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 1. DADOS GERAIS DO CURSO PROPOSTO  

1.1 Denominação 

Curso: Bacharelado em Administração 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

1.2 Total de Vagas Anuais 

200 vagas anuais. 

1.3 Regime Acadêmico de Oferta 

Duas entradas semestrais de 100 vagas, divididas em duas turmas, no período noturno. 

1.4 Dimensões da Turma 

50 estudantes por turma. 

1.5 Turno de Funcionamento 

 Noturno 

1.6 Regime de Matrícula 

Matrícula por Módulo, de Periodicidade Letiva Semestral. 

1.7 Carga Horária Total do Curso 

3110 horas. 

1.8 Integralização do Curso 

Mínimo – 08 semestres. 

Máximo – 12 semestres. 

1.9 Base Legal do Curso 

Atos legais e Institucionais que embasam o projeto pedagógico: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Lei n.º 9.394/1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Resolução CNE/CES n.º 04/2005 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Administração, e dá outras providências. 

Lei n.º 10.436/2002. - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
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Resolução CNE/CP n.º 1/2012 – Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

Decreto Presidencial n.º4281/2002 – Regulamenta a Lei n.º 9795/1999, que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental, e dá outras providências. 

Lei n.º 12.764/2012. - Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. 

Portaria MEC Normativa n.º 40/2007- Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 
gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação superior no sistema federal de 
educação. 

A estrutura curricular do curso tem como referência inicial a Lei e de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(nº 9.394/96) e atem-se, com precisão, ao que determina a Resolução CNE/CES nº. 4 de 13 de julho de 2005, 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a organização e o funcionamento do curso de 
Administração, e demais orientações legais do sistema federal do ensino superior. 

Nesse sentido, o projeto Pedagógico do Curso de Administração da Faculdade Santo Antônio logrou a atender 
às exigências do Conselho Nacional de Educação, dispostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Administração (CNE/CES nº 04 de 13/07/2005) e demais bases legais vigentes. 

Estrutura-se sob a forma de disciplinas, explorando, em cada uma delas, conhecimentos e técnicas que 
subsidiam a formação integral do discente. Baseia-se na abordagem de modelos teórico-práticos que permitem o 
tratamento das mudanças pelas quais passam a área da administração e as sociedades contemporâneas, além de 
buscar adequar-se à realidade atual da formação acadêmico-tecnológica e ao campo de trabalho no Brasil e na 
Região em que se insere a Instituição. 

A formação oferecida respalda-se por um ensino coerente e gradual, pautado pela abrangência dos 
conhecimentos administrativos e pela especificidade daqueles saberes que capacitam o futuro profissional para 
atuar nas áreas da administração, sem descuidar da responsabilidade social nas atividades empreendidas. A 
abrangência dos estudos é viabilizada nas atividades em salas de aula e no uso de laboratórios, com recursos 
tecnológicos essenciais à assimilação e reforço dos conteúdos curriculares ministrados. 

O currículo do Curso está previsto para ser integralizado em, no mínimo, 08 (oito) e máximo de 12 (doze) 
períodos letivos. Os conteúdos programáticos se distribuem na matriz curricular em razão de um plano de 
crescente complexidade, obedecendo a uma seriação adequada ao encadeamento lógico dos conhecimentos e 
das atividades práticas previstas. Com essa disposição, busca-se assegurar, desde o início do Curso, certa 
articulação entre teoria e prática, a interdisciplinaridade e a flexibilidade curricular. 

Para conseguir a diplomação no Curso de Administração, necessário se faz cumprir com aproveitamento de 
todas as disciplinas e atividades, perfazendo a totalidade da carga horária prevista. 

Para articular o processo de ensino à realidade dos alunos são implementadas práticas curriculares compatíveis 
com a Região na qual o curso se insere e com o mundo do trabalho. Assim, a organização e o movimento 
construtivo e histórico do currículo do Curso de Administração foram concebidos para uma realidade dinâmica, 
daí porque contempla, dentre outros, a flexibilidade, a interdisciplinaridade, e a integração teoria e a prática, de 
forma a promover um diálogo entre as diferentes ciências e saberes, como definido na Política de Graduação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
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A Faculdade Santo Antônio – FSA em suas ações objetiva observar, no mínimo, o padrão de qualidade e as 
condições em que se deu a autorização. A instituição mantém em mural específico e visível junto à Secretaria de 
alunos, as condições de oferta do curso, informando especificamente os seguintes pontos: 

I. Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial da União; 
II. Dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício, 
III. Relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a respectiva formação, titulação e 

regime de trabalho; 
IV. Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, quando houver; 
V. matriz curricular do curso; 
VI. valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, incluindo mensalidades, taxas 

de matrícula e respectivos reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

A FSA também mantém no seu endereço eletrônico (www.fsaa.edu.br), e também na biblioteca, para consulta dos 
alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das informações dos seguintes elementos: 

I. projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação; 

II. conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento que instruíram os 
pedidos de ato autorizativo junto ao MEC; 

III. descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionada à área do curso, política de 
atualização e informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização 

IV. descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, equipamentos instalados, 
infraestrutura de informática e redes de informação 

O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, é publicado com no mínimo 15 (quinze) dias 
antes da realização da seleção, e contém, além de outras,  as seguintes informações: 

I. denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo; 

II. ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial da União, observado o 
regime da autonomia, quando for o caso; 

III. número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada curso, observado o regime da 
autonomia, quando for o caso; 

IV. número de alunos por turma; 

V. local de funcionamento de cada curso; 

VI. normas de acesso; 

VII. prazo de validade do processo seletivo. 

A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não 
ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de 
papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno. 

 

http://www.fsaa.edu.br/
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1.10 Justificativa e Necessidade Social 

A criação ou manutenção cursos de graduação remete-nos sempre à indagação sobre sua concepção, finalidades, 
objetivos, incluindo também a necessidade de justificar-se a atividade intelectual, por ser uma exigência relativa a 
esse tipo de atividade.  

Por outro lado, a democratização da educação superior possibilita acesso a todos aqueles academicamente 
capazes de frequentar faculdades e universidades. A democratização da educação superior é ainda a possibilidade 
de aproveitamento do talento do país mediante a admissão aos cursos superiores, independente de raça, credo 
político ou religioso e principalmente de status social. Essa é basicamente uma norma para a construção da 
cidadania, e responsabilidade do poder público e dos cidadãos.  

Daí porque o poder público e a iniciativa privada podem e devem encetar esforços nesta direção, o que também 
conduz a uma reflexão sobre a concepção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e de seus respectivos currículos.  

Assumindo a ideia de missão, universidades e faculdades realizam seus objetivos procurando relacionar-se com o 
contexto onde estão inseridas. Dentro dessa perspectiva, uma instituição de educação superior voltada para a 
ideia de servir à nação, trará em seu currículo os instrumentos necessários para lhe permitir o cumprimento de 
tarefas que lhe são inerentes, além de outras que lhe serão atribuídas. Dessa maneira a Faculdade Santo Antônio 
- FSA- encara o seu existir, objetivando ser lócus de referência do Estado, assumindo o compromisso 
institucional de promover o desenvolvimento educacional da região. A partir desse compromisso, a FSA define 
sua política de trabalho em consonância com as necessidades e expectativas da sociedade local e regional, em 
interface permanente com o mercado de trabalho. Situando-se na ideia de uma instituição a serviço do País, terá 
como objetivos genéricos a formação para o pleno exercício da cidadania, buscando a integração do cidadão no 
contexto socioeconômico.  

A consecução de tais valores requer uma mescla de abordagens e atitudes os quais, ao tempo em que ajudam a 
formar aqueles que se dedicam a uma área vinculada às ciências humanas ou sociais, não se descuidam da 
necessidade de informação quanto a outras áreas do conhecimento e em cuja integração pratica-se a vivência 
universitária.  

Na presente proposta curricular do Curso de Administração, os aspectos humanísticos serão privilegiados e a 
remessa à reflexão sobre outras áreas poderá ser sentida através de disciplinas genéricas que lastreiam o 
desempenho acadêmico. A vivência e a integração universitárias farão com que o Projeto Pedagógico do Curso 
de Administração não seja unicamente um rol de disciplinas, ementas e programas, e sim, a própria essência da 
Faculdade.  

Como uma instituição em prol do desenvolvimento da nação, não se limitará a Faculdade Santo Antônio ao 
atendimento daqueles que chegam via seleção. A sociedade reclama uma contribuição bastante maior, através da 
pesquisa e da extensão. O desenvolvimento harmônico dessas funções universitárias é o que se busca, 
atendendo assim à ideia de “missão” da instituição de educação superior.  

1.11 Caracterização do Estado da Bahia e o Município de Alagoinhas 

Estado da Bahia - Necessidade Social 

O Estado da Bahia, tradicional centro comercial, permaneceu como uma sociedade eminentemente agrária até 
meados do Século XX, quando a primeira grande atividade industrial, a indústria petrolífera (extração e refino) 
surgiu em decorrência de campanha popular de caráter nacional.  
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As tentativas anteriores de industrialização, de alto valor histórico pelo seu caráter pioneiro, como a manufatura 
de tecidos, em fins do século XIX, capitaneada por Luís Tarquínio, não tiveram capacidade de reverter o quadro 
socioeconômico então predominante. O Estado da Bahia até a década de 1970 continuava dependente de 
atividades agropecuárias, especialmente das lavouras de cacau e café, da decadente cana de açúcar e da criação de 
gado. 

A partir de 1970, entretanto, consolidaram-se na Bahia diversos empreendimentos industriais que modificariam 
substancialmente sua base produtiva. O principal desses empreendimentos, o Complexo Petroquímico de 
Camaçari, tornou-se o carro-chefe na mudança de características das atividades econômicas. Além disso, a 
atividade de mineração sofreu grande incremento e o Estado apresenta atualmente contínua transformação em 
direção à atividade industrial com a implantação de um complexo automotivo, o que implicou no 
estabelecimento de fábricas de veículos automotores, assim como de indústria de autopeças e pneus 
especificamente, ao lado de outros empreendimentos que surgiram como conseqüência. De acordo com 
SEI/SEPLANTEC esses investimentos tem resultado em geração de emprego, conforme pode ser verificado na 
tabela a seguir:  

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAL (segundo o setor de atividade econômica) ― 2014 

Setores da atividade econômica Postos de trabalho em estoque 

Extrativa Mineral 16.436 

Indústria de Transformação 229.566 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 21.514 

Construção Civil 163.200 

Comércio 462.522 

Serviços 789.493 

Administração Pública 600.072 

Agropecuária, Extrativa Vegetal, Caça e Pesca 89.780 

TOTAL 2.372.583 

  Publicação: SEI/SUPLANTEC         
  

O setor de comércio e serviços na Bahia vem se desenvolvendo sob perspectivas consideráveis de crescimento e, 
segundo pesquisa realizada em âmbito nacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
divulgada em parceria pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) autarquia da 
SEPLAN, o referido setor vem crescendo anualmente. O desempenho dos negócios em ramos como: Moveis e 
eletrodomésticos, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo influenciaram 
fortemente no desempenho dos negócios. E segundo a SEI, neste ano, as constantes variações positivas 
apresentadas pelo ramo vêm sendo responsáveis pelas principais contribuições positivas na formação da taxa 
que mede o comportamento do comércio baiano. O aumento do emprego, a gradativa recuperação dos 
rendimentos, principalmente da população de menor poder aquisitivo vêm concorrendo para impulsionar os 
negócios do ramo, sendo assim a capacitação de mão-de-obra é de fundamental importância para o desempenho 
destes ramos de negócios pela demanda de postos de trabalhos nestas áreas. 

Os resultados apurados para o comércio varejista no estado da Bahia encontram-se na tabela a seguir: 
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DESEMPENHO DO VOLUME DE VENDAS NO VAREJO 
 
Setores 2012 2013 2014 2015 
Comércio Varejista 9,7 2,7 4,6 (8,0) 
Comércio Varejista 
Ampliado 

11,0 1,7 1,1 (9,2) 

Fonte: MDIC/Secex, dados coletados em 07/01/2016 
 
O Estado da Bahia possui uma área de 567.295,3 km2, significando 6,64% da área geográfica e 36,34% da região 
Nordeste, onde está localizada. Apresenta ainda em sua extensa faixa litorânea, clima úmido e sub-úmido, de alto 
índice de pluviosidade. 

Por sua importância histórica e em função de belezas naturais de seu território, o Estado da Bahia é hoje o 
segundo polo de atração turística do Brasil, superado apenas pelo Rio de Janeiro. O polo turístico da Bahia tem 
como principais atrações o Recôncavo, onde está situada a Cidade do Salvador, bem como várias cidades de 
significativa relevância histórica devido à sua arquitetura colonial, culinária e manifestações populares 
tradicionais, a exemplo de Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, Nazaré, Maragojipe, São Francisco do Conde, 
dentre outras.  

Na região Nordeste, a Bahia é o Estado mais populoso. Segundo dados do SEI/SEPLANTEC (indicadores da 
Bahia), a população do Estado, em 2015, era de 15.203.934 habitantes, distribuída pelas quinze (15) regiões 
econômicas consideradas: Região Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo Sul, Litoral Sul, Extremo 
Sul, Nordeste, Paraguaçu, Sudoeste, Baixo Médio São Francisco, Piemonte da Diamantina, Irecê, Chapada 
Diamantina, Serra Geral, Médio São Francisco, Oeste. Segue abaixo tabela com dados referentes aos municípios 
mais populosos da Bahia. 

MAIORES MUNICÍPIOS DA BAHIA (em população) 2015 

Classificação Município População 

1° Salvador 2.921.087 

2° Feira de Santana 617.528 

3° Vitória da Conquista 343.230 

4° Camaçari 286.919 

5° Itabuna 219.680 

6° Juazeiro 218.324 

7° Lauro de Freitas 191.436 

8° Ilhéus 180.213 

9° Jequié 161.528 

10° Teixeira de Freitas 157.804 

11 Alagoinhas 154.495 
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12 Barreiras 153.918 

Fonte: Indicadores da Bahia/SEI 

Segundo as pesquisas, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o censo demográfico de 
2010 aponta que nas áreas urbanas brasileiras foram registradas taxas de crescimento elevadas em comparação 
com as da população total. O Brasil cresceu a 1, 6%., sendo que o Nordeste apresentou igual percentual 1,6%, e 
a Bahia registrou uma taxa de crescimento demográfico urbano, entre 2000 e 2010, de 1,4%, totalizando 
10.102.472 habitantes urbanos, no final de 2010.  

Alagoinhas é um município brasileiro que está localizado no leste da Bahia, constituída ainda pelos seguintes 
municípios: Pojuca, Catu, Entre Rios, Esplanada, Aramari, Irará e Ouriçangas. Limita-se ao norte com o 
município de Inhambupe, ao sul com o município de Catu, a leste com o município de Araças, a oeste com o 
município de Aramari, a nordeste com o município de Entre Rios e a sudoeste com o município de Teodoro 
Sampaio. Em 2015, segundo estimativa da SEI, apresentava uma população de 154.492 habitantes, sendo que, 
em 2010, apresntava 124.042 habitantes nas zonas ruraism, 124.042 habitantes nas zonas urbanas, na medida em 
que 87,4% do município encontra-se urbanizado. 
 
Seu nome se deve aos rios Sauípe, Catu, Subaúma e Quiricó, às lagoas e córregos existentes na região. E assim 
sua água é considerada de excelente qualidade, sendo uma de suas maiores riquezas, e que faz parte do aquífero 
que vai desde Dias d'Ávila a Tucano.  
Segundo o IBGE, o distrito de Alagoinhas foi criado no dia 15 de outubro de 1816, pertencendo a Inhambupe 
até 16 de junho de 1852, quando se tornou um município. A emancipação política de Alagoinhas foi oficializada 
há 161 anos, no dia 2 de julho de 1853, com a posse da primeira Câmara Municipal e do presidente do 
Conselho, o coronel José Joaquim Leal.  
 
Em 1964 foi descoberto um poço de petróleo no município, o MG-1-BA. Três anos depois já havia 30 poços, 
motivo que fez com que a Petrobras se instalasse no município, gerando seu desenvolvimento e aumentando os 
investimentos, mas também crescimento desordenado, deixando várias pessoas sem saneamento básico e acesso 
aos serviços de saúde.  
 
Com o desenvolvimento ferroviário e a descoberta de poços de petróleo, Alagoinhas cresceu bastante 
economicamente, tornando-se polo de sua região. Voltou-se aos serviços, portanto seu desenvolvimento se deu, 
principalmente, no comércio, polarizando mais de 30 municípios vizinhos.  
Localizado no leste da Bahia, com uma área de 734 km², Alagoinhas está situada nas unidades geomórficas dos 
Tabuleiros do Recôncavo e dos Tabuleiros Interioranos. De clima quente e semiúmido, possui uma vegetação 
de floresta estacional semidecidual e de parque sem floresta de galeria. Sua geologia, pode ser resumida em, 
segundo a CEI e IBMB 1993 1994, arenitos médios e grosseiros, conglomerados / brechas, para 
conglomerados.  
 
A cidade é servida pela malha rodoviária e ferroviária. A BR 101, que corta o Brasil de Norte a Sul, serve a 
cidade fornecendo importante acesso e meio de escoamento de produtos para cidades do Nordeste como Recife 
e Aracaju e cidades tais como Vitória e Rio de Janeiro no Sudeste do país. Também corta a cidade a BR 110, que 
a une ao Nordeste pelo interior da região. A ferrovia possui na cidade, além do seu papel histórico, um 
entroncamento que já foi de grande importância para o país e teve o seu declínio de acordo com a 
subvalorização do transporte ferroviário no país. Possui ainda rodovias estaduais que liga a cidade a BR 116 e 
também a Linha Verde.  
 
Segundo dados da SEI, o PIB do município em 2013 foi de R$ 2.637,2. A estrutura setorial está distribuída em 
2,3%% para agropecuária, 2,3%% para indústria e 65,2%% para serviços. Alagoinhas se destaca na produção 
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agrícola de limão (maior produtor baiano), abacate, laranja (3º maior produtor baiano), de batata doce (10º maior 
produtor baiano) e de amendoim (11º maior produtor baiano). No setor de bens minerais, é um grande produtor 
de areia, argila e pedra.  
 
Segundo a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), o município possui 669 indústrias, ocupando o 13º 
lugar na posição geral do estado da Bahia, e 3.711 estabelecimentos comerciais, 14ª posição dentre os municípios 
baianos.  
 
Seus serviços crescem bastante, desde a descoberta dos poços de petróleo e da implantação da ferrovia, 
ampliando os serviços para os municípios vizinhos também. E seu parque hoteleiro registra 500 leitos. Possui 
diversos outros serviços com qualidade reconhecida nacionalmente. A nível da saúde é servida principalmente, 
pelo Hospital Regional Dantas Bião, Hospital das Clínicas de Alagoinhas e Maternidade de Alagoinhas. Grande 
parte dos serviços médicos especializados podem ser realizados na cidade, evitando assim o deslocamento a 
capital do Estado, Salvador, em busca de atendimento.  
 
A cidade possui também, uma casa de espetáculo cinematográfico, várias igrejas católicas e evangélicas, 
associação recreativas como: Alagoinhas Tênis Clube, Associação Cultural e recreativa de Alagoinhas – ACRA, 
Associação Atlética Banco do Brasil, Associação Ferroviária de Alagoinhas, Associação de Reservistas de 
Alagoinhas, além de Clubes de serviços como Rotary Clube de Alagoinhas, Lions Clube de, Loja Maçônica 
Caridade e Sigilo, Loja Maçônica Obreiros da Fraternidade e Loja Maçônica 25 de dezembro, e outras 
agremiações espalhadas pelos bairros da cidade.  
 
No âmbito privado é grande o número de colégios, tanto primários como secundários ou de nível médio, todos 
eles abrigando um número significativo de alunos, a saber: Ginásio de Alagoinhas, Colégio São Francisco, 
Colégio Santíssimo Sacramento, Colégio Dínamo, CENEC e outros. Os colégios estaduais são Centro 
Territorial de Educação Profissional – CETEP/LN, o mais antigo; Colégio Estadual Magalhães Neto; Colégio 
Militar e Colégio Estadual Profª Jurilda Santana.  
 
No Estado da Bahia há um déficit educacional a ser suprido nos níveis fundamental e médio pelo poder público. 
A iniciativa privada deveria ser meramente complementar, entretanto, por ineficácia do poder público, a 
participação privada é expressiva em quantidade e qualidade.  
 
Para a educação superior as perspectivas apresentam-se diferentes. O poder público representado pelo Governo 
Federal desempenhou importante papel estimulador dessa educação, criando uma ou mais instituições nos mais 
antigos Estados da Federação, inclusive na Bahia. Todavia, sabe-se atualmente da política oficial federal em 
resolver o problema da Educação Fundamental, implicando em seu paulatino afastamento da oferta de vagas na 
Educação Superior. O Estado da Bahia, por sua vez, criou três universidades e encampou outra, praticamente 
esgotando sua capacidade de participação. Dessa forma, imprescindível papel está reservado às organizações 
privadas, no sentido de preencher este vazio que vem aumentando anualmente entre a procura por educação 
superior e a oferta. 
 
A cidade de Alagoinhas sedia a Universidade do Estado da Bahia com os Departamentos de Educação e 
Ciências Exatas e da Terra funcionando em horário integral com quatro cursos para a formação de professores a 
saber: Licenciatura em Letras, História, Educação física, Matemática e Biologia e, um curso de bacharelado – 
Análise de Sistemas. No âmbito do ensino privado a cidade de Alagoinhas conta com três Faculdades 
presenciais: Faculdade Santo Antônio, Faculdade Santíssimo Sacramento, UNIRB e outras Instituições de 
ensino à distância.   
 
Dentro dessa perspectiva a Faculdade Santo Antônio vem propor a renovação de reconhecimento do Curso de 
Bacharelado em Administração, visando atender à demanda genérica de Região de Alagoinhas, da Bahia, da 



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

14 
 

Região Nordeste e do País em geral com um Curso de formação profissional e acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 

 
1.12 Justificativa da Oferta do Curso  

As mudanças científico-tecnológicas estão se processando com velocidade cada vez maior, nas últimas décadas, 
exigindo que as empresas façam revisões periódicas nos seus procedimentos gerenciais, principalmente, para se 
adaptarem às novas realidades e conseguirem um melhor posicionamento competitivo nos mercados mundiais.  

Para a sobrevivência e desenvolvimento das empresas, novas técnicas para o gerenciamento das atividades 
produtivas e administrativas vão surgindo, implicando em profundas mudanças comportamentais e adoção de 
novos métodos e procedimentos gerenciais, administrativos e operacionais. E, principalmente, as empresas 
necessitam de mão-de-obra cada vez mais qualificada, para a inovação contínua e para o crescimento da 
produtividade e da qualidade. 

A partir dessa nova realidade, as empresas têm como principal desafio a avaliação constante das decisões dos 
gestores, nas suas diversas unidades administrativas e operacionais. A proposta de criação do Curso de 
Administração vem atender às novas exigências de avaliação rotineira da eficiência e eficácia dos gestores e 
unidades de trabalho, e em consequência, facilitar a excelência empresarial. Isso porque o sucesso de qualquer 
empresa, independente de qual seja o seu porte (pequena, média ou grande), vai depender de sua Administração. 
É o Administrador que desempenha papel chave nas operações da organização, sendo o responsável desde a 
rotina do trabalho desenvolvido no dia a dia, até às atividades fundamentais que levarão à lucratividade. É ele 
que vai gerenciar a empresa em todos os seus níveis e em todos os seus aspectos, tanto de vendas, finanças, 
produção, pessoal e de informática, a fim de manter o equilíbrio e a eficácia da estrutura administrativa.  

Compete ao Administrador organizar, planejar, comandar, negociar e controlar o funcionamento da empresa, 
quer seja pública ou privada, para dar não somente maior rentabilidade, como menor custo, assegurando 
produtividade, qualidade e satisfação do cliente. Cabe a ele, por outro lado, utilizar mão-de-obra eficaz, utilizar 
equipamentos adequados, aproveitar os insumos e equacionar os recursos financeiros disponíveis, 
acompanhando todas as etapas do processo administrativo. E principalmente compete ao Administrador 
incorporar as novas tecnologias, estimular a flexibilização da produção e interação entre os setores.  

As oportunidades de trabalho do Bacharel em Administração são amplas, podendo atuar em empresas públicas e 
privadas, instituições científicas e de pesquisa, de assistência social e ensino, entre outras, com o objetivo de 
desencadear o processo de desenvolvimento de negócios empresariais, ou mesmo prestando assessorias e/ou 
consultorias nessas instituições e/ou órgãos. 

O Administrador vai precisar se antecipar às necessidades do mercado, avaliar a realidade nacional e 
internacional, para depois atuar. Isso porque as inovações científico-tecnológicas, nos últimos anos, têm 
introduzido novos padrões de eficiência e eficácia em termos de organização, administração e qualificação de 
recursos humanos, passando a exigir dos egressos dos cursos de graduação, novos conhecimentos e novas 
habilidades, para que os profissionais possam enfrentar os desafios da contemporaneidade.  

Com a inserção do Brasil na economia globalizada e a abertura do mercado às importações, o profissional de 
Administração ganha maior espaço para atuar como líder de programas e/ou projetos de transformação em 
empresas públicas e privadas. Por outro lado, as empresas nacionais sentem-se pressionadas no sentido de 
investir, cada vez mais, na promoção de seus produtos. O profissional de Administração, frente a esse contexto, 
precisará de qualificação para alavancar negócios em segmentos específicos. 

As empresas atualmente podem efetuar melhoramentos significativos na produtividade, nos serviços de 
atendimento e na qualidade, porque as oportunidades são propícias. Os computadores, a telecomunicação, os 
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produtos eletrônicos e as tecnologias de automatização, desafiam todas as organizações a abandonarem os 
métodos operacionais antiquados, os produtos obsoletos e serviços desatualizados. Desafiam o profissional de 
Administração a apresentar iniciativas audaciosas para transformar a empresa. Assim, vinculando a tecnologia 
moderna, agentes criativos nas técnicas de reinvenção e reestruturação, em conexão com os clientes e 
fornecedores, pode-se alcançar metas que antes eram consideradas inimagináveis. 

Daí porque o Projeto Pedagógico do Curso de Administração está pautado em novos paradigmas, numa visão 
multireferencial, em que o crescimento pessoal e profissional, lado a lado, seja uma constante. A prática é 
respaldada em uma pluralidade de teorias, para estimular, tanto em termos cognitivos, como sócio-emocionais. 
O respeito aos direitos humanos e a qualidade de vida são considerados como objetivo primordial da presente 
proposta.  

O Curso de Administração surge para preparar o profissional com base sólida de conhecimentos das ciências 
humanas, de modo que possa atuar e intervir no processo socioeconômico com segurança, seja frente à gerência 
empresarial, em outros níveis intermediários ou mesmo como cidadãos. Além disso, o curso oferece uma visão 
das teorias de administração, das organizações e dos fenômenos empresariais, assim como dos aspectos legais, 
tecnológicos, econômicos, financeiros e de mercado. Embasados nesses conhecimentos, vai poder compreender 
e aplicar conceitos, procedimentos e estratégias econômicas e mercadológicas, em situações diversas e no 
contexto tanto das ciências como das atividades cotidianas. Vai também desenvolver e administrar sistemas de 
parcerias para lançamento no mercado de produtos ou serviços, assegurando, por outro lado, sua imagem junto 
ao mercado.  

O Curso de Administração vai utilizar o instrumental da pesquisa para colocar os profissionais em contato com 
o consumidor, com suas necessidades, percepções, sentimentos e sensações.   

Pretende-se estabelecer o inter-relacionamento entre homem, família, cidade, estado e nação, permitindo ao 
profissional uma mobilização no sentido de maior sensibilização e capacitação para a busca da qualidade. Ao se 
falar em qualidade, não se tem em mente a mera qualidade de um produto ou serviço. Vista como um processo 
de renovação diária, como apologia do fazer, a qualidade é construída conforme o contexto da organização. O 
processo de qualidade se concretiza quando todos atuam direcionados para um mesmo foco e no compromisso 
do profissional consigo mesmo, com o outro e com as metas da organização.  

O que se quer é que este profissional tenha uma visão globalizada, espírito empreendedor, competência 
profissional e sensibilidade para atuar. E, a partir de uma visão histórico-crítica, humanística e universal, o 
Bacharel em Administração, vai poder intervir como agente de transformação, no quadro de realidade política e 
cultural do país. Assim, as novas necessidades e aspirações estão a exigir desse profissional novas formas de 
compreender, interpretar e operar com a realidade que o circunda.  

O Curso de Administração procura aprofundar e estimular propostas criativas, críticas e inovadoras e 
desenvolver uma prática de novas relações com o mundo, a fim de preparar o profissional para ser capaz de 
tomar decisões e de transformar a realidade onde atuam.  

A visão holística do conhecimento, do mercado e da concorrência, vai permitir o êxito desse profissional, que 
deve estar voltado para a informação, analisando os fatos, para depois tomar decisões. Assim, as manifestações 
culturais, científicas, tecnológicas, artísticas, entre outras, que estão sucessivamente em transformação, vão estar 
subjacentes nesta proposta curricular, na perspectiva do atendimento das próprias exigências contextuais, 
empresariais e do próprio indivíduo. 

Esta proposta de Curso intenta atender aos anseios que vêm emergindo, nos últimos anos, no campo da 
Administração, ajudando ao profissional a enfrentar os desafios existentes nesse campo, a antecipar-se às 
necessidades do mercado, avaliar a realidade nacional e internacional, para depois atuar. O profissional de 
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Administração vai precisar de visão global de mercado para atuar junto a fornecedores, parceiros, distribuidores 
e clientes, com o objetivo de transmitir conhecimentos, veicular valores, assegurando ao mesmo tempo ao 
indivíduo o acesso à informação, a reflexão sobre as manifestações culturais, regionais e nacionais, contribuindo 
também para a elevação dos padrões de bem estar econômico e social da população.  

O momento atual é de crescimento econômico o que exige a presença de profissionais plenamente capacitados 
para atuar no mercado de trabalho. É nesse contexto que a Faculdade Santo Antônio – FSA - surge com seu 
projeto inovador para a formação de profissionais na área de Administração, a nível de graduação. 

1.13 Aderência com o Desenvolvimento da Bahia 

Comprometida com um “plano de investimentos em educação, treinamento e desenvolvimento”, a Faculdade 
Santo Antônio elaborou um mapeamento das necessidades de capacitação, buscando atender a demanda de 
formação consistente, objetivando articular a educação aos aspectos inovadores que se apresentam no mundo 
contemporâneo. 

A partir das necessidades de capacitação profissional no Estado da Bahia, em especial na cidade de Alagoinhas, 
sua proposta constitui “uma das principais respostas do setor educacional às necessidades e demandas da 
sociedade brasileira”; uma vez que o progresso tecnológico vem causando profundas “alterações nos modos de 
produção, na distribuição da força de trabalho e na sua qualificação”. Busca, com a participação da sociedade, 
enfrentar os desafios relacionados com as contínuas e profundas transformações sociais ocasionadas pela 
velocidade com que têm sido gerados novos conhecimentos científicos e tecnológicos, sua rápida difusão e uso 
pelo setor produtivo e pela sociedade em geral. 

O curso que se propõe foi desenvolvido com base na necessidade de atender às novas exigências do mercado de 
trabalho e a consequente necessidade de capacitar os profissionais para atuar na área de Administração, 
mediante curso de nível superior, com formação mais abrangente, moderna, ágil e competente. A moderna 
organização do setor produtivo demanda do trabalhador, competências que lhe garantam maior mobilidade 
dentro de uma área profissional, não se restringindo apenas a uma formação vinculada especificamente a um 
posto de trabalho. Dessa forma, a educação profissional foi profundamente reestruturada, para atendimento 
desse novo contexto do mundo do trabalho, em condições de modificá-lo e de criar novas condições de 
ocupação. Segundo pesquisa do SEI/SEPLANTEC nos últimos 09 meses a distribuição de ocupados no ensino 
superior na Bahia aumentou de 11% para 13%, acompanhando o ritmo de crescimento dos ramos de negócios 
em desenvolvimento. 

O Curso visa atender às necessidades do mercado regional, no qual, o comércio e os serviços se encontram em 
pleno desenvolvimento. A região necessita de profissionais qualificados, com conhecimentos mais específicos da 
atividade de Administração.  

Os egressos do Curso de Bacharelado em Administração ora proposto estarão preparados para enfrentar os 
desafios impostos pela globalização, o desafio da cadeia de valor para a competitividade empresarial, os desafios 
da lucratividade entre custo e crescimento, do foco na capacidade, da mudança de parâmetros, da tecnologia, da 
atração, retenção e mensuração da competência e do capital intelectual, e muitos outros que afetam direta ou 
indiretamente os profissionais de Administração. 
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2. CONCEPÇÃO, OBJETIVOS E PERFIL DO EGRESSO. 

2.1 Concepção do Curso Bacharelado em Administração 

O ritmo acelerado das mudanças provocadas pelo impacto das inovações científico-tecnológicas neste final de 
século, sobre todas as organizações humanas, põe em questão, principalmente, os sistemas educativos vigentes e 
principalmente a formação dos profissionais de nível superior. E este processo se consolida e se expande à 
medida em que o desenvolvimento econômico, social e político passa a ser, cada vez mais, condicionado pela 
evolução da informática e da tecnologia, apontando caminhos para estruturas curriculares mais flexíveis, 
diferenciadas e sãos, introduzindo novos padrões de eficiência e eficácia em termos de organização, 
administração e qualificação de recursos humanos. O mundo social, o mundo do trabalho e o desenvolvimento 
da economia, passam, assim, a exigir novos conhecimentos e novas habilidades dos egressos dos diferentes 
cursos superiores, para que possam enfrentar os novos desafios.    

Daí porque o Currículo de Administração está pautado em novos paradigmas, numa visão multireferencial, com 
uma proposta em que o crescimento pessoal e profissional lado a lado, seja uma constante, onde a prática esteja 
respaldada em uma pluralidade de teorias, que estimule, tanto em termos cognitivos, como sócio-emocionais, e 
que o respeito aos direitos humanos e a qualidade de vida sejam o objetivo primordial. Uma proposta que 
permita ao Bacharel em Administração atuar sobre as causas dos problemas e não só sobre seus efeitos, numa 
mobilização desse profissional no processo de sensibilização e capacitação para a busca da qualidade. Ao se falar 
em qualidade, não se tem em mente a mera qualidade de um produto ou serviço. Como afirma ISHIKAWA 
(1994, 44): 

A qualidade significa qualidade de trabalho, qualidade de serviço, qualidade de informação, qualidade de processo, 

qualidade de divisão, qualidade de pessoal, incluindo operários, engenheiros, gerentes e executivos, qualidade de sistema, 

qualidade de empresa, qualidade de objetivos, etc. (...) É a qualidade em todas as suas manifestações.  

A qualidade, nesse Curso de Administração, é vista como um processo de renovação diária, como apologia do 
fazer, construída conforme o contexto da organização. É o somatório das melhorias de cada um no cotidiano, 
em um movimento diacrônico, e das melhorias de todos juntos, em cooperação, em construção coletiva e 
solidária, em um movimento sincrônico. O processo de qualidade se concretiza, então, quando todos atuam 
direcionados para um mesmo foco, que centralize os dois movimentos e as múltiplas dimensões do cidadão. A 
mudança se constitui, assim, do compromisso do profissional consigo mesmo, com o outro e com as metas da 
organização.  

Com a globalização atual dos negócios, o mercado de trabalho se ampliou, em busca de um profissional com 
visão holística, com espírito empreendedor, competência profissional e sensibilidade para atuar. As atuais 
mudanças trazem, no seu bojo, a necessidade desse curso de Administração em Alagoinhas /Ba, para atender às 
necessidades do Estado. As condições socioeconômicas, políticas e culturais da Bahia são altamente favoráveis e 
a região exige o aumento da produtividade das atividades administrativas, econômicas, políticas e sociais e a 
formação de novos profissionais para maior dinamização regional. Assim, o Curso de Administração da FSA 
propõe-se a preparar profissionais com sólida formação geral e técnica, mas principalmente com capacidade de 
construção e transformação do HOMEM.  

As novas necessidades e aspirações estão a exigir desse profissional novo perfil, que envolve principalmente 
habilidades de natureza não só conceitual, como operacional, capacidade de autogerenciamento, de 
compreensão das bases gerais, científico-técnicas, sociais e econômicas da produção, domínio das atividades 
específicas e conexas e flexibilidade ao lidar com situações cambiantes. Exigem visão ampla da empresa, do 
mercado, do consumidor e do contexto, desenvolvida através de novas formas de estudar, planejar, gerir, 
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controlar, registrar, divulgar e avaliar os fenômenos administrativos, desde quando as empresas buscam novos 
padrões produtivos, onde qualidade e produtividade são considerados como fatores de competitividade.  

