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I. APRESENTAÇÃO 

 

As organizações nascem e permanecem dependentes de uma eficaz 

demonstração de competência na gestão de seus recursos, pois são as pessoas que 

fazem as organizações, sendo de fundamental importância o planejamento, a 

organização, a capacitação e o direcionamento objetivo das ações empresariais para o 

crescimento das organizações no mercado. Essa é uma verdade que fortalece a 

abertura cada vez maior do mercado de trabalho e da ascensão do profissional nas 

organizações.  

 Pensando no cenário mundial e globalizado e focando o alto crescimento da 

região de Porto Feliz e de seu entorno, onde esta sendo ofertado o curso tecnológico 

da FAMO percebeu a oportunidade da implantação do curso, associado ao alto índice 

de crescimento de organizações na região. 

 

 Desse modo, a elaboração deste projeto condiderou o momento sócio-

econômico e social e envolveu a comunidade acadêmica de forma participativa, uma 

vez que esta o desenvolveu de forma coletiva e democraticamente consolidada, 

refletindo, ainda que imperfeitamente, o norte das aspirações da Instituição, mas não 

representando camisa de força, que limita o desenvolvimento do “projeto vivo” do 

curso. Nesse sentido, pontua Resende (2001, p. 92): 

 

Um Projeto Político-Pedagógico corretamente construído não 
garante à escola que a mesma se transforme magicamente em 
uma IES de melhor qualidade, mas certamente permitirá que 
seus integrantes tenham consciência de seu caminhar, interfiram 
em seus limites, aproveitem melhor as potencialidades e 
equacionem de maneira coerente as dificuldades identificadas.1 

 

 Dessa maneira, este projeto, visa ao esclarecimento dos caminhos que a 

Instituição e seus integrantes estão percorrendo para alcançar a formação de egressos 

do curso. Este curso é o produto final ou serviço a que se propõe este projeto. 

                                                           
1
 RESENDE, L. M. G. de. Paradigma –relações de poder-projeto político-pedagógico: dimensões 
indissociáveis do fazer executivo. In: VEIGA, P.A. Projeto Político Pedagógico da Escola: uma 
construção possível. Campinas: Papirus, 2001, p. 92. 
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 Este Projeto Pedagógico de Curso segue a concepção de currículo adotada pela 

FAMO, pautada pelo Projeto Pedagógico Institucional da FAMO, entende currículo 

como elemento formador de identidades individuais e sociais, o que pressupõe a 

adoção de referenciais socioantropológicos, psicológicos, epistemológicos e 

pedagógicos em consonância com o perfil humano e profissional do egresso, o que é 

corroborado por Moreira e Silva (1995), quando afirmam que: 

 

[...] o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O 
currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma 
história, vinculada às formas específicas e contingentes de organização 

da sociedade e da educação. (MOREIRA e SILVA,1995) 
 

 Assim, a construção deste Projeto Pedagógico de Curso seguiu as indicações e 

postulações constantes no PDI e no PPI da FAMO e buscou estudar e atender às 

necessidades na região de Porto Feliz. 

 Para atender às necessidades de atualização do Projeto Pedagógico do Curso a 

proposta, aqui apresentada, foi discutida pela Coordenação de Curso, com os 

professores do Curso e com o Núcleo Docente Estruturante, e analisada pela Diretoria, 

sendo aprovada pelos órgãos colegiados da Faculdade. 

 O processo para a estruturação/ reformulação do Projeto Pedagógico de Curso 

inicia-se com base na legislação educacional, legislação sobre o curso, na pesquisa 

junto a órgão de classe e sobre as tendências para o mercado de trabalho, além de 

dados da Avaliação Institucional. A comissão, então, elabora seu Projeto, depois de 

discuti-lo junto à comunidade acadêmica. 

 As informações estão organizadas em três dimensões básicas que agregam os 

dados do curso em três níveis: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e 

Infraestrutura. Na primeira, ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, apresentam-se 

a Concepção do Curso, o Perfil Profissional do Egresso, os Objetivos do Curso, os 

Objetivos de Aprendizagem, a Matriz Curricular e sua justificativa, as Ementas e 

Bibliografias Básica e Complementar, as Estratégias Metodológicas, a Avaliação do 

Processo de Ensino e Aprendizagem, o Estágio Supervisionado, o Trabalho de Curso e 

as Atividades Complementares. Na segunda, CORPO DOCENTE, apresentam-se o 

Perfil Docente e o Quadro do Núcleo Docente Estruturante do curso. Na terceira e 
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última parte, a INFRAESTRUTURA, apresentam-se o Espaço Físico, a Biblioteca, os 

Laboratórios e as Salas Especiais. 

 O documento contém ainda AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO, as REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS, que visam a complementar os conteúdos apresentados. Com isso, 

apresenta-se o PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO da Faculdade de Tecnologia 

Porto das Monções.  

 

II. COERÊNCIA DO PPC, PPI e PDI 
 

O PPI da FAMO prevê que as atividades educacionais no ensino superior 

deverão proporcionar o oferecimento de cursos, com seus meios e recursos, para que 

o educando possa desenvolver-se como sujeito do processo educacional, construindo 

seu projeto de vida. A concepção didático-pedagógica dos cursos de graduação da 

FAMO, descrita no PPI, preocupa-se em promover, de maneira integrada, o ensino 

superior para a capacitação profissional dos seus alunos, a investigação de iniciação 

científica e intelectual, bem como a educação geral dos membros do seu corpo social, 

como meios de alcançar o desenvolvimento pessoal e da comunidade onde os cursos 

estão inseridos. Estas definições são atendidas pelo Curso, cujos objetivos convergem 

para a formação de egressos que possam atender às necessidades de demanda de 

mão de obra especializada em sua área.  

O PDI da FAMO prevê as políticas de funcionamento da unidade e contém o 

planejamento para a implantação dos cursos previstos. A proposta pedagógica deste 

curso está em consonância com o PDI aprovado para a unidade. Assim, a fim de 

assegurar a plena articulação entre o PPC e o PPI e PDI, a elaboração desse projeto 

pedagógico contou com a participação de representantes do Corpo Docente, do NDE, 

da Coordenação do Curso, Bibliotecária, representantes da Área de Assessoria 

Acadêmica e de Planejamento de Cursos – AAPC e da Comissão Própria de Avaliação 

- CPA, em diversas reuniões nas quais foram discutidos: o projeto, os conteúdos das 

ementas com sua adaptação ao programa e a atualização da bibliografia. A equipe 

colaborou também na discussão das características do curso, levando em conta (além 

das propostas de diretrizes curriculares que norteiam o curso e dos documentos 

elaborados por entidades de classe), o perfil do profissional adequado para a região em 
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que o curso está inserido e para a sociedade em geral e considerou, também, os 

valores institucionais, bem como o referencial teórico-metodológico, princípios, 

diretrizes, abordagens, estratégias e ações previstas no PPI. 

 

III. PERFIL INSTITUCIONAL 

 
 

 Identificação da Instituição 

 
 

i. Mantenedora 
O Instituto de Ensino Superior Moinho Velho Ltda – Me, CNPJ 07.728.079/0001-

10,, Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil,  

situado na cidade de Porto Feliz, na Av Monsenhor Seckler, 1250 - Porto Feliz – 

SP, CEP: 18.540-000, Protocolado no sistema e-MEC, Código MEC no. 10017 

tem como mantida a Faculdade de Tecnologia Porto das Monções – FAMO, 

Código MEC 14401, é credenciado pela portaria MEC 290, de 22 de março de 

2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 23 de março de 2011, iniciou 

suas atividades em 2011. 

ii. Mantida 

 Dirigente:  Prof. Dr. Nelson Gentil. 

 A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções – FAMO, mantida pelo 

Instituto de Ensino Superior Moinho Velho Ltda., está localizada na cidade de 

Porto Feliz no interior do Estado de São Paulo, situada na Av Monsenhor 



  

 

10 

 

 

Seckler, 1250 - Porto Feliz – SP, CEP: 18.540-000, Fone/Fax: (15) 3261-4549, 

www.faculdadefamo.com.br. 

 

iii. Missão 
 

 Promoção e busca constante da excelência, no ensino, na pesquisa e na 

extensão para a formação de profissionais competentes, habilitados ao pleno 

desempenho de suas funções, contribuindo para o desenvolvimento do ser humano, da 

sociedade, facultando o diálogo regional, nacional e internacional, a promoção dos 

direitos humanos, a preservação ambiental, a inclusão social, a igualdade étnica e o 

respeito à diversidade de gênero. 

1.3.1. Análise socioeconômica da região e a necessidade do curso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Localização da Cidade 

 

Para que seja elaborado um projeto educacional visando atender a uma 

população específica, é necessário que seja traçado um mapa com as condições 

socioeconômicas e culturais dessa mesma população, levando-se em conta não 

apenas o seu contexto histórico, mas a realidade física em que está inserida. Com  

base nessas informações, fica mais fácil entender e atender às expectativas e 

interesses dos habitantes, mas deve ser enfatizado que, se esta população estiver 

longe dos grandes centros, com certeza suas carências serão maiores, dada a 

influência da sua infra-estrutura urbana que atinge diretamente as áreas de saúde e 

educação. 

http://www.faculdadefamo.com.br/
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As palavras acima se aplicam à cidade de Porto Feliz, pois é uma cidade 

constituída, em sua maioria, por uma população carente, onde se torna desafiador o 

trabalho educacional, pois exige do educador práticas voltadas para atender aos 

anseios desse contingente populacional, mas respeitando a sua história, situação que, 

com certeza, abrirá um leque de opções para a construção de um perfil novo 

sintonizado com o momento contemporâneo. 

