em grupo 31 

Número total de assentos 180 

Número total de computadores 24 

✒✆✄✆✂✌✞☎✍ ��� 1 

Aparelho de Vídeo Cassete 1 

Aparelho de DVD 1 

Fonte: BIBILOTECA, 06/06/2018. 

 

O acervo é constituído por: 

a) Livros ☞ Atualmente a biblioteca conta com 22.242 Títulos e 53.544 

exemplares.  

b) Periódicos ☞ O acervo de periódicos é composto de 716 títulos e 10.868 

exemplares sendo entre assinaturas correntes, permutas com a Revista REVI 

editada pela UNIGUAÇU e doações.  

c) Multimeios - Este acervo é composto por 4.790 títulos e 5.443 exemplares 

sendo entre fitas de vídeo, CD-ROM, fitas cassete e DVDs. 

d) Trabalhos de Conclusão de Cursos: Este acervo é composto pelos 

trabalhos com nota mínima 10,0 que são disponibilizados para consulta local. Os 

demais trabalhos são arquivados para uso administrativo. 

e) Obras de Referência: Este acervo é composto por dicionários, 

enciclopédias, almanaques, guias, glossários.  
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Mantém-se interligada a outras bibliotecas brasileiras, podendo solicitar, a 

pedido do acadêmico, empréstimo de obras raras e outros suportes. Disponibiliza 

✟✆✞✆✟✂� ☎✆ ✝✍☛-✄✌☛✆� ✁✍✟ ✟✆✌✍ ☎� ✁✑✡✌☛� ✌☛✞✁✌✁✂☞✌✍☛�✄ www.uniguacu.edu.br. As 

normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-se à disposição 

dos consulentes no regulamento da Biblioteca. 

 

4.1.1 Política institucional para atualização do acervo 

 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante 

atualização e manutenção da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada 

como filosofia e metodologia no trabalho da equipe responsável pelo 

desenvolvimento de coleções da Biblioteca. 

O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos 

docentes e passa por uma comissão, composta pela direção, bibliotecário e 

coordenação dos cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a 

coleção se transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por este 

motivo foram estabelecidos alguns critérios com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de 

atuação da Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de 

aquisição que prevê a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras 

de Referência, Livros, Periódicos, Fitas de Vídeos, DVD entre outros.  Os materiais 

adquiridos devem atender as seguintes finalidades: 

a) suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós 

Graduação da UNIGUAÇU; 

b) dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e extensão da 

Instituição; 
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c) fornecer obras que elevem o nível de conhecimento geral e específico 

de seus acadêmicos e colaboradores; 

d) resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como 

publicações e materiais sobre a mesma. 

Quanto à seleção quantitativa, a Biblioteca estabelece os seguintes critérios: 

 Literatura Básica (nacional e importado) material bibliográfico básico e 

indispensável para o desenvolvimento da disciplina e considerado de leitura 

obrigatória.  

a)    Nacional ☞ Os livros serão adquiridos em processo contínuo, segunda 

indicação de professores e coordenação de curso, visando a composição da 

bibliografia básica e complementar, sendo que o número de exemplares será 

calculado na base de acordo com análise do NDE.  

b)    Importado ☞ os livros importados serão adquiridos quando não existir 

uma adequada tradução em português. 

Literatura Complementar e Atualização 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados 

necessários à complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de 

iniciação à pesquisa ou conteúdo programático das disciplinas oferecidas na 

Instituição, bem como para o desenvolvimento de atividades administrativas. 

 

 

4.2 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA  

 

A Uniguaçu conta com seis laboratórios de informática, que devem ser 

utilizados, única e tão somente, para atividades acadêmicas dos cursos; todos com 

acesso livre à internet.  

Localizados no edifício sede, há 04 laboratórios, que totalizam 56 micros 

computadores, dispostos em uma área de aproximadamente 250m2, a disposição 

dos acadêmicos e professores. No edifício CTU existe 07 laboratórios de informática, 

que somam juntos 165 máquinas e cerca de 300m2. 

Os softwares instalados podem ser utilizados pelo acadêmico 

indistintamente, cabendo-lhe solicitar ao técnico responsável a liberação de senha. 
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Não é permitida a cópia ou a instalação de quaisquer softwares nos equipamentos 

dos laboratórios, sem a prévia autorização, por escrito, de seu responsável.  

As disciplinas do curso de Administração que utilizam destes laboratórios 

são: Informática e Metodologia Científica e a disciplina de Gestão Empresarial - 

Jogos de Empesa.  

 

 

4.3 OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS 

 

A IES conta com outros espaços que atendem plenamente a formação 

profissional geral e específica do acadêmico de Administração, a fim de 

complementar o ensino teórico e permitir práticas fundamentais. 

 

� Auditório 01 para 420 lugares no prédio CTU. 

� Auditório 02 para 130 lugares no prédio CTU. 

� Auditório para 03 para130 lugares no prédio CTU. 

� Salão nobre com 160 lugares. 

� Sala multidisciplinar para eventos e 300 lugares. 

� Sala de multimeios: apoio didático aos docentes com salas com data show 

instalados, caixa de som, etc. 

� quadra de esporte: práticas desportivas extra horário de aula. 

� centro esportivo universitário: práticas desportivas extra-horário de aula. 

� 03 Cantinas com amplo espaço. 

� 01 estúdios de TV: para práticas de marketing. 

� 4 Laboratórios de informática: para práticas de marketing. 

� Sala escritório e loja de suvenires da empresa União Junior.  

� Sala de Startup Uniguaçu: estrutura decorada para estimular práticas de 

empreendedorismo. 

� Sala de Simulação Gerenciais: Sala de práticas de gerenciamento 

empresarial, com sistema de apoio a decisão estratégica. 

� Sala SMART: espaço para o acadêmico desenvolver atividades extraclasse. 
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5 CENTRAL DE ESTÁGIO E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Objetivando auxiliar no processo de acompanhamento e orientação de 

atividades de estágios e trabalhos de conclusão dos cursos foi instituída a Central de 

Estágios e TCC´s através da a Res.  nº 015/2007 de 03 de agosto de 2007 que 

determina: 

 

(...) Dispõe sobre a Instituição, estrutura e normalização 
da Central de Estágios e de Trabalhos de Conclusão de 
Curso do Centro Universitário Vale do Iguaçu - Uniguaçu, 
mantido pela Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu 
(...). 

  

O objeto desta Central de Estágios e TCC´s, bem como toda a estrutura 

elencada é facilitar o processo de construção de trabalhos de iniciação científica na 

IES, estabelecendo as diretrizes básicas para sua elaboração, apresentação e 

socialização. 

 Ademais, a produção científica é fomentada na IES, na 

intencionalidade de atingir a excelência de ensino, estimular a produção discente e 

docente, cumprir a missão de promover ensino de qualidade e o compromisso social 

do Centro Universitário vale do Iguaçu.  
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