A presente proposta curricular procura aprofundar e estimular no Curso de Administração propostas político-
pedagógicas críticas, pluralistas e inovadoras, na prática de novas relações com o mundo e na formação de 
profissionais capazes de tomar decisões e de transformar a realidade onde atuam. Sua organização, além disso, 
parte de alguns referenciais imprescindíveis, como a contextualização da instituição e do curso na região, 
pesquisa atual sobre o perfil profissional e definição das ementas das disciplinas do curso, para atender às 
demandas de um mundo em mudança. Esse profissional da Administração necessita constantemente reorientar a 
cultura, que é produto de sua própria ação, não só para atender as suas aspirações, como para poder empreender 
novas soluções para competir.  

São amplas as oportunidades de atuação do Bacharel em Administração. Ele pode atuar em órgãos de 
planejamento, empresas públicas ou privadas, instituições científicas e de pesquisa, de assistência social e ensino, 
entre outras, junto a fornecedores, parceiros, distribuidores e clientes, com o objetivo de desencadear o processo 
de desenvolvimento de negócios empresariais e cooperativos. Pode ainda prestar assessorias e/ou consultorias, 
orientar e controlar as atividades de um ou vários departamentos dentro da organização e exercer a função de 
chefia ou direção. Com a informatização cada vez mais presente nas empresas, o Administrador passa também a 
desenvolver atividades de gerente de informações financeiras, fornecendo dados atualizados do mercado. 

Qualquer que seja a empresa, pública ou privada, quer atue na alta administração no exercício da chefia ou em 
funções técnicas e administrativas, o Administrador deverá estar habilitado a conceituar e entender o ambiente 
das organizações, ter capacidade para tomar decisões adequadas, ter espírito de liderança e grande poder de 
comunicação e de relações interpessoais. Necessita de poder de convencimento, que só a competência poderá 
proporcionar, e de atualização constante para que domine novas técnicas de produção, de gestão de negócios, de 
informática, de mercado, de qualidade total e de desenvolvimento pessoal e interpessoal. Daí porque ele vai 
necessitar ser um pesquisador constante, para ter condições de não só propor, mas principalmente de implantar 
mudanças na empresa onde atuar. 

2.2 Objetivos do Curso de Administração  

2.2.1 Objetivo Geral do Curso 
O Objetivo geral do Curso de Administração da Faculdade Santo Antônio é proporcionar formação teórico-

prática de bacharéis com visão humanista, sistêmica, generalista e multidisciplinar nas diversas áreas da 

administração para atuar em uma sociedade em constante transformação, por meio de um conhecimento 

transdisciplinar, com postura ética, crítica, reflexiva e estimular os discentes no desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias para sua atuação profissional e cidadã.   

2.2.2 Objetivos Específicos 
Os objetivos específicos do curso são:  

 Proporcionar uma sólida formação geral, ética, humanista, solidaria e valorativa a partir do domínio dos 
fundamentos de compreensão e utilização da Administração em suas mais variadas manifestações e 
aplicações; 

 Possibilitar ao discente o desenvolvimento de atitude reflexiva e a visão crítica que fomente a capacidade 
e a aptidão para a aprendizagem dinâmica e autônoma;  

 Desenvolver no discente, em paralelo ao conhecimento teórico, habilidades praticas que permitam a 
conjugação eficaz e o domínio das teorias e técnicas da administração para solução das questões 
complexas nos diversos tipos de organizações; 
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 Permitir a compreensão, sob o olhar da Administração, do contexto e dos problemas que atingem a 
região nordeste do estado da Bahia, qualificando o discente para o exercício da atividade profissional 
com postura crítica e , de modo proativo, da cidadania engajada em questões sócio-econômicas  e 
ambientais; 

 Preparar o discente para atuar nas organizações de forma empreendedora e criativa em prol do 
desenvolvimento sustentável local e regional; 

 Propiciar uma formação discente que leve ao desenvolvimento de competências e habilidades para 
reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente e agir com liderança na 
gestão e consolidação de projetos nas mais diversas organizações; 

 Proporcionar ao discente uma formação que possibilite atuação com consciência das implicações éticas 
do seu exercício profissional; 

 Habilitar para o raciocínio lógico e analítico compatível com os processos de comunicação e negociação 
em diferentes modelos organizacionais; 

 Proporcionar condições para o desenvolvimento de ações práticas inclusivas com uma visão crítica e 
reflexiva que leve o acadêmico a fomentação da gestão com responsabilidade social;  

 Estimular e programar a pesquisa e a extensão integradas ao ensino, visando a produção e divulgação do 
conhecimento da Administração, adequadas à realidade organizacional e ás demandas da sociedade. 

2.3 Perfil do Egresso, Competências e Habilidades. 

2.3.1 Perfil do Egresso 
 

 O perfil do formando do Curso de Administração da Faculdade Santo Antônio prima pela atuação nas diversas 

áreas da administração, no planejar, organizar, dirigir e controlar. Com visão sistêmica, generalista e 

multidisciplinar, estando apto a exercer com competência e habilidade as funções administrativas nas 

organizações pública, privadas e do terceiro setor, primando pelo desenvolvimento e sustentabilidade das 

mesmas. 

A formação do egresso tem como base a visão humanista com foco na gestão, conhecimento e inovação, 

enfatizando o estudo da administração na perspectiva gerencial, organizacional, estratégica e operacional, 

atuando de forma ética e critica com iniciativa, criatividade, determinação e responsabilidade. 

2.3.2 Competências e Habilidades 

 A Resolução nº 04, do CNE/CES que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Administração, observa que os projetos pedagógicos devem possibilitar a formação acadêmica através de 

competências e habilidades. Através da nova matriz curricular para o Curso de Administração da Faculdade 

Santo Antônio, pode-se reorganizar a estrutura de forma a possibilitar maior interdisciplinaridade e liberdade 

acadêmica possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades, sendo estas caracterizadas pela 

capacidade de, através de esquemas mentais ou de funções operatórias, mobilizar, articular e colocar em ação, 

valores e conhecimentos. 

 A competência constitui na Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (ponderação, 

apreciação, avaliação, saberes, capacidades, informações, etc.) que decidem por solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações. Aprender não é simplesmente um armazenamento de informações e sim a 

capacidade de selecioná-las, com competência, para estruturar e reestruturar sua aplicabilidade e ações.  
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 A habilidade pedagógica significa, necessariamente, adotar uma prática que propicia, essencialmente, o exercício 

continuo contextualizado desses processos de mobilização articulação e aplicação. Refere-se a tudo aquilo que o 

aluno deve aprender a fazer desenvolvendo suas capacidades intelectuais, efetivas, psíquicas e motoras, sob a 

forma de: 

 Habilidades gerencias e administrativas: capacidade de mobilização, autonomia, iniciativa, visão 

estratégica, administrar recursos, capacidade de articular e visão sistêmica; 

 Habilidades pessoais e interpessoais: responsabilidade, capacidade de auto-aprendizado, enfrentar 

problemas, sociabilidade e capacidade de trabalho em equipe, capacidade de expressão oral e escrita, uso 

da língua estrangeira e liderança, capacidade de avaliar seu próprio trabalho e trabalho dos outros e 

capacidade de organizar seu próprio estudo. 

     O curso de Administração da FSA, em consonância com a Resolução nº 04, do CNE/CES, e 

imbuída no espírito Orionita de envolver-se em questões sociais e na preparação de um acadêmico com 

ideias livres, críticas de modo ético e espiritual, quer estabelecer um perfil profissional que contenha a 

seguinte competências e habilidades:    

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

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

exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo a tomada de decisão; 

b) Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos 
processos de negociações e nas comunicações interpessoais ou Inter grupais; 

c) Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na 
estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

d) Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas 
presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, 
bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais 
e sociais; 

e) Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, 
abertura ás mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;  

f) Desenvolver capacidade de transferir conhecimento da vida e das experiências cotidianas para o 
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, 
revelando-se profissional adaptável; 

g) Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; 
h) Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e pericias 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais.  
 

3. ARTICULAÇÃO ENTRE O PPC E O PDI. 

Existem diversas variáveis no âmbito do processo ensino-aprendizagem no âmago de uma instituição de ensino, 
pois esta não é dissociada do meio-ambiente socioeconômico, político e cultural.  

Cada um destes elementos possui seus valores representados por segmentos que possuem diversas opções, 
preferências e prioridades que refletem e se determinam por diversas formas, seja através da legislação ou dos 
anseios programáticos da sociedade política organizada. Estes sem dúvida influenciam na maneira como a 
Educação Superior é ofertada em nosso país e configurada no contexto formal, informal e, sobretudo, no perfil 
discente. 
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É com esse entendimento que se propõe uma política consistente para o curso de Administração que 
corresponda às mudanças exigidas das instituições de ensino superior dentro do cenário mundial e do país e que 
demonstre uma nova postura que faça frente às expectativas e demandas sociais, concebendo um Projeto 
Pedagógico com currículos mais flexíveis e atualizados, com ferramentas que coloquem em ação as diversas 
propostas para a formação do profissional cidadão. 

Ao colocar a qualidade como tema central, gerador da proposta para a formação do administrador, tem-se por 
finalidade a construção de um processo coletivo de articulação de ações voltadas para a formação competente 
dos profissionais. 

Assim, torna-se imprescindível à inter-relação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), principalmente, em relação às questões didático-pedagógicas, como 
expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como profissional. Além das peculiaridades 
próprias, cada curso deverá possuir um conjunto de características comuns, que confiram um perfil de 
identidade própria. Portanto, além de um acurado compromisso com a missão institucional, cada curso deverá 
ter clareza a respeito de sua missão, dos mercados a que se dirige, do perfil do profissional que oferecerá além da 
dinâmica desses mercados. Isso implica uma orientação para garantir a inserção dos graduados, no mercado de 
trabalho, o que inclui o desenvolvimento da capacidade de continuar a aprender e se adaptar a novos desafios, e 
não mais, como no passado, a preparação para um emprego ou ocupação com um perfil rígido e determinado.  

 

3.1 Questões que tratam da educação das relações étnico raciais e para o ensino de história e cultura 
afro-brasileira e indígena no curso. 

A Faculdade Santo Antônio percebe claramente a importância dos conteúdos que devem (e estão) inclusos nas 
disciplinas e atividades curriculares dos seus cursos, cujos conteúdos são trabalhados de modo transversal, 
contínuo e permanente. 

Com intuito de apoiar a realização das atividades práticas dos cursos da FSA e, certamente, contribuir para as 
atividades do Curso de Bacharelado de Administração, através das suas diversas disciplinas que, em especial, são: 
Estudos Sócio-antropológicos e Culturais; Projeto Integrador I, II, III. Nessas disciplinas, os alunos discutirão 
os textos relacionados com esta temática, além do aprofundamento deste conteúdo através das vivências práticas 
na comunidade.    

Nesse âmbito, os alunos da FSA do Curso de Bacharelado em Administração aprofundarão os seus 
conhecimentos acerca da cultura afro e indígena, tão presente na nossa região. Os alunos terão a oportunidade 
de ampliar os seus conhecimentos, permitindo saber que esses povos têm à sua própria maneira de entender e se 
organizar diante do mundo que se manifesta nas suas diferentes formas de organização social, política, 
econômica e de relação com o meio ambiente e ocupação de seu território (FUNASA, 2002).   

Assim, a FSA entendendo o seu papel social na região, vem investindo na inserção dos seus alunos neste 
contexto socioeducativo e formativo, bem como integra os seus discentes e docentes com a cultura dos índios, 
dos negros, reconhecendo e valorizando a pessoa humana. Através das atividades promovidas pelo Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros - NEAB e pelo Grupo de Pesquisa e Apoio Social da Faculdade Santo Antônio.  
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3.2 Direitos Humanos no curso. 

De acordo com a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos, o Curso de Bacharelado em Administração da FSA oportunizará aos seus estudantes a 
vivência em atividades práticas que irá discutir elementos importantes desta temática.   

Neste sentido, o Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio  - FSA, cujo processo de 
renovação de reconhecimento está sendo posto em análise e avaliação através do presente instrumento, 
apresenta como proposta pedagógica orientar e estimular a procura pela profissão, torná-la conhecida na 
comunidade onde está inserida, expandir o mercado de trabalho para os seus discentes e contribuir 
continuamente para a veiculação de outras possibilidades colocadas pelas necessidades do ser humano na 
contemporaneidade. Dessa forma, a valorização do outro e o reconhecimento da pessoa humana serão 
permeados em todas as atividades do curso, tanto nos exemplos práticos em cada componente curricular das 
disciplinas Direito Social do Trabalho e Filosofia e Ética Profissional como também nas experiências que os 
estudantes viverão nas atividades que serão propostas pelo curso de extensão Direitos Humanos na 
contemporaneidade. 

Ademais, foi criado em agosto de 2015, o Projeto Social Humanize, que busca a diminuição da desigualdade 
sociais, bem como no estreitamento das relações humanas. Através desse projeto, desenvolvido pelo curso de 
Administração da Faculdade Santo Antônio, o aluno percebe a importância do trabalho social em uma 
comunidade, evidenciando o trabalho acadêmico realizado no curso de administração, conscientizando a 
população sobre a importância da empatia e humanização de todos, transformando as teorias acadêmicas em 
ações práticas, mobilizando a sociedade para um conjunto de ações solidárias.   

 

3.3 Política de educação ambiental no curso. 

Conceber um curso superior nos tempos atuais requer o compromisso ético, humano, político, social, para que 
este curso possa, de fato, fazer sentido na comunidade pela qual estará inserido e, principalmente, precisa fazer 
sentido para a sociedade de maneira em geral.  

É com esse entendimento que a FSA vem através deste projeto pedagógico solicitar a renovação do 
reconhecimento do Curso de Bacharelado em Administração, a fim de contribuir para o crescimento da 
população de Alagoinhas e da população de cidades vizinhas que nos procuram diariamente, na intenção de 
continuar estudando e, assim, poder contribuir de forma mais crítica para alcançarmos juntos um mundo em que 
as gerações futuras poderão usufruir dos recursos naturais de forma segura, sem ameaças de destruição e 
escassez desses recursos necessários para a sobrevivência da espécie humana.  

Dessa forma, o Curso de bacharelado em Administração da FSA realiza ações e políticas voltadas para a 
educação ambiental no decorrer do curso.  

O Decreto n. 4.281, de 25 de junho de 2002 – que regulamenta a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental, traz no seu art. 5º que a inclusão da Educação Ambiental deve 
acontecer em todos os níveis e modalidades de ensino, recomendando ainda que devem ser criados, mantidos e 
implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação ambiental integrados (Art. 6º). Este artigo 
defende ainda que essas ações devem ser criadas em:  

I - todos os níveis e modalidades de ensino; II - às atividades de conservação da 
biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades 
efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento 
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costeiro, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de 
manejo sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade 
ambiental; III - às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e 
tecnologia de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde; IV - aos processos 
de capacitação de profissionais promovidos por empresas, entidades de classe, 
instituições públicas e privadas; V - a projetos financiados com recursos públicos.  

Diante dessas premissas, o Curso de Bacharelado em Administração da FSA tem o dever de contribuir para a 
evolução da questão ambiental na sociedade em que se encontra inserida. Através das disciplinas Gestão 
Ambiental e Responsabilidade Social, Projetos Integradores, Atividades Interdisciplinares promovidas no curso, 
o interesse pelas questões ambientais será fomentado durante a formação profissional. 

Além dessas ações já realizadas, o colegiado de Administração traz como proposta, que será implantada no 
semestre 2017.1, o Projeto Pensar e agir a Gestão Ambiental na Faculdade Santo Antônio, que visa fomentar a 
conscientização e ações de sustentabilidade ambientais nos estudantes da Faculdade Santo Antônio, a fim de ser 
convertido em ações positivas ao meio ambiente. O projeto justifica-se pela necessidade dos estudantes do curso 
de Administração planejar ações definidas e orientadas pela gestão Ambiental para o enriquecimento de sua 
formação acadêmica bem como estimular a intervenção social e ambiental do discente na comunidade.  

 

3.4 Inclusão da Disciplina LIBRAS. 

O decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

dispõe em seu art. 3º: 

 

“A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 

superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o 

curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 

Administração e o curso de Educação Especial são considerados cursos de 

formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 

magistério. 

§ 2o A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da 

publicação deste Decreto”. 

 

Neste sentido, a disposição da disciplina Libras situa-se no contexto do eixo temático do curso de Serviço Social 

da Faculdade São Salvador, no 7º semestre, por se compreender que a legitimação dos direitos sociais deve ser 

garantida a todos os demandantes da atuação do profissional de Serviço Social, e que esse deve estar apto para  

comunicar-se através da  LIBRAS, respeitando as necessidades do seu público alvo. 
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3.5 Inclusão de Portadores do Transtorno do Espectro Autista 

A Faculdade Santo Antônio, em atenção ao disposto na Lei nº 12.764/2012 e na Nota Técnica 

Nº24/2013/MEC/SECADI/DPEE, instituiu Norma Interna para Inclusão dos Portadores do Transtorno do 

Espectro Autista, no ano de 2014, através da Portaria Interna da Direção Geral nº34/2014. 

 

A Norma Interna regula a inclusão dos portadores do transtorno do espectro autista, garantindo a acessibilidade 

às comunicações e à atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

O estudante que comprovar a necessidade, conforme disposto na Norma Interna, terá direito a 

acompanhamento em sala de aula e serviço de apoio, a saber: 

 

Art. 1º - O objetivo desta Norma Interna é regular a inclusão de Portadores do Transtorno do Espectro Autista 

nos cursos de Graduação ofertados pela Faculdade Santo Antônio. 

Art. 2º - Os estudantes com transtorno do espectro autista, o direito à acompanhante, desde que comprovada 

sua necessidade. 

Parágrafo único: o estudante deverá protocolar a documentação comprobatória e laudos pertinentes através de 

requerimento na Secretaria Acadêmica. 

Art.3º - Será disponibilizado, sempre que comprovada a necessidade individual do estudante com transtorno do 

espectro autista, serviço profissional de apoio visando garantir à acessibilidade às comunicações e à atenção aos 

cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção, de acordo com a legislação vigente. 

§1º. O serviço de apoio destina-se aos estudantes que não realizam as atividades de alimentação, higiene, 

comunicação ou locomoção com autonomia e independência, possibilitando seu desenvolvimento pessoal e 

social;  

§2º. O serviço de apoio será articulado às atividades acadêmicas; 

§3º. Periodicamente, juntamente com a família, a Faculdade avaliará a efetividade e necessidade de continuidade 

do serviço de apoio. 

Art. 4º - Não haverá cobrança de taxa extra para oferta do serviço de apoio ao estudante portador do espectro 

autista. 

Art. 5º - Esta Norma Interna passa a vigorar a partir de 19/12/2014, de acordo com a Portaria da Direção Geral 

nº034/14. 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
O currículo é o elemento da organização acadêmica, fundamentado nos referenciais sócio-antropológicos, 
psicológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil do egresso. 
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4.1. Metodologia de Ensino no Curso de Administração  
 

A Faculdade Santo Antônio na construção dos projetos pedagógicos de cada curso optou pela realização de um 

trabalho participativo, em que se oportuniza a construção deste importante documento com os membros da 

comunidade acadêmica, para desenvolvimento das competências profissionais, éticas e estética. Dessa forma, a 

metodologia de ensino de administração adotada pela FSA está fundamentada em uma metodologia que 

privilegia a atividade e iniciativa dos estudantes, objetivando favorecer a autonomia e ao “aprender a aprender”. 

A iniciativa e a autonomia organizam-se como ponto chave das práticas pedagógicas, pois consideram o perfil de 

administrador que o curso pretende formar. As abordagens metodológicas, por sua vez, contemplam a dimensão 

crítica e criativa e buscam enfocar a dimensão humana e racional do trabalho, de forma a possibilitar uma 

intervenção consciente no processo produtivo, bem como fortalecer o exercício da cidadania.  

Portanto, as atividades desenvolvidas pelos diferentes campos de estudos do curso primam por criar condições 

para desenvolvimento de capacidade de meditação e reflexão, propiciando ao estudante o incremento do 

processo de aprender de construir o conhecimento. 

Para que se atinja o perfil de egresso que o curso propõe formar, o papel do professor e da coordenação do 

curso, como agentes facilitadores é fundamental. Dentre as ações promovidas nesse sentido, destacam- se:  

a) Realização de reuniões periódicas com os professores, monitorando assim as atividades realizadas; 

b) Alinhar os objetivos, além de compartilhar e trocar experiências; 

c) Capacitação pedagógica ativa continua por meio do incentivo à participação em atividades desenvolvidas 

em nível institucional; 

d) Apoio, e incentivo à participação docente e discente em eventos da área, como forma de promover a 

atualização do conhecimento e incentivo à inserção na pesquisa. 

  A metodologia do ensino no curso de administração reforça iniciativas flexíveis e inovadoras principalmente 

em: estudos de caso, fóruns de debate, dinâmicas de grupo, iniciação cientifica, inclusão de alunos auxiliares em 

pesquisa ou alunos monitores, cursos de extensão, internet, congressos, seminários, palestras, estágios 

curriculares e extracurriculares e a atuação na Empresa Junior. 

Na relação ensino-aprendizagem, a FSA, no curso de Administração, objetiva ainda estimular o 

desenvolvimento de competências e habilidades, que promovam o bom desempenho das futuras atividades 

profissionais dos alunos, em complemento aos conteúdos ministrados pelos professores em sala de aula. À 

medida que o aluno passa a ter uma efetiva participação em um novo processo orientando de auto- 

aprendizagem e auto-desenvolvimento, fortalece-se a responsabilidade deste como sujeito do processo ensino- 

aprendizagem.  

Enfim, o proceder didático, uma vez dirigido para a apropriação do perfil delineado para este curso, estará 

voltado para a formação do profissional que sabe fazer, a partir de uma concepção crítica das relações que 

permeiam a educação, a gestão de recursos humanos, a administração, a sociedade, e o trabalho. 
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4.2 Estratégias e Práticas Pedagógicas 
Com o intuito de alcançar os objetivos e tendo presente às diretrizes estabelecidas, a Faculdade Santo Antônio 

propõe as seguintes estratégias de ação para o curso: 

- uma gestão democrática e participativa das atividades desenvolvidas a partir das diretrizes definidas por este 

Projeto Pedagógico; 

- Criar e desenvolver meios de comunicação efetivos dentro da comunidade interna e entre esta e a sociedade 

em geral; 

- Realizar eventos que possibilitem o intercâmbio e a ligação da comunidade interna com profissionais e 

personalidades de relevância, que sirvam de referência/sejam motivo de debate para a comunidade acadêmica, 

para o mercado ou para a sociedade em geral, tais como:  

- Desenvolver encontros para refletir os sistemas de Segurança no Trabalho ou outros temas de interesse; 

- Organizar exposições e seminários;  

- Reuniões de acompanhamento do curso e rendimento acadêmico. 

4.3 Práticas pedagógicas  

Com o objetivo de proporcionar aos estudantes oportunidades de desenvolvimento de atividades práticas 

pedagógicas, a Faculdade Santo Antônio irá adotar as seguintes linhas de ação:  

- exercícios práticos e teóricos: a aplicação de exercícios tem como principal objetivo, promover o 

desenvolvimento cognitivo do estudante, por meio das leituras dos conceitos das ciências e tecnologias 

envolvidos nas diversas competências. O exercício prático, em conformidade com as informações teóricas tem 

como finalidade aproximar a realidade da aplicabilidade do discurso de sala de aula ou do laboratório com as 

exigências de mercado, ficando, de forma objetiva, todo o processo de trabalho aberto entre o estudante e 

professor. O surgimento de dúvidas torna-se ainda mais interessante, pois aplicação desta atividade proporciona 

ao discente o resgate da aprendizagem que em muitas situações só é possível por intermédio do mercado de 

trabalho. A cobrança por parte do professor estará bastante flexibilizada na questão dos conteúdos, avaliações e 

apresentações dos resultados. O professor promove, um diálogo com todos os componentes da sala de aula. A 

apresentação dos exercícios é discutida com todos, de forma que proporcione o envolvimento dos estudantes, 

além de proporcionar uma aprendizagem mais acessível a todos. O debate promovido pelos grupos em torno 

dos exercícios torna possível o levantamento das questões críticas nas dúvidas levantadas na execução dos 

exercícios.  

- pesquisas: o estudante será capaz de analisar problemas organizacionais e utilizar de forma adequada teorias, 

conceitos e técnicas em Administração. Deverá obter os conhecimentos necessários para desenvolver pesquisas 

autônomas, na busca dos fundamentos teórico-práticos que formam sua ação.  

- apresentação de trabalhos: em todos os módulos são solicitados apresentação de trabalhos, esta atividade 

envolve o discente, tratando-se de reforço dos conteúdos trabalhados em sala de aula no transcorrer dos 

módulos do curso. Os trabalhos são pertinentes às competências dos módulos que dependerão exclusivamente 
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dos professores a solicitação dos mesmos, e no final do módulo estudante apresentará um único trabalho a 

todos os professores envolvidos naquele módulo. 

Os discentes terão apoio bibliográfico, sempre que possível no próprio espaço de sala de aula, nos Laboratórios 

de Informática ou na Biblioteca da Faculdade, como forma de incentivo à pesquisa e à troca de experiências 

cognitivas, visando à construção/reconstrução dos conhecimentos de forma contextualizada. 

Os componentes curriculares, previstos na matriz curricular, aliados às atividades complementares, podem 

destacados como instrumentos para que o estudante desenvolva a sua capacidade de gerenciar a sua vida 

acadêmica, incluindo na sua formação conteúdos e conhecimentos que trarão contribuição para o foco 

profissional por ele perseguido. 

4.4 Estrutura Curricular 

O planejamento da estrutura curricular consiste em um trabalho coordenado e sistêmico dos professores, 

Coordenação do Curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE). Nos estudos realizados foram observados os 

objetivos do curso, a sua concepção, o perfil desejado do egresso, a justificativa do curso e, principalmente, as 

atribuições do profissional no mercado de atuação, levando-se em consideração a demanda da região.  

A estrutura curricular projetada é flexível e descreve as características que se espera desenvolver nos estudantes, 

sempre buscando um conhecimento mais abrangente e contextualizado, principalmente, por meio do 

oferecimento de disciplinas que são trabalhadas de forma interdisciplinar.  

O curso de Bacharelado em Administração, conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, 

contempla em seus projetos pedagógicos e em sua estrutura curricular: “conteúdos que revelem inter-relações 

com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que 

atendam aos seguintes campos interligados de formação: I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com 

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

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

ciências jurídicas; II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, envolvendo 

teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos, mercado e marketing, 

materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e 

serviços; III -  Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando”. 

4.5 Conteúdos, Flexibilidade e Interdisciplinaridade Curriculares. 

A proposta busca a formação integral e pertinente por meio da articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Entendido como instrumento de balizamento do fazer universitário, o projeto pedagógico do Curso 

de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio adota como referência os princípios da 

autonomia e da flexibilidade.  

Neste contexto, a flexibilidade e a autonomia curricular não constituem apenas possibilidades, mas condições 

necessárias à efetivação deste projeto de ensino, considerando que os processos de flexibilização curricular 
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decorrem do exercício concreto da autonomia universitária e devem encontrar seus limites no projeto político-

pedagógico e na avaliação. A flexibilização curricular compreendida como proposta de organização de 

conteúdos a partir da realidade de cada instituição no exercício de sua autonomia não se esgota na ampliação da 

oferta de disciplinas eletivas, possibilitando ao estudante a montagem do seu currículo; nem se reduz ao 

aumento ou redução de carga horária de disciplinas ou do Curso, pois a experiência demonstra que isso não tem 

significado a obtenção de melhores resultados. 

Com essa compreensão, propõe-se este projeto curricular associado à implementação de alternativas didáticas, 

metodológicas e pedagógicas, que passam a configurar as ações pretendidas no Projeto. Nesta proposta estão 

contemplados conteúdos básicos, conteúdo específicos e conteúdos teórico-práticos, de maneira a assegurar o 

espaço da avaliação contínua, que possibilita a incorporação de novos desafios. Isso evidencia o sentido de 

processualidade do Projeto que, a partir da crítica sobre a realidade vivenciada, estará aberto a alterações e 

reordenamentos necessários, de forma a assegurar o caráter coletivo das decisões e o compromisso social da 

instituição como norteadores da avaliação, com vistas a seu aperfeiçoamento. 

O embasamento científico-metodológico aplicado nesta estrutura curricular encontra-se aliado a um projeto 

pedagógico centrado no estudante como sujeito da aprendizagem, na promoção e transmissão de valores 

calcados nos princípios e valores éticos, filosóficos, políticos e sociais que regem a conduta humana, sempre 

apoiados no professor como mediador do processo ensino-aprendizagem.  

O compromisso da Faculdade é o de formar profissionais comprometidos com a qualidade de vida da 

população, com pleno domínio da natureza dos conhecimentos e das teorias, técnicas, metodologias e 

tendências da área de Administração no contexto empresarial. A matriz curricular do Curso de Bacharelado em 

Administração da Faculdade Santo Antônio define os conteúdos que serão tratados ao longo do curso. O 

desenvolvimento dos conteúdos ocorre por seu sequenciamento ao longo do curso (período e módulos) e pela 

integração horizontal (mesmo módulo sequencial) e vertical (diferentes módulos sequenciais) dos componentes 

curriculares. 

Para atender aos objetivos do curso foi estruturado um currículo acadêmico com: 

• Uma metodologia que permite retirar da própria realidade e dos conhecimentos acumulados dos sujeitos 

envolvidos nessa realidade subsídios para uma prática educacional traduzida em processo criativo de interação 

teoria-prática, levando por meio da reflexão e da fundamentação teórica sólida, a uma práxis capaz de mudanças 

substanciais na sociedade; 

• Uma interdisciplinaridade por intermédio dos Conteúdos de Formação Básica, de Formação Específica, 

conforme as DCNs do curso, proporcionada pelo Projeto Integrador (PI) e pela Atividade Interdisciplinar 

(ATI); 

• A oferta de atividades que proporcionem uma formação complementar por meio de visitas técnicas, 

minicursos, monitorias, seminários e palestras dentre outras atividades acadêmico-científico-culturais; 

• Incentivo à pesquisa por meio do Projeto Integrador em cada módulo cursado. 

Para formar o perfil desejado do acadêmico a estruturação do curso contempla: 
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• Disciplinas que possibilitem o desenvolvimento lógico-quantitativo de forma que o acadêmico possa 

reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no 

processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus 

de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

• Disciplinas relacionadas ao desenvolvimento humano e as relações do homem com a sociedade, de forma a 

desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

• Disciplinas voltadas para desenvolver o raciocínio lógico, crítico e analítico de forma a capacitar o acadêmico a 

operar com valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes 

contextos organizacionais e sociais; 

• Desenvolvimento de eventos com a participação dos acadêmicos, fomentando e despertando a iniciativa, 

criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 

consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional: Projetos Dia da Mulher, Outubro 

Rosa, Semana de Tendências, novembro Azul, Semana da Consciência Negra, dezembro Vermelho; 

• O desenvolvimento de atividades complementares, atividades interdisciplinares, estágio supervisionado, visitas 

técnicas, Projeto Integradores, que promovem o desenvolvimento da capacidade de transferir conhecimentos da 

vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional; 

• Disciplinas que auxiliam o desenvolvimento, elaboração, implementação, análise e consolidação de projetos em 

organizações; 

• Atividades teóricas e práticas ao longo do curso; 

• Integração do ensino com as empresas, voltando-se para a implementação de novos valores, permeados de 

preocupações integrais, coletivas e sociais, utilizando-se para isso do estímulo ao trabalho em equipe; 

• Desenvolvimento de princípios éticos para atuação de forma humanística, crítica e reflexiva, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, formando um profissional promotor do 

desenvolvimento do ser humano. 

São considerados três aspectos fundamentais para o dimensionamento da estrutura e dos conteúdos curriculares: 

• Transformações e tendências do mercado de trabalho, de acordo com as especificidades de cada segmento 

profissional; 

• Coerência do encadeamento das disciplinas, de forma a propiciar uma sólida base humanista que permita a 

evolução do processo de aprendizagem em direção a uma profissionalização; 

• Consistência dos conteúdos curriculares, assegurando que estes sejam complementares entre si e reflitam o 

status atual da área de formação. 
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Os conteúdos curriculares ou programas de disciplinas são desenvolvidos pelos professores a partir das ementas 

construídas conjuntamente entre professores e coordenador.  

4.6 Metodologia de Ensino e o Processo de Aprendizagem Ativa. 

Metodologia é o estudo do caminho no âmbito do processo de ensino aprendizagem que torna possível a 

apreensão e a transmissão do conhecimento. A Faculdade Santo Antônio  no aspecto metodológico visa 

fornecer a seus alunos instrumentais teóricos e reflexivos, bem como práticos, que sejam capazes de contribuir 

para a compreensão dos campos do conhecimento, desenvolvendo as habilidades e competências essenciais à 

formação do profissional ético e em consonância com os preceitos essenciais e valores éticos da sociedade. 

Nesse sentido, ressalte-se que uma entre outras formas de conhecimento, pois, assim como, existe o 

conhecimento derivado do senso comum a partir do pensamento empírico, existe também o pensamento 

filosófico, teleológico, dentre outros, que atuando de forma interdisciplinar constroem o contexto do 

profissional e cidadão que a sociedade anseia. 

Assim, as metodologias abordadas ao longo do curso de Administração visam a integração dos conhecimentos 

teóricos e práticos, com solidez e rigor acadêmico e científico. Essa abordagem se relaciona a proposição de 

formar analistas de sistemas com alto grau de autonomia e discernimento, adequado à tomada de decisões e com 

capacidade de aprendizado constante o que refletirá na qualidade do atendimento prestado ao cidadão, ao grau 

de humanização e de apoio a família e a coletividade. 

Dessa forma é que o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração privilegia a metodologia 

baseada na técnica pedagógica denominada “Aprendizagem Ativa”. Através desta, a Faculdade Santo Antônio, 

desenvolve uma política de aprendizagem que enfoca a questão da aprendizagem sob um prisma diferenciado, 

afastando-se das técnicas clássicas relacionadas ao professor “orador” e o aluno “ouvinte”.  

É objetivo do curso de Administração, com base na “aprendizagem ativa”, criar um ambiente em que o aluno 

não seja um “mero” receptor de conteúdo, mas, sobretudo, agente ativo do processo de aprendizagem 

tornando-se partícipe da construção do conhecimento e dos diversos “saberes” que envolvem a sua formação 

acadêmica, seja no aspecto ético, científico e, principalmente, humanístico. 

Nesse sentido é que a Proposta Pedagógica da Faculdade Santo Antônio com base na “Aprendizagem Ativa”, 

objetiva reduzir o hiato existente entre a teoria e a prática, pois, acredita-se que tornando o aluno elo 

fundamental junto ao professor, ao saber, e a consequente incorporação do conhecimento é que poderemos 

evidenciar o aprendizado não apenas com base em conceitos eminentemente teóricos, mas, principalmente, o 

entendimento real com aplicação prática e em concomitância com as competências e habilidades que se espera 

de um profissional. 

A partir destas premissas é que a Faculdade Santo Antônio se propõe em sua essência incentivar a realização de 

atividades integradoras, interdisciplinares, participativas, criando no ambiente de sala de aula, o prelúdio do que 

vem a ser o trabalho profissional em grupo e associativo. 

Para tanto, a valorização da realização dos trabalhos em grupo, em sala de aula ou em conjunto a comunidade, 

são partes relevantes para a consecução da nossa metodologia. A Faculdade Santo Antônio intenciona transpor a 
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construção do conhecimento dos limites das salas de aula e atingir a comunidade em que está inserida. Essa 

concepção metodológica visa lidar e ambientar o profissional às vicissitudes de nossa sociedade, fazendo esse 

participar e se relacionar com o mundo que o envolve por meio de um processo ensino-aprendizagem que 

contempla não apenas o saber teórico, ou teórico/prático, mas também o indivíduo consciente da necessidade 

de avaliar, pensar e intervir. 

Em acordo com esse raciocínio, na Faculdade Santo Antônio cabe a cada professor a escolha dos melhores 

métodos de ensino condizentes com a sua área específica do saber. O intuito é estimular a criatividade e que 

esses atinjam o objetivo geral e os específicos propostos nos conteúdos curriculares. 

São métodos de ensino utilizados na Faculdade Santo Antônio: 

a) aulas expositivas/dialogadas; 

b) leitura e discussão de textos 

c) atividades de pesquisa; 

d) trabalhos em grupo; 

e) oficinas; 

f) seminários; 

g) debates; 

h) visitas técnicas. 

 

4.7 Da Utilização das TIC’s no Processo Ensino-Aprendizagem 

Mendes (2008) define Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como um conjunto de recursos 

tecnológicos que, quando integrados entre si, proporcionam a automação e/ou a comunicação nos processos 

existentes nos negócios, no ensino, na pesquisa científica e etc. 

São tecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar informações. No processo de ensino-aprendizagem 

(EA) é importante destacar a importância do aprender fazendo, do aprender a aprender, do interesse, da 

experiência e da participação como base para a vida em uma democracia. 