 

1.3.2. Histórico e desenvolvimento da Instituição  
 

 

 

 

 

 

                

                    Bandeira                                                           Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praça da Igreja Matriz Monumento da Gruta Nossa Senhora 
das Monções 

 

A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções credenciada pela Portaria 290 

de 22 de março de 2011 teve sua concepção advinda da necessidade regional em criar 
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os mecanismos pertinentes ao desenvolvimento econômico e social e tem como ponto 

de partida o cerne de sua missão. Seu desenvolvimento está planejado de forma a 

praticar o ensino, a extensão e a pesquisa por meio da prática responsável e social das 

atividades que desenvolve. A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções – FAMO 

tem como objetivo principal para o planejamento e gestão institucional o equilíbrio na 

relação entre projeto acadêmico, acadêmico-administrativo e administrativo 

propriamente dito, visando a propiciar a máxima articulação entre administrativo e 

acadêmico de forma sistemática e continua. 

Iniciou suas atividades em 2011, com três cursos tecnológicos, Marketing, 

Logística e Recursos Humanos, hoje conta com o curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis, Engenharia de Produção e Engenharia Civil 

Está em processo de Unificação de Mantença protocolado no sistema e-MEC 

sob no.  201110507, desde 12/07/2011, sendo o Instituto de Ensino Superior Moinho 

Velho, LTDA – ME, CNPJ: 07.728.079/0001-10, na pessoa do Prof. Dr. Nelson Gentil o 

representante da Mantenedora adquirente da Mantenedora Cedente SOCIEDADE 

EDUCACIONAL FREI GALVAO LTDA – ME, CNPJ: 10.361.151/0001-29, que tem 

como representante legal o Prof. Dr. Nelson Gentil a Mantenedora Cedente e cuja IES 

cedida é a Faculdade de Porto Feliz, código 13796. 

       
1.3.3. Inserção Regional 
 

Porto Feliz é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a 

uma latitude 23º12'53" sul e a uma longitude 47º31'26" oeste, estando a uma altitude 

de 523 metros. Sua população estimada em 2010 era de 48 893 habitantes. O 

município de Porto Feliz foi fundado em 13 de outubro de 1797. Localiza-se a 110 Km 

da capital, no interior do estado de São Paulo, próximo à Sorocaba que é, então, sua 

referência. Tem em seus limites, as cidades de Tietê, Capivari, Salto, Itu, Cerquilho e 

Sorocaba. Segundo os dados sensitários da Administração Municipal, conta com uma 

população em torno de 51.000 habitantes. Segundo o Diagnóstico Econômico de Porto 

Feliz elaborado pela Universidade Federal de São Carlos, comparando os resultados 

da Região Administrativa (RA) e Região de Governo (RG), "Porto Feliz apresentou nas 

últimas décadas um crescimento populacional (2,47% ao ano) superior à média do 

estado (1,90%). O crescimento no município superou ligeiramente também a taxa 

registrada na RA (2,41%), mas foi inferior ao observado na RG (2,95%). Embora o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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crescimento da população em Porto Feliz tenha sido mais intenso do que no estado, a 

trajetória de transição demográfica, marcada pela redução da natalidade e 

desaceleração do crescimento, não deixou de ser registrada tanto no município quanto 

na região de Sorocaba. No período mais recente de 2000 a 2005, estima-se que a 

população de Porto Feliz tenha se expandido a um ritmo anual de 1,79%, taxa mais 

próxima da média estadual (1,56%) do que da RG de Sorocaba (2,40%)." (CORTEZ, 

2006) 

Este fenômeno é acompanhado da necessidade de desenvolvimento da 

educação que fomente a atividade profissional ao longo do tempo. Sobre a educação, 

os dados levantados pela Universidade Federal de São Carlos apontam que "Os 

indicadores de escolaridade da população mais recentes disponíveis em nível 

municipal são provenientes do último Censo Demográfico, realizado no ano 2000. São 

informações, portanto, um tanto defasadas. No entanto, como o nível de instrução de 

uma população reflete o resultado de esforços realizados cumulativamente ao longo do 

tempo, esses indicadores estão sujeitos a um certo grau de inércia. Apesar da 

defasagem, sua análise é, portanto, útil para se compreender aspectos mais estruturais 

da questão, como o grau de qualificação da força de trabalho. 

Em 2000, os indicadores de nível de escolaridade de Porto Feliz situavam-se 

preocupantemente abaixo da média estadual e das regiões de governo e 

administrativa. Diferença ainda maior transparece da comparação com o município de 

Sorocaba, cuja média de anos de estudo chegava a 7,96 anos. 

O quadro não melhora quando se considera a proporção da população de 25 

anos ou mais que não completou o ensino fundamental. Mais de 2/3 dos habitantes de 

Porto Feliz nessa faixa etária não concluíram oito anos de estudo. A proporção da 

população com baixo nível de escolaridade excede em 24% a média estadual, em 13% 

a da RG (Região de Governo) e em 6% a da RA (Região Administrativa). (CORTEZ, 

2006) 

A Rede Municipal de Educação é constituída por: quatro creches que atendem 

no total 386 crianças; nove Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) contando 

com 1266 alunos, nove Escolas Municipais de Educação Fundamental Emergencial 

Rural (EMEFER), além de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profª 

Luiza Carvalho Pires, tendo um total de 1686 alunos. (Dados da Prefeitura do Município 

de Porto Feliz)  
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Conta, também, com oito Escolas Estaduais e cinco Instituições Particulares de 

Ensino. 

Mesmo sendo uma cidade com pequena densidade demográfica, a preocupação 

com a educação é manifestada pela Faculdade de Tecnologia Porto das Monções,  

tendo em vista o entendimento por parte desta de que a evolução social e humana se 

dá exclusivamente pelos mecanismos do ensino em todos os níveis, especificamente o 

superior. 

Entendendo a Faculdade que a educação superior é instrumento de 

alavancagem do desenvolvimento humano, social e empresarial, a identificação das 

necessidades organizacionais regionais também se faz premente, haja vista a relação 

íntima entre o ensino e a prática profissional. 

Nos moldes analisados pela Universidade Federal de São Carlos, em seu 

diagnóstico regional, “Os dados de emprego formal provenientes da RAIS (Gráfico 

1.10) confirmam que a indústria e, em menor medida, a agricultura, têm maior 

importância em Porto Feliz do que no estado e na região em que o município está 

inserido. Dos 8.125 empregos formais registrados em Porto Feliz em 2004, a indústria 

foi responsável por 41% e a agricultura, por  16%. Essas proporções são bem mais 

altas do que as encontradas no estado (23% na indústria e 3,8% na agricultura), na RG 

(35% e 3,5%, respectivamente) e em Sorocaba (34% e 0,3%). A diferença é menor em 

relação ao emprego industrial em Boituva (38% do total), mas muito expressiva no que 

se refere à agricultura (5%). Os dados da RAIS confirmam, também, a menor 

importância do comércio em Porto Feliz. No município, este ramo de atividade detém 

uma parcela de 24% do emprego formal, bem menos do que no estado (43%), na RG 

(40%), em Sorocaba (43%) e mesmo em Boituva (39%). 

O cálculo de quocientes locacionais reforça a avaliação da especialização 

relativa de Porto Feliz nas atividades industrial e agrícola. O município apresenta 

proporções do emprego na indústria e na agricultura maiores, respectivamente, do que 

a média do estado. Vale notar que no caso da indústria o padrão de especialização de 

Porto Feliz é, apesar de mais acentuado, semelhante ao da região e de alguns 

municípios adjacentes. Já a especialização agrícola é muito mais forte mesmo do que a 

da RA, que inclui cidades de porte muito menor do que Porto Feliz.” (CORTEZ, 2006) 

A atividade industrial, segundo dados da Prefeitura Municipal, conta com 

aproximadamente 110 indústrias, com focos nas metalúrgicas, químicas, de papel e 

papelão e têxteis. 
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“A localização do município privilegia a instalação de indústrias. Situado a 110 

km da região metropolitana de São Paulo, é beneficiado por importantes rodovias, 

como a Marechal Rondon.  

Além de contar com um distrito industrial localizado na Rodovia Castelo Branco - 

km 97, a Prefeitura Municipal está implantando um segundo distrito industrial.” 

(Prefeitura do Município de Porto Feliz) 

Além da atividade industrial, conta também com o setor agrícola e apresenta um 

grau diversificado de atividades. “É o terceiro produtor de uva Niágara Rosada do 

Estado de São Paulo. Há também as culturas de laranja e hortifrutigranjeiros. A cidade 

ainda possui tradição na pecuária, principalmente a de gado de corte, não se 

esquecendo da produção de leite. Destaca-se também a criação de eqüinos com vários 

haras e uns dos maiores centros de treinamento da América Latina, situado no Bairro 

Tabarro” (Prefeitura do Município de Porto Feliz) 

Outra atividade que colabora com a economia municipal é a avicultura, com 

destaque à produção de ovos e frangos. 