As modernas Administrações tem apontado na direção da Aprendizagem Ativa. Neste sentido, a Faculdade 

Santo Antônio disponibiliza aos seus alunos laboratórios para atividades práticas, wifi, datashows em sala de aula 

de forma a propiciar aos estudantes um aprendizado mais realístico e relacionado diretamente à articulação entre 

a teoria e a prática, pois o aprendizado integral se perfaz pela conjunção e desenvolvimento de saberes teóricos e 

práticos. Assim, nossos professores são treinados a ultrapassar os limites da sala de aula e fazer experiências 

diferenciadas em nossos laboratórios de forma a dotar nossos alunos de experiências práticas e diferenciadas. 
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4.8 Matriz Curricular  

4.8.1 DA TRANSIÇÃO CURRICULAR 

O atual Projeto Pedagógico visa regular o curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo 

Antônio, normatizando, além dos aspectos destacados anteriormente, as modificações realizadas na matriz 

curricular em decorrência das atualizações do curriculum pleno ocorridas nos semestres 2016.1 e 2016.2 

Estas atualizações foram decorrentes da análise do Núcleo Docente Estruturante – NDE, corpo 

docente, e da coordenação do curso de que a matriz curricular vigente não atendia as demandas contemporâneas 

impostas a profissão, e consequentemente aos padrões de qualidade que se esperava do curso, conforme as 

disposições presentes na legislação vigente. As cargas horárias em disciplinas essenciais ao eixo de formação 

denotavam, inclusive, uma total falta de sintonia do projeto autorizativo, com o próprio eixo temático do curso.  

Os ajustes propostos tiveram como objetivo dotar a matriz curricular de uma maior dinamicidade através 

da inserção das disciplinas: Atividades Interdisciplinar I, II, III e IV, Projeto Integrador I, II, III e IV 

Planejamento e Organização de Eventos, Consultoria Organizacional, Administração Pública, Pesquisa 

Operacional, Gestão de Negócios, Tópicos Avançados.  Estas disciplinas têm o fito de propiciar a efetiva 

atualização do curriculum acadêmico, em consonância com o constante desenvolvimento das ciências sociais e 

dos campos sócio ocupacionais do profissional. 

Além destes, é possível destacar a institucionalização da Interdisciplinaridade através das disciplinas:  

Atividade Interdisciplinar I, Atividade Interdisciplinar II, Atividade Interdisciplinar III, Atividade Interdisciplinar 

IV,  A partir destas, a interdisciplinaridade assume papel de relevo e destaque passando a atuar através de um 

professor orientador, que tem como papel fundamental integrar as diversas disciplinas do eixo fundamental, 

promovendo a interlocução entre estas, e, principalmente, desenvolvendo no discente, o interesse na pesquisa, 

reflexão e no aperfeiçoamento do pensamento crítico.  

A interdisciplinaridade como proposta também visa sensibilizar o aluno para a Função Social do 

Conhecimento, instigando o mesmo, a desenvolver trabalhos acadêmicos científicos que além de importantes à 

sua formação pessoal e profissional também tenham relevância para a sociedade em que está inserido. 

É importante salientar que a instituição tem autonomia para alterar a grade curricular do curso, e, já é 

entendimento consolidado que não é obrigatório que a grade curricular inicialmente proposta não se altere ao 

longo do curso. 
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  4.8.1 Matriz Curricular 2005/2  

            Matriz Curricular do Curso de Administração da FSA instituída em 2005/2 conforme portaria nº 02 está 

vigente desde esta data. No entanto deixará de ser ofertada em 2017, em detrimento da matriz curricular 

aprovada para ser implantada a partir de 2017/1. A seguir, apresenta-se a matriz curricular 2005/2, ainda 

vigente. 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITO 

   

1º SEMESTRE/SÉRIE   

Comunicação Organizacional  72  

Matemática           72  

Introdução a Economia  72  

Metodologia do Trabalho Científico 72  

Teoria Geral da Administração I 72  

TOTAL 360  

2º SEMESTRE/SÉRIE   

Filosofia e Ética Profissional 72  

Economia Contemporânea  72  

Estatística Aplicada Administração  72  

Sociologia Aplicada Administração  72  

Teoria Geral da Administração II 72  

   

TOTAL 360  

3º SEMESTRE/SÉRIE   

Gestão de Pessoas  72  

Contabilidade Básica  72  

Instituição do Direito Público e Privado 72  

Matemática Financeira 72  

Informática Básica            72  

TOTAL 360  

4º SEMESTRE/SÉRIE   

Organização, Sistemas e Métodos 36  

Administração Financeira e Orçamentária I  72  

Contabilidade de Custo  72  

Direito Empresarial Tributário  72  

Psicologia Aplicada Administração 72  

TOTAL 360  

5º SEMESTRE/SÉRIE   

Administração Financeira e Orçamentária I 72  

Administração de Recursos e Materiais Logística  72  

Administração Mercadológica  72  

Economia Internacional  72  

Ciências políticas  36  

Antropologia             36  

TOTAL 360  

6º SEMESTRE/SÉRIE   

Empreendedorismo e Plano de negocio  72  

Plano de Marketing  72  

Administração de Produção  72  
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Mercado Financeiro de Capitais  72  

Sistema de Informação aplicado Administração 36  

Projeto de Pesquisa  36  

Direito Social e do Trabalho           36  

TOTAL 360  

7º SEMESTRE/SÉRIE   

Trabalho de conclusão de Curso TCC I  36  

Planejamento e gestão estratégica  72  

Gestão da Qualidade e melhoria dos processos            72  

Optativa I 72  

Gestão Ambiental            72  

Estágio Supervisionado I 150  

TOTAL 474  

8º SEMESTRE/SÉRIE   
Trabalho de conclusão de Curso TCC II           36  

Processo Decisório e Jogos Empresariais 72  

Gestão de Serviços Endomarketing            72  

Pratica de gerenciamento de projeto  36  

Optativa II 72  

Gestão Pública do Terceiro Setor  72  

Estágio Supervisionado II 150  

TOTAL 510  

 

4.8.1.1 DA EQUIVALÊNCIA COM A NOVA MATRIZ 

 

 
 

Disciplina Ano / Semestre 

Modificação 

Disciplina Equivalente Ano / Semestre 

Inclusão 

Comunicação Organizacional  2016.2 Língua Portuguesa   2017.1 

Matemática Básica  2016.2 Matemática Básica  2017.1 

Introdução Economia  2016.2 Teoria Econômica           2017.1 

Metodologia do Trabalho 

Cientifico  

2016.2 Metodologia do Trabalho 

Cientifico 

2017.1 

Teoria Geral da Administração I 2016.2 Teoria Geral da Administração I  2017.1 

Filosofia e Ética Profissional  2016.2 Filosofia e Ética Profissional  2017.1 

 Estatística Aplicada 

Administração 

2016.2 Estatística  2017.1 

Sociologia 2016.2 Projeto Integrador I  2017.1 

Teoria Geral da Administração II 2016.2 Teoria Geral da Administração 

II  

2017.1 

Informática 2016.2 Informática 2017.1 

Instituição do Direito Público e 

Privado  

2016.2 Introdução ao Estudo do 

Direito  

2017.1 
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Contabilidade Básica 2016.2 Contabilidade Fundamental 2017.1 

Gestão de Pessoas  2016.2 Administração de Pessoas  2017.1 

Direito Empresarial Tributário  2016.2 Direito Empresarial  2017.1 

Matemática Financeira  2016.2 Matemática Financeira  2017.1 

Organização Sistema e Métodos  2016.2 Organização Sistemas e 

Métodos  

2017.1 

Administração Financeira 

Orçamentária I  

2016.2 Administração Financeira 

Orçamentária I 

2017.1 

Contabilidade de Custo  2016.2 Contabilidade Gerencial  2017.1 

Psicologia Aplicada 

Administração  

2016.2 Psicologia Organizacional  2017.1 

Administração Financeira e 

Orçamentária II  

2016.2 Administração Financeira e 

Orçamentária II  

2017.1 

Administração de Recursos e 

Materiais Logística  

2016.2 Administração de Recursos e 

Materiais Logística  

2017.1 

Administração Mercadológica  2016.2 Administração Mercadológica 2017.1 

Economia Contemporânea  2016.2 Economia Brasileira  2017.1 

Economia Internacional 2016.2  2017.1 

Antropologia  2016.2 Estudos Sócio Antropológico e 

Culturais  

2017.7 

Empreendedorismo e Plano de 

negocio  

2016.2 Empreendedorismo  2017.1 

Marketing  2016.2 Administração de Marketing  2017.1 

Administração de Produção  2016.2 Administração de Produção 2017.1 

Mercado Financeiro de Capitais  2016.2 Mercado Financeiro e de 

Capitais 

2017.1 

Sistema de Informação Aplicado 

a Administração  

2016.2 Administração de Sistema de 

Informação  

2017.1 

Projeto de Pesquisa  2016.2 Projeto de Pesquisa  2017.1 

Direito Social Trabalho  2016.2 Direito Social Trabalho  2017.1 

Trabalho de Conclusão de Curso 

I 

2016.2 Projeto Integrador III  2017.1 

Planejamento e Gestão 

estratégica  

2016.2 Planejamento e Gestão 

estratégica 

2017.1 

Gestão de Qualidade e Melhoria 

dos Processos  

2016.2 Gestão de Qualidade   2017.1 

Optativa I  2016.2 Optativa I 2017.1 

Gestão Ambiental  2016.2 Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social  

2017.1 

Estagio supervisionado I  2016.2 Estagio supervisionado I  2017.1 

Trabalho de Conclusão de Curso 

II  

2016.2 Projeto Integrador IV  2017.1 
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Processos Decisórios e Jogos 

Empresariais  

2016.2 Negociação e Jogos de Empresa  2017.1 

Gestão de Serviços 

Endomarketing  

2016.2 Planejamento e Organização de 

Eventos  

2017.1 

Pratica de Gerenciamento de 

Projeto  

2016.2 Projeto Integrador II 2017.1 

Gestão da Segurança e Saúde do 

Trabalhador  

2016.2 Consultoria Organizacional  2017.1 

Gestão Pública do Terceiro Setor  2016.2 Administração do terceiro Setor  2017.1 

Estagio Supervisionado II  2016.2 Estagio Supervisionado II 2017.1 

Optativa II 2016.2 Optativa II 2017.1 

 2016.2 Tópicos Avançados  2017.1 

 2016.2 Administração Pública  2017.1 

             2016.2 Gestão de Negócios           2017.1 

 2016.2 Atividade Interdisciplinar I, II, 

III e VI  

2017.1 

 2016.2 Pesquisa Operacional  2017.1 

 
 

4.8.2 Matriz Curricular 2017/1 vigente  

A nova matriz Curricular desenvolvida pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração, com 

início no primeiro semestre de 2017, conforme portaria interna nº 02/2017 de alteração de matriz curricular, que 

acolherá a seguinte conformação: 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-REQUISITO 

   

1º SEMESTRE/SÉRIE   

Língua Portuguesa 60  

Matemática 60  

Teoria Econômica 60  

Metodologia do Trabalho Científico 30  

Filosofia e Ética Profissional 30  

Teoria Geral da Administração I 60  

Atividade Interdisciplinar I 30  

TOTAL 330  

2º SEMESTRE/SÉRIE   

Estudos Sócio Antropológicos e Culturais 60  

Matemática Financeira 60  

Economia Brasileira 60  

Informática Básica 60  

Teoria Geral da Administração II 60  

Atividade Interdisciplinar II 30  

TOTAL 330  

3º SEMESTRE/SÉRIE   

Organização, Sistemas e Métodos 60  
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Contabilidade Fundamental 60  

Introdução ao Estudo do Direito 60  

Estatística 60  

Psicologia Organizacional 60  

Atividade Interdisciplinar III 30  

TOTAL 330  

4º SEMESTRE/SÉRIE   

Administração de Pessoas 60  

Administração de Materiais e Logística 60  

Administração da Produção 60  

Direito Social e do Trabalho 60  

Contabilidade Gerencial 60  

Atividade Interdisciplinar IV 30  

TOTAL 330  

5º SEMESTRE/SÉRIE   

Administração Financeira e Orçamentária I 60  

Mercado Financeiro e de Capitais 60  

Administração de Marketing 60  

Administração de Sistemas de Informação 60  

Direito Empresarial 60  

Projeto Integrador I 30  

TOTAL 330  

6º SEMESTRE/SÉRIE   

Administração do Terceiro Setor 30  

Planejamento e Organização de Eventos 30  

Consultoria Organizacional 60  

Administração Mercadológica  60  

Administração Pública 60  

Administração Financeira e Orçamentária II 60  

Projeto Integrador II 30  

TOTAL 330  

7º SEMESTRE/SÉRIE   

Elaboração e Análise de Projetos 60  

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social 60  

Pesquisa Operacional 60  

Optativa I 60  

Planejamento Estratégico 60  

Estágio Supervisionado I 150  

Projeto Integrador III 30  

TOTAL 480  

8º SEMESTRE/SÉRIE   

Empreendedorismo 60  

Negociação e Jogos de Empresa 60  

Gestão de Negócios 60  

Optativa II 60  

Tópicos Avançados  60  

Estágio Supervisionado II 150  

Projeto Integrador IV 60  

TOTAL 510  
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ELENCO DE OPTATIVAS 
CARGA 

HORÁRIA 

LIBRAS 60 

Gestão da Qualidade 60 

Inglês Instrumental 60 

 

QUADRO RESUMO Hora-Aula 
Hora-

Relógio 

Disciplinas Teórico-Práticas 2970 2475 

Estágio Supervisionado 300 300 

Atividades Complementares 200 200 

Total do Curso 3170 2975 

 

 

4.8.2.1 Ementas e Bibliografia 

 

Os componentes curriculares foram estruturadas com as ementas articuladas de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e caberá aos professores sua dinamização, complementação, concretude e 

interdisciplinaridade. Esta, não é vista apenas como integração dos conhecimentos trabalhados nos vários 

campos de estudo, de modo a ver a realidade de forma global. Mas, sobretudo na associação dialética entre as 

dimensões de ponta, como teoria e prática, ação e reflexão, generalização e especialização, ensino e avaliação, 

meios e fins, conteúdo e processo, indivíduo e sociedade. O que se pretende é a realização do homem como 

pessoa, em todas as suas dimensões, a superação do individualismo e da ótica fragmentadora e a integração 

política e social do Bacharel em Administração seu meio. A bibliografia recomendada contempla, integralmente, 

os conteúdos dos componentes curriculares, encontra-se atualizada e disponível na biblioteca para o 

funcionamento do Curso. 

Portanto, desenvolver a interdisciplinaridade implica em admitir e defender a ótica pluralista das concepções de 

ensino e estabelecer o diálogo entre as mesmas e a realidade escolar, para superar suas limitações (LUCK, 1995). 

Que se veja o homem por inteiro, reconhecendo a interação dialética entre as duas dimensões, materialidade-

espiritualidade e corpo-alma, de modo a “por termo à visão de uma natureza não humana e de um homem não 

natural” (MOSCOVICI, 1995).  

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

Ementa: 
Teoria da Comunicação: conceitos e elementos. Conceitos linguísticos. Gramática nos textos técnicos e 
informativos. Níveis de linguagem. Organização de textos. Redação técnica e científica. Redação oficial. 
Redação comercial. Documentos escritos da Administração. Características formais do texto administrativo. 
A linguagem burocrática. Elaboração de correspondências e textos administrativos. 



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

39 
 

Bibliografia Básica: 
MARTINS, D. S., ZILBERKNOP, L.S. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da 
ABNT. São Paulo: Atlas, 2004.  
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São Paulo: 
Atlas, 2004. 
CAMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. 37 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 
2005. 

Bibliografia Complementar: 
FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F.P. Lições de Texto: leitura e redação. 4 ed. São Paulo: Editora Ática, 2002. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 5 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. 
PIMENTA, Reinaldo. Português Urgente: método simples e rápido para escrever sem errar. 15 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. 12 ed. São Paulo: Globo, 2004. 
GOLD, Miriam. Redação Empresarial. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

Ementa: 
Complementos de Matemática Elementar; Elementos da Teoria dos Conjuntos; Relações e Funções; 
Geometria Analítica e Plana; Estudo das Cônicas; Funções; Logaritmo; Limite e Continuidade; Derivada 
Parcial Diferencial; Derivada Direcional e Gradiente; Regra de Cadeia; Fórmula de Taylor; Máximos e 
Mínimos; Teorema do Valor Médio; Regras de Hospital; Funções Transcendentes Elementares; Integral 
Definida; Teorema Fundamental do Cálculo; Técnicas de Integração; Cálculo de Áreas de Superfícies; 
Volumes. 

Bibliografia Básica: 
MEDEIROS SILVA, S. Matemática. São Paulo : Atlas, 1989 
VERAS, Lilia Ladeira.  Matemática financeira. 2.ed.  São Paulo: Atlas, 2005. 
GOLDSTEIN. Larry J. Matemática aplicada: economia, administração e contabilidade. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 

Bibliografia Complementar: 
   GOLDSTEIN, Larry. Matemática aplicada.   Porto Alegre: Bookman, 2006. 
   GIOVANNI, José Ruy. Matemática: uma nova abordagem.   São Paulo: FTD, 2000. 

PAIVA, Manoel Rodrigues.  Matemática. São Paulo: Moderna, 2004. 
MONTANA, Patrick J.  Administração. 2a.ed.  São Paulo: Saraiva, 2003. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1995.  
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Econômica 
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Ementa: 
Introdução às ciências econômicas. Evolução histórica das escolas e doutrinas econômicas. A teoria 
econômica e a economia como ciência. Objeto da ciência econômica. Leis econômicas. Organização da 
atividade econômica. Fatores da produção. Os sistemas econômicos: estrutura. 

Bibliografia Básica: 
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de.  Economia micro e macro. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 
2002. 
ROSSETI, José Paulo. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2000.  
PINHO, Diva Benevides (org) & SAMUELSON, P. A. & NORDHAUS, W. D. Manual de Economia. 
São Paulo-SP: McGraw Hill, 1989.  

Bibliografia Complementar: 
C ARVALHO, Maria Auxiliadora de.  Economia internacional.  São Paulo: Saraiva, 2004 
PINHO, Diva Benevides (org).  Manual de economia. 5.ed. São Paulo: Saraiva,  2005.  
TROSTER, Roberto Luis.  Introdução à economia.  São Paulo: Makron, 2002. 
MORAES, Reginaldo.  Neoliberalismo: de onde vem, para onde vai?  São Paulo: Senac, 2001. 
CARDOSO, Eliana A. Economia brasileira ao alcance de todos. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico 

Ementa: 
Metodologia Científica. Técnicas de Pesquisa na área de Administração / Gestão de Negócios. Objeto de 
pesquisa. Procedimentos de investigação. 

Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Maria M. de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: Elaboração de Trabalho 
na Graduação. São Paulo: Atlas, 1999. 
LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1983. 
MEDEIROS, J. F. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 1987 
 

Bibliografia Complementar: 
EL-GUINDY, Moustafa M. Metodologia e ética na pesquisa científica.  São Paulo: Santos, 2004 
MATTAR, Fanze Najib. Pesquisa de Marketing. Vol. I. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
SILVA,  Ermes  Medeiros da et alii. Pesquisa Operacional – para os Cursos de Economia, 
Administração, Ciências Contábeis. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
DEMO, Pedro. 1941 - Introdução à Metodologia da Ciência. São Paulo: Atlas, 1983.  
RUIZ, João Álvaro.   Metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2002 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia e Ética Profissional 
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Ementa: 
Fundamentos filosóficos da administração. Filosofia e contexto brasileiro. Lógica formal e material. 
Métodos. História da filosofia. Filosofia oriental. A filosofia na Grécia, Roma, idade média e renascimento. 
Filosofia moderna e contemporânea. Escola de Frankfurt. As organizações e a antropologia filosófica. 
Código de ética profissional. Formação e responsabilidade social. Instituições e prerrogativas profissionais. 
Direitos e deveres do administrador / gestor de negócios. Direitos Humanos. 

Bibliografia Básica: 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda.  Filosofando: introdução a filosofia.  São Paulo: Moderna, 2003. 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de.  Antropologia filosófica contemporânea.  São Paulo: Paulus, 2012. 

Bibliografia Complementar: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à filosofia. 
2ª, São Paulo: Moderna, 1995. 
CHAUÍ, Marilena de Souza. Introdução à história da filosofia: dos Pré-Soctráticos a Aristóteles, v.1.1ª 
ed., São Paulo: Brasiliense, 1994.  
STEGMULLER, Wolfgang.  A filosofia contemporânea: uma introdução crítica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. 
COTRIM, Gilberto.  Fundamentos da filosofia.  São Paulo: Saraiva, 2003 
SROUR, Robewrt Henry.  Ética empresarial: a gestão da reputação.  2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
 

 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Geral da Administração I 

Ementa: 
História do pensamento administrativo. A organização administrativa como sistema.  Áreas e funções 
administrativas. Componentes do sistema organizacional. As Escolas da Administração. Taylor e a 
administração científica. Ford e a linha de montagem. Fayol e o processo administrativo. Teorias da 
Administração. 

Bibliografia Básica: 
   CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. São Paulo: McGraw Hill. 2003. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru.  Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução digital.  Salvador: Atlas, 2002. 
CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. Edição compacta.  São Paulo: 
Manole, 2014. 

Bibliografia Complementar: 
SILVA, Reinaldfo O. da.  Teorias da administração. São Paulo: Pioneira, 2005. 
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru.  Fundamento de administração. São Paulo: Atlas, 2002. 
DRUCKER, Peter. Administrando para o Futuro. São Paulo: Pioneira, 1992. 
MOTTA, Fernando C. Prestes.  Teoria geral da administração.   São Paulo: Pioneira, 2005 
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GEORGE, Jenifer M. Fundamentos da administração contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 

 
 

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Estudos Sócio-antropológicos e Culturais 

Ementa: 
A antropologia surge como um campo de estudo do homem e suas relações estabelecidas ao viverem em 
sociedade, que detém sobre os mesmos as relações étnicas, culturais, sociais, antropológicas e políticas que 
estabelecem entre si e possibilitam o fortalecimento da identidade e um alargamento do discurso, bem como 
no olhar, através de instrumentos teóricos e da práxis, propicia a analise com maior discernimento sobre a 
formação do povo brasileiro e os conceitos formados e desconstruídos mediante ao processo antropológico. 
Compreensão de como vivemos e nos entendemos enquanto indivíduo, a correlação com a terra e o meio 
ambiente. Aspectos históricos e culturais da sociedade brasileira: história afro-brasileira. Cultura afro-
brasileira e indígena. 

COMPONENTE CURRICULAR: Atividade Interdisciplinar I 

Ementa: 
A disciplina trata da introdução à prática de produção acadêmica em Administração, destacando as técnicas e 
a metodologia do trabalho científico universitário por meio de questões específicas próprias da disciplina 
administrativa. A caracterização da ciência é feita a partir da modernidade, tomando-se o método como meio 
para sistematizar o conhecimento, o rigor e as dimensões quantitativa e quantitativa do pensamento 
científico. 

Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 6ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
AMBONI, Neri.  Teoria geral da administração. São Paulo: Elsevier, 2015. 
GEUS, Arie de. A empresa viva: Como as organizações podem aprender a prosperar e se perpetuar. 
5ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
DRUCKER, Peter. Administração para o Futuro. São Paulo: Pioneira, 1992. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru.  Fundamento de administração.    São Paulo: Atlas, 2002. 
CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. Edição compacta.  São Paulo: 
Manole, 2014. 
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Bibliografia Básica: 
RABUSKE, E. A. Antropologia Filosófica. 9 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.  
LAPLANTINE, F. Aprender a Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: uma introdução. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

Bibliografia Complementar: 
COSTA, Cristina.  Sociologia: introdução à ciência da sociedade.  2.ed. São Paulo: Moderna, 1997 
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
VELHO, G. (Org). Antropologia Urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999. 
TURNER, Jonathan H. Sociologia: conceitos e aplicações.  São Paulo: Makron, 2000. 
Weber, Max. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Centauro, 2002. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Financeira 

Ementa: 
Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos, Real e Nominal. Rendas. Tipos de taxas. 
Operação de descontos. Seqüência de pagamentos. Amortização de dívidas. Sistemas de Empréstimos. 
Anuidades. Capitalização. Correção Monetária. Amortização de débitos. Comparação entre alternativas de 
investimentos. Depreciação. Custos operacionais. Preço Atual. Preço Futuro. 

Bibliografia Básica: 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas. 
BRASIL, Haroldo Vinagre.  Gestão financeira das empresas: um modelo dinâmico.  Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2002 
LEITHOLD, Louis.   Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, s.d. 

 

Bibliografia Complementar: 
BRUNI, Adriano Leal. A Matemática das Finanças. Salvador: Infinita. 
GARRATY, Peter.  MBA compacto, matemática aplicada aos negócios.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
CRESPO, Antônio. Arnot. Matemática Comercial e Financeira. São Paulo: Saraiva. 
ASSAF NETO, Alexandre.  Matemática financeira e suas aplicações. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra.  Manual de aplicações financeiras HP. 2.ed.  São Paulo: Atlas, 1985. 
 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Economia Brasileira 
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Ementa: 
Características básicas da economia brasileira no período do pós-guerra. A crise recessiva do início dos anos 
oitenta. A crise fiscal do Estado brasileiro. Os superávites comerciais. A tendência à semi-estagnação e à 
aceleração inflacionária. Os planos de estabilização (do Plano Cruzado ao Plano Real). A abertura comercial 
e a reforma do Estado. Desempenho recente e perspectivas. 

Bibliografia Básica: 
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira.  Economia brasileira: fundamentos e atualidade.  3.ed.São Paulo: 
Atlas, 2005. 
TROSTER, Roberto Luis / MOCHÓN, Francisco. Introdução à Economia. São Paulo. Pearson Makron 
Books, 2002. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Economia: Micro e Macro. 3ª ed. São Paulo. Atlas, 2002. 
 

Bibliografia Complementar: 
PINHO, Diva Benevides e VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval (Org.s) et all. Manual de Economia. 
São Paulo: Saraiva- 1998. 3ª ed. 
PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
CARDOSO, Eliana A. Economia brasileira ao alcance de todos. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
OLIVEIRA, Roberto Guena / VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Manual de Microeconomia. 
2ª ed. São Paulo. Atlas, 2000.   
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 10ª ed. São Paulo. Atlas, 1984. 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica 

Ementa: 
No curso Informática Básica o participante vai aprender: os recursos básicos do Sistema Operacional 
Windows XP, a utilizar o editor de texto Word e trabalhar com a planilha eletrônica Excel. A informática 
está presente em praticamente todos os setores da vida moderna, em casa, no trabalho.  

Bibliografia Básica: 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
COMER, Douglas E.  Redes de computadores e internet. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
LAUDON, Kenneth C.  Sistemas de informação gerenciais. 5.ed.  São Paulo: Pearson, 2004. 

Bibliografia Complementar: 
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996. 
NASCIMENTO, Ângela J. Introdução à informática, 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1990. 
DIAS, Cláudia. Segurança e auditoria da tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Axcel Books, s.d. 
GIL, Antônio de Loureiro. Fraudes informatizadas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Geral da Administração II 

Ementa: 
Max Weber e a burocracia. Relações humanas. O enfoque sistêmico. Escola da qualidade. O modelo japonês. 
Administração participativa. Novos modelos de administração. 

Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. Edição compacta.  São Paulo: 
Manole, 2014. 
MAXIMIANO, Antônio César. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2004. 
FERREIRA et all. Gestão Empresarial: de Taylor aos Nossos Dias: Evolução e Tendências da 
Moderna Administração de Empresas. São Paulo: Editora Thomson Pioneira 
 

Bibliografia Complementar: 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
DRUCKER, Peter. Administrando para o Futuro. São Paulo: Pioneira, 1992. 
QUINN, Robert E. Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
SILVA, Reinaldo O. Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira 2005. 
MAMEDE, Gldston.   Empresa e atuação empresarial.   São Paulo: Atlas, 2011 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Atividade Interdisciplinar II 

Ementa: 
A disciplina trata da introdução à prática de produção acadêmica em Administração, destacando as técnicas e 
a metodologia do trabalho científico universitário por meio de questões específicas próprias da disciplina 
administrativa. A caracterização da ciência é feita a partir da modernidade, tomando-se o método como meio 
para sistematizar o conhecimento, o rigor e as dimensões quantitativa e quantitativa do pensamento 
científico. 

Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 6ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 

Bibliografia Complementar: 
AMBONI, Neri.  Teoria geral da administração. São Paulo: Elsevier, 2015. 
GEUS, Arie de. A empresa viva: Como as organizações podem aprender a prosperar e se perpetuar. 
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5ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
DRUCKER, Peter. Administrando para o Futuro. São Paulo: Pioneira, 1992. 
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru.  Fundamentos de administração. São Paulo: Atlas, 2002. 
CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. Edição compacta.  São Paulo: 
Manole, 2014. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Organização, Sistemas e Métodos 

Ementa: 
Organização, Sistemas e métodos. Comportamentos estruturais. Estudos de ambientes. Desenvolvimento 
metodológico e processual. Técnicas administrativas. Estudo de formulários e impressos. Estudo de tempos 
e movimentos. 

Bibliografia Básica: 
OLIVEIRA, Djalma Rebouças. Organização Sistemas e Métodos. 13ª ed. Atlas, 2002. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas, Organizações e Métodos. 13ª ed. Atlas, 2002. 
CURY, Antônio. Organização e Métodos. 7ª ed. São Paulo: Atlas 2000. 
 

Bibliografia Complementar: 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.   Sistemas, organização & métodos: uma abordagem 
gerencial. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2006 
ARAÚJO, Luis Cesar G. de.  Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 
organizacional.  São Paulo: Atlas, 2008. 
BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda.  Manual de organização, sistemas e métodos. São Paulo: 
Atlas, 2006 
Mave, Stevens. Modelos de gestão. São Paulo: Pearson, 2003. 
CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. Edição compacta.  São Paulo: 
Manole, 2014. 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Contabilidade Fundamental 

Ementa: 
Formação, registro e variações do Patrimônio. Lançamentos contábeis de operações econômicas e 
financeiras, Estudo das Contas Patrimoniais e de Resultados, Plano de Contas, Princípios Contábeis, Atos e 
Fatos Administrativos, Formas de Lançamentos, Formação de Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido, 
Controle de Estoques, Formas de Inventário, PEPS, UEPS, PMP, Depreciação, Amortização, 
Demonstrativos: Balancete de Verificação, DRE e Balanço Patrimonial. 

Bibliografia Básica: 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2005. 
EQUIPE de Professores FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 1998. 
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FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23ª ed., São Paulo: Atlas, 1990. 
 

Bibliografia Complementar: 
NEVES, das Silvério. Contabilidade Básica. 12ª ed., São Paulo: Frase, 2004. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 6ª ed., São Paulo: Atlas, 1998. 
SÀ, Antônio Lopes. Fundamentos Contabilidade Geral. 2ª ed., Juruá, 2006. 
FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23ª ed., São Paulo: Atlas, 1997. 
RODNEY, Werner.  Gestão de custos: uma abordagem prática.  São Paulo: Atlas, 2004. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução ao Estudo do Direito  

Ementa: 
Prolegômenos da Introdução ao Direito – Normatividade Social – Fontes do Direito – Ordenamento 
Jurídico. Relação, Técnica e Enciclopédia Jurídica. 

Bibliografia Básica: 
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. S. Paulo: Atlas, 3 ed. 2003. 
PINHO, Ruy Rabello. Instituições de Direito Público e Privado. S. Paulo: Atlas, 24 ed. 2004. 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 
4.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
DOWER, Nelson.  Instituições de direito público e privado.  São Paulo: Nelpa, 2004. 
DINIZ, Maria Helena.  Compêndio de introdução à ciência do direito.  17.ed. Seção Paulo: Saraiva, 
2005. 
MONTORO, André Franco.  Introdução À ciência do direito. 26.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. 
NADER, Paulo.  Introdução ao estudo do direito. 24.ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
BITTENCOURT, Cezar Roberto.  Teoria geral do direito. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Estatística 

Ementa:  
Conceitos iniciais; levantamento estatístico; series estatísticas; principais tipos de representação gráfica; 
medidas de tendência central e de posição.  Estudo da dispersão.  Assimetria e Curtose. Probabilidade.  
Correlação e Regressão. 

Bibliografia Básica: 
SILVA, Ermes Medeiros. Estatística. Vol 1. São Paulo: Atlas, 1999. 
MARTINS, Gilberto A. Estatística geral e aplicada. São Paulo, Atlas, 2002. 
FONSECA, Jairo Simon da.  Estatística aplicada. São Paulo: Atlas, 1995. 

Bibliografia Complementar: 
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MAGNUSSON, William E.  Estatística sem matemática: a ligação entre as questões e a análise.  
Londrina: Planta, 2003. 
SILVA, Ermes Medeiros da.  Estatística para os cursos de economia, administração, ciências 
contábeis.  São Paulo: Atlas, 1997. 
TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística básica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística geral e aplicada. 2.ed.  São Paulo: Atlas, 2002. 
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia Organizacional 

Ementa: 
Psicologia como ciência. Adaptação do homem ao trabalho. Relação indivíduo, coletividade e 
organização. Os estudos a personalidade, funcionamento e desenvolvimento de grupos. A motivação e 
os aspectos motivacionais no trabalho. Desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. O fator humano 
nas organizações. 

Bibliografia Básica: 
BERGAMINI, Cecilia W.  Psicologia aplicada à administração de empresas.  São Paulo: Atlas, 1982 
MINICUCCI, Agostinho. Psicologia Aplicada à Administração. São Paulo: Atlas, 1995. 
CHALANT, J.F. Colaboradores. O indivíduo na organização, dimensões esquecidas. São Paulo: 
Atlas 1993.  

Bibliografia Complementar: 
BOCK, Ana Maria e Outros. Psicologias. São Paulo: Saraiva, 1996  
DEJOUR, Cristophe. A loucura do trabalho. São Paulo: Cotez Editora, 1980.  
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores, 1999.  
FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administração. São Paulo: Editora Atlas, 2000. 
BOCK, Ana Merces Bahia.  Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia.  São Paulo: 
Saraiva, 2002. 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Atividade Interdisciplinar III 

Ementa: 
A disciplina trata da introdução à prática de produção acadêmica em Administração, destacando as técnicas e 
a metodologia do trabalho científico universitário por meio de questões específicas próprias da disciplina 
administrativa. A caracterização da ciência é feita a partir da modernidade, tomando-se o método como meio 
para sistematizar o conhecimento, o rigor e as dimensões quantitativa e quantitativa do pensamento 
científico. 
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Bibliografia Básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamento, resumos, resenhas. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 6ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
AMBONI, Neri.  Teoria geral da administração. São Paulo: Elsevier, 2015. 
GEUS, Arie de. A empresa viva: Como as organizações podem aprender a prosperar e se perpetuar. 
5ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
DRUCKER, Peter. Administrando para o Futuro. São Paulo: Pioneira, 1992. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru.  Fundamentos de administração. São Paulo: Atlas, 2002. 
CHIAVENATO, Idalberto.  Introdução a teoria geral da administração. Edição compacta.  São Paulo: 
Manole, 2014. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Administração de Pessoas 

Ementa: 
Administração de R.H.: principais enfoques no Brasil. Administração de R.H. nas organizações: objetivos, 
políticas e estratégias. A importância do estudo de recursos humanos nas organizações. Funções da 
administração de recursos humanos. Participação do empregado na organização. Planejamento e 
acompanhamento de recursos humanos. A organização e os problemas humanos. 

Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Ed. Atlas, 2002. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico.  São 
Paulo: Futura, 2000. 
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas 2006. 
 

Bibliografia Complementar: 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. São Paulo: 
Futura, 2000. 
MILKOVICH, George T. e BOUDREAU, John W. Administração de recursos humanos. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. V1 e V2. São Paulo: 
Atlas, 1993. 
BOWDITCH James L. e BUONO, Anthony F.. Elementos do comportamento organizacional. São 
Paulo: Pioneira, 1992. 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Administração de Materiais e Logística 

Ementa: 
Introdução à administração de materiais. Funções, sistemas e subsistemas de normalização. O controle, a 
aquisição e o armazenamento. Licitações. Atribuições dos órgãos de patrimônio. As alienações. O sistema de 
administração de material. Dimensionamento da quantidade econômica de compra ou fabricação: fatores de 
custos envolvidos, preço fixos ou variáveis, entrega total ou parcial e a existência ou não de restrições. 
Previsões. Modelos de estratégias de encomendas. A incerteza. A administração de material e a administração 
geral. A compra de material na administração pública e privada. A administração orçamentária do material. 
Entrega, recebimento e aceitação de material. Organização de almoxarifados. Gestão de estoques. Níveis de 
estoques. Inventários. Administração patrimonial. Logística: conceitos estratégicos e processo de gestão da 
cadeia de suprimento. Logística empresarial. 

Bibliografia Básica: 
FRANCISCHINI, Paulino G. Administração de materiais e do patrimônio.  São Paulo: Pioneira, 2004. 
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais. São Paulo: Atlas, 2008. 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5.ed. Porto 
Alegre:Bookamn, 2006. 
 

Bibliografia Complementar: 
CHING, Hong You.  Gestão de estoques na cadeia de logística integrada.   São Paulo: Atlas, 2007. 
BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição 
física. São Paulo: Atlas, 2014. 
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 2005. 
GRANT, David B. Gestão logística e cadeia de suprimentos. São Paulo: Saraiva, 2013. 
BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento.  
São Paulo: Atlas, 2001. 
 

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Administração da Produção 

Ementa: 
Sistema de produção: função e elementos organizacionais. Produto: conceito, classificação e componentes. 
Projeto do produto e processo de produção: qualidade, custos e controle. Planejamento de capacidade e 
instalações. Previsão da demanda. Planejamento agregado. Gerência de estoques. Programação da produção. 
Filosofias da administração de produção. Controle total de qualidade. 

Bibliografia Básica: 
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações. 5ª ed. São Paulo: Pioneira, 2000.  
CORREA, Henrique l. Just in time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico. São Paulo: Atlas, 2014. 
CORREA, Henrique L. Planejamento, programação e controle da produção. 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
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Bibliografia Complementar: 
SLACK, Nigel. Administração da produção.  São Paulo: Atlas, 1999. 
SUZANO, Marcio Alves. Administração da produção e operações com ênfase em logística. Editora 
Interciência. 
MOREIRA, Daniel.  Administração da produção e operações. São Paulo: Saraiva, 2012. 
MARTINS, Petrônio Garcia.  Administração da produção fácil.  São Paulo: Saraiva, 2014. 
CORREA, Henrique.  Administração da produção e operações.   São Paulo: Atlas, 2013 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Direito Social e do Trabalho 

Ementa: 
Introdução ao estudo do Direito do Trabalho. Principais relações do Direito do Trabalho e da seguridade 
social. Fontes do Direito do Trabalho. Contrato de trabalho e suas modalidades. As relações entre 
empregador e empregado, direitos e obrigações das partes; Direito Social e Direitos Humanos  

Bibliografia Básica: 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 218ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
BRASIL. Constituição da República Federativa. São Paulo: Saraiva, 27ª ed., 2003 
 

Bibliografia Complementar: 
SUSSEKING, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 28ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004. 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2011. 
CAIRO JUNIOR, José. Curso de direito do trabalho. 6.ed.  Salvador: Juspodivm, 2011. 
MARTINS, Sergio Pinto.  Direito do trabalho. 18.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Negócios 

Ementa: 
Os conceitos de políticas e estratégias, A visão sistêmica da empresa, A importância da visão estratégica, a 
formulação de estratégias, a análise das circunstâncias, a análise de recursos, a implementação de estratégias, 
Análise estrutural das indústrias, Estratégias competitivas, Princípios das vantagens competitivas, 
Competência essencial. 

Bibliografia Básica: 
TACHIZAWA, Takeshy.  Gestão de negócios: visões e dimensões empresariais da organização. 2. ed. São 
Paulo: Atlas. 2003. 
DRUKER, Peter. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São Paulo: Pioneira, 2003. 
CHANLAT, Jean- François. O indivíduo na organização: dimensões e esquecidas. V.1. São Paulo: Atlas, 
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1996. 
 

Bibliografia Complementar: 
MAXIMILIANO, A.C.A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. SP: Atlas. 
CAVALCANTI, Marly (org). Gestão estratégia de negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação.  São 
Paulo: Pioneira, 2003. 
DRUKER, Peter. Organização do futuro. São Paulo: Futura, 1997. 
DOLABELA CHAGAS, Fernando Celso. O Segredo de Luísa: Uma idéia, uma paixão e um plano de 
negócios. RJ. 14ª ed.:Rio de Janeiro: Cultura, 2005. 
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e dinâmicas.  
São Paulo: Atlas, 2003. 
 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Gestão da Qualidade –Optativa  

Ementa: 
Introdução ao estudo da Gestão da Qualidade. Metodologia da Qualidade no gerenciamento dos 
recursos e processos das organizações. Fundamentos e visão geral da metodologia da gestão pela qualidade 
total. Aplicação dos conceitos de qualidade na prática da gestão. Princípios básicos do sistema de gestão 
pela qualidade. Importância do gerenciamento da Qualidade Total: aplicação de suas técnicas, 
planejamento e controle. Técnicas e ferramentas auxiliares à tomada de decisão. Visão geral do Sistema 
de Garantia da Qualidade e suas inter-relações. 

Bibliografia Básica: 
FALCÃO, Luiz Albérico.  Surdez cognição visual e libras.   RECIFE. Autor, 2012 
OLIVEIRA, Otávio J. ET AL. Gestão da Qualidade: tópicos avançados. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learnig, 2006. 
ROBLES JR, Antônio. Custos da Qualidade: aspectos econômicos da gestão da qualidade e da gestão 
ambiental. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
MELO, Carlos Henrique P. ET. AL. ISO 9001: 2000: sistema de gestão da qualidade para operações 
de produção e serviço. São Paulo: Atlas, 2002. 
MOLLER, Claus. O Lado Humano da Qualidade: maximizando a qualidade de produtos e serviços 
através do desenvolvimento das pessoas. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
RODRIGUES, Marcus Vinicius Carvalho. Ações para a Qualidade GEIQ: Gestão integrada para a 
qualidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2  
NICKELS, William G. & WOOD, Marian B. Marketing: relacionamentos, qualidade, valor. Rio de 
Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1999. 

 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos Avançados 



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

53 
 

Ementa: 
Conceitos atuais de Administração. Perspectivas de inovação sobre conceitos, técnicas e ferramentas na área 
administrativa. Temas atuais relacionados ao desenvolvimento de pesquisas na Administração. 

Bibliografia Básica: 
CASSARRO, Antônio Carlos. Sistemas de Informações para tomara de decisões. 3. ed. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
GEORGE, Jenifer M. Fundamentos da administração contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
LEITE, Leonardo de Oliveira.  Consultoria organizacional na ótica tecnopratica. Rio de Janeiro: CRV, 
2011. 

Bibliografia Complementar: 
DENHARDT, Robert B. Teorias da administração pública. São Paulo: Cengage, 2012. 
MERRON, Keith. Dominando a consultoria. São Paulo: M. Books, 2007. 
GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresas e técnicas vivenciais. Petrópolis: Vozes, 2008. 
QUINN, Robert E. Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
GEORGE, Jenifer M. Fundamentos da administração contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado II 

Ementa: 
Orientação supervisionada da prática profissional, envolvendo aspectos de investigação, planejamento e 
execução em entidades de administração pública direta ou indireta: autarquias, sociedade de economia mista, 
empresas públicas, fundações, entidades paraestatais e de sociedade civil e movimentos populares. 

Bibliografia Básica: 
Toda bibliografia utilizada nas disciplinas. 

Bibliografia Complementar: 
Toda bibliografia utilizada nas disciplinas. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Projeto Integrador IV 

Ementa: 
Desenvolver atividades que promova articulação entre teoria e prática profissional e a 
interdisciplinaridade entre as disciplinas estudadas, considerando os eixos transversais e contínuos 
relacionados ao estudo da história e cultura afro-brasileira, direitos humanos, questões relacionadas ao meio 
ambiente, à cidadania e etnicidade. 

Bibliografia Básica: 
Toda bibliografia utilizada nas disciplinas. 

Bibliografia Complementar: 
Toda bibliografia utilizada nas disciplinas. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês Instrumental - Optativa 

Ementa: 
Reciclagem e desenvolvimento de atividades e fixação de estruturas básicas. Pratica escrita, frases simples 
e coordenadas. Elementos de gramática. Estratégia do processo de leitura aplicado a profissão.  

Bibliografia Básica: 
MINETT, Dominic Charles & VONSILD, Bjarne Zàrate Assis. Legal English: English for International 
Lawyers. São Paulo: Disal, 2005. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo 1. São Paulo: Texto Novo, 
2000.  
NUNAN, David. Second Language Teaching & Learning. Massachusetts: Heinle & Heinle 
Publishers, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
MARTIN, Elizabeth A. (Ed.)(2003). Dictionary of Law. 5. ed. Oxford : Oxford University Press. 
HEWINGS, Martin. (2000). Advanced Grammar in Use: a self study reference and practice book for 
advanced learners of English. Cambridge University Press. 
MURPHY, Raymond. (1998). English Grammar in Use: a self study reference and practice book for 
intermediate students. 2. ed. Cambridge : Cambridge University Press. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. (2005). Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem 
instrumental. São Paulo: Disal. 
SWAN, Michael. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press. 
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5. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS COM A FORMAÇÃO  

5.1. Atividades Práticas de Ensino  
Além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo da formação do bacharel, o Curso de 
Bacharelado em Administração incluiu, obrigatoriamente, no seu currículo o estágio supervisionado a ser 
realizado em organizações públicas e/ou privadas regionais. 

Para a Faculdade Santo Antônio o estágio se fundamenta na valorização da experiência profissional como 
condição para o aprimoramento da formação que a instituição oferece, sendo fundamental para o exercício 
profissional.  

O estágio supervisionado se caracteriza pela oportunidade de exercício e intervenção profissional, de demonstrar 
as competências e habilidades desenvolvidas adquiridas. O Estágio Curricular Supervisionado é um componente 
curricular direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 
formando.  

Os discentes terão encontros semanais com o supervisor do estágio, momento em que o estudante fará 
diagnósticos, observações sistemáticas, orientação, supervisão, acompanhamento e oportunidade de experiências 
reais de análise crítica e solução de problemas no contexto das diversas áreas de atuação profissional 
relacionadas à Administração. 

O estágio supervisionado deverá buscar consolidar os seguintes objetivos: 

 proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades, analisar situações e propor 
mudanças no ambiente organizacional e societário;  

 complementar o processo ensino-aprendizagem, por meio da conscientização das deficiências individuais 
e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional;  

 atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, possibilitando ao estagiário 
melhores oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das 
organizações e da comunidade; 

 facilitar o processo de atualização de componentes curriculares, permitindo adequar aquelas de caráter 
profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão 
sujeitas; 

 incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de novas 
gerações de profissionais empreendedores internos e externos, capazes de adotar modelos de gestão, 
métodos e processos inovadores, novas tecnologias e metodologias alternativas em recursos humanos. 

O cronograma do Estágio Curricular Supervisionado será estabelecido, obedecendo ao calendário acadêmico, 
pelo Coordenador de Curso e pelo docente responsável – orientador -, em parceria com os discentes, devendo 
constar data, horário, local e docente responsável pela atividade. 

No desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Bacharelado em Administração, o 
docente orientador será responsável por, no máximo, 10 estudantes a cada semestre; e deverá visitar de 02 a 03 
vezes, no mínimo, cada um de seus estagiários em ambiente de trabalho, visando um acompanhamento de cada 
estágio. 

Sistema de Avaliação 

O docente orientador do Estágio Curricular Supervisionado deverá, à medida que os resultados do estágio sejam 
verificados, interpretados e avaliados, proporcionar ao estagiário, meios para que ele perceba o seu atual perfil, 
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naquela fase, para que ele próprio reconheça a necessidade da reavaliação da aprendizagem, nos conteúdos e 
práticas em que se revelaram equívocos ou insegurança de domínio, importando em reprogramação da própria 
prática supervisionada, cabendo a Faculdade assegurar a reorientação teórico-prática para a melhoria do 
exercício profissional. 

 O Estágio Supervisionado será avaliado sob três aspectos: 

 a) processo: 

Compreende todo o desenvolvimento do trabalho realizado pelo discente durante o período de estágio, 
incluindo a assiduidade, iniciativa, autonomia, responsabilidade, desempenho e capacidade técnica.  

 b) produto: 

Caracteriza-se pelos resultados alcançados no trabalho, sua relevância para o conhecimento científico, relação de 
coerência entre o plano teórico e prático, conteúdo e consistência técnica, e aplicabilidade, consistindo de 
pesquisas, análises, interpretações, diagnósticos, tecnologias e sistemas propostos, planos de trabalho, políticas e 
estratégias recomendadas, objetivos e metas alcançadas, entre outros; 

 c) apresentação do Relatório de Estágio: 

O relatório de estágio assume a forma de relatório de experiência. Como tal, envolve uma indispensável 
fundamentação teórico-conceitual, numa linguagem técnica, isto é, com referencial teórico dos conceitos 
abordados, e, a observância das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos, com defesa perante a coordenação 
do estágio. 

Define-se como sendo a avaliação a apresentação e entrega do conteúdo teórico e técnico do trabalho realizado.  

5.1.1 Integração Empresa e a Faculdade Santo Antônio  

Considerando a importância da prática decorrente de parcerias com o mundo do trabalho (integração empresa e 
escola), a articulação com os segmentos produtivos se caracteriza por uma função participativa, baseada em 
projetos institucionais que, envolvendo professores e estudantes, possibilitam de um lado a interveniência da 
Faculdade, de outro, a difusão e a assimilação da experiência pela Instituição. Dentro desse contexto, é 
preocupação constante na Faculdade Santo Antônio a manutenção e a ampliação de sua interação com a 
comunidade onde se encontra inserida, mediante um relacionamento participativo e produtivo com instituições, 
empresas e organizações públicas e privadas. 

A Faculdade Santo Antônio desenvolveu um canal de participação dos estudantes e um instrumento de 
articulação da comunidade interna da instituição com a comunidade externa para troca de experiências e 
conhecimentos, em consonância com as políticas institucionais. 

O objetivo principal do desenvolvimento desse canal é estimular a participação dos estudantes nos mais 
diferentes projetos, é auxiliar sua qualificação, fazendo com que desenvolvam noções de responsabilidade social 
e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento que circula na instituição.  

Seu objetivo secundário é contribuir para a construção e consolidação da identidade da Instituição, associando a 
instituição com as causas da comunidade, por meio da realização de um trabalho de prestação de serviços, que 
beneficie tanto seus estudantes quanto a comunidade que a circunda. 

A instituição entende que toda integração com o setor produtivo gera ganhos para os seus estudantes. Para que 
isto seja possível, diferentes projetos e atividades realizados pelos discentes possibilitam que algumas 
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necessidades específicas de empresas e instituições sejam equacionadas pelos corpos docente e discente em 
diversas disciplinas e/ou projetos de diferentes cursos. Com isto, os estudantes têm a oportunidade de propor 
soluções para problemas reais do cotidiano profissional. 

5.1.2. Oferta Regular de Atividades pela Faculdade Santo Antônio  

 

Previstos no planejamento acadêmico serão desenvolvidos seminários temáticos e palestras envolvendo a área 
de formação do curso e outros tópicos de interesse da comunidade acadêmica. 

A partir do estabelecimento de parcerias com o setor produtivo, a Faculdade Santo Antônio possibilitará o 
desenvolvimento regular das atividades práticas dos estudantes, permitindo uma maior mobilidade do capital 
humano dentro da sua área profissional, por meio da educação continuada, oferecendo aperfeiçoamento e 
renovação de conhecimentos e de técnicas, mediante o desenvolvimento de competências e habilidades para o 
trabalho. 

A Instituição, por meio de sua Mantenedora, expandirá os convênios e acordos de intercâmbio com Instituições 
de Ensino Superior e Centros de Pesquisas Nacionais e Internacionais para propiciar oportunidades de 
desenvolvimento de atividades práticas para seus discentes. 

5.2. Responsabilidade Social 
A Faculdade Santo Antônio, por meio das suas Coordenações de curso, orienta seus docentes para que ao longo 
do desenvolvimento dos conteúdos das disciplinas valorizem os aspectos relacionados à responsabilidade social 
e o desenvolvimento regional e do País. 

Além disso, a presente proposta pedagógica prevê componentes curriculares voltados ao desenvolvimento da 
compreensão dos impactos sociais e/ou econômicos e/ou ambientais, e ao desenvolvimento da capacidade de 
acompanhar e implementar mudanças nas condições de trabalho.  

Porém, a responsabilidade social da Instituição é entendida como o relacionamento ético da Instituição com 
todos os grupos de interesse que influenciam ou são impactados pela sua atuação. É a expansão e evolução do 
conceito e do papel da Instituição de Ensino Superior para além do ambiente interno da Instituição. Na medida 
em que a Faculdade está inserida na sociedade, há uma importante relação de interdependência entre ambas. 

Este relacionamento da Faculdade com os grupos de interesse, e com o meio ambiente, deve acontecer de 
acordo com os seus valores, princípios, objetivos e missão. Não pode desconsiderar o princípio do Ensino 
Superior, onde prevalece à qualidade e a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Desta forma, 
a IES está contribuindo para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico da sua área de inserção, o 
qual é essencial para o desenvolvimento econômico e social do País. 

O desenvolvimento da comunidade em que está inserida, a preservação do meio ambiente, uma comunicação 
transparente interna e externa, o investimento no ambiente de trabalho, no bem-estar dos funcionários, na 
satisfação dos estudantes, professores e comunidade são exemplos de ações que caracterizam a responsabilidade 
social da Instituição. 

A seguir são apresentados os grupos de relacionamento da IES e a responsabilidade para com eles. 

a) Público Interno 

Onde as pessoas - Diretores, Coordenadores, Professores, Técnico-Administrativos e demais Funcionários -, 
como o diferencial da Instituição, são valorizadas e motivadas a fim de obter a coesão interna alinhada aos 



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

59 
 

objetivos da Instituição. O Plano de Carreira, a Política de Qualificação, o tratamento dos funcionários com 
dignidade, responsabilidade e liberdade de iniciativa faz parte do programa de implantação da Faculdade Santo 
Antônio. 

A responsabilidade com o público interno também se manifesta na gestão democrática das atividades 
acadêmicas, mediante organização colegiada da instituição, de modo a promover e garantir a cooperação das 
categorias integrantes da comunidade acadêmica. 

As oportunidades são oferecidas a todos, independentemente de sexo, idade, raça e origem. Esta postura traz 
para o ambiente de trabalho da Faculdade diferentes histórias de vida, habilidades e visão de mercado, 
permitindo o crescimento da IES como um todo. A IES constatou que a responsabilidade social com seu 
público interno proporciona maior produtividade, comprometimento com a Faculdade Santo Antônio, 
motivação, além de diminuir a rotatividade de mão-de-obra. 

b) estudantes 

A responsabilidade social da Faculdade para com os seus discentes está relacionada à educação ofertada com 
qualidade, que permita o desenvolvimento pleno do estudante, cidadão preparado para ser agente transformador 
da realidade, comprometido com a gradativa eliminação das desigualdades sociais. 

A busca da transparência institucional e as facilidades e oportunidades oferecidas aos estudantes pela Faculdade 
contribuem com a responsabilidade social da IES para com os seus discentes. 

c) Comunidade 

O envolvimento com a comunidade é uma prioridade da administração da Faculdade Santo Antônio. 
Socialmente responsável, a IES fortalece este envolvimento por meio de uma política de pesquisa e extensão 
com critérios bem definidos. 

Com ações voltadas para a comunidade e para a localidade, as iniciativas da Faculdade Santo Antônio 
promovem a mudança das relações que se reproduzem na sociedade, incentivando a participação dos atores 
locais para que desempenhem o papel de agentes de mudanças sociais em suas comunidades. 

A Faculdade, por meio de suas ações envolvendo a comunidade, busca o desenvolvimento das pessoas, isto é, o 
aumento de suas oportunidades, capacidades, potencialidades e direitos de escolha; o desenvolvimento para as 
pessoas, isto é, a garantia de que seus resultados sejam apropriados, equitativamente, por todos; e o 
desenvolvimento pelas pessoas, ou seja, o ganho aumentado da parcela de poder dos indivíduos e das 
comunidades, por sua participação ativa na definição do processo de desenvolvimento, tanto como seus sujeitos 
como seus beneficiários. Esses atributos básicos, comprometidos com o desenvolvimento humano, constituem 
parâmetros para a complexa missão da Faculdade, instituição confrontada com os grandes desafios que o País 
enfrenta, como o de encontrar soluções para nossos graves problemas sociais, de modo a haver eqüidade social, 
questão que depende de forte vontade política e grandes modificações na estrutura social. 

Os projetos que a IES desenvolve são voltados à população carente (principalmente crianças e adolescentes 
carentes), para a implantação de ações nas áreas, saúde, cultura, ciência, tecnologia, trabalho e inclusão social. 
Promovem diversidade cultural e da identidade, ação e memória dos diferentes segmentos étnicos nacionais, 
valorizando seus saberes, manifestações artísticas e culturais, modos de vida e formas de expressão tradicionais, 
em especial das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. 

Os funcionários, docentes e discentes da Faculdade são envolvidos em trabalho voluntário nos Programas de 
Ação Social desenvolvidos pelas Entidades parceiras (Governamentais e não Governamentais). O estímulo do 
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trabalho voluntário possibilita a valorização e disseminação no meio educacional de ações que ofereçam 
oportunidades para o exercício de cidadania e da solidariedade. 

d) Parcerias 

A Faculdade Santo Antônio entende que a responsabilidade pela construção de uma sociedade mais justa seja de 
todos. A atuação das instituições educacionais é estratégica para tal, ao lado da participação de entidades 
filantrópicas, ONGs, movimentos sociais, institutos de origem empresarial, empresas, e dos órgãos 
governamentais. 

Sabe-se que a ética nos negócios é à base da responsabilidade social, e se expressa por meio de princípios e 
valores praticados pela organização. A Faculdade Santo Antônio transmite conduta ética no cumprimento de 
contratos e no relacionamento com Instituições Parceiras, independentemente da finalidade de seu 
convênio/parceria (bolsas de estudo, estágio, entre outros). Como Instituição socialmente responsável incentiva 
a adoção de práticas socialmente responsáveis pelos seus parceiros, além de exigir dos trabalhadores 
terceirizados éticas semelhantes às de seus funcionários. 

 

 

e) Governo 

A IES atua com transparência, estimula a cidadania na sociedade, observa a legislação educacional vigente, e 
realiza adesão aos diversos programas disponibilizados pelo Governo. A Instituição entende que a complexidade 
dos problemas sociais demanda a parceria entre a iniciativa privada e o estado para que seja feito um trabalho de 
caráter coletivo, para que a nação possa ser agraciada com resultados educacionais eficazes mais rapidamente. A 
IES parte do princípio de que é na sinergia dos esforços entre a iniciativa privada, Estado e sociedade que 
poderão ser solucionados os problemas socioeconômicos do país. 

A IES  já tem adesão ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado recentemente pelo Ministério da 
Educação. Oferece bolsas de estudo aos seus estudantes por intermédio do Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES). Mantém outras parcerias governamentais para permitir ao estudante o 
ingresso e permanência no Ensino Superior. 

Trata-se de incluir nas suas atividades regulares estudantes carentes. Permitir o acesso à educação pode ser 
considerado um investimento em capital humano, contribuindo para aumento de renda e produtividade dos 
beneficiados, diferentemente das práticas assistencialistas que não eliminam as causas dos problemas. Há aqui 
uma verdadeira contribuição ao desenvolvimento social. 

f) Outras IES 

Como Instituição socialmente responsável, a Faculdade realizará parcerias e convênios com outras instituições 
de ensino superior, com empresas públicas e privadas. 

As instituições de ensino superior brasileiras estão enfrentando uma série de dificuldades, dentre elas: forte 
evasão, inadimplência e barreiras para disponibilizar serviços educacionais de qualidade em todas as áreas 
desejáveis. Assim, muitas IES têm recorrido a diferentes estratégias do marketing educacional para implementar 
ações que visem diversificar recursos e sustentar um quadro de rentabilidade, que possibilite enfrentar um 
mercado progressivamente mais exigente e com uma competitividade cada vez maior. A parceria sinaliza como 
opção estratégica nesse contexto mercadológico. Constitui grande desafio implementar parcerias entre as IES, 
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envolvendo estruturas e áreas ainda restritas, como a parceria com acervos de biblioteca, corpo docente e 
laboratórios. 

Elementos socioeconômicos e mercadológicos como competitividade, globalização, dependência tecnológica e 
exigências da Sociedade da Informação, têm interferido nas empresas e instituições, em que a redução de custos 
e a eficácia operacional muitas vezes apontam para a compatibilização de atividades entre as organizações. 

Num grau mais específico, tal harmonização tem levado à união, de fato, de estruturas físicas, humanas e 
valorativas, formando um único comando e, portanto, instituições com mais solidez para satisfazer mercados e 
enfrentar a crescente concorrência. Essa harmonização pode ser expressa na forma de parcerias, algo que se 
tornou opção realista para os momentos atuais. 

Se, de um lado, a partilha de estruturas corporativas sinaliza para uma perda sobre o patrimônio bruto, de outro 
traz o combustível necessário para sobrevivência ou manutenção de um status competitivo. 

No cenário institucional brasileiro, tem se tornado comum à formação de parcerias como forma de manter e 
conquistar mercados. Assistimos à união de forças no setor bancário, supermercadista, aéreo, publicitário, 
alimentar, dentre outros, que não hesitaram em empreender acordos associativos para consolidar e ampliar 
interesses comerciais e sociais. São empresas que não desprezaram a eficácia dos concorrentes como forma de 
gerar oportunidades, ao invés de apenas combatê-los, ignorá-los ou isolá-los. São instituições que descobriram 
não poder atuar em todas as áreas desejáveis; ou então, que o esforço para conquistar determinada fatia do 
mercado seria muito maior do que simplesmente associar-se a um concorrente ou intermediário. 

Em prol de minimizar custos, diminuir desperdícios e rentabilizar recursos, a parceria pode redundar em 
benefícios na relação custos/qualidade, algo decisivo em setores e mercados competitivos, como o que se 
apresenta para o setor educacional particular. 

Porém, as instituições de ensino superior usufruem timidamente desse recurso mercadológico, talvez receosas de 
possíveis retaliações ou reprovação pelas instâncias oficiais que reconhecem e aprovam cursos superiores. O 
paradigma no ensino superior é o de que uma instituição deve oferecer uma estrutura completa, desde biblioteca 
até corpo docente, algo que, para muitos outros setores, comprometeria a própria sobrevivência. 

O estabelecimento de parceria como alternativa para o desenvolvimento educacional para instituições de ensino 
superior, notadamente as parcerias entre IES é um fato inevitável. 

Chegou-se a um ponto que as exigências dos diferentes públicos de uma IES não podem ser atendidas se a 
escola insistir em atuar nas três áreas clássicas: Ensino, Extensão e Pesquisa. 

Cada instituição tem sua vocação e estrutura pedagógica direcionada para determinados setores, sendo 
demagógico insistir na excelência em todas as áreas. A parceria pode responder positivamente a essa tríplice 
missão, notadamente quando se refere às universidades (segundo o conceito da atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação). 

Michael Simkins (2000) relata uma série de projetos implementados por meio de parcerias entre educadores de 
escolas de nível médio, universidades e empresas, resultando em grandes benefícios para os envolvidos. Projetos 
como o Challenge 2000 (Vale do Silício), programa Chrome (Old Dominion University) e Projeto Millennium 
(University of Texas-Austin) resultaram em treinamento, aprimoramento do sistema educacional médio nas 
regiões priorizadas, além de integração dos estudantes com as comunidades e empresas locais. 

Por exemplo, a modalidade do Curso em Parceria “constitui-se no recurso encontrado por duas ou mais 
instituições que reconhecem que individualmente não tem condições de manter um programa de pós-graduação 
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em uma dada área, por não atenderem, isoladamente, aos requisitos para tal empreendimento. Associam-se, 
então, em uma promoção comum, em que somam suas competências". 

A decisão de estabelecer parcerias envolve estratégias, riscos e oportunidades, que precisam ser consideradas 
dentro da peculiaridade do setor educacional superior particular. Deve-se considerar que: 

a) A prática da parceria seja planejada, comprometida com um projeto pedagógico e com alcance de metas; que 
tal prática esteja prevista na missão e operacionalizada junto à organização administrativo-educacional de IES; a 
escolha dos parceiros reflete diretamente na imagem junto ao mercado e na percepção que os públicos internos 
possuem da IES. O processo não pode ser um casuísmo ou uma tentativa de recuperar a IES 
momentaneamente, daí a necessária integração dos documentos da instituição (PDI, PPI e PPC) e dos 
procedimentos administrativos. Também precisa mostrar que tal procedimento com outra IES trará benefícios a 
todos os envolvidos, abrangendo a formação técnica e teórica dos discentes, resultando, assim, numa atividade a 
ser formalizada no projeto pedagógico. 

b) Que tal prática esteja inserida no incremento do relacionamento da IES com seus públicos, visando sua 
satisfação ou atendimento a interesses esperados e desejados. Neste caso, a parceria seria uma extensão da 
qualidade educacional e organizacional. Faz-se necessário, por exemplo, que o acesso dos estudantes de uma IES 
a outra seja confortável; que o uso das dependências ou recursos seja planejado; que os serviços prestados o 
sejam na integralidade em que foram acordados. Nos diversos programas de gerenciamento da Qualidade, 
incluindo os semelhantes aos modelos ISO, o estabelecimento de parceria, convênio ou cooperação é alvo de 
sistematização, porém tido como forma de integralizar a Qualidade num processo, serviço, produto ou 
instituição. Com a área educacional não ocorre de forma diferente, cabendo um plano de ação que indique a 
parceria como fator gerador de Qualidade para os seus serviços. Tal formalização dará subsídios para futuras 
consultas por parte de membros da comunidade, governo e públicos de interesse. Mas o ponto mais alto do 
estabelecimento de parcerias entre IES é a comprovação fundamentada que tal estratégia gerou índices maiores 
de satisfação e qualificação. 

c) Que a parceria resulte na maximização ou racionalização de recursos e estruturas, contribuindo para a 
competitividade da instituição, funcionando como alternativa para o incremento da imagem ou diminuição do 
impacto de custos nas mensalidades. Dessa forma, um posterior controle das despesas/custos em relação às 
receitas/investimentos deve mostrar um quadro positivo, permitindo considerar que o esforço concentrado em 
alguns setores trouxe um resultado global satisfatório, permitindo a IES crescer e tornar-se competitiva. 

d) Que a parceria entre duas ou mais IES esteja imbuída de mentalidade de cooperação, dentro de um plano de 
crescimento e interesse mútuo. Portanto, a aliança institucional deve ter o mútuo comprometimento, pois a 
melhoria circunstancial de situação de uma IES não garante o retorno a uma situação confortável, até porque 
sua retirada inoportuna da parceria poderá fechar as portas para futuras ocasiões, inclusive perante futuros 
parceiros potenciais. 

Todos esperam que as IES cumpram seu papel social, inevitavelmente ligado a excelência no ensino, pesquisa e 
extensão. Tal condição qualitativa tem se mostrado incompatível com os recursos obtidos, sendo o 
estabelecimento de parcerias uma estratégia para cumprir tal atribuição, diluindo com outras instituições os 
meios para alcançar os fins desejados.  

Mas não basta que as IES aprimorem esse mecanismo; precisam também conquistar a confiança de 
determinadas entidades corporativas, entidades governamentais. Precisam demonstrar que tal processo é 
legítimo e comprometido com a qualidade de ensino e pesquisa, algo a ser viabilizado com uma atuação 
cooperada das escolas e participação de estudantes, professores e integrantes da sociedade. 
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6. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DA APRENDIZAGEM E DO CURSO 

6.1 Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 
A avaliação do discente é feita por disciplina, a cada período letivo, onde ocorrem duas avaliações de 
aprendizagem, subdivididas em trabalho e prova. Tais avaliações deverão ser aplicadas em todas as disciplinas 
em que o estudante estiver matriculado. O professor poderá, a seu critério, realizar outras formas de verificação 
intermediária, tais como: testes, seminários, e atividades em grupo ou individuais, que serão consideradas para 
nota.  

Objetivos dos instrumentos de avaliação: a) Prova Escrita Individual: Dar ao estudante a oportunidade de 
exercitar o raciocínio, dando respostas objetivas às questões técnicas que serão de relevância primordial em sua 
vida profissional; b) Trabalhos em Equipe: Incentivar o estudante a desenvolver a prática de atividades em 
grupo, estimulando o trabalho colaborativo; c) Trabalhos Individuais: Desenvolver no estudante o exercício de 
pensar e produzir ideias por meio da pesquisa e da consulta bibliográfica.  

Cumpre observar que o sistema de avaliação e aprendizagem tem por escopo a preparação do estudante para 
participar do sistema da avaliação da qualidade do ensino das Instituições de Ensino Superior (ENADE), 
instituído pelo INEP/MEC, bem como aferir de forma objetiva o nível de aprendizado. Assim, os 
procedimentos de avaliação serão contínuos e progressivos, oferecendo oportunidade ao estudante de auto-
avaliação, abrangendo áreas diversas do conhecimento.  

Haverá pelo menos uma avaliação escrita em cada disciplina no bimestre, podendo ser considerados os demais 
trabalhos escolares de aplicação, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) permitindo a fração de décimos por meio de 
aproveitamento contínuo do estudante e dos resultados obtidos por ele nas provas, trabalhos, exercícios, 
atividades complementares e estágios supervisionado. 

O discente será considerado aprovado nas disciplinas que obtiver Média de Curso (MC) igual ou superior a 7,0 
(sete inteiros) e frequência igual ou superior a 75 % (setenta e cinco). Se obtiver faltas acima de 25 % (vinte e 
cinco) de frequência ou média igual a 4,0 (quatro inteiros) será considerado reprovado na disciplina. Caso 
obtenha média inferior a 7,0 (sete inteiros) e superior a 4,0 (quatro inteiros) o acadêmico poderá realizar Prova 
Final (PF) visando lograr sua aprovação. 

Para aprovação na Prova Final o discente deverá obter Média de Final (MF) igual ou superior a 5,0 (cinco 
inteiros) calculada por intermédio da seguinte fórmula: 

 

Aos acadêmicos que estiverem ausentes durante as avaliações ou ausentes das aulas, dentro do que preconiza o 
Decreto Lei n.º 1.044 / 69 e da Lei n.º 6.202 / 75 (portadores de doenças infecto-contagiosas, gravidez de risco, 
licença maternidade e exercício de guerra ou em caso de morte de mãe, pai, avô, avó, filho, filha, irmão e irmã) 
serão tratamento acadêmico diferenciado, ou seja, realizarão atividades em regime domiciliar. 

6.2 Avaliação do Curso de Bacharelado em Administração 
Avaliação Interna 

A avaliação interna ou auto-avaliação é entendida como parte do processo de aprendizagem, uma forma 
contínua de acompanhamento de todas as atividades que envolvem o Curso. 

Dentro desse princípio, a avaliação abarca todos os agentes envolvidos nos diferentes serviços e funções que 
dão suporte ao processo de formação profissional, sendo elemento central da instituição de ensino. 
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As questões relativas ao conjunto das disciplinas do Curso (e dos demais processos pedagógicos que compõem 
as atividades acadêmicas) devem ser analisadas tendo-se em conta a percepção do estudante e do professor 
sobre o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. Dito de outra forma, na avaliação é importante perceber 
como os discentes e professores têm percebido o Curso com um todo e, também, a sua inserção nesse processo. 

Esta avaliação interna é realizada no Curso de Bacharelado em Administração: 

- por meio de questionários aplicados aos estudantes e professores sobre o desempenho destes; 

- em seminários sobre o processo de ensino-aprendizagem, realizados no início dos semestres, com a 
participação de estudantes e de professores, para a discussão de formas e critérios; 

- Grupo Focal, por meio de reuniões realizadas com os representantes de turma. 

A Faculdade Santo Antônio, em consonância com a realidade atual, desenvolveu um projeto de auto-avaliação 
que privilegia o fato de que hoje a avaliação é entendida como um instrumento valioso, capaz de auxiliar a 
instituição e os indivíduos a concretizarem seus desejos, sonhos e aspirações. 

A principal mudança de paradigma está no fato de que a avaliação não é mais imposta de fora para dentro da 
instituição, nem de cima para baixo e também não pode ser vista como uma atividade complexa, somente 
realizada por especialistas. Avaliar deve fazer parte do cotidiano da instituição e dos atores envolvidos, deve ser 
ocupação de todos, pois cada um é capaz de buscar dentro de sua atividade o que pode e deve ser feito para 
melhorar o seu desempenho bem como o da instituição. 

Além dos processos de mensuração, descrição e julgamento estamos em um momento onde a negociação se 
torna fundamental para uma avaliação de sucesso. Esta etapa permite que o poder da avaliação seja 
compartilhado por avaliadores e avaliados, criando um contínuo processo de capacitação, de facilitação, de 
liberação, de autonomia, de adesão e de comprometimento entre as pessoas envolvidas no processo. Deste 
modo, potencializa-se aqueles que fazem as coisas acontecerem independente das adversidades e das ameaças, 
ao mesmo tempo em que se retira o estigma de que avaliação seja sinônimo de punição, valorizando o 
planejamento e a definição de metas por meio da discussão coletiva. 

Com sua proposta de avaliação a Faculdade Santo Antônio juntamente com a Comissão de Avaliação 
Institucional, espera potencializar e desenvolver a instituição por intermédio de sua comunidade, de modo a 
facilitar e viabilizar o cumprimento de sua missão. 

A avaliação do Curso de Bacharelado em Administração será realizada no contexto do Projeto de Avaliação 
Institucional da Faculdade Santo Antônio. 

7. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS COM O ENSINO 

7.1 Pesquisa e Iniciação Científica 
A política de pesquisa a ser implementada no Curso de Bacharelado em Administração se assenta na percepção 
de que a investigação científica não é somente um instrumento de fortalecimento do ensino, mas também, e, 
sobretudo, é um meio de renovação do conhecimento.  