“Além de uma taxa de crescimento mais modesta e da ocupação de uma menor 

proporção da população em empregos formais, o mercado de trabalho de Porto Feliz 

apresenta, de acordo com os dados da RAIS, uma outra deficiência: a escassez de 

oferta de empregos bem remunerados.” (CORTEZ, 2006) 

Além de toda a atividade econômica, Porto Feliz também se insere num contexto 

regional cultural. Sua proximidade com as cidades de Itu, Salto, Tietê traz uma vida 

cultural premente para a cidade, o que demonstra sua vocação para o estudo das 

artes. Na cidade de Itu, há doze anos são realizados festivais de artes. O mais 

relevante é o Festival de Artes de Itu, criado pelo maestro Eliezer de Carvalho. Nesse 

evento são praticadas oficinas nas áreas de música, dança, teatro, artes plásticas, 

cinema, literatura e circo.  

A proposta do Festival de Artes de Itu é estimular as artes nas diversas áreas do 

conhecimento, proporcionando o acesso à formação acadêmica a todas as faixas 

sociais e etárias.  

Na área de Música o Festival de Artes de Itu oferece vagas para os seguintes 

cursos: violino, viola, violoncelo, flauta transversal, palhetas, bocal grave e agudo, 

percussão e violão. Ainda há a Orquestra Sinfônica de bolsistas, palestras e 

workshops, cursos de canto, representação e oficinas de pedagogia musical. 
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Em Tatuí, o Brasil Instrumental é o maior evento realizado na região e é 

divulgado nacionalmente. São dez dias de atividades diuturnas envolvendo workshops, 

oficinas, e shows. 

Conta, ainda, com o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos 

que, desde 1954, vem formando musicistas, cantores e luthiers de renome. É 

considerado o mais importante nas ações culturais do estado de São Paulo. 

Estes eventos são buscados por participantes de várias regiões do país, além 

dos intercâmbios para os conservatórios. 

Entendendo, então, sua responsabilidade em colaborar com o desenvolvimento 

econômico e cultural da região, a faculdade vem disponibilizando à comunidade os 

recursos necessários à boa formação profissional contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento do indivíduo, nas organizações que por ali estão instaladas, do 

município e, por fim, com o da própria Nação. 

 

1.3.  Perfil  Profissional 
 

A ideologia que norteia os cursos implantados pela  FAMO não perde de vista a 

realidade contextual do mundo, do país, da região e da sociedade brasileira que busca 

os profissionais por ela formados, de tal modo a oportunizar apropriações ativas e 

críticas do conhecimento cientifico, historicamente produzido e dinamicamente evoluído 

e acumulado pela humanidade, inspirado nos princípios de liberdade, responsabilidade 

social, e consciência ecológica; tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, ativando didática e estrategicamente os conteúdos formadores das 

estruturas mentais, vinculando-as às habilidades e competências inerentes a todos os 

seus cursos oferecidos, visando à progressiva autonomia profissional e intelectual de 

seus alunos. 

O grande número de empresas de grande porte na região da FAMO exige que 

o tecnólogo em processos gerenciais por ela formado tenha sólidos conhecimentos 

estruturais, tanto na parte executiva como na de projeto propriamente dito. Para a 

obtenção destes objetivos e do perfil do egresso, serão adotadas técnicas que 

estimulam o trabalho em equipe, elaborações de projetos práticos; estudo de casos: 

incentivo às visitas técnicas às empresas e à participação em cursos e palestras que 

coloquem o aluno com a realidade de sua efetiva participação técnica e pessoal à 

sociedade. 
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1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso 
 

            Parte integrante da chamada sociedade global da informação, o campo da 

Gestão de Negócio é aquele que recebe de forma mais imediata os impactos 

decorrentes da complexidade e das transformações tecnológicas que marcam a 

sociedade contemporânea. Logo, exige dos profissionais que atuam nesta área um 

conjunto de requisitos, habilidades e competências que podem ser sintetizados na 

seguinte dicotomia: formação intelectual para compreender e interpretar o mundo 

em que vivem e domínio técnico dos diferentes procedimentos e linguagens 

utilizados na área de comercial. Para esse fim, buscou-se atender nesse projeto 

pedagógico as diretrizes educacionais que norteiam o Ensino Superior dos cursos 

de Tecnólogos, em conformidade com o seu Catalogo Nacional, cumprindo o 

decreto N° 577/06 em seu artigo 44.  

 
 

 

1.2. Objetivos do curso  
 

Os objetivos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 

estão relacionados com uma lacuna existente no mercado na área da administração: 

um profissional habilitado para dar suporte aos gerentes e aos técnicos na lida com a 

captação de mão-de-obra qualificada ou não e seu desenvolvimento no espaço 

organizacional, estruturando as pessoas para trabalharem com competências 

essenciais dentro do campo do trabalho. A FAMO entende que esse profissional 

deverá dar conta das novas políticas e das práticas de comercio as quais, hoje, diferem 

das utilizadas há dez décadas. Portanto, um objetivo maior do Curso é garantir aos 

profissionais formados pelo curso um novo marco no seu espaço de atuação 

profissional: daquele que apenas obtém força de trabalho para aquele que obtém um 

agente consciente da complexa dinâmica que se estabelece nas relações entre as 

pessoas e o espaço do trabalho. 

Nesse pensar, o Curso não pretende formar um generalista das funções 

administrativas para o âmbito do comercio, ou seja, um otimizador de recursos, mas 

um gestor que apresente no seu diferencial não somente o conhecimento instrumental 
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aliado a procedimentos que contemplem os sentidos do comportamento humano 

gerindo-os para uma ação gerencial que prestigie o saber e a criatividade humana. 

A FAMO tem uma postura educacional essencialmente voltada para as 

necessidades da sociedade, utilizando procedimentos que posicionem a integração dos 

seus cursos com as exigências do mercado. Esta postura é uma proposta técnico-

científica que busca a formação do ser e do profissional enquanto agentes sociais, 

buscando a formação da consciência crítica e a possibilidade da discussão e reflexão 

sobre conceitos e valores, desenvolvendo potencialidades, ampliando repertórios e, 

sobretudo, estimulando a criatividade.  Esta política da FAMO é tomada como um 

objetivo para o Curso que se pede sua regularização, já que se torna indispensável que 

a Instituição mantenha transparência de sua prestação de serviços na exata medida 

dos anseios de sua população. Portanto, conforme as exigências do momento, o Curso 

objetiva oferecer aos alunos a constante transformação dos ângulos da observação 

dos estudos sobre o trabalho por meio do conhecimento técnico, da visão científica, da 

cultura geral e ética que, em conjunto, promoverão imagem do profissionalismo. 

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais a ser oferecido pela 

FAMO tem como objetivo último, diante de sua estrutura curricular, apresentar uma 

preocupação em assegurar situações que contemplem três fatores importantes na 

formação do profissional em recursos humanos: 

 Formação administrativa, psicológica e cultural, impreterivelmente 

importante nesta área profissional. 

 Formação para o desenvolvimento crítico, que responde às exigências 

deste século, no que diz respeito ao domínio do raciocínio lógico e da 

tecnologia, no desempenho profissional completo e, portanto, na postura 

que respeita a cidadania e a sociedade. 

 Formação cultural, indispensável na personalidade do profissional, frente 

ao mercado de trabalho em constante transformação. 

 

 

Além desses objetivos, o curso visa a: 

 

 Promover a formação inicial do gestor de recursos humanos e difundir entre 

os educandos os princípios de formação contínua necessária ao gestor 

profissional; 
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 Promover a competência teórica e prática de leitura, compreensão e crítica 

da realidade micro e macro social; 

 Promover o desenvolvimento de competências de comunicação 

interpessoal e em negociação e tomada de decisão; 

 Ampliar relações de cidadania pela contribuição de ações de viabilidade 

econômica dos negócios e desenvolvimento social do nosso País, 

atentando para implicações éticas do exercício profissional; 

 Estimular o desenvolvimento de competências e habilidades dirigidas a 

identificar fundamentos e práticas de gestão de recursos humanos 

aplicáveis e relevantes no contexto da atualidade; 

 Possibilitar a aquisição de conhecimentos e habilitar o educando para a 

prática profissional, de modo que seja capaz de gerir os recursos humanos 

de organizações, revelando-se profissional adaptável e apto a promover 

mudanças e inovações.  

 

 

1.2.1. Objetivos de aprendizagem 
 

Almeja-se que, ao final da formação no Curso o egresso/profissional possa ter 

adquirido conhecimentos adequados a sua atuação profissional, bem como tenha 

desenvolvido competências que lhe garantam uma atuação mais eficiente, além de ter 

adquirido/desenvolvido posturas adequadas para exercício consciente e cidadão de um 

profissional na sua área.  

Uma vez formado, poderá atuar em qualquer segmento organizacional, de 

qualquer tamanho, assim como ser o gestor do seu próprio negócio, já que a estrutura 

curricular permitirá ao aluno conhecer e refletir sobre instrumentos utilizados e analisar 

sobre a sua percepção diante do papel do profissional no mercado empregatício. 

Para tanto, terá de dominar as seguintes competências previstas pelos objetivos 

do Curso: 
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1.2.2. Cognitivos 
 

O aluno deverá adquirir, construir e desenvolver conhecimentos para os quais o 

curso oferece: 

- ter capacidadade na assimilação critica de conceitos que permitam a 

apreensão de teorias; 

- aprender tais conceitos e teorias para futuras análises críticas da 

realidade; 

- ter competência no uso da língua nacional para escrita e interpretação de 

textos gerais e especializados na área; 

- apreender bases teóricas para um posicionamento ético-político;   

- dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de 

comunicação, nas dimensões de criação, de produção, de interpretação e 

da técnica; 

- experimentar e inovar no uso destas linguagens; 

refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Gestão.  