A Faculdade Santo Antônio reconhece no desenvolvimento da investigação científica um valioso instrumental 
pedagógico. A participação em projetos de iniciação científica tem um importante papel na formação do 
estudante, no despertar e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um profissional capacitado a 
enfrentar os problemas do dia-a-dia.  
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A realização das atividades de pesquisa no Curso de Bacharelado em Administração será incentivada por meio 
de diversos mecanismos institucionais.  

De acordo com as políticas de funcionamento da Faculdade Santo Antônio, o desenvolvimento da iniciação 
científica é uma importante modalidade de implementação da cultura da pesquisa na Instituição. 

Para o discente, essa é uma atividade que cumpre a função de despertar a vocação científica e incentivar talentos 
potenciais entre os estudantes do curso superior em tecnologia, mediante sua participação em projetos de 
pesquisa, possibilitando o aprimoramento do acadêmico no domínio da metodologia científica; e estimular o 
desenvolvimento do pensar científico e da criatividade. 

Em relação ao docente, a prática continuada de pesquisa contribui para: estimular professores pesquisadores a 
engajarem estudantes do curso superior em tecnologia no processo acadêmico, otimizando a capacidade de 
orientação da pesquisa na Instituição; estimular o aumento da produção científica do corpo docente; estimular a 
contínua renovação e atualização do conhecimento docente, proporcionando a atualização dos conteúdos 
oferecidos. 

Políticas Institucional de Pesquisa e Iniciação Científica 

A pesquisa na Faculdade Santo Antônio tem como objetivo primordial o fomento da produção científica dos 
cursos, por meio de seus docentes e discente. De acordo com as políticas institucionais a Faculdade Santo 
Antônio tem como compromisso as seguintes políticas de pesquisa e iniciação científica: 

Pesquisa e Iniciação Científica. 

A Faculdade Santo Antônio assume, considerando sua missão institucional, a necessidade de incentivar a 
pesquisa como apoio necessário a função do ensino, pautando-se pelos seguintes princípios: 

- O conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento econômico-político-social 
nacional; 

- O compromisso dos cursos superiores com as demandas da região em que estes se localizam deve estar 
refletido na política de pesquisa da instituição, ainda que esta não se volte exclusivamente para tais demandas; 

- A prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a propor soluções alternativas e criativas 
face às transformações sociais, desenvolvendo nos estudantes as seguintes habilidades: Percepção crítica da 
realidade; reflexão de caráter interdisciplinar; elaboração de textos técnicos-cientificos e filosóficos de qualidade; 
desenvolvimentos de trabalhos em grupo; levantamento, avaliação e sistematização de dados; seleção e utilização 
de conhecimentos úteis à atividade profissional. 

- Pesquisa prepara os discentes para disseminação do saber, tornando possível a formação de professores e 
futuros ingressos nos programas de pós-graduação, lato e stricto sensu; 

- Pesquisa reverte-se em benefícios para a instituição, promovendo o ensino, e para a comunidade em geral, 
promovendo a extensão. 

7.2 Extensão 
A Faculdade Santo Antônio acredita que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da extensão é 
um processo que permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as atividades 
de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das demandas e necessidades da sociedade permite orientar a 
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produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. Esse processo estabelece uma relação dinâmica entre a 
Instituição e seu contexto social. 

Na Instituição, os programas de extensão estimulam as atividades que visem à formação cívica indispensável e a 
criação de uma consciência de direitos e deveres do cidadão e do profissional; e assegurem oportunidades para o 
desenvolvimento do setor educacional, cultural, social, econômico e artístico. 

Portanto, por meio de suas atividades de extensão, a Instituição proporciona aos seus professores e estudantes a 
oportunidade de participarem das atividades ou promoções que se destinem a elevar as condições de vida da 
comunidade ou que visem ao progresso e desenvolvimento do País. 

De acordo com o PDI, a política da Instituição para a Extensão conduz os princípios que deverão nortear os 
diferentes projetos de extensão da Faculdade Santo Antônio que podem ser expressos com:  

- Prática Acadêmica que possibilita, juntamente com o ensino e a pesquisa, a ação de reflexão e mudança no 
interior da instituição e nas comunidades onde estas estão inseridas; 

- Ações que devem alicerçar-se, principalmente, nas prioridades e demandas da região; 

- Produção e aplicação de conhecimento para o desenvolvimento econômico político-social nacional. 

Dentro desses parâmetros, as atividades de extensão, no âmbito da instituição são realizadas sob a forma de: 

- Atendimento direto à comunidade e/ou a instituições públicas e privadas; 

- Promoção e participação em atividades de natureza social, sócio-assistencial, cultural, artística, cientifica, 
técnica e profissional; 

- Divulgação de estudo e pesquisas em relação a aspectos da realidade local e/ ou regional; 

- Publicação de trabalhos de interesse cultural ou cientifico; 

- Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho; 

- Estímulo à criação literária, artística, cientifica, tecnológica e a especulação filosófica; 

- Parcerias e convênios interinstitucionais; e, 

- Prestação de serviços à comunidade. 

No Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio, a extensão é uma atividade que será 
desenvolvida de diversas formas. Entre as atividades que são oferecidas atualmente pela Faculdade  Santo 
Antônio  pode-se citar: 

- Publicações: que visem tornar o conhecimento acessível à população, a cientistas, a profissionais, etc; eventos 
culturais, científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade a criação de condições para que a sociedade 
tenha possibilidade de conhecer os bens científicos, técnicos ou culturais disponíveis ou de usufruir deles; 

- Cursos de Extensão: cursos de atualização, de formação, de aperfeiçoamento profissional, de ampliação 
cultural, de especialização técnica, que têm como requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo 
de educação continuada, e que não se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de formação; 
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- Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, congressos, entre outras 
modalidades; 

- Programas de Ação Contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas continuamente, que têm 
como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e a integração com instituições de ensino; 

- Prestação de Serviços: ações a serem implementadas que compreenderão a realização de assessorias, 
consultorias e outras atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e 
materiais da Faculdade Santo Antônio. 

 

7.3 Estágio curricular supervisionado 
 

As práticas profissionais e os estágios curriculares são atividades de complementação do ensino e da 
aprendizagem que visam proporcionar ao acadêmico uma adaptação a futura profissão, facilitando sua absorção 
pelo mercado de trabalho, bem como promovendo a integração da aprendizagem teórica com o contexto 
profissional. O estágio curricular está regulamentado pela Resolução CNE/CES 4, de 15 de julho de 2005 que 
Instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, no seu Art. 7º: “O 
Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado à consolidação dos desempenhos 
profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados 
Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de 
operacionalização.” Para uma aprendizagem significativa, o estudante deve saber pensar, aprender a ser, 
aprender a aprender, aprender a conviver, tornar-se crítico reflexivo, humanista e contínuo, onde a partir de 
atividades mais simples esteja apto para realizar as mais complexas. O estudante, futuro administrador, deve ser 
capaz de aprofundar o que sabe, como e por que sabe e consequentemente ser um educador, transmitindo o seu 
saber para outros, tornando-se mediador do conhecimento, orientador e provocador de inquietações sobre o 
processo ensino aprendizagem. 

a) Carga horária: 300 horas  

b) Período: 7º e 8º Módulos 

7.3.1 REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

I - DAS BASES CONCEITUAIS 

Art. 1º. O Estágio Supervisionado constitui-se numa atividade de investigação, explicitação, interpretação e 
intervenção na realidade e de enriquecimento da formação profissional dos discentes. 

Parágrafo único. O estágio supervisionado da Faculdade Santo Antônio consta de atividades práticas pré-
profissionais, exercidas em situações reais de trabalho sendo um processo interdisciplinar avaliativo e criativo, 
destinado a articular teoria e prática (ensino, pesquisa e extensão), obrigatório para todos os discentes de todos 
os cursos do Departamento que por lei forem exigidos. 

II - DAS POLÍTICAS E OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 2º. As políticas e objetivos do Estágio Supervisionado visam:  
I. garantir obediência à legislação que regulamenta os estágios nas Instituições de Ensino Superior; 
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II. atender a uma concepção de realidade como totalidade e como articulação e interdependência mútuas entre 
os elementos que a compõem;  
III. contribuir para a consolidação da Faculdade Santo Antônio enquanto faculdade voltada à busca de soluções 
para os problemas regionais e/ou nacionais;  
IV. fortalecer relações de parceria permanente e continuada com os campos de estágio supervisionado;  
V. buscar a superação da fragmentação e transitoriedade da dicotomia entre teoria e prática;  
VI. respeitar as peculiaridades e a natureza de cada curso, expressas nos objetivos e no seu projeto político 
pedagógico;  
VII. garantir uma avaliação permanente e continuada do estágio supervisionado com a participação de todos os 
envolvidos;  
VIII. socializar os conhecimentos produzidos no processo de Estágio;  
IX. estabelecer relação dinâmica entre teoria e prática, oportunizando ao estagiário mais um espaço para a 
produção de conhecimentos que fundamentem e qualifiquem sua formação profissional e de cidadania;  
X. oferecer condições concretas de investigação, análise, interpretação com a realidade e intervenção nesta 
mesma realidade.  

III - DAS DIRETRIZES NORTEADORAS GERAIS 

Art. 3º. Os estágios supervisionados obedecerão ao que determina a lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
ao Regimento Geral da Faculdade Santo Antônio, a este Regulamento e às outras normalizações que vierem a 
ser adotadas pela legislação e pelos órgãos deliberativos superiores.  

Art. 4º. Os estágios supervisionados são disciplinas obrigatórias para todos os cursos, previstas nos currículos 
dos bacharelados e das licenciaturas:  

I. nas licenciaturas, a prática de ensino é a forma específica dos cursos realizarem o estágio supervisionado e 
nesse sentido, o cotidiano da escola será campo de estágio indispensável;  
II. nos bacharelados, o estágio supervisionado, pôr estar obrigatoriamente vinculado aos objetivos do curso, tem 
um sentido de, em reais condições de vivência e trabalho, fundamentar e melhor qualificar aspectos de formação 
profissional.  

Art. 5º. Os estágios supervisionados serão realizados em grupo ou individualmente, conforme regimento próprio 
de cada curso e terão a carga horária estipulada no currículo e matriz curricular do curso.  

Art. 6º. O estágio obedece a regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior de Administração, após 
parecer do Conselho Acadêmico.  

Art. 7º. A forma de supervisão a ser adotada pelo curso deverá ser detalhada no Plano de Ensino da disciplina 
(Prática de Ensino/Estágio) do docente supervisor, salvaguardadas as diretrizes e políticas deste Regulamento e 
a especificidade do curso em cada situação ou etapa do Estágio.  

Art. 8º. O estágio supervisionado, independentemente do aspecto profissionalizante, poderá assumir a forma de 
atividades de pesquisa ou extensão, mediante a participação do estagiário em empreendimentos ou projetos de 
interesse institucional ou social.  

Art. 9º. Nenhum acadêmico poderá colar grau sem ter cumprido, integralmente, o fixado em relação ao Estágio 
pela legislação pertinente, pelo Regimento Geral, por este Regulamento e pelo Regulamento de estágio próprio 
de cada curso.  

Art. 10. Só será permitido o estágio individual e/ou em grupo fora dos campos de estágio ou das linhas de 
pesquisa ou extensão de interesse institucional, em casos excepcionais devidamente analisados e aprovados pelo 
colegiado de departamento.  
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Art. 11. A realização do estágio dar-se-á, obrigatoriamente, mediante Convênio e Termo de Compromisso 
celebrado entre o estagiário ou grupos de estagiários e a parte concedente, com a interveniência obrigatória da 
Faculdade Santo Antônio: celebração de assinatura de convênio entre a Faculdade  Santo Antônio e os Campos 
de Estágios; assinaturas de termos de compromisso celebrado entre o estagiário e a parte concedente com 
interveniência da coordenação do curso.  

Art. 12. Todo concedente que aceitar estagiários deverá indicar um ou mais Supervisores Técnicos ou 
professores, que atuarão no planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades de estágio.  

Art. 13. O estágio supervisionado não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá ou 
não receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a 
legislação previdenciária.  

Art. 14. O estagiário deverá apresentar no ato da matrícula na disciplina "estágio", comprovante de seguro 
contra acidentes pessoais.  

Art. 15. Caberá, aos órgãos competentes da Instituição, zelar para que os estagiários não sejam utilizados em 
atividades que não as previstas no projeto de estágio.  

IV - DA ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

Art. 16. A Administração dos Estágios Supervisionados deve ser entendida enquanto superintendência das 
relações entre a Instituição e o Campo de Estágio, sendo de responsabilidade do Coordenador de Estágio e na 
sua ausência o Coordenador do Curso.  

Art. 17. Ao Coordenador de Estágio compete:  
I. articular-se juntamente com o Supervisor de Estágio, e Preceptores, objetivando vincular o estágio do curso às 
linhas de pesquisa e extensão da Faculdade Santo Antônio;  
II. promover o intercâmbio e as negociações necessárias com instituições, entidades, comunidade e/ou empresas 
com vistas ao planejamento e operacionalização dos Estágios do Curso;  
III. convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias com o Supervisor e com os Preceptores de Estágio do 
Curso;  
IV. encaminhar, oficialmente, os estagiários e Preceptores aos respectivos campos de estágio;  
V. prover calendário próprio que atenda às várias etapas do processo de Estágio do Curso;  
VI. supervisionar, periodicamente, os campos de estágio;  
VII. acompanhar o processo de avaliação do Estágio do Curso;  
VIII. superintender as atividades ligadas ao estágio supervisionado;  
IX. viabilizar os convênios e termos de compromisso a serem assinados pelas partes envolvidas no estágio 
supervisionado;  
X. avaliar e encaminhar as solicitações administrativas provenientes dos campos de estágio;  
XI. zelar pelo cumprimento do Regulamento de Estágio do Curso;  
XII. viabilizar espaço físico para a Supervisão de Estágios e Preceptores desenvolverem suas atividades. 

V - DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 18. A supervisão deve ser entendida enquanto docência e acompanhamento ao discente no decorrer de sua 
prática de estágio, de forma a proporcionar aos estagiários, pleno desempenho de ações, princípios e valores 
inerentes à realidade da profissão.  

Art. 19. A Preceptoria do Estágio será exercida, em princípio, por um(a) professor(a) pertencente ao corpo 
docente do curso.  
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Art. 20. Cada Preceptor de Estágio terá sob sua responsabilidade todos os discentes regularmente matriculados 
em Prática de Ensino e Estágio.  

Art. 21. Ao Supervisor de Estágio compete:  
I. elaborar o plano de Prática de Ensino/Estágio expresso em forma de Plano de Ensino;  
II. prover para que todo o estagiário ou grupo de estagiários tenha um Preceptor durante todo o processo de 
estágio;  
III. coordenar a execução das atividades didático-pedagógicas referentes aos estágios curriculares;  
IV. coordenar, acompanhar, assessorar e avaliar os Preceptores de Estágio;  
V. articular e promover a socialização de experiências de estágio, a partir de seminários, publicações, cartilhas e 
outros meios, envolvendo o colegiado de departamento;  
VI. manter o Coordenador de Estágio informado, por meio de relatório, sobre a listagem dos estagiários, 
orientadores, campos e desenvolvimento do estágio;  
VII. acompanhar, com o Preceptor, todo o processo de avaliação durante o estágio, bem como, com eles, 
atribuir o conceito final, encaminhando-o à Coordenação de Estágio;  
VIII. participar das reuniões ordinárias e extraordinárias quando solicitado pelos órgãos competentes da 
Faculdade Santo Antônio ;  
IX. providenciar, com o Coordenador do Curso ou o Coordenador de Estágios, os convênios, os termos de 
compromisso e/ou acordos de cooperação a serem assinados pelas partes envolvidas no Estágio;  
X. participar da elaboração ou de alterações do Regulamento próprio para os Estágios do Curso.  

VI - DA ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 22. A orientação de estágio é uma atividade docente relativa à prática profissional do estagiário, entendida 
como acompanhamento técnico-pedagógico na execução do projeto até a conclusão do relatório elaborado pelo 
discente estagiário e avaliado pelo Preceptor do Estágio em questão.  

Art. 23. A forma de orientação adotada deverá ser detalhada no plano de estágio do Preceptor.  

Art. 24. Os Preceptores serão acompanhados e avaliados no processo de estágio pelos respectivos Supervisores 
de estágio.  

Art. 25. Ao Preceptor de Estágio compete:  
I. fornecer ao Coordenador de Estágio do curso o plano de desenvolvimento e execução do projeto de estágio a 
ser desenvolvido com o estagiário ou grupo de estagiários;  
II. orientar e acompanhar técnica e pedagogicamente o estagiário ou grupo de estagiários até a conclusão do 
relatório final do estágio.  
III. acompanhar os estágios em seus campos de estágio e informar periodicamente à Coordenação de Estágio o 
desempenho e andamento das atividades do estágio;  
IV. avaliar, modularmente, o andamento dos estágios sobre sua responsabilidade, expedindo parecer e conceito 
referente ao desempenho do estagiário ou grupo de estagiários;  
V. participar de reuniões, bem como de programas de capacitação sobre estágios, sempre que solicitado;  
VI. cumprir rigorosamente as horas-atividades previstas para a orientação de Estágio.  

VII - DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

Art. 26. São considerados campos de estágio obrigatório as entidades de direito privado, os órgãos da 
administração pública, as instituições de ensino, as organizações não governamentais, a comunidade em geral e 
as próprias unidades de serviço da Faculdade Santo Antônio .  

Art. 27. Os campos de Estágio devem apresentar condições para:  
I. planejamento e execução conjunta das atividades de Estágio;  
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II. avaliação, aprofundamento e produção de conhecimentos teórico-práticos no campo específico de trabalho;  
III. vivência efetiva de situações concretas de trabalho, dentro de um campo profissional;  
IV. parceria constante e continuada com a Faculdade Santo Antônio ;  
V. existência de infra-estrutura material e de recursos humanos para um bom desempenho do Estágio 
Supervisionado;  
VI. aceitação das condições de orientação, supervisão e avaliação dos estagiários pela Faculdade Santo Antônio ;  
VII. acatamento das normas disciplinares dos estágios supervisionados da Faculdade Santo Antônio .  

Art. 28. Os estágios realizados sob a forma de ação comunitária ou quando não ocorrerem em qualquer entidade 
pública ou privada, devidamente autorizados pelo Coordenador de Curso estarão isentos de celebração de 
termos de compromisso.  

IX - DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO. 

Art. 29. A avaliação do estagiário ou grupo de estagiários ocorrerá durante todo o processo de estágio.  

Parágrafo único. Os critérios e formas de avaliação previstas estão demonstradas no anexo I.  

Art. 30. A avaliação do estagiário e grupo de estagiários será resultante dos conceitos atribuídos pelo Orientador, 
pelo Supervisor de Estágio e Supervisor Técnico.  

Art. 31. Será considerado aprovado no estágio o discente que obtiver média igual ou superior a 70% e frequência 
igual ou superior a 75%.  

Art. 32. A reprovação, por insuficiência de nota ou frequência no estágio, implica sua repetição integral mediante 
nova matrícula, sem direito a realização de prova final. 

 

7.4. Implantação da Empresa Junior  

A Empresa Júnior é uma Associação Civil sem fins lucrativos1 constituída por alunos de nível superior ou 
técnico com o intuito de aplicar a teoria ministrada em sala de aula, prestando serviços de consultoria e 
assessoria de qualidade, a um custo reduzido, para empresários e empresa públicas e privadas. Estas atividades 
são desenvolvidas com o acompanhamento e a orientação de professores e profissionais especializados, 
promovendo assim, a excelência na preparação e no estímulo da formação profissional.  

Uma Empresa Júnior pode ter caráter multidisciplinar. Isto acontece quando é constituída por alunos de dois ou 
mais cursos, trabalhando de forma conjunta na efetivação dos projetos. Nesta empresa são formadas equipes 
com o objetivo de promover a integração e a ampliação do conhecimento geral, o que sustentará a expansão da 
mesma.  

A percepção da importância das Empresas Juniores para a formação e profissionalização de estudantes de nível 
técnico ou superior leva à formulação deste manual, guia dos passos fundamentais e procedimentos rotineiros 
internos necessários à constituição e manutenção de uma organização desta natureza.  

A formação de uma Empresa Júnior é um processo importante e sério por ser a mesma, ao permitir a prática 
dos ensinamentos adquiridos em sala de aula, uma das principais formas de integração entre estudantes e 
mercado de trabalho.  

                                                           
1 Entidade constituída pela união de pessoas civis com o intuito de alcançarem um objetivo comum, excluindo a geração de 
lucro. As associações adquirem personalidade jurídica após a efetuação do registro de seus estatutos em cartório. 
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Acredita-se que compete àqueles com alguma experiência o esclarecimento de regras e normas a serem seguidas, 
bem como de padrões de atitude internos e externos mais comuns, a fim de facilitar a execução de atividades de 
forma tal que produtividade e qualidade superiores sejam alcançadas.  

Ciente de quão imprescindível são as instituições juniores para seus membros e para a sociedade, a Faculdade 
Santo Antônio de Alagoinhas compromete-se a oferecer o melhor material possível capaz de orientar estudantes 
que estejam engajando-se nesse processo. Espera-se, também, que esse processo seja realmente capaz de 
transmitir conhecimentos válidos para a ampliação do profissionalismo desses jovens e contribua para o sucesso 
das novas empresas. Somente assim o propósito de seu trabalho tornar-se-á válido.  

 

7.5. Atividades Interdisciplinares 
As intensas mudanças pelas quais a sociedade tem passado fazem surgir às Instituições de Ensino Superior, e, 
em especial, aos Educadores, a necessidade de encontrar uma nova perspectiva nas práticas pedagógicas.  

Está claro que o uso de novas tecnologias e as novas formas de organizações sociais está clamando por uma 
nova forma de fazer educação.  

Neste contexto, não se admite mais uma prática de ensino centrada unicamente na figura do professor orador e 
do aluno, unicamente, ouvinte. Acreditamos firmemente que o Curso de Bacharelado em Administração da 
Faculdade Santo Antônio deve se constituir em um espaço para reflexão e construção do saber, saber fazer, 
saber ser.  

Este saber se constituirá a partir das Práticas Interdisciplinares que não se limitam às fronteiras internas de cada 
disciplina, elas buscam criar ambientes de aprendizagem dinâmicos e harmonizados com as exigências 
socioculturais do meio-ambiente em que estamos inseridos, pois os limites de cada disciplina ao mesmo tempo 
que separam, propiciam também a intersecção.  

São nestas zonas limite/intersecção onde estão localizados os espaços abertos para o surgimento da 
experimentação, do diálogo, da parceria e, principalmente, da ousadia. Estas zonas ao tempo que possibilitam a 
dinamicidade e flexibilidade das práticas pedagógicas conferem identidade e, constituem-se em espaço de 
confluência e de separação entre as disciplinas. 

É necessário salientar que os estudos interdisciplinares tem uma função muito além do encontro e intersecção 
de conhecimento. A Interdisciplinaridade criativa é aquela que permite um movimento de transformação que 
ultrapassa os limites do indivíduo e das disciplinas, ultrapassam os limites dos bancos escolares, e criam zonas de 
contato com a realidade e, principalmente, com a comunidade. Vale notar que as atividades interdisciplinares são 
realizadas considerando os eixos transversais e contínuos relacionados ao estudo da história e cultura afro-
brasileira, direitos humanos, questões relacionadas ao meio ambiente, à cidadania e etnicidade. 

Interdisciplinaridade é a integração das diferentes áreas do conhecimento. É um trabalho de troca, cooperação, 
aberto ao diálogo e ao planejamento. As disciplinas não aparecem de forma fragmentada e compartimentada, ao 
contrário, objetiva-se a construção interativa do conhecimento entre todas, de forma a possibilitar, tanto para o 
corpo discente, como para o docente um momento de reflexão comum acerca do tema macro, de repercussão e 
reflexão jurídicas e políticas atuais.  

Uma atitude interdisciplinar exige: uma postura de humildade diante da limitação do próprio saber; perplexidade 
ante a possibilidade de desvendar novos saberes; desafio perante o novo; desafio em redimensionar o velho; 
responsabilidade, envolvimento e comprometimento de todos que fazem parte do processo; compromisso em 
construir sempre da melhor forma e o desafio para romper com velhos paradigmas, acreditando no novo.  

Só é possível pensar em interdisciplinaridade quando se possui uma equipe comprometida.  
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São objetivos do Projeto Integrador:  

Geral: produzir trabalho de investigação científica, buscando aquisição de conhecimento a partir da interação 
entre as matérias estudadas no Curso de Bacharelado em Administração, sempre visando a superar o isolamento 
das disciplinas e aproximar a teoria da prática.  

Específicos:  

 Fomentar a produção científica na graduação no Curso de Bacharelado em Administração; formar 
concepção crítica entre o futuro profissional e o seu papel social; 

 Identificar técnicas para elaboração de documento acadêmico;  

 Estabelecer relações entre vários ramos do conhecimento na área de Administração; 

 Trabalhar problemas propostos, com a integração das disciplinas referentes aos semestres em estudo; 
dominar as ferramentas da metodologia que propiciem a produção de trabalhos acadêmicos, 
especificamente Artigo Científico; capacitar sempre o aluno para o desenvolvimento de atividades 
práticas inerentes ao exercício da profissão do administrador.  

Desta forma, o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração contempla a realização de 
atividades interdisciplinares na forma de Projetos Integradores que deverão permitir ao discente a vivência e a 
perspectiva multidisciplinar em sua formação. Este Projeto Integrador terá um tema específico a ser pesquisado 
e apresentado sob as diversas formas de metodologia do aprendizado.  

Desta forma, a FSA entende que o conhecimento se dá sob diversas formas e modelos podendo o docente em 
conjunto com o discente utilizar para a consecução do seu projeto de: ações junto à comunidade, artigos, 
pesquisas entre outros modelos. 

 

7.6 Trabalho de Conclusão de Curso 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será compreendido como a iniciação à pesquisa em educação formal 
e informal. O processo de aprendizagem passa pela elaboração de um projeto de pesquisa, confecção do 
trabalho de conclusão de curso e apresentação à banca examinadora, conforme diretrizes a elaboradas pela 
Coordenação do curso de Administração e os professores encarregados das disciplinas de TCC e Metodologia 
Científica.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração da Faculdade Santo Antônio contempla a elaboração de um 
Trabalho de Conclusão de Curso, com o fim de alcançar o perfil desejado do egresso com características de 
formação crítica e reflexiva, possibilitando agregar conhecimento e pesquisa, interagindo na contemporaneidade.  

O trabalho de conclusão de curso poderá ser realizado tanto pela forma de uma atividade de pesquisa quanto 
através de um trabalho de extensão. Contudo, no curso de Administração da Faculdade Santo Antônio o 
referido trabalho deverá ser sistematizado na forma de artigo científico, como pesquisa individual ou em dupla, 
que trate de tema único, abordado em profundidade, vinculando-se a uma das áreas ou disciplinas do curso, 
orientada por professor orientador. 

A prática da pesquisa proporciona aos sujeitos pesquisadores e pesquisados o desenvolvimento da compreensão 
das transformações cientificas, econômicas, políticas e sociais. O trabalho de desenvolvimento de pesquisa nesse 
sentido deve permear todo o processo de formação acadêmica iniciando-se desde o inicio da formação e 
aperfeiçoando-se paulatinamente a partir da compreensão teórico do desenvolvimento das práticas de pesquisa.  



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

74 
 

Trata-se de um momento em que se intensifica a prática de produção científica e acadêmica, a partir da avaliação 
da construção e defesa pública de um artigo cientifico. Estimula-se, ainda, a publicação desse artigo científico em 
anais de congressos, revistas científicas e livros. O trabalho científico deverá ser confeccionado com base nas 
vivências teórico metodologias do curso. 

Nessa perspectiva, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é desenvolvido gradativamente no 7º e 8º 
semestres no curso de Licenciatura em Administração da Faculdade Santo Antônio. No 7º semestre, o 
graduando inicia a prática cientifica conhecendo os elementos constitutivos de um projeto de pesquisa 
delineando a intencionalidade de sua pesquisa e compreendendo como se desenvolve o processo de pesquisa 
como um todo.  

Nas disciplinas obrigatórias de TCC I e TCC II, respectivamente 7º e 8º semestres, a prática da pesquisa inicia-se 
com análise do projeto pré elaborado no 8º semestre, considerando-se a articulação teórico metodológica e a 
coleta de dados no campo empírico. No 10º semestre, o trabalho é concluído a partir da orientação de professor 
especifico. 

Quem acompanhará o desenvolvimento das atividades do trabalho monográfico serão os professores 
orientadores (docentes do curso), os quais seguirão todas as diretrizes dispostas nessas orientações.  

 

 

7.5.1 REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. - Respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Licenciatura em Administração, a 
Faculdade Santo Antônio apresenta seu regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). 

Art. 2º. Este Regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi construído de acordo 
com o Projeto Pedagógico do Curso de Administração.  

 

SEÇÃO I 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 3º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste numa atividade curricular obrigatória para todos os 
graduandos, como requisito para conclusão do curso e obtenção da titulação.  

Art. 4º. O TCC se constitui em um exercício acadêmico que propicia ao aluno uma iniciação à pesquisa.  

Art. 5º. O TCC está voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à capacidade de 
organização e de elaboração intelectual em uma determinada área do saber.  

Art. 6º. O Trabalho de Conclusão de Curso contribui para a formação de um profissional diferenciado e 
qualificado para atender às exigências e identificar oportunidades no mercado de trabalho. 
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Art. 7º. O TCC é a produção final de um trabalho de pesquisa fundamentado no rigor metodológico da ciência, 
que se destina a sistematizar nas concepções e práticas dos processos sociais em educação.  

Art. 8º. O TCC poderá ser apresentado na forma de artigo publicável, revisão bibliográfica ou pesquisa de 
campo, sendo obrigatoriamente avaliado e validado em banca examinadora.  

Art. 9º. O TCC deve estar adequado a uma das linhas de pesquisa indicadas pelo curso, que expressam os eixos 
temáticos que norteiam o desenho da matriz curricular.  

Art. 10º. As disciplinas para construção do TCC são obrigatórias, e devem ser cursadas de forma sequencial, 
iniciando na disciplina METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA oferecida para os alunos do 
primeiro semestre, passando pela disciplina TCC disponibilizada para os alunos do oitavo semestre. 

Art. 11º. A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso passa pela confecção de um projeto realizado na 
primeira unidade, seguido pelo desenvolvimento de um artigo, na segunda unidade, conforme disposto abaixo: 

MODALIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: individual.  

FORMA DE APRESENTAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS: artigo com um mínimo de 20 páginas de 
conteúdo.  

CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO ESCRITA: descritos no MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO ACADÊMICO.  

CARGA HORÁRIA PRESENCIAL: obrigatório aos alunos o cumprimento de no mínimo 75% de carga 
horária presencial para a disciplina TCC. 

 

SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS DO TCC 

Art. 12º. É objetivo geral do TCC:  

a) desenvolver subsídios para o aluno despertar sua aptidão para a pesquisa e aprofundar seus conhecimentos da 
metodologia, para a elaboração do trabalho de conclusão de curso.  

Art. 13º. São objetivos específicos das disciplinas TCC  

a) avaliar a capacidade de análise crítica dos conhecimentos adquiridos durante o curso;  

b) desenvolver as habilidades de expressão escrita na produção de texto científico;  

c) preparar o aluno para a coleta, organização das informações para a redação do artigo;  

d) articular a pesquisa teórica às atividades e vivências da área;  

e) estimular a produção científica;  

f) promover o aprofundamento temático dos conhecimentos da atividade profissional da área;  

g) levar o aluno orientado a correlacionar os conhecimentos teóricos adquiridos no curso com os aspectos 
práticos da atividade profissional;  
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h) possibilitar o crescimento teórico do aluno em relação às especificidades do projeto do trabalho de conclusão 
de curso;  

i) desenvolver a capacidade de elaboração da pesquisa teórica, nas atividades e vivências da área de 
Administração;  

j) desenvolver no aluno a capacidade do pensamento científico;  

k) propiciar ao aluno orientado o desenvolvimento de uma atividade investigativa, buscando a resolução de 
problemas evidenciados na prática profissional e a integração ensino-serviço-comunidade;  

l) aferir a compreensão dos conteúdos e a capacidade de sua articulação, e  

m) preparar o orientado para a continuidade de seus estudos e de sua formação no âmbito de pós-graduação.  

 

CAPITULO II 

DO PROJETO 

Art. 14º. A discussão acadêmica para a elaboração do TCC inicia quando os estudantes cursam a disciplina.  

Art. 15º. Nessa disciplina é apresentado aos estudantes o tema da pesquisa, além de iniciar a instrumentalização 
para o processo de escrita.  

Art. 16º. Os estudantes darão continuidade ao desenvolvimento do pensamento acadêmico na ao longo da 
disciplina.  

Art. 17º. O propósito da disciplina TCC é subsidiar os alunos para elaboração de um projeto a fim de 
proporcionar aos estudantes definição dos temas, potencializar o debate e preparar o artigo final. 

 

SEÇÃO I 

DOS ATORES DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

 

Art. 18º. No processo de construção do TCC vários atores estão envolvidos e cada um está sujeito a 
procedimentos específicos.  

Art. 19º. No caso do Projeto esses atores são: Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, Professor da 
Disciplina TCC e o Aluno Orientado.  

 

SEÇÃO II 

DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 20º. A coordenação do TCC será exercida pelo coordenador do curso de Administração. 

Art. 21º. O Coordenador, para o desempenho de suas funções, distribuirá suas atividades de tal forma a atender 
de modo equânime professores-orientadores e alunos no que for julgado de sua competência.  
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Art. 22º. São competências do coordenador de TCC na fase de elaboração do projeto: 

a) divulgar o calendário com as datas para entrega do projeto do TCC e para as demais tarefas definidas neste 
manual;  

b) evidenciar o regulamento do TCC e sua sistemática para o Professor de TCC;  

c) arquivar a lista de assinatura dos alunos que confirma a entrega do Projeto ao professor, e  

d) recolher as fichas de avaliação do projeto e enviá-las para Secretaria Geral da Faculdade Santo Antônio, 
devidamente protocoladas.  

 

SEÇÃO III 

DO PROFESSOR DA DISCIPLINA TCC 

Art. 23º. A disciplina TCC A deverá ser ministrada por um docente com titulação mínima de pós-graduação 
stricto sensu, que deverá pertencer ao quadro de professores da Faculdade Santo Antônio. 

Art. 24º. São competências do professor da disciplina TCC:  

a) apoiar a Coordenação de TCC no desenvolvimento das atividades relativas ao Trabalho de Conclusão de 
Curso;  

b) orientar os alunos na elaboração do projeto;  

c) informar as normas para elaboração e o padrão de digitação para o projeto;  

d) esclarecer as dúvidas dos alunos a respeito do regulamento do TCC e sua sistemática;  

e) avaliar a metodologia a ser empregada pelo aluno para o desenvolvimento do TCC;  

f) distribuir o modelo do documento de apresentação final do projeto;  

g) informar os alunos a cerca dos critérios para avaliação do projeto;  

h) estipular e divulgar o prazo de entrega do projeto;  

i) corrigir e avaliar os projetos;  

j) encaminhar as fichas de avaliação do projeto para o Coordenador de TCC;  

k) receber do aluno o artigo, em sua versão para avaliação da Banca Examinadora, em três cópias impressas, 
com encadernação espiral, capa anterior em plástico transparente e capa posterior em plástico na cor preta;  

l) datar, assinar e encaminhar ao Coordenador de TCC as três cópias impressas recebidas do aluno  

m) devolver os projetos corrigidos e avaliados para os alunos, e  

n) registrar as notas finais dos alunos na Caderneta Eletrônica do Sistema de Gestão Acadêmica web Jaguar.  

Parágrafo Único: É vedado ao professor da disciplina TCC exercer a função de professor orientador para os 
alunos e participar da Banca Examinadora.  
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SEÇÃO IV 

DO ALUNO DE TCC 

Art. 25º. O aluno tem direito de ser informado sobre as normas de construção e regulamentação do TCC e sua 
sistemática, e definir a temática do TCC. 

Art. 26º. São competências do aluno durante a elaboração do projeto:  

a) matricular-se na disciplina TCC  

b) apresentar a metodologia escolhida para o desenvolvimento do trabalho ao Professor da Disciplina TCC;  

c) elaborar o projeto de pesquisa durante a o período da Disciplina TCC;  

d) respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de livros, sítios da Internet, entre 
outros, evitando todas as formas e tipos de plágio acadêmico;  

e) cumprir o calendário divulgado pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso para entrega do 
projeto do TCC e demais tarefas definidas neste manual;  

f) rubricar e datar o exemplar do Projeto entregue ao professor de TCC, e  

g) assinar a lista que confirma a entrega do material ao professor de TCC.  

 

SEÇÃO V 

DA ORIENTAÇÃO DO PROJETO 

Art. 27º. A orientação do PROJETO para a elaboração do futuro artigo é realizada pelo professor da disciplina 
TCC durante o décimo período, constituindo-se na elaboração de um documento, sob o suporte desse 
profissional. 