-  Obter conhecimentos da metodologia de pesquisa, assim como das 

diversas tendências da organização comerciais; 

-  Adquirir noções de várias áreas afins, tais como: Economia, Ciências do 

Ambiente, etc;  

-  Saber planejar, controlar e supervisionar a área em que atua; 

- Compreender o meio social, político, econômico e cultural em que se insere;  

- Ter conhecimento das forças de natureza econômica, social e cultural que 

afetam o ambiente e, em especial, a organização em que atua; 

- entender o fluxo interno operacional das organizações; 

- conhecer dados financeiros e econômicos para exercer julgamento;  

- avaliar riscos e tomar decisões de negócios; 

- ser capaz de estabelecer uma compreensão sistêmica e estratégica, com 

uma visão do todo, de modo integrado e relacionado com o meio 

ambiente externo; 
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- ser capaz de aplicar seus conhecimentos em situações específicas e 

diferentes; 

- absorver as rápidas mudanças no mundo dos negócios e na tecnologia, para 

fins de aplicação na sua organização. 

 

1.2.3. Habilidades 
 

O aluno deverá exercitar, adquirir e desenvolver habilidades de: 

- Desenvolver atividades de planejamento, controle e supervisão no exercício 

de funções relacionadas à processos gerenciais;  

- Exercer suas atividades em locais dotados do instrumental necessário ao 

desempenho de suas funções específicas; 

 - Avaliar as situações de trabalho e planejar estratégias adequadas; 

- Tomar decisões perante um mundo globalizado e ágil; 

- Ser capaz de gerenciar e trabalhar em equipe; 

 - Ter visão humanística. 

 

1.2.4. Atitudes 
 

 

O aluno deverá: 

 Ser cordial e atencioso no atendimento das pessoas; 

 Portar-se com profissionalismo; 

 Ser comunicativo; 

 Ser ativo e empreendedor; 

 Ser honesto e pontual; 

 Ter raciocínio lógico; 

 Ser perspicaz e persistente; 

 Estar consciente da necessidade de ajustamento à hierarquia da empresa; 

 Ter espírito crítico e investigativo; 

 Ser objetivo e organizado; 

 Gostar do convívio social; 

 Expressar-se com clareza e correção, falando ou redigindo; 
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 Buscar o constante autoconhecimento; 

 Ter autoestima; 

 Ter capacidade de negociação; 

 Saber trabalhar em ambiente de pressão; 

 Estar aberto e disponível para constante atualização e reciclagem pessoal e 

profissional; 

 Ser assertivo e ter espírito de liderança e; 

 Ser ético evitando qualquer atitude preconceituosa, respeitando diferenças 

individuais, culturais, religiosas, morais e econômicas. 

 

1.2.5. Formação pessoal 

 Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das 

técnicas básicas, de laboratórios e equipamentos necessárias para garantir a 

qualidade dos serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias 

de modo a ajustar-se à dinâmica do mercado de trabalho.  

 Possuir habilidades para desenvolver modelos de gestão na região onde está 

inserida a IES, em suas atividades econômicas. 

 Saber trabalhar e conduzir equipes com habilidades e competências necessárias 

para o desenvolvimento das atividades de ecoturismo, baseado na vocação de 

“Estância Climática”  da região. 

 Ser capaz de criar e conduzir o próprio negócio, bem como colaborar com o 

desenvolvimento das caraterísticas empreendedoras das demais organizações 

instaladas na região. 

 Possuir habilidade técnicas e conceituais suficientes para compreender e 

desenvolver estratégias  e conceitos em gestão utilizando-os de maneira ética e 

compromissada com as demandas sociais. 

 Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios 

conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e 

refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de 

suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. 
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 Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que 

compõem um processo industrial ou  uma pesquisa, sendo capaz de planejar, 

coordenar, executar ou avaliar atividades relacionadas à tecnologia. 

 Saber treinar e orientar seus subordinados de modo que possam realizar seus 

trabalhos com eficiência e segurança. 

 Ser capaz de exercer atividades profissionais autônomas na área da Consultoria 

ou Assessoria.  

 Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para 

estudos extra-curriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, 

criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas. 

 Ter interesse em prosseguir seus estudos em cursos de Pós-graduação lato ou 

stricto sensu ou em programas de educação continuada. 

 Ter fundamentos e prática interdisciplinar para acompanhar as rápidas mudanças 

tecnológicas, como forma de garantir a qualidade dos serviços prestados e de 

adaptar-se à dinâmica do mercado de trabalho.  

 Interessar-se pelos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos da vida da 

comunidade a que pertence. 

 Estar engajado na luta pela cidadania como condição para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e responsável. 

 
1.3. Perfil profissional do egresso 

 
 
 

A partir dos conteúdos teóricos e práticos oferecidos aos alunos no decorrer do 

curso, os profissionais formados pela FAMO estarão capacitados a exercer atividades 

relacionadas às diversas áreas de negócio, atuando no mercado de trabalho por meio 

de uma postura crítica, responsável e ética, a fim de identificar e solucionar problemas 

pertinentes ao seu meio profissional.  

O curso visa formação de profissionais conscientes dos valores que norteiam 

sociedades democráticas e aptos ao exercício da cidadania. Só assim estarão em 
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condições de refletir sobre os acontecimentos da realidade social, econômica, política e 

cultural. 

A busca desses objetivos se justifica em função das características que deverão 

compor o perfil dos egressos do curso Superior de Tecnólogo em Processos 

Gerenciais da FAMO, os quais deverão apresentar os seguintes atributos 

profissionais: 

 Habilidades de Competências na Gestão Administrativas; 

 Conhecimento das operações básicas do varejo;  

 identificação das informações necessárias para otimizar as operações do varejo, 

definindo qual a tecnologia de informática para a obtenção dessas informações;  

 estruturação dos produtos em famílias para uso da técnica de administração por 

categoria de produtos;  

 definir o capital de giro necessário para o estoque de produtos, baseado no giro 

médio diário e prazos de reposição;  

 analisar o perfil dos clientes para otimização do mix de produtos;  

 analisar e definir métodos de fixação de preços que assegurem os parâmetros 

pré-estabelecidos e eliminem as diferenças fiscais da compra;  

 analisar negociações para definição de planejamento tributário;  

 analisar a concorrência para definição de preços e de promoções;  

 analisar e implantar sistemas de comércio eletrônico.  

1.4. Estrutura curricular 
 

Na FAMO há o sistema de matrícula por disciplina, o que permite uma listagem 

das disciplinas dos cursos, como apresentadas na página da FAMO, disponível a toda 

comunidade interna e externa, garantindo assim a visibilidade do curso e da IES. 

No entanto, visando a ajudar o discente em uma melhor organização de seu 

estudo e garantindo com isso que a integralização do curso se dê no tempo mínimo 

previsto nas DCNs e no PPC, disponibilizamos as disciplinas distribuídas em períodos, 

a seguir, reiterando o dito. 
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DISCIPLINAS - 1º PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

  

CONTABILIDADE GERENCIAL   80 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL   80 

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA   40 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA   40 

FUNDAMENTO DA LOGÍSTICA   80 

FUNDAMENTOS DA  ADMINISTRAÇÃO    80 

TOTAL DE HORAS-AULA DO 1º PERÍODO  400 

  

DISCIPLINAS - 2º PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

  

MATEMÁTICA APLICADA   40 

GESTÃO DE ESTOQUES   80 

MERCADOLOGIA   80 

MATEMÁTICA FINANCEIRA   80 

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS   80 

SISTEMAS DE TRANSPORTE 40 

TOTAL DE HORAS-AULA DO 2º PERÍODO  400 

  

DISCIPLINAS - 3º PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

  

SISTEMAS DA QUALIDADE   80 

GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO   40 

ESTATÍSTICA APLICADA   40 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO: TRABALHISTA E EMPRESARIAL   80 

MODELOS DE LIDERANÇA   80 

GERENCIAMENTO DE PESSOAS   80 

TOTAL DE HORAS-AULA DO 3º PERÍODO  400 

  

DISCIPLINAS - 4º PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

  

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   80 

EMPREENDEDORISMO E ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS    80 

PROJETOS    80 

PRODUÇÃO E CADEIA DE SUPRIMENTOS    80 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 80 

TOTAL DE HORAS-AULA DO 4º PERÍODO  400 



  

 

26 

 

 

  

TOTAL DE HORAS DO CURSO 1.600 

            

  OPTATIVA LIBRAS* LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  40 

        

 

 

 

O Curso desenhado com o objetivo de visar à formação de gestores de políticas 

de pessoal, propondo um maior equilíbrio da teoria com a prática. 

Assim, o Curso, estruturou-se mais convenientemente visando a formar pessoas 

que dispusessem tanto dos conhecimentos operacionais quanto dos gerenciais; 

teremos, assim, profissionais responsáveis pelo planejamento de ações e serviços, 

que além de exercerem a função de administrador de forma que o objetivo do Curso 

será ampliado. 

Cada período desenvolve competências importantes para a formação do 

profissional, conforme apresentamos: 

 Analisar e interpretar os estudos sobre o homem no cotidiano, na sociedade e 

nas organizações; 

 Compreender a relação ciência, tecnologia e sociedade; 

 Compreender os princípios de formação dos grupos sociais; 

 Conhecer a hierarquia das necessidades humanas e suas consequências no 

espaço do trabalho; 

 Conhecer a psicologia das relações humanas no trabalho; 

 Reconhecer e aplicar as teorias administrativas; 

 Conhecer a legislação trabalhista e sua evolução nos espaços nacional e 

internacional; 

 Compreender as estruturas fundamentais da gramática portuguesa aplicando-as 

na construção textual; 

 Saber manipular o computador corretamente; 

 

1.5.1 Justificativa da Matriz Curricular 
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 Ter habilidades em cálculos simples. 

 Conhecer as teorias econômicas e reconhecer sua aplicação modelo empresarial 

nacional; 

 Saber calcular e analisar dados estatísticos; 

 Saber utilizar programas relacionados a área; 

 Saber administrar conflitos; 

 Adequar plano de estratégia; 

 Saber avaliar projeto de investimento de layout,acompanhando as funções de 

apoio, logística e finanças; 

 Garantir que haja um equilíbrio aceitável entre os interesses econômicos e os 

interesses de todas as partes afetadas na tomada de decisões e/ou no 

empreendimento de ações; 

 Saber reconhecer os modelos de trabalho da organização, trabalhando a 

integração dos mesmos de maneira a contemplar as consequências sobre a 

estrutura e sobre os negócios; 

 Saber conduzir a política de qualidade da organização às pessoas de modo que 

elas possam ser educadas em relação às expectativas, aos conhecimentos e 

habilidades para atuarem profissionalmente; 

 Criar sistema de treinamento que assegure resultados dentro do que foi 

planejado; 

 Saber reconhecer as peculiaridades e especificidades da organização para que o 

treinamento de pessoal proporcione um retorno ao investimento dedicado; 

 Saber desenvolver uma estratégia de desenvolvimento organizacional que 

prepare agentes de mudança, educando as pessoas da organização para as 

novas condições do ambiente externo e interno. 

 

A matriz curricular foi desenvolvida observando-se os seguintes conteúdos: 

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, 
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envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas 

de informações, planejamento estratégico e serviços; 

III – Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias:  abrangendo pesquisa 

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

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e 

procedimentos inerentes à  administração; e 

IV – Conteúdos de Estudos Integradores: estudos de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 
 

1.4.1. Fluxograma das disciplinas 
 
 
 
1

o
 Período 

CONTABILIDADE 

GERENCIAL 

COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL 

INTRODUÇÃO 

À ECONOMIA 

FUNDAMENTOS 

DA LOGÍSTICA 

FUNDAMENTOS 

DA  

ADMINISTRAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO 

FÍSICA 

80 h 80 h 40 h 80 h 80 h 40 h 

 

 

2° Período 

SISTEMAS DE 

TRANSPORTE 

GESTÃO DE 

ESTOQUE 

MATEMÁTICA 

FINANCEIRA 

PROCESSOS 

ORGANIZACIONA

IS 

MERCADOLOGI

A 

MATEMÁTIC

A APLICADA 

40 h 80 h 80 h 80 h 80 h 40 h 

 

3° Período 

ESTATÍSTICA 

APLICADA 

GERENCIAMENTO 

DE PESSOAS 

GESTÃO DE 

CAPITAL DE 

GIRO 

SISTEMAS DA 

QUALIDADE 

ÉTICA E 

LEGISLAÇÃO: 

TRABALHISTA 

E 

EMPRESARIAL 

MODELOS DE 

LIDERANÇA 

40 h 80 h 40 h 80 h 80 h 80 h 

 

4° Período 
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SISTEMAS 

DE 

INFORMAÇÃ

O 

PROJETOS DESENVOLVIM

ENTO 

SUSTENTÁVEL 

PRODUÇÃO E 

CADEIA DE 

SUPRIMENTO

S 

EMPREENDED

ORISMO E 

ESTRATÉGIA 

DE NEGÓCIOS 

80 h 80 h 80 h 80 h 80h 

 

 

 

 

 

 
1.4.2. Ementas, bibliografias básicas e complementares 

 
 
 

 

Processos Gerenciais 
 

 

1º SEMESTRE 

CONTABILIDADE GERENCIAL Carga horária: 80h 

Ementa 

Introdução ao conceito de contabilidade das empresas. Os demonstrativos contábeis. Estrutura do balanço 

patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, conforme Lei nº 6404/76. Técnicas de análise 

dos demonstrativos contábeis. 

Bibliografia Básica 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade introdutória. 11.ed.- SP: Atlas, 2010. 

__________________. Curso de contabilidade para não contadores. 7.ed.- SP: Atlas, 2011. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9.ed.- SP: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. 5.ed.- SP: Atlas, 2010. 

LINS, Luiz dos Santos. Gestão de custos: contabilidade, controle e análise. 2.ed.- SP: Atlas, 2013. 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7.ed.- SP: Atlas, 

2010. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 2.ed.- SP: Saraiva, 2010. 

__________________. Estrutura e análise de balanços fácil. 9.ed.- SP: Saraiva, 2012. 

 

 

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL Carga horária: 80h 

Ementa 
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Desenvolver ferramentas de comunicação e análise das especificidades dos textos orais e dos textos 

escritos. Sistematização de Pensamento. Linguagem escrita e falada. Regras ortográficas e gramaticais. 

Micro e macro estrutura do discurso: frase, interfase e texto. Criatividade e originalidade na produção de 

texto: chavões, clichês e frases feitas. Produção de textos: poder de síntese e coordenação de idéias. 

Redação de textos técnicos e elaboração de relatórios. 

Bibliografia Básica 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. SP: Atlas, 2010. 
 
SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. SP: Ática, 2009. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. SP: Cortez, 2007 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Maria Margarida de. Comunicação em língua portuguesa. SP: Atlas, 2009. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. SP: Atlas, 

2010. 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. RJ: Nova Fronteira, 2009.  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. SP: FTD, 2011.  

TOMASI, Carolina. Comunicação empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA Carga horária: 40h 

Ementa 

Desenvolver avaliação do serviço de distribuição física (bens de consumo e comércio varejista). Interagir 

com os novos sistemas de gestão de distribuição; Sistemas Escalonados e Sistemas diretos. Identificar os 

intermediários da distribuição física. Atacadistas e Varejistas. Roteirização e planejamento de entregas. 

Conhecer os principais Centros de Distribuição – planejamento de localização e avaliação de viabilidade. 

Criando valor através de parceiros logísticos. 

Bibliografia Básica 

CORONADO, Osmar. Logística integrada: modelo e gestão. SP: Atlas, 2014. 
 
NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e 
avaliação. RJ: Campus, 2007. 
 
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais. 6.ed.- SP: Atlas, 2010. 
 

Bibliografia Complementar 

DIAS, Marco Aurélio. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. SP: Atlas, 2009. 
 
DORNIER, Philippe Pierre. Logística e operações globais: texto e casos. SP: Atlas, 2012. 
 
MOURA, Reinaldo A. Armazenagem: do recebimento à expedição. SP: IMAM, 2011. 
 
PIRES, Sílvio. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e casos. 2.ed.- SP: 
Atlas, 2014. 
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VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. SP: Atlas, 2013. 

 

 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA Carga horária: 40h 

Ementa 

Desenvolver os conceitos básicos da economia. Aplicabilidade da teoria econômica à realidade das 

empresas. Microeconomia e macroeconomia: principais componentes da análise. Definir a importância da 

análise economia para as organizações, bem como seus impactos na geração de emprego, renda, lucro e 

impostos. Abordar a nova economia mundial e as crises sistêmicas do sistema capitalista de produção. 

Bibliografia Básica 

HUNT, E.K. História do pensamento econômico. Rio de Janeiro: Campus, 2005 
 
VASCONCELLOS, Marco Antonio S. Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
VASCONCELLOS, Marco Antonio S. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Bibliografia Complementar 

FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
KON, A . Economia industrial. São Paulo: Nobel, 1999. 
 
MANKIW, N. G. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. RJ: Campus, 2001. 
 
NOGAMI, Otto. Princípios de economia. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

FUNDAMENTOS DA LOGÍSTICA Carga horária: 80h 

Ementa 

Definir a importância da logística como gestão empresarial, conceito e evolução. A missão das empresas 

de logísticas bem como o comércio e serviços. Classificar os tipos de operações, custos e o setor 

financeiro, ressaltando a qualidade para os clientes. 

Bibliografia Básica 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materials e distribuição física.  
São Paulo: Atlas, 2013. 

 
BOWERSOX, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
FLEURY, Paulo Fernando. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2013. 
 

Bibliografia Complementar 

ALVARENGA, Antonio Carlos. Logística aplicada: suprimento e distribuição física. São Paulo: Blucher, 
2013. 
 
ARBACHE, Fernando Saba. Gestão  de  logística,  distribuição e trade marketing.   Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 
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CHING, Hong Y.  Gestão de  estoques  na  cadeia  de logística integrada. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade.  SP: Pearson Prentice Hall, 
2013. 
 
NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística empresarial: uma visão local com pensamento globalizado. 
SP: Atlas, 2012. 

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO Carga horária: 80h 

Ementa 

As novas formas de organizações e o novo administrador. A evolução das teorias administrativas e o novo 

ambiente das organizações mundiais e regionais. A administração estratégica e a cultura organizacional. A 

aplicação da teoria da firma e a responsabilidade social e ambiental como fatores estratégicos para as 

empresas. 

Bibliografia Básica 

BERNARDES, Cyro. Teoria geral da administração: gerenciando organizações. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
CHIAVENATO,  I.  Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria geral da administração. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
 

Bibliografia Complementar 

LACOMBE, Francisco. Administração: princípios e tendências. São Paulo, 2009. 
 