Art. 28º. O tema do trabalho é de escolha do aluno, de acordo com as linhas de pesquisa do curso. 

Art. 29º. O trabalho é de elaboração individual, o qual deve seguir os padrões científico-metodológicos, sendo 
válidas pesquisas qualitativas e quantitativas, nos seus mais variados tipos e natureza. 

Art. 30º. A apresentação final do documento deve seguir o padrão do MODELO DE PROJETO do Curso de 
Licenciatura em Administração da Faculdade Santo Antônio, apresentado no MANUAL DE ORIENTAÇÃO 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 

SEÇÃO VI 

DA METODOLOGIA DO TCC 

Art. 31º. Para os Trabalhos de Conclusão de Curso de Administração da Faculdade Santo Antônio o tipo de 
pesquisa a ser executada é a bibliográfica com foco na atuação, no papel, nas atribuições, na importância ou na 
conduta do Administrador.  
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Art. 32º. Demais tipos de pesquisa, somente poderão ser executados pelos alunos que estiverem inseridos em 
um projeto de Iniciação Científica da Faculdade Santo Antônio, cuja pesquisa desenvolvida preencher todos os 
requisitos formais e éticos para sua execução.  

 

SEÇÃO VII 

DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Art. 33º. O projeto deverá ser entregue na forma escrita, no prazo estipulado pelo professor da disciplina TCC, 
conforme calendário oficial da Faculdade Santo Antônio. 

Art. 34º. Não serão aceitos os trabalhos entregues após esse prazo, implicando na não aprovação do aluno na 
disciplina TCC. 

Art. 35º. O padrão de digitação para o projeto encontra-se descrito no MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO ACADÊMICO da Faculdade Santo Antônio e o modelo do documento final encontram-se no 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

Art. 36º. O Projeto deverá ser entregue ao Professor de TCC em uma cópia impressa com encadernação espiral, 
capa anterior em plástico transparente e capa posterior em plástico na cor preta.  

Art. 37º. No ato da entrega o exemplar do Projeto deve ser rubricado e datado pelo aluno e pelo professor de 
TCC. 

Art. 38º. O aluno deverá assinar uma lista que confirma a entrega do material ao professor. Essa lista deverá ser 
encaminhada ao Coordenador de TCC para arquivamento.  

SEÇÃO VIII 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Art. 39º. A avaliação do projeto será realizada mediante a apresentação do trabalho escrito em caráter individual. 

Art. 40º. Esse ato deverá seguir os critérios listados na FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO, apresentada 
no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.  

Art. 41º. Os critérios para se obter a nota final do Projeto e os critérios para arredondamento das notas estão 
descritos no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

Art. 42º. O aluno terá que obter, no mímino, 70% dos pontos da disciplina para ser aprovado.  

Art. 43º. Após a correção e avaliação, os projetos deverão ser devolvidos aos alunos, e aqueles aprovados 
deverão fazer as correções necessárias e iniciar a elaboração do artigo final.  

Art. 44º. Os alunos não aprovados deverão se matricular novamente na disciplina TCC.  

Art. 45º. As fichas de avaliação do projeto deverão ser devidamente datadas, assinadas pelo professor da 
disciplina TCC e recolhidas pelo Coordenador de TCC para envio protocolado a Secretaria Geral da Faculdade 
Santo Antônio e posterior arquivamento das mesmas.  

 

SEÇÃO IXI 
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DO REGISTRO DE NOTAS DO PROJETO 

Art. 46º. As notas finais dos alunos deverão ser devidamente registradas no Sistema Acadêmico| Período: ano e 
semestre em curso| Sistema de Gestão Acadêmica / Caderneta Eletrônica | Núcleo de Atendimento ao 
Docente (NAD) |Professor(a) da disciplina TCC.  

 

SEÇÃO X 

DO ARTIGO 

Art. 47º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado pelos alunos do 10º semestre do curso de 
Administração da Faculdade Santo Antônio é na forma de um artigo, com o mínimo de 20 páginas. 

Art. 48º. A elaboração do TCC segue a norma ABNT vigente, que estabelece um sistema para a apresentação 
dos elementos que constituem o artigo em publicação periódica científica impressa. 

Art. 49º. O MODELO PARA ARTIGO encontra-se no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 

SEÇÃO XI 

DOS ATORES DA ELABORAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 50º. Na construção, avaliação e publicação final do Trabalho de Conclusão de Curso os atores são: 
Coordenador do Curso, Professor da Disciplina TCC, Professor Orientador e o Aluno Orientado. 

 

SEÇÃO XII 

DO COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 51º. Compete ao coordenador do curso no processo de construção final do TCC:  

a) indicar, o orientador para o acompanhamento do aluno;  

b) fazer sua auto indicação para desempenhar a função de orientador de aluno, e  

c) indicar um membro para participar da Banca Examinadora do TCC.  

d) divulgar o calendário para entrega do artigo e demais tarefas definidas neste manual;  

e) dar publicidade ao regulamento do TCC e sua sistemática;  

f) consultar previamente o professor orientador acerca da possibilidade da compatibilidade do tema e 
disponibilidade para aceitação da orientação,  

g) recolher as fichas de avaliação do trabalho de conclusão de curso datadas e assinadas por cada um dos 
avaliadores;  

h) protocolar e encaminhar para a Secretaria Geral da Faculdade Santo Antônio para arquivamento as fichas de 
avaliação do trabalho de conclusão de curso;  
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i) redigir e arquivar a ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO;  

j) protocolar e encaminhar a versão final do TCC, nas suas duas formas impressa e digital, à Biblioteca da 
Faculdade Santo Antônio.  

Art. 52º. É vedado ao coordenador do curso no processo de construção final do TCC:  

a) exercer a função de professor orientador para os alunos, e  

b) participar da Banca Examinadora.  

 

SEÇÃO XIII 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Art. 53º. Todo aluno matriculado na disciplina TCC II deve receber orientação por parte de um professor 
orientador.  

Parágrafo único. Esse docente deverá ter titulação mínima de pós-graduação lato sensu e ser um professor que 
pertença ao quadro de professores da Faculdade Santo Antônio.  

Art. 54º. O orientador será o indicado pelo Coordenador do Curso de Administração.  

Art. 55º. Os seguintes atores não poderão desempenhar a função de orientador de aluno enquanto ocuparem o 
cargo: Coordenador de TCC e professor de TCC II. 

Art. 56º. A quantidade máxima para orientação é de dez alunos por orientador. 

Art. 57º. Caso o processo de orientação não se realize por ausência, falta de comprometimento, impossibilidade 
do aluno orientado, ou quaisquer outras razões, o orientador informará, por escrito ao Coordenador de TCC 
para que se evite continuidade das falhas durante o processo. 

Parágrafo único. Essas ações devem ser registradas no FORMULÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DE 
ORIENTAÇÃO (vide MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO).  

Art.58º. Compete ao professor orientador:  

a) atender o aluno em dias e horários previamente fixados;  

b) definir, juntamente com o aluno orientado, a carga horária necessária para os encontros de orientação;  

c) distribuir o tempo de orientação da forma que considerar conveniente considerando tempos específicos para 
orientação efetiva (atendimento ao aluno), correção de fichamentos e/ou textos entregues pelo aluno como 
também para fornecer subsídios ao aluno referentes à apresentação do TCC;  

d) acompanhar o trabalho;  

e) orientar quanto à elaboração do planejamento do trabalho;  

f) orientar a elaboração do trabalho com rigor teórico e metodológico;  

g) auxiliar o aluno na resolução de problemas conceituais, técnicos e de relacionamento decorrentes das 
atividades;  
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h) comunicar, por escrito, as possíveis irregularidades quanto ao processo de orientação, não cumprimento de 
datas e compromissos pelo aluno a Coordenação do TCC;  

i) ser o mediador no processo de desenvolvimento do trabalho (NUNCA entregar pronto para o aluno), e  

j) verificar a possibilidade de existência de PLÁGIO. 

 

SEÇÃO XIV 

DO ALUNO ORIENTADO 

Art. 59º. São direitos do estudante:  

a) ser informado sobre as normas de construção e regulamentação do TCC;  

b) ter um professor orientador;  

c) solicitar orientação diretamente ao professor orientador;  

d) registrar no FORMULÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DE ORIENTAÇÃO (vide MANUAL DE 
ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) as ações do processo de orientação que 
não estejam se realizando por ausência, falta de comprometimento, impossibilidade do orientador, ou quaisquer 
outras razões;  

e) enviar o trabalho para um profissional da área de Língua Portuguesa, especializado em revisão de texto, para 
averiguação das normas gramaticais, e  

f) receber o RECIBO DE ENTREGA DE TCC (vide MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO) referente á entrega do exemplar final do Trabalho de Conclusão de Curso e do 
CD-ROM ou DVD com a cópia do texto do artigo corrigido em formato PDF do Coordenador de TCC.  

Art. 60º. Compete ao aluno orientado:  

a) matricular-se na disciplina TCC;  

b) comparecer às aulas e/ou orientações sobre o TCC, ministradas pelo professor de TCC;  

c) desenvolver o estudo a que se propôs;  

d) tomar conhecimento do regulamento do TCC e sua sistemática por intermédio do Professor de TCC e do 
Coordenador de TCC;  

e) submeter-se à orientação para a elaboração e à apresentação pública de seu Trabalho de Conclusão de Curso;  

f) definir, em conjunto com o orientador, a carga horária necessária para os encontros de orientação;  

g) cumprir o calendário divulgado pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso para entrega do Artigo 
e demais tarefas definidas neste manual;  

h) respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de livros, sítios da Internet, entre 
outros, evitando todas as formas e tipos de plágio acadêmico;  

i) entregar ao Professor da disciplina TCC o artigo em três vias impressas, na data estabelecida pelo 
Coordenador de TCC;  
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j) comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender seu TCC;  

k) entregar à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, em uma via o Artigo devidamente encadernada 
e outra em arquivo digital, eletrônico ou similar, após aprovação final pela Banca Examinadora e após a devida 
reescrita com as alterações determinadas pela banca, e  

l) assinar a lista de confirmação de entrega do material ao Coordenador de TCC.  

 

SEÇÃO XVI 

DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

Art. 61º. A orientação do TCC se dará por meio de reuniões periódicas agendadas pelo aluno com o professor 
orientador para o acompanhamento do desenvolvimento do trabalho.  

Parágrafo único. Essas reuniões deverão ser agendadas com o professor orientador de acordo com a 
disponibilidade deste. 

Art. 62º. Caso o processo de orientação não se realize por ausência, falta de comprometimento, impossibilidade 
do orientador ou aluno orientado, ou quaisquer outras razões, a parte prejudicada informará, por escrito ao 
Coordenador de TCC para que se evite continuidade das falhas durante o processo.  

 

SEÇÃO XVII 

DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 63º. O artigo deverá ser entregue na forma escrita, na data estipulada pela Coordenação e apresentado a 
uma Banca Examinadora, na ocasião estabelecida pela Coordenação de TCC, conforme calendário oficial da 
Faculdade Santo Antônio.  

Art. 64º. Não serão aceitos os trabalhos entregues após esse prazo, o que consequentemente bloqueará o aluno a 
outorga de grau e qualquer solicitação de documentos perante a Secretaria Geral da Faculdade Santo Antônio. 

SEÇÃO XVIII 

DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO NA FORMA ESCRITA 

Art. 65º. O padrão de digitação para o artigo encontra-se descrito no MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO ACADÊMICO da Faculdade Santo Antônio e o modelo do documento final encontra-se no 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

Art. 66º. O artigo, em sua versão para avaliação da Banca Examinadora, deverá ser entregue pelo aluno ao 
professor de TCC em três cópias impressas, devidamente assinadas pelo discente e pelo docente de TCC I, com 
encadernação espiral, capa anterior em plástico transparente e capa posterior em plástico na cor preta.  

Art. 67º. Cabe à Coordenação de TCC o encaminhamento de cada exemplar acompanhado pela FICHA DE 
AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (vide MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) para cada integrante da Banca Examinadora.  
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SEÇÃO IXI 

DA COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 68º. O TCC será avaliado por Banca Examinadora, constituída por três docentes, os quais sejam: o 
orientador, que deverá presidir a mesma, um indicado pelo professor orientador e um indicado pela 
Coordenação do Curso de Administração. 

Art. 69º. Todos os componentes da Banca Examinadora poderão pertencer ao corpo docente da Faculdade 
Santo Antônio. 

Art. 70º. O Coordenador do Curso de Administração poderá se auto indicar para a participação da Banca 
Examinadora, no entanto o orientador não poderá indicar o Coordenador do Curso de Administração para a 
participação da banca. 

Art. 71º. No caso em que o Coordenador do Curso de Administração desempenhar a função de orientador de 
aluno, ele participará da mesma e indicará um participante da banca.  

Parágrafo único. O terceiro membro será indicado pelo Coordenador. 

Art. 72º. A critério do Orientador e do Coordenador do Curso de Administração, um professor visitante de 
outra instituição poderá ser convidado a compor a banca, caso em que não caberá remuneração. 

Parágrafo único. Para a composição da banca é imprescindível que o convidado exerça regularmente a docência 
em outra instituição e que preencha a titularidade mínima de pós-graduação lato sensu. 

Art. 73º. A definição dos professores que farão parte das bancas examinadoras será um trabalho realizado em 
conjunto pelo Coordenador do Curso de Administração e professor orientador. 

Art. 74º. Estão impedidos de compor a Banca Examinadora os professores que possuam parentesco, 
consanguíneo ou de afinidade, com o examinado, até o quarto grau; como também o Coordenador de TCC e o 
professor de TCC II. 

Art. 75º. Todos partícipes da Banca Examinadora receberão certificados relativos a essa atividade após a 
realização da mesma. Esse documento será emitido pela Coordenação de TCC. 

 

SEÇÃO XX 

DA AVALIAÇÃO DO ARTIGO 

Art. 76º. A avaliação se dará sobre o trabalho escrito e a apresentação pública, conforme critérios estabelecidos 
na FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO apresentada no MANUAL 
DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, e o resultado da avaliação será 
anunciado no comparecimento do aluno à apresentação pública mediante a Banca Examinadora. 

Art. 77º. A Banca Examinadora somente pode deliberar mediante a presença dos três membros. 

Art. 78º. Trabalhos detectados com PLÁGIO, não irão para a apresentação perante a Banca Examinadora, 
ficando o(s) aluno(s) reprovado(s) na disciplina TCC.  

Art. 79º. A avaliação da apresentação será logo ao término da mesma, assim como a divulgação do resultado 
final da avaliação da Banca Examinadora.  
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Art. 80º. O aluno terá que obter, no mínimo, 70% dos pontos da disciplina para ser aprovado.  

Art. 81º. As fichas de avaliação do trabalho de conclusão de curso deverão ser devidamente datadas, assinadas 
por cada um dos avaliadores e recolhidas pelo Coordenador de TCC para posterior arquivamento das mesmas. 

Art. 82º. Após a correção e avaliação, os três exemplares do artigo analisados pela Banca Examinadora deverão 
ser devolvidos aos alunos, e aqueles aprovados deverão realizar as correções necessárias para a encadernação 
final conforme descrito no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO. 

Art. 83º. O aluno aprovado receberá a FOLHA DE APROVAÇÃO devidamente assinada pelos componentes 
da Banca Examinadora após a realização da banca, sendo esse documento anexado ao exemplar definitivo para 
encadernação conforme instruções contidas no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO. 

 

SEÇÃO XXI 

DO REGISTRO DE NOTAS DO ARTIGO 

Art. 84º. O resultado da avaliação final será assinado por todos os membros da Banca Examinadora e registrado 
no sistema acadêmico da faculdade Santo Antônio.  

Art. 85º. O professor da disciplina procederá o registro final das notas. 

Art. 86º. As notas finais dos alunos deverão ser devidamente registradas no Sistema de Área Restrita - Módulo: 
Central de Serviços Acadêmicos (CSA)| Período: ano e semestre em curso| Sistema de Gestão Acadêmica / 
Caderneta Eletrônica | Núcleo de Atendimento ao Docente (NAD) |Professor(a) da disciplina TCC. 

Art. 87º. Trabalhos não entregues serão registrados com a nota zero nas cadernetas eletrônicas. 

 

SEÇÃO XXII 

DA APRESENTAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO TCC 

Art. 88º. A encadernação é a fase final na elaboração de um trabalho acadêmico. Após a defesa do Trabalho de 
Conclusão de Curso, se o mesmo tiver sido aprovado com a necessidade de correções, o aluno deverá efetuar as 
mesmas no menor tempo possível e encaminhar para a chancela do Orientador.  

Art. 89º. Após a aprovação das correções pelo Orientador, o aluno deverá encaminhar o material para 
encadernação de um exemplar do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Art. 90º. Esse exemplar deverá conter o texto devidamente corrigido, acrescido da FOLHA DE APROVAÇÃO 
(vide MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) e da FICHA 
CATALOGRÀFICA da obra.  

Art. 91º. A encadernação final deve seguir as especificações descritas no MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.  

Art. 92º. Deve ser providenciado também um CD-ROM (CD) ou DVD com a cópia do texto do artigo 
corrigido em formato PDF.  
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Art. 93º. O CD ou DVD deve vir devidamente etiquetado com as mesmas informações constantes da capa do 
exemplar definitivo.  

Art. 94º. Tanto o exemplar definitivo encadernado em capa dura e CD ou DVD devem ser entregues ao 
Coordenador de TCC. 

Art. 95º. O aluno deverá assinar uma lista que confirma a entrega do material ao Coordenador de TCC, o qual 
deverá arquivá-la. 

Art. 96º. O Coordenador de TCC emitirá um RECIBO DE ENTREGA DE TCC para o aluno referente à 
entrega do material.  

Art. 97º. O prazo de entrega do TCC na sua versão final é de15 dias contados a partir da data da avaliação da 
Banca Examinadora.  

Art. 98º. O não cumprimento do item bloqueia o aluno a outorga de grau e qualquer solicitação de documentos 
perante a Secretaria Geral da Faculdade Santo Antônio.  

Art. 99º. O exemplar contendo a versão final deve ser devidamente protocolado pelo Coordenador de TCC e 
encaminhado para a Biblioteca da Faculdade Santo Antônio para seu arquivamento definitivo.  

 

SEÇÃO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 100º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de TCC e colegiado do curso de Administração 
da Faculdade Santo Antônio observando-se o Regimento Interno da Faculdade Santo Antônio e as demais 
disposições em vigor.  

Art. 101º. Este Regulamento entra em vigor na data de aprovação pela Faculdade Santo Antônio, revogadas 
todas as demais disposições em contrário. 

 

7.5 Das Atividades Complementares e Extensão 
As atividades complementares, no Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio 
correspondem a 200 horas, atendendo à legislação vigente e funcionando como estratégia de flexibilização 
curricular. 

As Atividades Complementares permitem o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica e 
cultural e até mesmo de iniciação à pesquisa e ao ensino. Essas atividades possibilitam principalmente a inter-
relação teoria-prática no processo de ensino-aprendizagem, em prol do aprimoramento pessoal.  

Também são reconhecidos pela Faculdade Santo Antônio, para integralização curricular, outros conhecimentos 
obtidos pelos estudantes, não previstos e de natureza extra-escolar, como os estudos complementares, cursos 
realizados em outras áreas afins e que proporcionem o reconhecimento de habilidades e competências, desde 
que submetidos à mesma Comissão. Para tanto a Faculdade Santo Antônio possui mecanismos de 
aproveitamento desses conhecimentos adquiridos pelo estudante, mediante estudos e práticas independentes. 

 



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

87 
 

7.5.1 REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Entende-se por atividade complementar toda e qualquer atividade não prevista entre as atividades e disciplinas 
obrigatórias do currículo pleno do curso superior em tecnologia, mas que são componentes curriculares 
enriquecedores e complementadores do perfil do formando. 

Envolvendo congressos, seminários, conferências, monitoria, visitas técnicas programadas, disciplinas além das 
previstas no currículo pleno, as atividades complementares possuem carga horária de 200 horas. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº. 4, de 15 de julho de 2005, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Bacharelado em Administração, afirma que: 

Art. 8º. As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 
escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à 
comunidade.  
 
Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares enriquecedores e 
implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado. 
 
A sua forma de operacionalização, bem como a sua pontuação e descrição são objetos do presente Regulamento 
das Atividades Complementares, que trazem as seguintes determinações: 

Art. 1º. As atividades Complementares têm como objetivos: 

a) diversificar o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando ao estudante uma realidade extraclasse; 
b) manter e desenvolver projetos e programas de atividades de extensão; 
c) organizar e realizar seminários, eventos e cursos sobre temas de interesse acadêmico do Curso de 

Bacharelado em Administração; 
d) coordenar as atividades complementares do núcleo flexível do currículo; 
e) possibilitar a interação entre teoria e prática, haja vista ser esta uma metodologia inerente à formação 

profissional e social; 
f) proporcionar estrutura e condições para o exercício das atividades de complementares, e 
g) estimular práticas de estudo independentes, visando a uma autonomia profissional e intelectual do 

estudante. 

Art. 2º. O discente que ingressar no Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio 
deverá obrigatoriamente completar 200 (duzentas) horas em atividades complementares, até a conclusão do 
curso. 

Art. 3º. As atividades complementares poderão ser cumpridas pelos estudantes, desde o 1º módulo, desde que 
totalize um mínimo de 200 (duzentas) horas ao término do curso. 

Parágrafo Primeiro. Para efeito de integralização da carga horária, o discente deverá participar de mais de um 
tipo de atividade proposta. 

Art. 4º. Para a complementação da carga horária de atividades complementares serão consideradas apenas 
aquelas relacionadas à área de Administração ou de áreas afins com o curso. 

Art. 5º. A participação nas atividades complementares é condição para a colação de grau e deverá ocorrer 
durante o período em que o estudante estiver regularmente matriculado (excetuando-se eventuais períodos de 
trancamento). 
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Art. 6º. A participação nas atividades complementares ficará a critério do discente, desde que não haja infração a 
nenhum dispositivo deste regulamento. 

Art. 7º. Para que sejam computadas as horas de participação em atividades complementares, o estudante deverá 
protocolizar junto ao Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) os comprovantes de participação, os quais 
serão examinados pelo Coordenador do Curso, a partir de critérios objetivos estabelecidos neste Regulamento, 
ou seja, as atividades complementares serão validadas, após exame de sua compatibilidade com os fins do curso, 
pelo Núcleo de Atividades Complementares. 

Parágrafo Primeiro. A validação da atividade complementar será requerida pelo estudante interessado, em 
formulário próprio, justificado, assinado e instruído com o respectivo comprovante de frequência e, se for o 
caso, aproveitamento, devendo juntar, no caso de seminários, congressos, visitas, encontros e afins, relatório 
circunstanciado. 

Parágrafo Segundo. Serão consideradas válidas, independentemente de justificativa do discente ou de exame de 
compatibilidade com os fins do curso, as atividades complementares oferecidas pelas Coordenadorias, Núcleos 
ou Diretoria da própria Faculdade Santo Antônio, mediante a simples certificação de comprovação de 
frequência e, se for o caso, aproveitamento, devendo juntar documentos exigidos pela coordenação do Curso de 
Bacharelado em Administração. 

GRUPOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1. Atividades de Ensino 

a) Monitoria aprovada pela instituição 
b) Participação em cursos (à distância ou presencial) 
c) Instrutor de curso de extensão relacionado com a formação acadêmica 

2. Atividade de Iniciação à pesquisa:  

a) Participação em pesquisas e projetos institucionais 
b) Participação em grupos de estudo/pesquisa sob supervisão de professores e/ou estudantes do mestrado 

e/ou do doutorado como voluntário. 

3. Congressos, seminários, conferências e outras atividades assistidas:  

a) Congressos, seminários, conferências e palestras assistidos. 
b) Defesas de dissertação de mestrado e tese de doutorado assistidas. 
c) Eventos, mostras, exposições assistidas. 
d) Participação em eventos culturais complementares à formação na área de Administração. 

4. Publicações 

a) Artigos publicados em revista 
b) Resumos publicados 
c) Monografias aceitas em concurso 
d) Apresentação de trabalhos em eventos científicos 

5. Vivência profissional complementar 

a) Estágios não curriculares 
b) Participação em projetos sociais e extensão comunitária 
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6. Atividades de extensão 

a) Curso de língua estrangeira realizado em estabelecimento de ensino adequado, mediante apresentação de 
certificado; 

b) Participação com aprovação nos cursos oferecidos pelo Curso de Bacharelado em Administração; 
c) Disciplinas cursadas em programa de extensão; 
d) Participação em cursos de reciclagem e atualização em Administração, desde que reconhecidos pela 

coordenação do Curso de Bacharelado em Administração; 
e) Outras atividades de extensão; 
f) Participação em debates; 
g) Exibição e discussão de filmes e vídeos; 
h) Lançamento de livros. 

7. Visitas Técnicas Programadas 

a) Visita a Empresas;  
b) Visita a Fábricas; 
c) Visita a ONG’s; 
d) Visita a Shoppings Centers; 
e) Visita a Hotéis; 
f) Visita a Empresa de Proteção Ambiental, e 
g) Visita a Centros de Pesquisa. 

8. Outras atividades complementares 

a) Atividades relevantes para a formação do estudante: participação em Órgãos Colegiados, participação em 
organização de eventos, outras atividades; 

b) Participação como Representante de turma; 
c) Leitura e fichamento de livros. 

O aproveitamento das horas seguirá o seguinte critério: 

Atividades de Ensino 
Carga horária 

máxima 
(por módulo) 

 Monitoria em disciplinas ou laboratórios 40 horas 

 Instrutor de curso de extensão relacionado à formação acadêmica 40 horas 

 Participação em cursos (à distância ou presencial) 200 horas 

Atividades de Iniciação à Pesquisa  

 Participação em pesquisas e projetos institucionais. 50 horas 

 Participação em grupos de estudo/pesquisa sob supervisão de 
professores e/ou estudantes do mestrado ou doutorado como 
voluntários. 

 
40 horas 

Congressos, Seminários, Conferências e outras Atividades Assistidas  

 Congressos, seminários, conferências e palestras assistidas 

 (a. diário – até 20 horas; b. por evento – até 40 horas; c. palestrante: 
1hora = 5 horas). 

 
200 horas 

 Defesas de dissertação de mestrado e tese de doutorado em área afim 
do Curso de Bacharelado em Administração. 

 
40 horas 

 Eventos, mostras exposições assistidas. 40 horas 
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 Participação em Eventos Culturais Complementares à formação na 
área de Administração. 

 
80 horas 

Publicações  

 Artigos publicados em revistas; resumos publicados, monografias 
aceitas em concursos, apresentação de trabalhos em eventos 
científicos. 

(em jornais: 1 trabalho = 5 horas; Em Revistas Científica: 1 resumo = 10 
horas; 1 artigo = 20 horas) 

 
40 horas 

Vivência Profissional Complementar  

 Estágios extracurriculares 
(mediante apresentação de contrato de estágio e relatório) 

100 horas 

 Participação em projetos sociais e extensão comunitária relacionados 
ao âmbito da Administração. 

100 horas 

Atividades de Extensão  

 Curso de língua estrangeira realizado em estabelecimento de ensino 
adequado, mediante apresentação de certificado; participação com 
aprovação nos cursos oferecidos pelo Curso de Bacharelado em 
Administração; disciplinas cursadas em programa de extensão; 
participação em cursos de reciclagem e atualização em Administração, 
desde que reconhecidos pela Coordenação do Curso; outras atividades 
de extensão; participação em debates; exibição e discussão de filmes e 
vídeos; lançamento de livros. 

 
 
 
100 horas 

Visitas Técnicas e Programadas  

 Visita a Empresas;  

 Visita a Fábricas; 

 Visita a ONG’s; 

 Visita a Shoppings Centers; 

 Visita a Hotéis; 

 Visita a Empresa de Proteção Ambiental, e 

 Visita a Centros de Pesquisa. 

 
100 horas 

Leitura e fichamento de livros e artigos da área  

a) Por artigo de revista = até 10 horas 
b) Por livro = até 20 horas 

60 horas 

Outras Atividades Complementares  

 Atividades relevantes para a formação do discente: participação em 
Órgãos Colegiados, participação em organização de eventos, outras 
atividades; participação como Representante de turma. 

a) Representação estudantil = até 10 horas 
b) Relatório de vídeos = até 15 horas 
c) Atividades diversas analisadas e autorizadas antecipadamente, 

em cada caso específico, pelo coordenador de curso = até 20 
horas 

 
 
 
 
50 horas 
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7.6 Da Iniciação Científica 
O desenvolvimento da pesquisa científica constitui-se em objetivo permanente do curso de Administração da 
Faculdade Santo Antônio, para tanto, é incentivada pela Coordenação do Curso e articulada por meio do órgão 
competente com as atividades complementares e de extensão. 

A Coordenação de Laboratórios e Pesquisa destina-se a coordenar as ideias e projetos que sejam propostos 
pelos docentes e discentes, atendendo, sobretudo, aos seguintes objetivos:  

a) harmonizar os projetos com a linha de pesquisa estabelecida para o projeto interdisciplinar e o eixo temático 
do curso,  

b) oferecer suporte burocrático e institucional à elaboração dos projetos, sejam eles eventos (palestras, 
seminários, painéis) ou materiais escritos ou que podem ser disponibilizados no site. 

Neste contexto, é por meio da formação dos Grupos de Iniciação Científica, que são criados a partir do 
desenvolvimento das temáticas definidas e abordadas nos Trabalhos Interdisciplinares, Estágio Supervisionado e 
Projetos Integradores que são discutidos e debatidos assuntos específicos, com maior intensidade e propriedade. 
A partir da interação dos docentes envolvidos nas atividades de pesquisa é possível sensibilizar e motivar os 
estudantes para temáticas inovadoras. 

Ponto fundamental dos trabalhos desenvolvidos pelos Grupos de Iniciação Científica é o direcionamento a 
estudos que possuam uma aplicação prática e um efeito real sobre a sociedade e o entorno que estamos 
envolvidos. É uma vertente pedagógica que visa o desenvolvimento de estudos socialmente impactantes e 
associados a realidade em que estamos inseridos. Assim que, ao final de cada período letivo são apresentados, 
pelas diversas turmas, trabalhos científicos como: revistas; artigos, painéis etc. Além disso, os discentes do Curso 
de Bacharelado de Administração são estimulados a participarem de cursos de aperfeiçoamento e de extensão.  

As atividades de pesquisa no Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio serão 
implantadas após a devida autorização. Busca-se, portanto, uma mudança de paradigma de privilegia da carreira 
individual dos pesquisadores do atual quadro docente, para o desenvolvimento de atividades caracterizadas 
como Grupos de Pesquisa. 

 

7.6.1 REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. A finalidade do presente Regulamento é normatizar as atividades de Iniciação Científica da Faculdade 
Santo Antônio. 
Art. 2º. Para contemplar a diversidade da cultura acadêmica universitária da Instituição, as atividades de Iniciação 
Científica serão próprias de todas as Coordenações, Cursos e Áreas de Conhecimento, respeitadas as normas 
estabelecidas para sua proposição, desenvolvimento e avaliação. 

 
CAPÍTULO II 

DOS COMPROMISSOS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 
Art. 3º. As atividades de Iniciação Científica distinguem essencialmente as tarefas formadoras dos discentes dos 
cursos de graduação e superior em tecnologia por dizerem respeito à pesquisam sendo incentivadas as seguintes 
modalidades de participação do discente: em pesquisas e projetos institucionais, e em grupos de estudo/pesquisa 
sob supervisão de docentes pertencentes ao corpo da Faculdade Santo Antônio. 
Parágrafo Único. A pesquisa de Iniciação Científica é de natureza extracurricular.  
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Art. 4º. As atividades de pesquisa de Iniciação Científica devem contribuir para o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo, da ciência e da tecnologia, para a criação e difusão da cultura e, portanto, 
para o entendimento do homem e do meio em que vive. 
Art. 5º. Os docentes e discentes dos cursos de graduação e superior em tecnologia são agentes vitais das 
atividades de Iniciação Científica. 

CAPÍTULO III 
DOS OBJETIVOS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 6º. As atividades de Iniciação Científica serão desenvolvidas sob a orientação ampla de incentivar o 
envolvimento de discentes de docentes dos cursos de graduação e superior em tecnologia nas atividades de 
pesquisa de natureza extracurricular.  
Art. 7º. São objetivos da Iniciação Científica:  
a) incentivar pesquisadores produtivos a envolverem os discentes de graduação e superior em tecnologia no 

processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação à pesquisa da instituição; 
b) despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os discentes mediante suas participações 

em projetos de pesquisa;  
c) proporcionar ao discente, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos 

científicos, e estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade decorrentes das 
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa, e 

d) aprimorar o processo de formação dos discentes visando sua qualificação profissional para o setor 
produtivo.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATIVIDADES DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Art. 8º. As atividades de Iniciação Científica serão norteadas pelos objetivos fixados no artigo 7º. 
Art. 9º. As atividades a que se refere este Regulamento serão propostas e desenvolvidas sob a forma de projetos 
e de programas de pesquisa. 
Parágrafo Primeiro. Para os fins deste Regulamento, entenda-se por projeto toda atividade de pesquisa proposta 
em conformidade com os cânones da pesquisa científica, com prazo limitado de realização, e definição de 
pessoal especificamente a ela alocado; e, por programa, um conjunto de projetos interrelacionados. 
Parágrafo Segundo. O prazo para a realização de projetos de pesquisa será de 11 meses.  
Parágrafo Terceiro. O prazo para a realização de programas de pesquisa será definido em conformidade com a 
complexidade e a abrangência de cada programa. 
Art.10º. Os projetos e os programas de pesquisa propostos na Instituição serão submetidos à apreciação e 
aprovação do Núcleo de Pesquisa que se pronunciará sobre mérito acadêmico, adequação formal e custos. 
Parágrafo Primeiro. Os projetos e os programas poderão ser propostos por professores dos cursos de graduação 
e superior em tecnologia da Faculdade Santo Antônio. 
Parágrafo Segundo. Os projetos e os programas deverão vincular-se, preferencialmente, ao tema-eixo já definido 
pela Faculdade Santo Antônio , por intermédio do Núcleo de Pesquisa. 
Parágrafo Terceiro. Também poderão incorporar desdobramentos de temas e estudos que façam parte dos 
Trabalhos de Conclusão dos Cursos de graduação. 
Art. 11º. O desenvolvimento dos projetos e dos programas dependerá da aprovação da Direção da Faculdade 
Santo Antônio. 
Art. 12º. As atividades de Iniciação Científica serão supervisionadas pelo Núcleo de Pesquisa da Faculdade Santo 
Antônio. 

CAPÍTULO V 
DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Art.13º. Poderão ser orientadores os docentes da Instituição que atenderem às exigências contidas nos objetivos 
da Iniciação Científica, contemplados no artigo 7º deste Regulamento. 
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Parágrafo Único. Poderá ser priorizado o desenvolvimento de projetos e programas de Iniciação Científica já 
aprovados que estejam sob a responsabilidade de professores engajados e comprometidos com as finalidades e 
compromissos institucionais da Faculdade Santo Antônio.  
Art.14º. São atribuições do professor orientador: 
a) propor projetos e/ou programas de pesquisa de Iniciação Científica de acordo com as normas deste 

Regulamento; 
b) participar do processo de seleção de discentes candidatos à Iniciação Científica em projetos e/ou 

programas sob sua responsabilidade;  
c) desenvolver as atividades de orientação relacionadas aos projetos e/ou programas aprovados; 
d) favorecer a divulgação da(s) pesquisa(s) sob sua orientação nos cursos, promovendo oportunidades de 

acesso a discentes e docentes em geral, e  
e) elaborar relatórios semestrais de atividades que serão submetidos à apreciação do Núcleo de Pesquisa. 
Art. 15º. Aos professores orientadores, cujos projetos e/ou programas tiverem o seu desenvolvimento 
priorizado, poderá ser efetuada remuneração na forma de ampliação de carga horária semanal, tomando-se como 
critério a categoria da hora-aula. 

CAPÍTULO VI 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 16º. Poderão se inscrever como candidatos ao processo de seleção de orientados de Iniciação Científica 
discentes dos cursos de graduação e superior em tecnologia da Instituição que tenham: 
a) sido aprovados em todas as disciplinas dos dois primeiros semestres ou períodos do curso de graduação e 

superior em tecnologia; 
b) disponibilidade para dedicação às atividades de Iniciação Científica;  
c) familiaridade com uma língua estrangeira; 
d) habilidades básicas de informática. 
Art. 17º. Os processos de seleção poderão ser realizados tanto no 1º como no 2º semestre de cada ano letivo e 
dependerão da aprovação da Direção da IES.  
Parágrafo Primeiro. O edital de divulgação do processo de seleção deverá explicitar as exigências para inscrição, 
os procedimentos de seleção, os objetivos e as atividades previstas no projeto de pesquisa, as atribuições dos 
orientados em cada caso. 
Parágrafo Segundo. A seleção propriamente dita deverá ser realizada por meio de procedimentos que verifiquem 
o grau de atendimento ao disposto no artigo 16, a capacidade dos candidatos para enfrentar as atividades de 
pesquisa, e a adequação da motivação para o trabalho científico.  
Parágrafo Terceiro. Os processos de seleção previstos no caput deste artigo serão de responsabilidade da 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa. 

CAPÍTULO VII 
DOS DISCENTES ORIENTADOS 

Art. 18º. São considerados discentes orientados os classificados no processo de seleção previsto no artigo 17 e 
seus parágrafos.  
Art. 19º. São atribuições do discente orientando: 
a) desenvolver as atividades de pesquisa que são inerentes ao projeto em que foi admitido; 
b) contribuir para a divulgação da pesquisa de que participa junto aos discentes e professores dos cursos da 

Instituição, promovendo oportunidades de conhecimento do processo de seu desenvolvimento e de seus 
resultados, e  

c) relatar ao professor orientador as atividades de pesquisa cumpridas e que integrarão os relatórios 
semestrais de atividades que serão submetidos à apreciação da Coordenação do Núcleo de Pesquisa. 

d) Art. 20º. O discente orientado que participar dos projetos cujo desenvolvimento foi priorizado receberá 
bolsa de estudos no valor referente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade do curso no 
qual está matriculado.  

Art. 21º. A Instituição também poderá cobrir as despesas decorrentes da participação de discentes orientados em 
Congressos, Simpósios, Reuniões Científicas em que forem apresentar os trabalhos de pesquisa. 
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CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22º. Aplicam-se subsidiariamente ao presente as normas gerais pertinentes, dispostas no Regimento Geral da 
Faculdade Santo Antônio. 
Art. 23º. O presente Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Coordenador do Núcleo de Pesquisa 
e do Diretor Geral da Faculdade Santo Antônio. 
 

7.6.2 REGULAMENTO DA MONITORIA 
 

Art. 1º. A monitoria é uma atividade a ser realizada pelos bacharéis do Curso de Bacharelado em Administração 
da Faculdade Santo Antônio, que estejam cursando do 2º (segundo) ao 5º (quinto) semestre do curso.  

Art. 2º. O programa da monitoria tem como finalidade propiciar ao discente a participação em atividades 
acadêmicas de docência, auxiliando os professores das disciplinas que compõem o currículo do Curso de 
Bacharelado em Administração da instituição.  

Art. 3º. O monitor receberá, ao final de 06 (seis) meses de exercício das suas funções, um certificado de 
monitoria que descreverá suas atividades e servirá como horas extracurriculares.  

Art. 4º. Cada monitor terá 01 (um) professor-orientador, que será o professor da disciplina para o qual o 
candidato foi aprovado, integrante do corpo docente da Faculdade Santo Antônio, que é o responsável por sua 
orientação direta.  

Art. 5º O professor-orientador deverá nortear as atividades desenvolvidas pelo monitor, 
disponibilizando/indicando material didático, exercícios, bem como esclarecendo possíveis dúvidas existentes.  

Art. 6º As inscrições para o processo seletivo de monitoria deverão ser realizadas pelo estudante, na coordenação 
do Curso de Bacharelado em Administração, seguindo os seguintes critérios: 

a) o candidato deverá informar a disciplina para a qual pretende desempenhar as atividades de monitor – 
imediatamente no ato da inscrição. Somente poderão ser escolhidas as disciplinas elencadas neste 
regulamento; 

b) as inscrições são gratuitas; 
c) entre os estudantes aprovados para o exercício da monitoria do Curso de Bacharelado em Administração, 

os que possuírem as quatro maiores notas do processo seletivo, entre todos os candidatos aprovados 
para o exercício da Monitoria serão contemplados com o desconto de 40% para o primeiro lugar e 20% 
para o segundo, terceiro e quarto lugar, sobre o valor total da mensalidade. O desconto só será válido 
enquanto o discente desenvolver formalmente a atividade de monitoria; 

d) os demais estudantes aprovados, podem desenvolver as atividades de monitoria de forma voluntária; 
e) os discentes aprovados na seleção que são contemplados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

terão o desconto de 25% sobre o valor total da mensalidade no módulo subsequente ao que realizou a 
monitoria, e 

f) os estudantes que possuírem bolsa do Programa Universidade para todos (PROUNI), não terão direito 
ao desconto, mesmo que estejam entre os discentes com as maiores notas na seleção, podendo neste 
caso, desenvolver a atividade de forma voluntária.  

Art. 7º. Para se inscrever no processo de seleção do Programa de Monitoria são necessários os seguintes 
requisitos:  
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a) estar regularmente matriculado no Curso de Bacharelado em Administração e em dias com suas 
obrigações financeiras com a instituição;  

b) ter cursado a disciplina a que se candidatou em módulo anterior;  
c) ter a perspectiva de permanecer na função de monitor durante todo período, e  
d) ter disponibilidade para dedicar 6 horas semanais às atividades do programa.  

Art. 8º. As inscrições deverão ser realizadas junto à coordenação do Curso de Bacharelado em Administração e 
só será válida mediante entrega de todos os documentos abaixo listados:  

a) formulário de Inscrição, disponível no local de inscrição (anexo a este regulamento), preenchida e 
assinada;  

b) carta de Apresentação onde deverá informar, também, as razões pelas quais você se julga o melhor 
candidato para a vaga em questão;  

c) cópia do comprovante de matrícula;  
d) cópia do documento de identidade vigente com foto, e  
e) cópia do histórico escolar atualizado.  

Art. 9º. São funções básicas do monitor:  

a) esclarecer as dúvidas e ajudar nas dificuldades dos demais estudantes relativas à disciplina que 
monitoram;  

b) auxiliar os professores de sua área de concentração na realização de pesquisas, aplicação de atividades em 
sala de aula e planejamento de atividades afins;  

c) realizar atividades de pesquisa e contribuir para o aprimoramento das relações entre docentes e discentes;  
d) realização de pesquisas e elaboração de artigos científicos, em colaboração com os professores de cada 

disciplina;  
e) acompanhar as turmas ajudando na construção do conhecimento;  
f) organizar e orientar grupos de estudo;  
g) auxiliar o professor na preparação e seleção de material, e  
h) elaborar relatórios parcial e final das atividades realizadas na monitoria.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O monitor é proibido de aplicar, corrigir avaliações, executar tarefas de aulas práticas e 
semelhantes, sem a supervisão do professor da disciplina.  

Art. 10º. A monitoria tem um Coordenador dentre os professores do Curso de Bacharelado em Administração 
da Faculdade Santo Antônio, subordinado à Coordenação do Curso.  

Art.11º. O ingresso nas funções de monitor realizar-se-á mediante seleção que compreenderá a realização de uma 
prova específica para cada disciplina. Somente em caso de empate entre candidatos, realizar-se-á uma segunda 
fase que consistirá numa apresentação oral de um tema, dentre três, sorteado no ato da avaliação. Desta forma 
será considerada a aptidão do candidato para o exercício da função, bem como sua disponibilidade para o 
exercício desta.  

Art. 12º. A função de monitor tem a natureza de estágio não remunerado.  

Art. 13º. A carga horária na monitoria será de 06h (seis horas) semanais que deverão ser dedicadas às atividades 
acadêmicas. Estes deverão escolher o turno de sua preferência para atuar 04 (quatro) horas e um turno oposto 
para atuar as 02 (duas) horas restantes semanais.  

Art. 14º. Anualmente, os monitores devem apresentar sob a orientação do Coordenador da Monitoria e com a 
participação do corpo docente do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio, o 
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trabalho científico que tenham desenvolvido durante suas atividades em um evento específico seja em forma de 
seminários, oficinas ou atividades afins dirigidas ao restante do corpo discente e docente.  

Art. 15º. Aos monitores é destinada uma sala, no turno vespertino, no campus da Faculdade Santo Antônio para 
a realização de estudos e outras atividades relacionadas a monitoria.  

Art. 16º. Mensalmente são realizadas reuniões entre os monitores e o coordenador do curso, nas quais os 
primeiros deverão entregar os relatórios de monitoria desenvolvidos, sendo os mesmos discutidos, a fim de 
acompanhar o andamento das atividades e dos projetos de pesquisa.  

Art. 17º. O Monitor será desligado de suas atividades quando incorrer em infração disciplinar, ou quando não 
estiver cumprindo suas atividades de modo satisfatório, ouvido o respectivo professor-orientador e os demais 
professores da mesma área de atuação do monitor.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para o caso de desligamento de monitor, imediatamente será cancelado o seu benefício 
(desconto na mensalidade), sendo transmitido para o monitor suplente com melhor classificação no processo 
seletivo.  

Art. 19º. Os casos omissos são resolvidos pelo coordenador do curso, ouvido o coordenador de monitoria e o 
professor-orientador. 

8. DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS  
 

8.1 Colegiado de curso 
A Faculdade Santo Antônio define os Colegiados de Curso como órgãos normativos, com função deliberativa, 
executiva e consultiva. É constituído no âmbito de cada curso superior de graduação ou superior em tecnologia, 
e é constituído: 

a) pelo Coordenador do Curso, presidente nato; 
b) por 3 (três) professores do corpo docente do curso, eleito por seus pares, e  
c) por 1 (um) discente, do curso, eleito por seus pares.  

A representação dos membros do corpo docente nos colegiados de Curso é feita por meio de eleição, por seus 
pares, para o exercício de um mandato de 2 (dois) anos. Os representantes discentes possuem mandato de 1 
(um) ano, com possibilidade de recondução.  

A representação dos discentes é realizada por meio de eleição dos acadêmicos do curso de graduação, dentre os 
estudantes que tenham cumprido, pelo menos 1 (um) módulo da carga horária obrigatória do Curso, sendo 
designada por meio da Coordenação do Curso.  

São atribuições do Colegiado do Curso de Bacharelado em Administração:  

a) realizar a avaliação processual e atualização, do Projeto Pedagógico de Curso - PPC, em todos os seus 
aspectos; 

b) analisar e aprovar os planos de ensino das unidades curriculares do curso, propondo alterações quando 
necessárias; 

c) criar mecanismos de acompanhamento e avaliação do curso, em consonância com os membros da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

d) elaborar proposta de atividades acadêmicas do curso, encaminhando para a Direção Geral/Acadêmica; 
e) avaliar propostas de convênios, no âmbito acadêmico, referentes ao curso, encaminhando-os para 

parecer ao Diretor Geral;  
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f) decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões apresentadas por docentes e 
discentes;  

g) analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar ao órgão competente;  
h) propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o bom funcionamento do curso, 

registrando-as em formulários próprios;  
i) propor e manter atualizados os regulamentos específicos do Curso referentes às Atividades 

Complementares, Estágios Curriculares e etc;  
j) avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes curriculares do curso, visando garantir-

lhe a qualidade didático-pedagógica e a interdisciplinaridade;  
k) exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões, e  
l) solucionar os casos omissos e as dúvidas que porventura surgirem na sua aplicação. 

No que concerne ao Curso Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio , o Colegiado do Curso 
possui atuação transversal junto a Coordenação do Curso e a Coordenação de Estágio, participando das 
seguintes atribuições no que tange as práticas de estágio: 

a) aprovar o Regulamento de Estágio Curricular e Prática do Curso de Bacharelado em Administração, 
elaborado em conjunto pelo Coordenador de Pratica e Estágio e professores supervisores; 

b) propor alterações que se façam necessárias no Regulamento de Práticas e Estágio Curricular; 
c) apoiar e subsidiar o Coordenador de Estágio e Prática no que diz respeito ao pleno desenvolvimento das 

atividades em campo; 
d) definir as condições para a realização do estágio extra curricular; 
e) emitir parecer quanto à exequibilidade do Regulamento de Estágio Curricular e Prática; 
f) resolver, juntamente com os Departamentos, os problemas de ordem organizacional e executiva das 

práticas e estágios curriculares, com vistas ao aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem; 
g) incentivar o oferecido, sempre que possível, de práticas e estágios supervisionados suplementares, 

voluntários, com caráter facultativo, e 
h) julgar casos omissos ou casos solicitados por Coordenador de Curso, apoiando-o no processo decisório 

que envolva questões relativas aos Estágios e Práticas do Curso de Bacharelado em Administração. 

8.1.1 REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO. 

 

SEÇÃO I 

Do Conceito de Colegiado de Curso 

Art. 1º Colegiado de Curso é um órgão consultivo/deliberativo, cujo objetivo é a análise efetiva quanto ao 
processo pedagógico desenvolvido pelo referido curso, bem como a abordagem de assuntos concernentes à 
política de ensino em consonância com as diretrizes da instituição. 

 

SEÇÃO II 

Da Composição 

Art. 2º O Colegiado do Curso de Licenciatura em Administração será formado por 03 (três) representantes do 
corpo docente (indicado pelo coordenador do curso) e 01 (um) representante do corpo discente (indicado pelo 
órgão representativo dos alunos do curso ou pelo coordenador do curso), com mandato de 02 (dois) anos, com 
direito a recondução. 
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Art. 3º A composição do colegiado poderá ser alterada a qualquer tempo, no caso de os componente deixarem 
de atender a um dos requisitos necessários para tanto, quais são: 

I - deixar de pertencer ao quadro de docentes da Faculdade Santo Antônio ; 

II – faltar sem justificativa ou sem substituição a três reuniões consecutivas; 

III – tiver sofrido penalidade por infração incompatível com a dignidade da vida universitária. 

Parágrafo único. A perda do mandato de qualquer dos Membros do Colegiado referidos neste artigo implica 
em redução do quórum, até que seja preenchida a vaga. 

 

SEÇÃO III 

Da Presidência e dos Membros do Colegiado 

Art. 4º - Compete ao Presidente: 
I – Fazer a convocação e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado; 
II – Elaborar a pauta das reuniões; 
III – delegar atribuições; 
IV – Mediar os debates e discussões entre os membros do Colegiado, realizando as devidas intervenções, 
quando necessário. 
V – resolver as questões de ordem; 
VI – exercer o direito de voto e usar o voto de qualidade nos casos de empate, salvo os casos em que esteja 
impedido; 
VII – anunciar os resultados das votações; 
VIII – constituir, com aprovação do plenário, comissões para estudo de matéria determinada; 
IX – fazer cumprir esta Resolução e as demais disposições legais; 
XII – resolver os casos omissos de natureza administrativa. 
 
Art. 5º - São atribuições dos Membros do Colegiado: 
I – comparecer às reuniões no dia, horário e local previamente informado; 
II – Participar de debate acerca do tema em discussão e exercer o direito de voto, na forma estabelecida nesta 
Resolução; 
III – Salvo motivos de força maior ou caso fortuito, não se eximir de quaisquer responsabilidade designada pelo 
Presidente; 
IV – apresentar, nos prazos legais, as informações, pareceres e relatórios de que forem incumbidos; 
V – comunicar ao Presidente o justo motivo para deixar de comparecer às reuniões. 
§ 1º O Membro do Colegiado poderá abster-se na votação de qualquer matéria, bem 
como dar-se por impedido. 
§ 2º Qualquer um dos membros do colegiado não poderá votar em matérias de seu 
interesse, devendo, se for o caso, retirar-se da plenária. 

 

SEÇÃO IV 

Das Competências 

Art. 6º São competências do Colegiado do Curso de Administração: 
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I – Cumprir o planejamento institucional no que tange aos cursos de graduação; 

II – Avaliar o Projeto pedagógico do Curso; 

III – Analisar os planos de ensino das disciplinas que compõem a matriz do curso; 

IV – Decidir acerca de solicitações e assuntos relativos à vida acadêmica; 

V – Deliberar sobre questões suscitadas pelos corpos docente e discente, ou encaminhar para o setor 
competente parecer detalhado de atribuições, as quais não lhes competir; 

VI – Avaliar as produções acadêmicas dos docentes; 

VII – Semestralmente, em reunião ordinária, avaliar a execução dos planos de ensino, pesquisa e extensão; 

VIII – Deliberar sobre os planos de atividades dos docentes encaminhados; 

IX – Analisar situações específicas de afastamento ou licença de docente; 

X - Compete ao Coordenador convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, cabendo-lhe o direito de 
voto de qualidade, bem como articular as atividades acadêmicas desenvolvidas para o curso no sentido de 
propiciar a melhor qualidade do ensino. 

XI – Elaborar plano para melhoria do curso; 

XII – Analisar solicitações de alunos nas seguintes situações: matrícula para portadores de diploma; adaptações e 
dispensas de disciplinas oriundas de processo de transferência interna e externa; 

XIII – Analisar requerimento e emitir parecer sobre processo de exercício domiciliar; 

XV – Emitir parecer de qualquer ordem sempre que solicitado pela instituição. 

XVI – Solicitar aos setores competentes, quando necessário, atualização de laboratórios, visando atender 
demanda do curso; 

XVII – Analisar e instituir questões relativas à interdisciplinaridade e articulação das atividades do curso; 

XVIII – Analisar relatórios elaborados pela coordenação do curso; 

XIX – Discutir e decidir sobre política de avaliação do curso; 

XX – Analisar dispensa de aula a partir da realização de seminários, cursos intensivos, palestras, visitas técnicas e 
outras atividades; 

XXI – Decidir sobre material didático e bibliográfico a ser adquirido pelo curso; 

XXII – Acompanhar as coordenações e órgãos vinculados ao curso tais como Núcleo Docente Estruturante e 
Coordenação de Estágio, bem como normatizá-los; 

XXIII – Deliberar sobre questões que permeiam adaptações curriculares, como alterações de ementas e 
fluxograma, redefinição de pré-requisitos, dentre outras; 

XXIV – Normatizar as atividades curriculares e extracurriculares, tais como as relativas à estágio, atividades 
complementares, dentre outras que se fizerem necessárias; 
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XXV – Sugerir a realização de convênios, normas, procedimentos e ações que se configurem como relevante 
para o bom desempenho do curso; 

XXVI – Acompanhar propostas de alterações no Projeto Pedagógico do Curso; 

XXVII – Articular toda e qualquer atividade desenvolvida no Curso; 

SEÇÃO V 

Da Convocação, das Deliberações e do Funcionamento 

Art. 7º As reuniões colegiadas serão realizadas de forma ordinária, no mínimo duas, no máximo três vezes por 
semestre, sendo que as datas das suas realizações serão acordadas a cada realização desta. 

Art. 8º As reunião de colegiado poderão ocorrer de formas extraordinária, a depender da relevância do assunto a 
ser tratado e caso este não possa aguardar a deliberação na reunião ordinária subsequente. 

Art. 9º - Os membros do colegiado deverão ser convocados para reunião, por email ou na forma impressa, num 
prazo mínimo de 03(três) dias, sendo esta em caráter ordinário. Em caráter extraordinário, a convocação dar-se-
á pela mesma forma, contudo atendendo a um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro horas) dias. 

Art. 10º - Caso a matéria pauta da reunião seja de interesse pessoal de um dos membros do colegiado, este não 
poderá participar da mesma; 

Art. 11 – Configura-se como obrigatória a participação dos membros do colegiado nas reuniões plenárias, tendo 
esta preferência sobre qualquer outra atividade acadêmica; 
Art. 12 – O membro que, sem motivo justificado, faltar a mais de 02 (duas) reuniões consecutivas ou 04(quatro) 
alternadas, será substituído por um suplente para exercer o prazo restante do mandato. 

Art. 13 A substituição do componente que deixar de fazer parte do quadro do colegiado antes do término do 
mandato, será feita por docente indicado pelo coordenador do curso. 

Art. 14 - As sessões somente serão abertas com a presença da maioria absoluta; 

Art. 15 - Aberta a sessão, havendo necessidade, será aprovada a ata da reunião anterior, e iniciar-se-á a discussão 
da Pauta do Dia, permitindo-se a inclusão de assuntos gerais por indicação de qualquer membro, seguida de 
aprovação do Colegiado. 

Art. 16 - A reunião será aberta pelo Presidente à hora pré-determinada na convocação, procedendo-se à 
verificação de quórum. 

Parágrafo único. Se até trinta minutos, após o horário determinado para abertura, não houver quórum, a 
reunião não poderá ser realizada, registrando-se o fato na ata da reunião seguinte. 

Art. 17 - As reuniões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o exigirem, pelo Presidente 
ou a pedido de qualquer dos Membros do Colegiado, com aprovação da maioria simples do plenário. 

Parágrafo único. Quando a reunião for suspensa, o Presidente deverá marcar outro dia, local e horário para a 
sua continuidade. 

Art. 18 – A reunião será iniciada, após a constatação da existência de quórum. O primeiro momento será 
destinado à discussão e votação da ata da reunião anterior e, posteriormente a apresentação da pauta da reunião 
atual. 
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Art. 19 - Por iniciativa própria ou a requerimento, após aprovação da ata, o Presidente, mediante aprovação da 
maioria simples do plenário, poderá alterar a ordem dos trabalhos, suspender a parte de comunicações, incluir 
matérias, dar preferência ou atribuir urgência a determinados assuntos. 

Art. 20. Para cada matéria constante da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de votação. 

§ 1º - Durante a discussão, os Membros do Colegiado que desejarem fazer uso da palavra solicitarão inscrição ao 
Presidente. 

§ 2º - O relator de processo, se for o caso, disporá do tempo que seja necessário para expor seu parecer e cinco 
minutos para contra argumentar possíveis considerações sobre o parecer; 

§ 3º - Os demais membros terão direito a dois turnos de fala, intercalados, com duração máxima de cinco 
minutos cada turno, para expor suas considerações. 

§ 4º - Os tempos de fala dos membros do colegiado poderão ser dilatados a critério do presidente, desde que 
justificado. 

§ 5º - Os apartes só serão permitidos com autorização do membro que detiver o direito à voz, reduzindo do seu 
tempo de fala; 

§ 6º - Ao pronunciar-se, o membro do colegiado deverá ater-se à matéria em discussão. 

Art. 21 – Findada a discussão, proceder-se-á com a votação; 

Art. 22 - Votados os destaques, o Presidente encaminhará a votação do parecer com as emendas aprovadas. 

§1º No início do período de votação, qualquer Membro do Colegiado presente justificando o motivo de sua 
atitude, poderá abster-se de participar da mesma, sendo computada em ata sua participação como abstenção. 

§2º Nenhum Membro do Colegiado poderá votar nas deliberações em que estejam sob impedimento ou 
suspeição, ficando o quórum automaticamente reduzido pelo seu impedimento, ressalvado os casos de eleição 
procedida em plenário. 

§3º Além do voto comum, nos casos de empate, terá o Presidente o voto de qualidade. 

§4º Voto de qualidade é aquele que compete ao Presidente do Colegiado para fins de desempate nas votações, 
também chamado de voto de minerva ou voto preponderante. 

 

8.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Administração será integrado pelos professores 
responsáveis pela formulação da proposta pedagógica do curso e que estão encarregados da implementação e 
desenvolvimento do curso na Faculdade Santo Antônio, sendo vinculados às atividades essenciais do curso, 
entre elas: docência, orientação de pesquisa e extensão, atualização do próprio Projeto Pedagógico, etc. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é formado por docentes, de caráter consultivo, que possuem a 
finalidade de fazer o acompanhamento do curso de bacharelado, atuante no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso (PPC) visando a continua promoção de sua 
qualidade. 

No âmbito do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio  o Núcleo Docente 
Estruturante é regido por regimento específico conforme a seguir disposto: 
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8.2.1 REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 

CAPÍTULO I 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Este regulamento disciplina as atribuições e a forma de funcionamento do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio. 

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem como função precípua a definição da concepção e 
atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio, e 
dentre as suas finalidade se destacam, a constante avaliação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC). 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 
a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
b) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 

currículo; 
c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades do curso, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas 
relativas à área de conhecimento do curso; 

d) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso; 
e) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 
f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares, e 
g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto 

pedagógico. 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO, TITULAÇÃO, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REGIME DE TRABALHO DOS 
DOCENTES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante é formado com base nas disposições da Resolução nº 1, de 17 de junho 
de 2010, sendo constituído por: 

a) um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso; 
b) ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu, e 
c) ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em 

tempo integral; 

CAPÍTULO IV 

DAS FUNÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 7º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 
a) presidir e convocar as reuniões; 
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b) representação do Núcleo Docente Estruturante junto aos órgãos da instituição; 
c) processar e encaminhar as decisões do NDE, e 
d) articular a integração do Núcleo Docente Estruturante com os demais setores da instituição e 

Colegiados. 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

Art. 8º. O Núcleo Docente Estruturante se reunirá, de forma ordinária, por convocação de iniciativa do seu 
Presidente, 2 (duas) vezes por módulo e, de forma extraordinária, sempre que o Presidente ou pela maioria de 
seus membros titulares convocarem. 

Art. 9º. O início das sessões dar-se-á com um quórum mínimo de cinquenta por cento (50%) dos membros mais 
um (maioria simples) dos membros do NDE. 

Art. 10º. As sessões ordinárias terão, obrigatoriamente, a pautar descrita abaixo:  
a) expediente; 
b) discussão e aprovação da Ata da sessão imediatamente anterior; 
c) ordem do dia, e 
d) outras pautas de interesse geral. 

Parágrafo Primeiro. É possível a submissão do Plenário do NDE de assuntos reputados como urgentes, que não 
constem da Ordem do Dia, caso estes sejam encaminhados por um de seus membros; 

Parágrafo Segundo. Das reuniões, será lavrada por um dos membros do NDE, ata circunstanciada que, após de 
lida e aprovada será assinada pelos membros presentes na reunião. 

Art. 11º. As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas por maioria simples de votos, com base 
no número de presentes. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12º. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou órgão superior, de acordo com a competência dos 
mesmos. 

8.2.2 REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regimento regulamenta e disciplina a atuação e o funcionamento do Núcleo Docente 
estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio. 

Art. 2º. O Núcleo Docente (NDE) do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio  é 
Órgão de natureza consultiva, responsável pelo acompanhamento do Projeto Pedagógico e das demais 
atividades relativas ao ensino, pesquisa e extensão, possui como finalidade precípua analisar, discutir, avaliar e 
propor a aplicação das diretrizes gerais do Curso de Bacharelado em Administração, bem como, assegurar e 
consolidar a ação pedagógica qualificada às demandas da sociedade consubstanciadas com a missão 
organizacional da Instituição. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
a) contribuir para consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
b) criar plano de ação e atividades para realização de acompanhamento, aplicação, atualização do Projeto 

Pedagógico do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo Antônio; 
c) supervisionar, debater, propor, analisar e avaliar as formas de avaliação definidas pela Coordenação do 

Curso de Bacharelado em Administração e a Coordenação Acadêmica da Instituição; 
d) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades do curso, de exigências do mundo do trabalho, afinadas com as políticas públicas relativas à 
área de conhecimento do curso; 

e) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 
currículo do Curso de Bacharelado em Administração; 

f) estabelecer, mediante dialogo, amplitude de participação docente e discente e conhecimento teórico dos 
princípios filosóficos e pedagógicos que sustentam e Curso de Bacharelado em Administração as 
atualizações e modificações condizentes com a aprendizagem da área de educação; 

g) propor e analisar as ações que visem o melhoramento sistemático das atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão desenvolvidos na e pela Instituição; 

h) analisar, sempre que necessário, a atuação didática do corpo docente do curso, indicando ou propondo a 
substituição de docentes em casos de forem submetidos a analise de competências, pela Coordenação do 
Curso, Coordenação Acadêmica ou pela Direção Geral da Faculdade; 

i) reportar ao Coordenador Acadêmico todas as sugestões, modificações e decisões promovidas pelo 
NDE, e 

j) desenvolver e apoiar as atividades de estágio supervisionado junto à Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Administração. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído por no mínimo de 5 (cinco) professores 
pertencentes ao corpo docente do curso e seus respectivos suplentes, obedecendo a seguinte composição: 

a) Coordenador(a) do Curso de Bacharelado em Administração, atuando como presidente do Núcleo, e 
b) demais membros Docentes do curso com a participação efetiva em atividades do Curso de Bacharelado 

em Administração; 

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será dada pela Coordenação Acadêmica em conjunto com a 
Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução. 

Art. 6º. Os membros constituintes do Núcleo Docente Estruturante poderão ser substituídos pela Presidência 
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) antes do termino do prazo de vigência, ou renomeados após este 
período. 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO NÚCLEO 
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Art. 7º. Os Docentes integrantes do Núcleo Estruturante possuem formação acadêmica obtida em programas de 
pós-graduação Iato sensu e stricto sensu, e anos de experiência docente. 

Art. 8º. O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na área do curso deve ser, de 
pelo menos, 60%. 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

Art. 9º. Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Administração 
da Faculdade Santo Antônio são contratados preferencialmente em regime de horário integral, quando em 
função da titulação e da experiência docente não é possível atender este pré-requisito são admitidos professor 
em regime de trabalho parcial. 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 10. Compete ao Presidente do Núcleo Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Administração da 
Faculdade Santo Antônio: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 
b) representar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) junto aos órgãos da Instituição; 
c) encaminhar as deliberações do Núcleo Docente Estruturante (NDE), aos setores competentes da 

Instituição; 
d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 
e) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da Instituição; 
f) proferir o voto desempate. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

Art. 11. As reuniões serão realizadas ordinariamente por convocação direta feita pelo Coordenador Geral e pelo 
Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Administração, perfazendo 
um total de 02 duas reuniões por módulo ou em seções extraordinárias convocadas pelo Presidente do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) ou quando requisitada pela maioria de seus membros perante o Coordenador 
Acadêmico ou Presidente. 

Art. 12. As reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Administração são 
um espaço privilegiado para a promoção de um debate democrático de ideias. Primando por este princípio as 
decisões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) são obtidas mediante democracia direta, ou seja, maioria 
simples de votos dos integrantes presentes, desde que, haja foro legítimo para as tomadas de decisões. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 13. As demais questões que por ventura não constarem neste Regimento e que não estão estiverem 
previstas no Regimento Geral da Instituição, serão tratadas com a devida atenção pelo Presidente junto a 
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Coordenação Acadêmica da Instituição que levará seu conhecimento aos órgãos superiores da hierarquia da 
Instituição. 

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor imediatamente após sua aprovação. 

9. RECURSOS DE APOIO PEDAGÓGICO 
A depender da demanda apresentada, o acadêmico pode dirigir-se ao Núcleo de Atendimento ao Estudante 
(NAE), o qual promove assistência e orientação sobre matrícula e outras necessárias. As questões relativas ao 
desempenho acadêmico são analisadas em reuniões regulares com os professores. 

O Calendário Acadêmico e as funcionalidades disponíveis no sítio eletrônico da Faculdade Santo Antônio 
constituem-se como instrumentos/serviços eficazes no apoio pedagógico e quanto ao esclarecimento das 
questões acadêmicas do cotidiano do discente. 

No Curso de Bacharelado em Administração o relacionamento entre o coordenador e professores e entre estes 
com os acadêmicos é marcante pela qualidade estabelecida, visando do pronto atendimento, solução e/ou 
encaminhamento das questões apresentadas pelos mesmos. Tal disponibilidade faz com que a sala da 
Coordenação do Curso não seja vista como um ambiente burocrático, tendo sempre as portas abertas ao 
constante diálogo. 

Além do apresentado acima, a Faculdade Santo Antônio se apresenta como usuária das novas tecnologias em 
prol de um ensino de qualidade e que esteja alinhado às evoluções e necessidades imediatas do corpo discente. 

O desenvolvimento tecnológico e da Telemática propiciou a disseminação do uso da Internet e sua utilização no 
âmbito da educação. Esta junção entre as tecnologias de informação e comunicação resultou em novos 
parâmetros e desafios ao processo ensino-aprendizado. 

Nesse sentido, a Faculdade Santo Antônio acredita que o uso de ambientes virtuais de aprendizado se insere em 
um contexto de integração e colaboração entre os vetores de construção do conhecimento.  

Essas novas tecnologias propiciam uma nova forma de aprender e de democratizar a educação ao promover a 
disseminação do conhecimento sem as barreiras inerentes às distâncias. Essa quebra de paradigmas representa 
uma revolução no desenvolvimento humano, e quebra barreiras do ensino, que até então, era realizado 
basicamente da forma oral e em salas de aulas físicas. 

Além disso, o discente pode contar com o sistema informatizado de controle acadêmico FX, por meio do qual 
este pode realizar requerimentos, reserva de livros, consulta de notas, análise da situação financeira, dentre 
outras. 

Todas as salas do Curso de Bacharelado em Administração possuem aparelho de projeção multimídia, por meio 
do qual os discentes e docentes podem desenvolver melhor o processo ensino-aprendizagem. 

10. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

10.1 Coordenação do Curso 

11.1.1 Titulação e Experiência Profissional 
A Instituição tem na sua organização administrativa e acadêmica um coordenador responsável pela articulação, 
formulação, e execução de cada projeto pedagógico de Curso. O coordenador possui uma formação que lhe 
permite ter domínio do desenvolvimento do projeto pedagógico do curso. 
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A Coordenação do Curso de Administração está sob a responsabilidade da Professora Ednalva Xavier Barbosa 
Gomes, CPF 813.799.435-15, que possui graduação em Administração de Empresas com habilitação em 
Psicologia Organizacional pela Faculdade Batista Brasileira no ano de 2013. Atualmente é Professora / 
Coordenadora Acadêmica, com Regime Integral da Faculdade Santo Antônio. Tem experiência na área de 
Administração. 

O Coordenador e o Corpo Docente da Faculdade participaram diretamente da discussão e elaboração do 
projeto pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração. 

10.1.2 Regime de Trabalho 
O Coordenador de Curso dedicará 40 horas semanais, à administração e à condução do curso, tendo tempo 
previsto de dedicação suficiente para que exerça as atribuições inerentes à sua função. Isto pode ser constatado 
por meio de compatibilidade de sua carga horária com o número de professores e estudantes do curso; e 
compatibilidade de sua carga horária com os turnos de funcionamento do curso. 

10.2 Organização Acadêmico-Administrativa 
A coordenação didática de cada curso está a cargo de um colegiado de curso. Coordenador, docentes e discentes 
compõem o Colegiado, com direito a voz e voto. Os órgãos colegiados da IES funcionam e deliberam com a 
presença da maioria de seus membros, e decidem por maioria de votos, ressalvados os casos previstos no 
Regimento da Faculdade. As decisões dos colegiados são tomadas por votação simbólica, podendo os órgãos 
colegiados, a seu juízo, decidir pela adoção de voto nominal ou secreto, in casu. 

O Colegiado de Curso se reúne regular e sistematicamente para tratar de assuntos pertinentes ao curso; 
apreender possibilidades e potencialidades institucionais de promover com qualidade a formação pretendida; 
atuar efetivamente; estabelecer critérios de indicação e recondução de seus membros; promovendo reuniões 
com periodicidade e com calendários pré-estabelecidos. 

10.2.1 Organização do Controle Acadêmico 
A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais estabelecidas. O órgão central de 
desempenho das atividades acadêmico-administrativas é a Secretaria Geral. O sistema de matrícula, trancamento, 
frequência, notas, aprovação e reprovação, bem como os demais procedimentos de secretaria contam com 
sistema de informação apropriado. 

Na Secretaria Geral existe uma pasta para cada discente com documentos de toda a sua vida escolar, 
documentos pessoais, histórico de ensino médio ou equivalente, requerimento de matricula, contrato de 
prestação de serviços educacionais, e documentos relacionados ao processo de seleção na instituição. 

A Secretaria é dirigida pelo Secretário, designado pelo Diretor da Faculdade Santo Antônio. 

Compete ao Secretário Acadêmico e aos serviços sob sua responsabilidade: 

I- Organizar os serviços da Secretaria Geral, concentrando nela a escrituração do estabelecimento, a qual 
deverá ser mantida rigorosamente atualizada e conferida; 

II- Organizar o arquivo de modo que se assegure a preservação dos documentos escolares e se atenda, 
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou da diretoria; 

III- Cumprir os despachos legais pertinentes das Diretorias; 
IV- Superintender e fiscalizar os serviços de Registro e Controle Acadêmico, fazendo distribuição equitativa 

dos trabalhos pelos auxiliares; 
V- Assinar diplomas dos Cursos, títulos e certificados expedidos pela Faculdade Santo Antônio. 
VI- Redigir, fazer e expedir toda correspondência oficial do estabelecimento; 
VII- Redigir, subscrever e publicar os editais de chamada para exame e matriculas; 
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VIII- Manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, regimentos, instruções, despachos, ordens de 
serviços e livros de escrituração; 

IX- Apresentar às Diretorias em tempo hábil, todos os documentos que devem ser visados e assinados; 
X- Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas de aproveitamento, de provas ou exames e 

relações de faltas ou frequências, para conhecimento dos discentes; 
XI- Supervisionar e coordenar os trabalhos e atividades que visam a Avaliação Institucional; e 
XII- Comunicar à tesouraria, para fins de registro, imediatamente após a escrituração, as séries, bem como 

os números atribuídos a estudantes que sejam matriculados e daqueles que tenham sido transferidos. 

10.2.2 Pessoal Técnico e Administrativo 
O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os colaboradores não docentes, terá a seu cargo os 
serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao normal funcionamento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

A Faculdade Santo Antônio zelará pelas condições de trabalho condizentes com sua natureza, bem como 
oferecer oportunidades de aproveitamento técnico-profissional a seus empregados. 

Os colaboradores são contratados sob o regime da legislação trabalhista, estando sujeitos ainda, ao disposto no 
Regimento da IES, no estatuto da Mantenedora e nas demais normas expedidas pelos órgãos da administração 
superior da Faculdade Santo Antônio. 