MAXIMIANO, A. C. A.  Introdução à administração . São Paulo: Atlas, 2009. 

 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Fundamentos de administração: conceitos e práticas essenciais. 
SP: Atlas, 2009.  
 
TANURE, Betania. Gestão à brasileira. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
TAYLOR, F. W. Princípios da administração científica. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

2º SEMESTRE 

MATEMÁTICA APLICADA Carga horária: 40h 

Ementa 

Conceitos elementares: Regras de sinais. Potência. Raízes e frações. Equações e inequações de 1o e 2o 

graus. Noções de cálculo de probabilidade. Regra de Três: simples e composta. Porcentagem. Relações e 

Funções. Progressões. 

Bibliografia Básica 

Bibliografia Básica 
BONORA JR., Dorival. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de ciências contábeis, 
administração e economia. SP: Ícone, 2010. 
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LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. SP: Harbra, 2001. 
 
MEDEIROS, Sebastião. Matemática para os cursos de economia, administração e ciências contábeis, 
v. 1. SP: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. SP: Ática, 2011. 
 
GENTIL, Nelson et al. Matemática para o 2º grau, v. 1. SP: Ática, 2001. 
 
HARIKI, Seiji. Matemática aplicada: administração, economia, contabilidade. SP: Saraiva, 2009. 
 
LAY, David C. Matemática aplicada: economia, administração e contabilidade. RS: Bookman, 2007. 
 
MUROLO, Afrânio. Matemática aplicada à administração, economia, contabilidade. SP: Pioneira 
Thomson Learning, 2004. 

 

 

GESTÃO DE ESTOQUE Carga horária: 80h 

Ementa 

Pesquisa e Planejamento de Compras. Lote Econômico de Compras. Modalidades de Compras. Seleção 

de Fornecedores. Classificação de estoques. Gestão da cadeia de suprimentos com ênfase em estoques. 

Gestão de estoques em sistemas de produção empurrada (MRP, MRP II e ERP). Gestão de Estoques em 

sistemas de produção puxada (Just in Time e Kanban). Gestão de estoques em sistemas híbridos (Puxado 

e Empurrado). Dimensionamento de movimentação e armazenagem, unitização e embalagem. 

Bibliografia Básica 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materials e distribuição física.  
São Paulo: Atlas, 2013. 
 
CORRÊA, Henrique Luiz. Planejamento, programação e controle da produção. SP: Atlas, 2013. 
 
FLEURY, Paulo Fernando. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. SP: Atlas, 2013.  
 

Bibliografia Complementar 

CHOPRA, Sunil. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. SP: 
Pearson Prentice Hall, 2010. 
 
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. RJ: Campus, 2010. 

MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3.ed.- SP: Saraiva, 
2012. 

PAOLESCHI, Bruno. Logística industrial integrada: do planejamento, produção, custo e qualidade à 
satisfação do cliente. 3.ed.- SP: Érica, 2014. 

WANKE, Peter F. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: decisões e modelos quantitativos. SP: 
Atlas, 2011.  
 

MERCADOLOGIA Carga horária: 80h 

Ementa 
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Conceito de marketing. Filosofias de marketing. Mercado e estruturas de mercado. O que é marketing 

institucional e do consumidor. Análise de oportunidades, segmentação de mercado e serviços ao cliente. 

Marketing de relacionamento. Endomarketing. Estratégias de marketing. Conceito de Logística em 

marketing. Implantação de projetos de marketing: métodos e técnicas. 

Bibliografia Básica 

DIAS, Sergio. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 5.ed.- 
SP: 2011. 
 
LAS CASAS, Alexandre L. Marketing de serviços. SP: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

GIANESI, Irineu. Administração estratégica de serviços. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
MATTAR, Fauze Najib. Gestão de produtos, serviços, marcas e mercados. SP: Atlas, 2009. 
 
NEVES, Marcos Fava. Planejamento e gestão estratégica de marketing. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
URDAN, André Torres. Gestão do composto de marketing. SP: Atlas, 2011. 
 
ZENONE, Luiz Claudio. Marketing: conceitos, ideias e tendências. SP: Atlas, 2013. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA Carga horária: 40h 

Ementa 

Conceitos fundamentais de matemática financeira como subsídio para análise de operações financeiras. 

Utilização de planilhas eletrônicas para análise de operações financeiras. Utilização de planilhas 

eletrônicas para análise de operações financeiras. B6: Noções básicas de análise de investimentos 

Bibliografia Básica  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 11. ed.- SP: Atlas, 2010. 

MATHIAS, Washington Franco. Matemática financeira. SP: Atlas, 2010. 

PENIDO, Eduardo. Matemática financeira essencial. SP: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar 
BAUER, Udibert Reinoldo. Matemática financeira fundamental. SP: Atlas, 2008. 
 
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada, estratégias 
financeiras, orçamento empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
MERCHEDE, Alberto. Matemática financeira. SP: Atlas, 2001. 
 
TOSI, Armando José. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. SP: Atlas, 2009. 
 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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PROCESSOS ORGANIZACIONAIS Carga horária: 80h 

Ementa 

Conceitos básicos de organizações e estratégia na nova estrutura das empresas. Aprimoramento e 

conhecimentos dos novos indicadores de desempenho. Por que o planejamento é importante para a 

empresa. Diagnóstico estratégico: a missão, a visão, os valores e a ética; posicionamento estratégico da 

organização. Definindo estratégias: planos de ação. Sistema de Informação Gerencial. Orçamento 

estratégico. Gerenciamento da responsabilidade e sustentabilidade social. Implantação, acompanhamento 

e revisão do Planejamento Estratégico de RH. Gestão Participativa. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. RJ: Campus, 2007. 
 
DE SORDI, José Osvaldo. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. SP: 
Saraiva, 2008. 
 
 
FLEURY, Afonso. Estratégias empresariais e formação de competências. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar 

BULGACOV, Sergio. Manual de gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
CARAVANTES, Geraldo R. Administração: teorias e processos. SP: Pearson Prentice Hall, 2008. 
 
COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica. SP: Saraiva, 2013. 
 
MOLINARO, Luís F. R. Gestão de tecnologia e informação. RJ: LTC, 2015. 
 
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias. RJ: Campus, 2004. 
 

 

SISTEMAS DE TRANSPORTES Carga horária: 80h 

Ementa 

O papel do transporte na estratégia logística; Operadores logísticos; Introdução ao estudo do transporte; 

Modais de transporte; Modal Aquaviário; Modal Aéreo; Modal rodoviário; Modal ferroviário; Modal 

dutoviário; Intermodalidade no Brasil; Transporte terceirizado. Operadores logísticos. 

Bibliografia Básica 

CAIXETA Fº., José Vicente. Sistemas de gerenciamento de transportes: modelagem matemática. SP: 

Atlas, 2001. 

DIAS, Marco Aurélio P. Logística, transporte e infraestrutura: armazenagem, operador logístico, gestão 

via TI, Multimodal. SP: Atlas, 2012. 

MOURA, Reinaldo A. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. SP: IMAM, 

2010. 

 

Bibliografia Complementar 
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CAIXETA Fº, José Vicente. Gestão logística do transporte de cargas. SP: Atlas, 2010. 

KEEDI, Samir. Logística, transporte, comércio exterior e economia em conta-gotas. SP: Aduaneiras, 

2007. 

MOURA, Reinaldo A. Equipamentos de movimentação e armazenagem. SP: IMAM, 2008. 

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à logística 

internacional. SP: Aduaneiras, 2009. 

SILVA, Luiz Augusto T. Logística no comércio exterior. SP: Aduaneiras, 2011. 

 

 

 

 

 

 

3º SEMESTRE 

SISTEMAS DE QUALIDADE Carga horária: 80h 

Ementa 

A função da qualidade. Políticas e objetivos da qualidade. Correntes de pensamento sobre qualidade. 

Terminologia de sistemas de qualidade. Os ambientes, o planejamento e gestão da qualidade. O modelo 

de qualidade in-line. A qualidade off-line. A ênfase do cliente na estrutura da qualidade total. Ferramentas e 

estratégias para implantação da qualidade total. Avaliação da qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade 

– SGQ 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Marly. Gestão da qualidade: teoria e casos. RJ: Campus, 2012. 

CORRÊA, Henrique Luiz. Administração de produção e operações: manufatura e serviços: uma 

abordagem estratégica. 3.ed.- SP: Atlas, 2012. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. SP: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BERSSANETI, Fernando Tobal. Qualidade: conceitos e aplicações em produtos, projetos e processos. SP: 
Blucher, 2013. 
 
CARPINETTI, Luiz César. Gestão da qualidade ISO 9001:2008: princípios e requisitos. SP: Atlas, 2009. 
 
EUREKA, William E. Perspectivas gerenciais do desdobramento da função qualidade. RJ: 
Qualitymark, 2003. 
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LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade total em serviços: conceitos, exercícios, casos práticos. SP: 
Atlas, 2008. 
 
VIEIRA, Sonia. Estatística para a qualidade: como avaliar com precisão a qualidade em produtos e 
serviços. RJ: Campus, 1999. 

 

 

GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO Carga horária: 80h 

Ementa 

Conceitos, métodos e análise da liquidez. Planejamento e controle para um eficiente uso do caixa. 

Equilíbrio financeiro e necessidades de capital de giro. Integração entre o capital de giro, caixa e lucro.. 