A Secretaria conta com funcionários de nível técnico e superior, responsáveis pela organização do setor, além de 
auxiliares administrativos. 

10.3 Atenção aos Estudantes 
 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) 

A Faculdade providenciou o seu cadastro no Ministério da Educação, e os seus discentes são beneficiados com 
o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).  

O financiamento concedido, nesse caso, pode chegar até 75% dos encargos educacionais. O agente financeiro 
responsável é a Caixa Econômica Federal que concede os financiamentos apenas aos docentes matriculados nos 
Cursos com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.  

Projeto de Acompanhamento de Egressos 

A proposta didático-pedagógica da Instituição, considerando sua proposta de aperfeiçoamento continuado, não 
poderia deixar de contemplar um plano de acompanhamento de egressos por meio da criação do Núcleo de 
Relacionamento e Assistência ao Discente e Egresso. Isso porque é pela avaliação dos egressos que se poderá 
conhecer a exata dimensão dos resultados práticos de seus Cursos, constando o seu grau de intervenção sócio 
profissional. A partir dessa avaliação, o Curso poderá analisar a necessidade de alteração e/ou atualização das 
ementas e conteúdos programáticos das disciplinas. 

O plano de acompanhamento de egressos será realizado por meio de um cadastro informatizado dos docentes, 
com atualização periódica e acompanhamento das atividades profissionais e/ou acadêmicas do egresso. Assim, 
poderá o curso constatar a utilidade prática dos conhecimentos auferidos, e sua correspondência com os atuais 
desafios do mercado de trabalho e da sociedade.  
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O plano de acompanhamento, a ser discutido pela Instituição, preverá consultas periódicas aos discentes 
egressos, a fim de investigar a aplicabilidade concreta dos conhecimentos adquiridos no Curso. Com esse feed 
back a coordenação poderá reordenar sua proposta didático-pedagógica aos novos desafios enfrentados pelos 
discentes egressos. 

Diretório Acadêmico 

A Instituição incentivará o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como órgão de sua representação, 
regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na forma da Lei. Compete aos Diretórios 
Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o Representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos 
colegiados, vedada à acumulação de cargos.  

10.3.1 Apoio Psicopedagógico ao Discente 
A Faculdade Santo Antônio disponibilizará aos seus discentes um serviço de apoio psicopedagógico, que se 
destina à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente como notas, desempenho, 
trabalhos, provas e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no 
que diz respeito a problemas de aprendizagem.  

10.3.2 Mecanismos de Nivelamento 
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes no Curso de Bacharelado em 
Administração, a Faculdade oferece aos seus discentes cursos de nivelamento. 

Considerando a importância do uso correto da língua portuguesa, a Faculdade já dispõe e ministra cursos de 
Comunicação e Expressão. Além disso, de acordo com as necessidades detectadas pelo Coordenador de Curso, 
poderão ser oferecidos cursos de matemática e informática, que também já se encontram disponível pela 
Faculdade. 

10.3.3 Atendimento extraclasse 
O atendimento extraclasse aos estudantes será realizado pelo Coordenador do Curso, pelos professores em 
regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal específica para atendimento ao 
estudante, assim como pelo serviço de atendimento psicopedagógico.  

11. CORPO SOCIAL 

11.1 Corpo Docente 
A formação do corpo docente do Curso de Bacharelado em Administração visa atender o que determina as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso: 

NOME TITULAÇÃO DISCIPLINAS 

Adeânio Almeida Lima Mestrado Projeto Interdisciplinar I  

Amanda Lima Cravo  Mestrado  
Teoria a Economia, Economia Brasileira, Mercado 
Financeiro de Capitais, Administração de Produção. 

Cynthia Kersia Costa de Araújo Mestrado 
Matemática Básica, Estatística, Matemática Financeira 
 

Ednalva Xavier Barbosa Gomes Especialista 
 Empreendedorismo  
Organização Sistema e Métodos 

Edson Luiz Jean Barbosa Mestrado 
Administração Financeira Orçamentária I e II, 
Contabilidade Fundamental, Estagio Supervisionado I  
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Contabilidade Gerencial, Planejamento Estratégico 

Eduardo Evangelista Costa 

Bomfim 
Mestrado 

Filosofia e Ética, Estudos Sócio Antropológicos e 
Culturais, Projeto Integrador III,  

Flávio José Mendes Santos Mestrado Gestão Ambiental e Responsabilidade Social  

Jessica Nascimento Costa 

Vasconcelos  
Doutorado  Elaboração e Analise de Projeto  

Mino Correia Rios Doutorado 
Psicologia Organizacional, Gestão de Pessoas, Projeto 
Integrador I e II  
 

Rogério Alves Mestrado 

Administração de Material e Logística, Administração 
Mercadológica, Teoria Geral da Administração I e II 
Administração Pública, Consultoria Organizacional, 
Administração de Marketing 

Raphael Fontes Cloux Doutorado  Atividade Interdisciplinar II, III e IV  

Rogério Guaraci dos Santos Mestrado 
Informática, Negócios e Jogos Empresarias, Língua 
Portuguesa, Administração de Sistema de Informação, 
Estagio Supervisionado  

Scheila Pinno Oliveira Mestrado 
Direito empresarial, Direito Social do Trabalho, 
Introdução ao Estudo do Direito 

Vagner Oliveira dos Santos Mestrado 
Metodologia do Trabalho Cientifico, Tópicos 
Avançados, 

 

11.1.1 Formação Acadêmica  
O corpo docente do Curso de Bacharelado em Administração é constituído por docentes com formação 
específica e titulação compatível aos conteúdos ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que 
desenvolverá, às características do contexto da região, e à concepção do curso. 

De acordo com as políticas institucionais aprovadas, a IES dispõe de Plano de Carreira Docente e de Plano de 
Capacitação Docente, que deverão nortear a política de contratação de professores, de qualificação e ascensão 
profissional. 

O corpo docente da IES será constituído por professores integrantes do quadro funcional da Faculdade Santo 
Antônio e por professores visitantes e colaboradores - contratados em caráter de substituição eventual ou para o 
desenvolvimento de programas especiais de ensino, pesquisa ou extensão. 

A contratação e a demissão docente são de competência da Entidade Mantenedora. A contratação de Professor 
ou Colaborador será realizada nos termos dos critérios aprovados pelo Conselho Superior da Faculdade Santo 
Antônio e autorizados pela Entidade Mantenedora. 

A admissão do docente ocorrerá, após análise do quadro funcional de docentes da IES pela valorização do seu 
pessoal interno, e será realizada mediante seleção e indicação específica da Diretoria Geral da Faculdade, com a 
colaboração do Coordenador do Curso. A IES selecionará professores com sólida formação acadêmica além de 
considerável experiência no magistério superior e profissional fora do magistério. O corpo docente será 
recrutado entre professores da região, com titulação adequada às disciplinas para as quais forem indicados. A 
titulação mínima exigida para o ingresso no Quadro de Carreira Docente é de Especialista.  

A titulação do corpo docente do primeiro ano do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Santo 
Antônio está representada na tabela, a seguir: 
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Titulação do Corpo Docente 

Curso Titulação Qtde. % do Total 

Bacharelado em Administração 

Especialista 1 7,14 

Mestre 10 71,43 

Doutor 3 21,43 

Total    14  100,00  

 

11.1.2 Experiência Profissional no Magistério/Educação Profissional 
O corpo docente proposto para o curso possui experiência no magistério ou na educação profissional (ensino 
técnico médio) possibilitando ao docente uma atuação segura, focada na aprendizagem dos discentes e integrada 
à presente proposta pedagógica (tanto na dimensão do coletivo como na dimensão do profissional). 

11.1.3 Experiência Profissional fora do Magistério 
Entre os docentes responsáveis pelo núcleo profissionalizante do curso evidencia-se experiência fora do 
magistério lhes possibilita uma abordagem que articule os conteúdos às necessidades da atuação profissional, o 
que resulta na contextualização do ensino. 

11.1.4 Certificações e Capacitações Profissionais na Área do Curso 
Os docentes das unidades curriculares que desenvolverão as competências profissionais tecnológicas da área do 
curso possuem certificações e capacitações profissionais relacionadas com as competências ou objetivos das 
unidades curriculares a serem desenvolvidas. 

11.1.5 Atuação nas Atividades Acadêmicas/Regime de Trabalho 
Conforme descrito anteriormente, o atendimento extraclasse aos discentes será realizado pelo Coordenador do 
Curso, pelos professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal 
específica para atendimento ao estudante. Portanto, existe a previsão de um contingente de docentes com 
dedicação ao curso nas atividades de orientação didática aos discentes, participação em reuniões de planejamento 
e desenvolvimento de módulos didáticos (experimentos para aulas práticas, aperfeiçoamento de metodologias de 
ensino). 

A formação dos docentes, na graduação ou na pós-graduação e/ou experiência profissional tem 
correspondência com as temáticas a serem desenvolvidas nos componentes curriculares/módulos que 
ministrarão; assim como a produção docente (técnica, artística, cultural) e as publicações, estão em sintonia com 
o curso e com a presente proposta pedagógica. 

As Atividades de prática profissional e estágio (extracurricular e curricular) serão desenvolvidos 
obrigatoriamente sob sistemática orientação docente. 

Regime de Trabalho do Corpo Docente 

Regime de Trabalho 
Qtde 
(%) 

Tempo integral 21,36 

Tempo parcial 64,14 

Horista 12,50 

Total 100 
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11.2 Perfil do Corpo Técnico-Administrativo 
O corpo técnico-administrativo é parte importante na consolidação das políticas e objetivos da IES. Para tanto, 
o perfil dos funcionários deve refletir o compromisso com: 

 Trabalho coletivo, com responsabilidade partilhada pelos participes do processo. 

 Desempenho profissional e compromisso no desenvolvimento das suas atividades. 

 Zelo e conservação pelo patrimônio da IES e dos recursos físicos sob seus cuidados. 

 Atenção aos tramites documentais e na divulgação de informações pertinentes, respeitando o sigilo e 
privacidade exigidos.  

A Instituição seleciona seu corpo técnico-administrativo de forma criteriosa; observando o plano de carreira do 
corpo técnico-administrativo, priorizando a formação profissional do candidato, que deve ser compatível com as 
funções que exercerão nas respectivas categorias; e a adequação da experiência profissional, que deve 
corresponder às funções que exercerão. 

Na Faculdade Santo Antônio há pessoal técnico suficiente e qualificado para executar as atividades acadêmicas 
previstas. Há uma política de contratação e de qualificação de pessoal técnico, e tem por objetivo o 
aprimoramento profissional do seu quadro técnico-administrativo, de modo a promover a melhoria da qualidade 
das funções técnicas, administrativas e de gerência da Instituição; entendendo-se por aprimoramento 
profissional a conclusão de cursos de atualização, treinamento, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação na 
área de atuação do funcionário. 

A Faculdade Santo Antônio  em sua política de qualificação oferece ao seu corpo técnico-administrativo a Bolsa 
Funcionário, correspondendo a 30% do valor da mensalidade para os funcionários que estão matriculados em 
cursos na Faculdade. 

11.2.1 Plano de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo 
A Faculdade Santo Antônio assegurará e garantirá o aprimoramento profissional permanente e contínuo, 
inclusive com direito à licença periódica remunerada aos seus funcionários. Entende-se por aprimoramento 
profissional a conclusão de cursos de atualização, treinamento, aperfeiçoamento e de pós-graduação na área de 
atuação do membro do corpo técnico-administrativo Além disso, permitirá a qualificação e profissionalização 
para progressão funcional.  

De acordo com as políticas, a Faculdade de Santo Antônio incentiva a participação de seus funcionários em 
cursos de aperfeiçoamento e atualização, oferecendo, inclusive, quando necessário, redução de carga horária de 
trabalho. 

Para os funcionários de nível superior é oportunizada a participação em programas de pós-graduação, de 
atualização e de aperfeiçoamento. 

São, ainda, programados cursos, palestras e outros eventos com o intuito de atender a uma reciclagem 
profissional, na perspectiva de proporcionar aos funcionários conhecimentos, habilidades e atitudes para melhor 
desenvolver suas atividades e contribuir para o crescimento institucional. Os eventos oferecidos são voltados 
para as áreas de informática, línguas, comportamentais e específicos por cargos e funções. 

Conforme dito anteriormente, a Instituição oferece bolsa aos funcionários, correspondendo a 30% do valor da 
mensalidade, para aqueles matriculados em cursos na Faculdade Santo Antônio. 
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12. INFRAESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO 

12.1 Biblioteca 

12.1.1 Descrição 
A biblioteca da Faculdade Santo Antônio ocupa área física de 116m2. Conta com espaços de estudo individual, 
salas para trabalho em grupo e leitura. 

a) Instalações para o acervo 

O acervo encontra-se organizado em estantes próprias de ferro, com livre acesso dos bibliotecários. Está 
instalado em local com iluminação natural e artificial adequada e as condições para armazenagem, preservação e 
a disponibilização atendem aos padrões exigidos. Há extintor de incêndio e sinalização bem distribuída. 

b) Instalações para estudos individuais 

Na área física total da biblioteca há gabinetes individuais para estudo.  

c) Instalações para estudos em grupos 

As bibliotecas dispõem de salas para estudo em grupo.  

12.1.2 Adequação do acervo à proposta do curso 
a) Livros 

Encontra-se disponibilizada a bibliografia básica estabelecida nos planos de ensino dos componentes 
curriculares. Foram adquiridos títulos e exemplares em quantidade suficiente para atender à proposta pedagógica 
do curso. Foram adquiridas também assinaturas de periódicos. Além disso, foram integrados ao acervo revistas e 
jornais, CD-ROM, DVD e fitas de vídeo.  

b) Periódicos 

O acervo conta com assinatura corrente de títulos de periódicos nacionais e estrangeiros que atendem às 
necessidades acadêmico-científicas. Além das assinaturas de periódicos a Instituição viabiliza acesso aos 
periódicos disponíveis livremente no site da Capes. O Coordenador de Curso e os Docentes incentivam o 
discente a utilizar o Portal de Periódicos Capes e a Faculdade disponibiliza seus equipamentos de informática 
para esta atividade. 

Além dos periódicos digitais listados abaixo, a FSAQ possui as seguintes assinaturas: 

 

Periódicos da Área de Administração e em Áreas Afins 

 REVISTA PROTEÇÃO 

 RBA – REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

 RAE– REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 REVISTA GESTÃO RH 

 REVISTA MUNDO PM (PROJECT MANAGEMENT) 

 REVISTA MSM MAMAGENT 

 REVISTA HARWARD 
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c) Periódicos digitais 

PERIÓDICOS (TÍTULOS) LINK 

ANÁLISE – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA PUCRS 
 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face 

BANAS QUALIDADE (EPSE) 

 
http://www.banasqualidade.com.br/2012/portal/index.asp 
 

BBR BRAZILIAN REVIEW 

 

www.bbronline.com.br 

 

CADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm 
 

EMPREENDEDOR  

 
http://issuu.com./revistaempreendedor 
 

ESPAÇO ACADEMICO 

 
www.espacoacademico.com.br 
 

GESTAO ACADEMICA NET 

 
http://www.revistaacademica.net/ 
 

RAE-ELETRONICA - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-
7590&lng=pt&nrm=iso 
 

RAUSP-e REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/v1n1/index.htm 

READ - REVISTA ELETRONICA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
http://seer.ufrgs.br/read 

REGE REVISTA DE GESTÃO 

 
http://www.regeusp.com.br/ 
 

REVISTA ACADEMICA 

 
www.revistaacademica.net 
 

REVISTA CONJUNTURA & PLANEJAMENTO 

 
http://www.sei.ba.gov.br/ 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORANEA 

 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-
6555&lng=pt&nrm=isso 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-
7590&lng=pt&nrm=iso 
 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-
7612&lng=pt&nrm=iso 
 

REVISTA GESTÃO RH 

 
http://www.gestaoerh.com.br/site/home/index.php 

 

 

http://www.bbronline.com.br/
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm
http://www.espacoacademico.com.br/
http://www.revistaacademica.net/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso
http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/v1n1/index.htm
http://www.regeusp.com.br/
http://www.revistaacademica.net/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7590&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=pt&nrm=iso
http://www.gestaoerh.com.br/site/home/index.php
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c) Base de Dados 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e possui microcomputadores com 
acesso à Internet e consulta a diversas bases de dados, tais como: 

DEDALUS - Banco de Dados bibliográficos da USP: Catálogo on-line das 39 bibliotecas do SIBi/USP, 
com informações sobre livros, coleção de revistas existentes dos acervos, bem como sobre a produção 
acadêmica gerada na USP, desde 1985 e as teses apresentadas à Universidade, desde 1934. 

UNIVÍDEO: base de dados contendo as informações bibliográficas e localização dos filmes e vídeos 
disponíveis na USP. 

SciELO Scientific Eletronic Library Online: coleção virtual de artigos de revistas científicas brasileiras 
disponíveis na Internet. Esta traz textos completos de artigos científicos abrangendo todas as áreas do 
conhecimento, além de possibilitar o acesso aos indicadores de uso e de impacto da literatura nacional. 

PROSSIGA: informação e comunicação para pesquisadores, esclarecendo sobre fomento à área de Ciência 
e Tecnologia, mercado de trabalho, produção científica nacional e outras de interesse. 
http://prossiga.ibict.br/ 

SEADE: site que contém informações socioeconômicas sobre o estado de São Paulo. 

REDE ANTARES: rede de informação em Ciência e Tecnologia que permite o acesso às bases de dados 
SITE, CCN - Catálogo Coletivo de Publicações Seriadas (agora também com o acesso Web, somente 
por intermédio do Firefox ou Explorer, nas versões 4.0 ou superiores), Eventos em C&T, programa de 
Comutação Bibliográfica - COMUT - e muitas outras informações. 

d) Jornais e Revistas 

A biblioteca conta com a assinatura corrente dos seguintes jornais e revistas: Folha de São Paulo, Gazeta 
Mercantil, A Gazeta, Folha do Estado, Diário de Cuiabá, A Tribuna, Revista Veja, Revista Isto É, Exame, 
Época, dentre outros. 

12.1.3 Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

Ao início de cada ano letivo, o acervo bibliográfico será atualizado, obedecendo sempre às indicações do 
Coordenador do curso, ouvido os professores. Durante os anos letivos serão adquiridas novas obras publicadas 
sempre que houver a necessidade de complementação do acervo existente para que o estudante seja beneficiado 
no ensino-aprendizagem estando sempre atualizado. 

Atualizar, manter e disponibilizar o acervo do sistema de bibliotecas é uma das metas prioritárias da Faculdade 
Santo Antônio . A proposta objetiva é manter permanente a atualização dos títulos de livros, adquirindo novas 
edições. Há também um plano de ampliação que está sendo executado paulatinamente, tanto de livros quanto de 
periódicos, fitas de vídeo e CD Rom.  

12.1.4 Serviços 
a) Horário de funcionamento  

O horário de utilização da biblioteca será das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h00 às 
16h00. 

b) Serviço de acesso ao acervo 

http://www.ct.ibict.br:82/ccn/owa/ccn_consulta
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A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local e empréstimo domiciliar; reserva de livros; 
levantamento bibliográfico; orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT); comutação 
bibliográfica. 

Forma de acesso e empréstimo: 

O acesso à Biblioteca e o empréstimo serão permitido aos discentes regularmente matriculados nos cursos da 
Faculdade Santo Antônio , aos seus docentes e demais servidores, munidos de identificação pessoal. 

Como Normas Gerais para o adequado uso dos recursos da Biblioteca, temos: 

1) os usuários têm livre acesso às estantes de livros. O Acervo de Referência (Enciclopédias, Dicionários, Mapas, 
Guias, Coleções, Revistas, Boletins, Jornais etc.) só poderá ser consultado no local, sendo permitido o 
empréstimo para fotocópia, mediante a solicitação de saída aos funcionários da Biblioteca; 

2) o acesso às Bases de Dados em CD-ROM está disponível para consulta local, por meio de solicitação 
antecipada; 

3) as pesquisas ao Acervo poderão ser feitas nos terminais de microcomputadores disponíveis na Biblioteca; 

4) o empréstimo domiciliar do material bibliográfico, pertencente ao Acervo da Biblioteca, só é permitido aos 
discentes, professores e funcionários técnico-administrativos; 

5) O usuário deverá apresentar a carteirinha com código de barras para a utilização da biblioteca.  

Condições para o empréstimo:  

1) o usuário pode emprestar até 2 (dois) livros de cada vez, pelo prazo de três dias; a Biblioteca se reserva o 
direito de, a qualquer momento, restringir a saída de obras cujos títulos sejam volume único, e estiverem sendo 
muito solicitadas para os trabalhos de pesquisa; 

2) as obras emprestadas poderão ser renovadas desde que não tenham sido reservadas; 

3) caso a devolução/renovação não seja realizada na data estabelecida, o usuário pagará multa de R$1,00 por dia 
de atraso. Nos casos de perda ou dano o usuário deverá repor o mesmo título ou equivalente, indicado pela 
Biblioteca, não ficando dispensado de multa nos casos de atraso; 

4) A não devolução do material emprestado implicará impedimento da colação de grau. 

Serviços a serem oferecidos: 

1) Acesso a Bases de Dados em CD-ROM. 

2) Catalogação na Fonte. 

3) Comutação Bibliográfica: serviço de busca de informações em artigos de periódicos, via correio ou fax, em 
Bibliotecas nacionais e internacionais, mediante taxas preestabelecidas (em implantação). 

4) Consulta Local. 

5) Empréstimo Automatizado  
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6) Empréstimo Domiciliar. 

7) Empréstimo Interbiblioteca. 

8) Exposição de Livros Novos. 

9) Orientação e Levantamento Bibliográfico. 

10) Pesquisas On-line, por título, autor, assunto ou palavra-chave ao Acervo da Biblioteca  

11) Reserva de Obras. 

12) Visitas Orientadas para novos estudantes, objetivando familiarizá-los com as normas, os serviços e a 
organização do Acervo. 

Buscando proporcionar aos nossos usuários um serviço de qualidade, e em conformidade com as modernas 

tecnologias de informação, a Biblioteca está conectada à Internet, por meio do Provedor Internet. 

Durante os anos letivos serão adquiridas novas obras publicadas sempre que houver a necessidade de 

complementação do acervo existente para que o estudante seja beneficiado no ensino-aprendizagem estando 

sempre atualizado. 

c) Pessoal técnico e administrativo 

O pessoal técnico e administrativo é integrado por 01 (um) bibliotecário responsável pela coordenação das 

atividades, 03 (três) funcionários técnico-administrativos e estagiários.  

d) Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

A Instituição disponibiliza o conjunto de normas da ABNT para normalização de documentação e um Manual 

de Normas para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos, que será adotado para todos os cursos da 

Faculdade Santo Antônio . 

12.2 Instalações e laboratórios  

A Faculdade Santo Antônio disponibilizará, para o primeiro ano do curso, ambientes/laboratórios com 

instalações adequadas, em quantidade e espaço físico (adequação às especificidades, dimensões, mobiliário, 

iluminação, etc.) às exigências da formação geral/básica e profissional/específica e ao número de estudantes, 

assegurando sua participação ativa nas atividades práticas. 

Manterá equipamentos em quantidade que atenda às exigências da formação, assegurando a participação ativa 

dos discentes nas atividades práticas e encontram-se em condições de uso e ainda, mecanismos de manutenção, 

conservação e calibração que assegurem seu funcionamento permanente e otimizado. 

Quanto aos materiais permanentes e de consumo, para o primeiro ano, estarão disponíveis para atender ao 

planejamento das atividades práticas requeridas pela formação geral/básica e profissional/específica e em 

quantidade compatível com o número de estudantes. 



  

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Administração 

 
 

118 
 

A Faculdade Santo Antônio possui normas e procedimentos de segurança e proteção ambiental pertinentes, 

divulgados em locais estratégicos que permitem sua visibilidade, assegurando seu conhecimento e aplicação pela 

comunidade acadêmica, e as instalações e os equipamentos atendem às normas de segurança. 

Preocupada com a segurança de seus discentes, disponibilizará equipamentos de proteção contra acidentes, 

compatíveis com a finalidade de utilização dos ambientes/laboratórios, e de proteção individual – EPI 

(máscaras, luvas, óculos, vestuário de proteção, entre outros) adequados ao número de usuários. 

As atividades de ensino nos laboratórios serão planejadas pelos docentes e controladas pela Coordenação de 

Curso e pelo técnico responsável pelos laboratórios nas diferentes áreas de ensino, conciliando os serviços 

prestados pelas diferentes áreas de ensino com as atividades didático-pedagógicas práticas. 

12.2.1 Laboratório de Informática 

O laboratório de informática, que disponibilizam para os discentes o acesso à Internet, estão equipados com 

microcomputadores interconectados via rede, contendo softwares e aplicativos atualizados, visando garantir aos 

estudantes uso de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. O laboratório de 

informática disponibiliza para os discentes o acesso à Internet. 

O laboratório atende as disciplinas: 

• Informática Básica 

• Administração de Sistemas de Informação 

• Pesquisa Operacional 

REGIMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

CAPÍTULO I - DA LOCALIZAÇÃO 

Os Laboratórios de Informática estão localizados nas salas 134 e 136 no térreo do Bloco I do prédio da 

Faculdade Santo Antônio. 

CAPÍTULO II - DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os Laboratórios de Informática funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 22:00 e nos sábados de 

08:00 as 12:00, durante o período letivo regular. Os horários poderão ser alterados, a bem da comunidade, por 

ato da direção da Faculdade Santo Antônio. 

CAPÍTULO III - DOS USUÁRIOS 

Enquadra-se como usuário do Laboratório de Informática todo e qualquer integrante do corpo docente, 

discente (regularmente matriculado) e funcional da Faculdade Santo Antônio, sendo o Laboratório de 

Informática de uso exclusivo destes. A interrupção de vínculo com a Faculdade Santo Antônio acarreta a 

consequente e imediata perda do direito de utilização do Laboratório de Informática, salvo apenas com 

autorização do técnico e/ou responsável pelo laboratório. 

CAPÍTULO IV - DAS RESERVAS 
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Nos horários reservados para a utilização dos Laboratórios de Informática por parte do corpo docente, para 

aulas curriculares ou esporádicas, é vedada a utilização concomitante da mesma sala por outros usuários.  

CAPÍTULO V - DA UTILIZAÇÃO 

O Laboratório de Informática deve ser utilizado único e tão somente para atividades acadêmicas ligadas ao 

ensino, pesquisa e extensão. É vedada a sua utilização para fins não relacionados à atividade acadêmica. Os 

usuários que incorrerem em tal situação estão sujeitos a sansões e penalizações previstas no item X. O usuário é 

responsável, durante a sua utilização, dos recursos do Laboratório de Informática. O setor de TI deverá ser 

informado de qualquer anormalidade ocorrida durante a utilização dos recursos computacionais. Em caso de 

aula, o professor deverá orientar os alunos para que deixem o ambiente limpo, organizado e com todos os 

recursos computacionais devidamente em seus lugares após o término das atividades acadêmicas.  

Quando em utilização, os Laboratórios de Informática tem que estar climatizados devendo a temperatura do ar 

condicionado estar em no máximo 20º C. Isso garante o melhor funcionamento dos computadores, bem como 

o ambiente salubre aos usuários. 

CAPÍTULO VI - DOS DEVERES 

É dever de todo usuário do Laboratório de Informática zelar pelas instalações e recursos computacionais 

compostos de hardware, software e respeitar os funcionários do Laboratório de Informática. 

CAPÍTULO VII - DAS PROIBIÇÕES 

Fica expressamente proibido no âmbito do Laboratório de Informática da Faculdade Santo Antônio: 

a) Acessar, modificar ou distribuir materiais de ação ofensiva racial, social ou religiosa; 

b) Acessar, modificar ou distribuir materiais de conteúdo adulto/pornográfico; 

c) Usar vocabulário de baixo calão/ofensivo; 

d) Utilizar sites ou salas de bate-papo, ICQ, MSN Messenger  e redes sociais; 

e) Utilizar Jogos eletrônicos - salvo utilizados em atividades acadêmicas devidamente autorizadas; 

f) Violar direitos autorais/propriedade intelectual; 

g) Propaganda político/partidária; 

h) Comer, beber ou portar alimentos; 

i) Fumar ou conduzir cigarros e assemelhados acessos; 

j) Utilizar equipamentos de comunicação como telefones celulares; 

k) Perturbar o ambiente com brincadeiras e algazarras; 

l) Praticar atividades que afetem ou coloquem em risco as instalações e/ou os recursos computacionais; 

m) Praticar atividades que promovam o desperdício de recursos de energia e computacionais;  

n) Instalação ou desinstalação de softwares e hardware nos equipamentos do laboratório; 

o) Atos de vandalismo digital, tais como quebra de privacidade, invasões internas e externas, captura de 

senhas e pirataria de software; 

p) Abrir, modificar, consertar ou reconfigurar a configuração dos recursos computacionais; 

q) Permanecer nas salas administrativas do Laboratório de Informática, salvo quando solicitado ou 

necessário. 
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CAPÍTULO VIII - DA SEGURANÇA LÓGICA DOS DADOS 

O Suporte não se responsabiliza pela integridade dos arquivos gravados nos computadores, devendo cada 

usuário ser responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos. 

CAPÍTULO IX - DA CONDUTA 

É de responsabilidade dos funcionários responsáveis pelo Laboratório de Informática manter a disciplina e 

ordem no Laboratório de Informática. Durante a utilização do mesmo para atividades acadêmicas esta 

responsabilidade decai sobre o professor responsável pela atividade. O Laboratório de Informática é um local de 

estudo e, portanto, devem ser observadas a ordem e o silêncio. Qualquer conduta indevida deve ser comunicada 

aos responsáveis pelo Laboratório de Informática, através de memorando interno, com provas anexadas para 

providência de medidas cabíveis. 

CAPÍTULO X - DAS PUNIÇÕES 

O não cumprimento das normas deste regulamento aqui especificadas será penalizado de acordo com a sua 

gravidade conforme descrito abaixo e pelo ressarcimento de prejuízos e danos causados a infraestrutura do 

Laboratório de Informática: 

- Advertência oral; 

- Advertência escrita; 

- Suspensão temporária dos direitos de utilização do Laboratório de Informática; 

- Suspensão definitiva dos direitos de utilização do Laboratório de Informática; 

- Responsabilidades civis ou pessoais cabíveis dentro da lei. 

CAPÍTULO XI - DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS 

Os funcionários responsáveis pelo Laboratório de Informática da Faculdade Santo Antônio têm como 

atribuições: 

- Prestar suporte técnico aos usuários no desenvolvimento das atividades acadêmicas que necessitem dos 

recursos do Laboratório de Informática; 

- Supervisionar e controlar o comportamento dos usuários e utilização dos equipamentos; 

- Zelar pela conservação e manutenção dos recursos computacionais; 

- Instalar e configurar recursos computacionais; 
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- Prover manutenção dos recursos computacionais, salvo atividades que requeiram intervenção externa por 

profissionais ou empresas especializadas; 

Não constituem atribuições dos funcionários: 

- Desempenhar funções de monitoria em atividades acadêmicas; 

CAPÍTULO XII - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste regulamento do Laboratório de Informática serão apreciados, em primeira e única 

instância, por uma comissão designada pela direção da Faculdade Santo Antônio. 

 

 

12.2.2 Laboratório de Práticas Gerenciais 

O Laboratório de Práticas Gerenciais é um ambiente especialmente desenvolvido na Faculdade Santo Antônio 

para que os docentes e discentes possam atuar nas áreas de pesquisa e ensino. O laboratório é equipado com 

mesas e cadeiras, computadores, impressoras e atende as disciplinas: 

• Projeto Integrador I, II e III  

• Gestão de Negócios 

• Elaboração e Análise de Projetos 

• Pesquisa Operacional 

 

12.3 Demais Instalações e Serviços 

12.3.1 Espaço Físico 

a) Salas de aula 

As salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e 

aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o desenvolvimento das 

atividades programadas. As instalações possuem 42 salas com área variando entre 35 e 70 m2.  

b) Instalações administrativas 

A Faculdade Santo Antônio possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade 

administrativa. 

c) Instalações para docentes 

A Faculdade Santo Antônio conta uma sala de professores com infraestrutura adequada ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. A sala é bem dimensionada, dotada de isolamento acústico, iluminação, ventilação, 

mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o exercício 

dessa atividade. A sala dos professores é composta por:  
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• mesa de trabalho; 

• computadores; 

• impressora; 

• televisão; 

• linha telefônica; 

• cadeiras; 

• frigobar; 

• bebedouro; 

• Sanitário masculino; 

• Sanitário feminino 

A FSA também disponibiliza 07 (sete) gabinetes individuais de trabalho para professores tempo integral, 

totalizando 54m², compostos com: 

• mesa de trabalho; 

• computadores; 

• impressora; 

• arquivos. 

d) Instalações para as Coordenações dos Cursos 

Cada Coordenação de curso possui gabinete próprio de trabalho. A Coordenação do Curso Superior de 

Bacharelado em Administração também funcionará em um gabinete exclusivo 

e) Área de Convivência e Infra-Estrutura para o Desenvolvimento de Atividades Esportivas, de 

Recreação e Culturais. 

Há área de convivência, onde são realizados os eventos de recreação e culturais. 

f) Infra-Estrutura de Alimentação e Serviços 

A Instituição dispõe de lanchonete, além de área de serviços. 

g) Instalações Sanitárias 

Há banheiros, masculinos e femininos, para utilização do corpo discente, que, inclusive, encontram-se adaptados 

aos portadores de necessidades especiais. O sistema de limpeza é realizado permanentemente por prestadores de 

serviço contratados pela Instituição. 

 

h) Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

A Faculdade Santo Antônio, considerando a necessidade de assegurar aos portadores de deficiência física e 

sensorial condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e 

instalações, adota como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata 
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da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos.  

Neste sentido, no que se refere aos estudantes com deficiência física, a Faculdade Santo Antônio apresenta as 

seguintes condições de acessibilidade: 

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); 

 Rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;· 

 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;· 

 Barras de apoio nas paredes dos banheiros;· 

 Lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Em relação aos discentes portadores de deficiência visual, a Faculdade Santo Antônio  está comprometida, caso 

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

datilografia braille, impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora 

que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para 

ampliação de textos para atendimento a discente com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado 

a computador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em braille. 

Em relação aos estudantes portadores de deficiência auditiva, a Faculdade Santo Antônio está igualmente 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a proporcionar intérpretes de língua 

de sinais, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa 

em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do estudante; flexibilidade na 

correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

linguística dos surdos. 

A Faculdade Santo Antônio coloca à disposição de professores, estudantes e funcionários portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

i) Infra-estrutura de segurança 

Há extintores de incêndios que são submetidos a manutenções preventivas exigidas por lei, além de sistema 

contra incêndio (hidrante). O sistema de vigilância é feito com porteiros e guardas contratados pela Instituição. 

12.3.2 Equipamentos  

a) Acesso a equipamentos de informática pelos docentes e discentes 

Terão acesso aos equipamentos de informática da Faculdade Santo Antônio professores, estudantes e 

funcionários. O horário de utilização dos equipamentos será das 8h00 às 22h00 de segunda a sexta-feira, e aos 

sábados das 8h00 às 16h00. 
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Os professores serão responsáveis pela reserva dos laboratórios didáticos de uso específico e de informática para 

utilização em aulas práticas de suas disciplinas. Fora destes períodos, estarão abertos à utilização dos discentes e 

docentes, em horário pré-fixado. 

b) Recursos audiovisuais e multimídia 

Terão acesso aos equipamentos audiovisuais e multimídia da Faculdade Santo Antônio os professores e 

estudantes. O horário de utilização dos equipamentos será das 08h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira, e aos 

sábados das 08h00 às 18h00.  

Os professores serão responsáveis pela reserva dos equipamentos para utilização em aulas de suas disciplinas. 

Fora destes períodos, estarão abertos à utilização dos usuários, no horário fixado. 

c) Existência de rede de comunicação científica (Internet) 

A Faculdade Santo Antônio possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação científica (Internet), 

e o acesso aos equipamentos de informática está disponível em quantidade suficiente para o desenvolvimento 

das atividades.  

12.3.3 Serviços 

a) Manutenção e conservação das instalações físicas 

A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários da Instituição ou mediante 

contratos com empresas especializadas. 

Anualmente são feitas pinturas e reparos nas construções em alvenaria. Durante o período letivo, sempre que 

necessário, é realizada manutenção nas instalações elétricas e hidráulicas, bem como a manutenção em 

equipamentos e máquinas elétricas. Para tal atividade, a Instituição dispõe de funcionários contratados 

especificamente para este fim. 

b) Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção e conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, são realizadas por funcionários 

da Instituição ou mediante contratos com os fornecedores dos equipamentos.  

A partir de uma análise constante pelos funcionários da Instituição (pessoal técnico de apoio) é verificada a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes. 

A atualização dos softwares é feita também por meio de análise periódica dos funcionários (pessoal técnico de 

apoio), consideradas as sugestões de professores do curso que utilizam os laboratórios como suporte para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  