Fluxo de Caixa - ativo e passivo. Gestão do Capital de Giro: Ciclo Operacional e Financeiro. Identificação 

da Necessidade do Capital de Giro em Moeda e Tempo. 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
PORTO, José Maria. Manual dos mercados financeiros e de capitais. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
ROGANTE, Sergio. Mercado financeiro brasileiro. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, Alexandre. Administração do capital de giro. SP: Atlas, 2012. 

CAVALCANTE, Francisco. Mercado de capitais: o que é, como funciona. RJ: Campus, 2005. 

VIEIRA, Marcos Villela. Administração estratégica do capital de giro. SP: Atlas, 2008. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio. Fundamentos de economia. SP: Saraiva, 2012. 

WESSELS, Walter. Microeconomia: teoria e aplicações. SP: Saraiva, 2010.  

 

ESTATÍSTICA APLICADA Carga horária: 40h 

Ementa 

Fundamentos da Estatística. População e Amostra. Distribuições de frequências. Representações Gráficas. 

Medidas de posição. Medidas de Variabilidade. Probabilidade. Procedimentos estatísticos a problemas de 

pesquisa. 

Bibliografia Básica 

BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. SP: Saraiva, 2003. 

CRESPO, Antonio A. Estatística fácil. SP: Saraiva, 2014. 

DOWNING, Douglas. Estatística aplicada. SP: Saraiva, 2006. 

Bibliografia Complementar 

TRIOLA, Mário F. Introdução à estatística. RJ: LTC, 2008. 

BOLFARINE, Heleno. Elementos de amostragem. SP: Edgard Blücher, 2005. 
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COSTA, Sergio Francisco. Introdução ilustrada à estatística. SP: Harbra, 2005. 

VIEIRA, Sonia. Elementos de estatística. SP: Atlas, 2012. 

VIEIRA, Sonia. Estatística básica. Cengage Learning, 2011. 

 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO: TRABALHISTA E EMPRESARIAL Carga horária: 80h 

Ementa 

Introdução ao estudo da Ética, da Moral e dos Costumes, sua integração com o Direito, e campos de 

aplicação: Direito Constitucional, Direito Civil, Código de Ética, Código de defesa do Consumidor, Direito 

Autoral. Direito do Trabalho; Direito Comercial Competência tributária. Legislação tributária. Legislação 

aduaneira. Regimes aduaneiros especiais. Acordos de cooperação aduaneira. 

Bibliografia Básica 

MARTUSCELLI, Fernando J. N. Elementos de direito tributário. SP: Miz\uno, 2001. 

MOREIRA, Joaquim Manhães. A ética empresarial no Brasil. SP: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de legislação social: direito do trabalho. SP: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar 

COSTA, Armando Casimiro. CLT-LTr. SP: LTr, 2014. 

CURIA, Luiz Roberto. Código tributário nacional, constituição federal e legislação complementar. SP: 

Saraiva, 2014. 

SAVATER, Fernando. Ética para meu filho. SP: Martins Fontes, 2002.p 

FADIMAN, J.  Teorias de personalidade. SP: Harbra, 2002. 

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração. SP: Atlas, 2010. 

 

MODELOS DE LIDERANÇA Carga horária: 80h 

Ementa 

As teorias sobre a liderança: tipos e modelos de liderança, a relação entre líder e liderado, características e 

traços de personalidade de um líder. Fatores que compõem a liderança. A relação entre liderança e o seu 

posicionamento frente à crise. Resistência a mudança. Mudança organizacional. Administração de conflitos 

e solução de problemas. Técnicas de negociação e assertividade. 

Bibliografia Básica 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. O líder eficaz.  SP: Atlas, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. RJ: Campus, 2005. 

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano. RJ: Campus, 2009. 
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KHOURY, Karim. Liderança é uma questão de atitude. SP: Senac, 2009. 

REIS, Germano Glufke. Avaliação 360 graus: um instrumento de desenvolvimento gerencial. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

FLEURY, A. e FLEURY, M.T. Aprendizagem e inovação organizacional: as experiências do Japão, 

Coréia e Brasil. 2ª Ed.  São Paulo, Atlas, 1997.  

SENGE, P., A quinta disciplina. A Arte da Aprendizagem Organizacional. São Paulo, BEST SELLERS, 

2000. 

 

 

GERENCIAMENTO DE PESSOAS Carga horária: 80h 

Ementa 

A motivação, suas teorias (Abraham Maslow, Frederick Hezberg, Curt Lewin e outros).Processo 

motivacional e as relações entre motivação, identificação e comprometimento com o trabalho e a 

produtividade. Valores e cultura organizacional e diagnóstico de clima organizacional. Relação entre o 

clima organizacional e desempenho. 

Bibliografia Básica 

BOHLANDER, George. Administração de recursos humanos. SP: Cengage Learning, 2009. 

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. SP: Prentice Hall, 2005. 

WAGNER, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento organizacional: criando vantagem 

competitiva. SP: Saraiva, 2008. 

Bibliografia Complementar 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. SP: Atlas, 2010. 

PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. SP: LTR, 2004. 

TEIXEIRA, Gilnei Mourão. Gestão estratégica de pessoas. RJ: FGV, 2010. 

LACOMBE, F. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo : Saraiva, 2005. 

VOLTOLINI, R. Terceiro setor: planejamento e gestão. São Paulo: SENAC, 2004. 

 

4º SEMESTRE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Carga horária: 40h 

Ementa 

As implicações da aplicação da Logística Moderna. A questão ambiental. Segurança Operacional. 

Relacionamento com o público. Logística reversa Responsabilidade Social. Teorias sobre o 

desenvolvimento. Críticas às visões economicistas do desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento 

econômico-social. 

Bibliografia Básica 
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ASHLEY, Patricia Almeida. Ética e responsabilidade nos negócios. SP: Saraiva, 2008. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. SP: Atlas, 2008. 

TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. SP: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar 

ESTEVES, Sérgio. O dragão e a borboleta: sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios. SP: 

Axis Mundi, 2000. 

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 

ambiental. SP: Atlas, 2011. 

WEBER, K. A empresa sustentável. RJ: Campus, 2007. 

MAGERA, Márcio. Os empresários do lixo: um paradoxo da modernidade. SP: Átomo, 2001. 

MAGERA, Márcio. Os caminhos do lixo. SP: Átomo, 2013. 

 

EMPREENDEDORISMO E ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS Carga horária: 80h 

Ementa 

Atitude empreendedora. Identificação de oportunidades de negócios. Gerenciamento de recursos. 

Planejamento, abertura e administração de negócios. Planejamento financeiro. Marketing. Legislação e 

Normas para estabelecimento de um empreendimento. 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se 

diferenciar na sua empresa. RJ: Campus, 2008. 

DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. RJ: Campus, 2005. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho R. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação direcionadas para o 

plano de negócios. SP: Atlas, 2014. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. SP: Saraiva, 2004.  

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. SP: Pioneira Thomson, 2014. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. SP: Cultura, 2008. 

BENNIS, W. G. e NANUS, B. Líderes: estratégias para assumir a verdadeira liderança. Harbra, 1998.  

DRUCKER, P. O gerente eficaz. SP: LTC, 1987. 
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PROJETOS Carga horária: 80h 

Ementa 

Temas e técnicas contemporâneos em gestão de projetos na área administrativa. 

 

Bibliografia Básica 

BARROS, Betânia Tanure. Gestão à brasileira. São Paulo: Atlas, 2007. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar ideias em resultados. 

SP: Atlas, 2010. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos: teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica, 2013. 

Bibliografia Complementar 

COLLINS, James C. Feitas para durar: práticas bem-sucedidas de empresas visionárias. RJ: Rocco, 

1995. 

KIM, W. Chan. A estratégia do oceano azul: como criar novas mercados e tornar a concorrência 

irrelevante. RJ: Campus, 2005. 

MARTIN, John D. Gestão baseada em valor. RJ: Qualitymark, 2004. 

HONG, Y. C.. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada.  3.ed.- São Paulo: Atlas, 2006.  

CLOSS, D. J.; BOWERSOX, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da 

cadeia de suprimento. SP: Atlas, 2010. 

 

PRODUÇÃO E CADEIA DE SUPRIMENTOS Carga horária: 80h 

Ementa 

Administração de operações produtivas e sua contribuição para a estratégia das organizações.  A operação 

produtiva. Desenvolvimento de metodologia para a solução de problemas relacionada aos processos 

produtivos organizacionais, planejamento e programação dos processos finalísticos e integração da cadeia 

produtiva (estrutura e estratégia). Avaliação de fornecedores, medição e controle dos processos de 

produção.  A gestão de projetos. O projeto do produto e a seleção de processos. 

Bibliografia Básica 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. SP: Cengage, 2014. 

CORRÊA, Henrique Luiz. Administração de cadeias de suprimento e logística: o essencial. SP: Atlas, 

2014. 

CORRÊA, Henrique Luiz. Sistemas de logística reversa: criando cadeias de suprimento sustentáveis. SP: 

Atlas, 2013. 

Bibliografia Complementar 

CONTADOR, José Celso. Gestão de operações: a engenharia de produção a serviço da modernização da 
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empresa. SP: Edgard Blücher, 2007. 

GRANT, David B. Gestão de logística e cadeia de suprimentos. SP: Saraiva, 2013. 

PIRES, Sílvio. Operadores logísticos: integrando operações em cadeias de suprimento. SP: Atlas, 2010. 

FAYOL, H. Administração industrial e geral. SP: Atlas, 1994. 

MOTTA, Paulo Roberto. Novas ideias em administração. RJ: FGV, 2006. 

 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO   Carga horária: 80h 

Ementa 

Introdução aos sistemas de informação, sistemas de informação nas organizações, sistemas de 

processamento de transações, sistemas de sistemas de informações gerenciais, sistemas de suporte ao 

executivo, Inteligência Artificial e sistemas especialistas, segurança, privacidade e questões éticas em 

sistemas em sistemas de informação. Gestão da tecnologia da informação: conceitos e componentes; 

tecnologia da informação e as organizações; infra-estrutura da tecnologia da informação; tendências em 

tecnologia da informação; tecnologias emergentes e suas aplicações empresariais. 

Bibliografia Básica 

 

BALLESTERO ALVAREZ, María Esmeralda. Manual de organização, sistemas, métodos: abordagem 

teórica e prática da engenharia da informação. SP: Atlas, 2010. 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do século 

XXI. SP: Atlas, 2009. 

MANSUR, Ricardo. Governança de TI verde: o ouro verde da nova TI. RJ: Ciência Moderna, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. SP: Atlas, 2008. 

CASSARO, A. Carlos. Sistemas de inforamções para tomadas de decisões. SP: Cengage Learning, 

2010. 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado das novas tecnologias da informação 

e introdução à gerência do conteúdo e do conhecimento. SP: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Djalma P. R. Sistemas de informações gerenciais: estratégias, táticas, operacionais. SP: 

Atlas, 2009. 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação. SP: Cengage Learning, 2011. 

 

 

LIBRAS (Optativa) Carga horária: 40h 

Ementa 
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Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS): fonologia, morfologia e sintaxe. Uso de 

LIBRAS em contexto real de comunicação. Curso básico de LIBRAS. 

Bibliografia Básica 

(14)GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a Libras. SP: Parábola, 2013. 

(8)HONORA, Marcia. Livros ilustrado de língua brasileira de sinais. SP: Ciranda Cultural, 2011. 

(14)PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. SP: Pearson Prentice Hall, 

2013. 

Bibliografia Complementar 

(2)BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de Libras – Língua Brasileira de Sinais. SP: Global, 2011. 

(16)GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa? SP: Parábola, 2014. 

(6)LACERDA, Cristina Broglia. Intérprete de Libras: em atuação na educação infantil e no ensino 

fundamental. RS: Mediação, 2009. 

(4)QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. RS: Artmed, 2008. 

(6)_______________________. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. RS: Artmed, 2007. 

 

 

 

 

1.5. Metodologia 
 

Os seguintes princípios deverão nortear as práticas acadêmicas da Instituição. 

Com a intenção de alinhar o processo de ensino e aprendizagem às constantes 

mudanças científicas e tecnológicas, a Faculdade de Tecnologia Porto das Monções, 

adota uma metodologia institucional diferenciada Interdisciplinaridade: aprendizado 

da teoria à prática, com foco no aprendizado na prática que aborda a ação educativa 

na participação ativa e crítica do aluno em sua aquisição de conhecimentos práticos e 

teóricos, em seu desenvolvimento de habilidades e em sua formação de valores e 

atitudes, processos nos quais os conteúdos necessitam ser trabalhados de modo a 

constituírem os fundamentos para que os estudantes desenvolvam as competências 

necessárias ao exercício profissional e à sua participação crítica na sociedade atual, 

possibilitando também que ocorra a aprendizagem significativa e relevante. Dessa 

forma, a aprendizagem estará voltada para o desenvolvimento integral do aluno, que 

será compreendido em sua totalidade e, como um todo, deve desenvolver-se.  
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Desse modo, pensando em favorecer o aprendizado na prática, e com a 

intenção de diversificar as metodologias de ensino e aprendizagem de seus alunos, a 

Faculdade de Tecnologia Porto das Monções, fundamentada na Portaria Ministerial nº 

4.059/2004, que estabelece que até 20% da carga horária total dos cursos possa ser 

oferecida na modalidade semipresencial, para os cursos reconhecidos, inclui atividades 

semipresenciais por meio de Atividades interdisciplinares, e nos cursos não 

reconhecidos atua com base na Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007 – CNE/CES, 

desenvolvidos em efetivo trabalho discente.  

O aluno aprofundará seus conhecimentos por meio das atividades 

interdisciplinares. Essas atividades são um primeiro método ou técnica de ensino 

para tornar o educando independente do professor, orientando-o para estudos futuros e 

participação na sociedade (NÉRICI, 1992). As atividades interdisciplinares apresentam 

duas funções principais; a primeira é de consolidação dos conhecimentos por meio de 

uma combinação da explicação do professor com exercícios e uma visão de mundo, na 

leitura, análise, discussão e resolução de problemas a partir de bibliografia 

multidisciplinar. A segunda, é a busca da solução dos problemas por meio de questões 

que os alunos possam resolver criativamente e de forma independente (LIBÂNEO, 

1994). Essas atividades interdisciplinares, basicamente, mas não só, se desenvolvem 

nas Práticas e Estudos Dirigidos PAAD/EDP, conforme regulamento, e explicitado 

abaixo no item Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, 

como parte integrante das notas de todas as disciplinas.  

As Práticas  e Estudos Dirigidos PAAD/EDP, de modo institucionalizado, além de 

possibilitar a interdisciplinaridade, a tratativa de temas correlatos às disciplinas e de 

temas complementares, é o espaço para desenvolvimento das temáticas dos eixos 

referentes aos direitos humanos, sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão; 

acessibilidade arquitetônica, tátil, visual, motora, cognitiva, atitudinal, pedagógica, 

comunicacional; exclusão de minorias; questões de história e cultura afrodescendentes 

e indígenas; questões de gênero e sexualidade; biodiversidade; ecologia; novos mapas 

sócio e geopolíticos; globalização; educação ambiental; entre outros.  

Essas práticas, institucionalizadas pela Portaria DIR No. 01_02/2014, com 

suporte no Projeto de Acessibilidade e Inclusão – PAI, serão aplicadas em todas as 

disciplinas de todos os cursos como parte integrante da formação dos discentes e 
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comporão parte da nota de aprovação das disciplinas, conforme explicitado mais 

abaixo no item: Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem.  

  O curso estabelece como metodologia principal o aprendizado baseado na 

prática, corroborando a metodologia Institucional, na qual se faz necessária a 

participação não só do corpo administrativo, mas, principalmente, do comprometimento 

do corpo docente da Instituição. Para que isso se torne real e aplicável, elenca como 

estratégias metodológicas: 

 

1.5.1. Relação teoria e prática 
 

  A relação teoria e prática pode ser entendida como eixo articulador da produção 

do conhecimento, servindo para o educando usufruir de possibilidades futuras de 

inserção no mercado de trabalho, assim como potencializando o aprendizado teórico 

em si. 

   A idéia de relacionar teoria e prática não consiste em atividades exclusivas de 

sala de aula, pois o aprendizado se dá em todos os espaços disponíveis. 

        Terá início com os estudos de caso interdisciplinares e culminará com uma 

abordagem com foco na funcionalidade do sistema e não na sua estrutura. 

    

1.5.2. Estímulo à curiosidade científica 
 

Apesar de o projeto estar embasado numa perspectiva que visa à formação 

crítica do aluno, o curso, na interação de suas disciplinas, incentivará a observação e a 

curiosidade, fomentando o interesse no entendimento do por que das situações 

práticas. A busca pela origem dos processos e o fim a que se destinam, torna-se fator 

preponderante ao desenvolvimento de tal curiosidade. 

          Pretende-se, no decorrer do curso, constituir grupos de afinidade com 

determinados fenômenos, e incentivar a busca de suas origens, inicialmente por um 

modelo cartesiano de decomposição dos processos. À medida que os interesses 

evoluem, outros métodos científicos deverão substituir o modelo inicial de investigação, 

a fim de criar, de forma sistêmica e constante, o hábito da descoberta das origens dos 
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procedimentos e de se obter resultados, considerando as contingências da área e sua 

demanda, de forma a ajustar esse modelo de acordo com as necessidades. 

 

 

 

1.5.3. Enriquecimento Curricular 
  

   O Ensino, voltado para a formação prática e construção do conhecimento, não 

pode se pautar numa estrutura curricular rígida, baseada unicamente num enfoque. 

Vivemos numa realidade interdisciplinar, em que os conteúdos devem ser dinâmicos e 

flexíveis, acompanhando as necessidades de se aprender com a prática e de modo 

permanente. 

   Desta maneira, o enriquecimento curricular apresenta-se como elemento 

primordial na estruturação dos currículos de modo a atender tanto às demandas da 

sociedade moderna quanto àquelas que se direcionam a uma dimensão criativa e 

libertária para a existência humana, constituindo-se não apenas em possibilidade, mas 

em condição necessária a efetivação de uma formação profissional de qualidade. 

           Esse enriquecimento ocorre exatamente com as experiências práticas que o 

aluno usufrui, por intermédio de participações nas diversas atividades que o entorno lhe 

propicia, como as atividades em feiras, congressos, eventos e que, conseqüentemente, 

faz um paralelo com as disciplinas abordadas em sala de aula. 

 

1.5.4. Integração com o mercado de trabalho 
 

   Nos dias atuais o mercado de trabalho está, cada vez mais, exigindo 

profissionais altamente qualificados. Qualificação esta que leva o profissional a interagir 

com pessoas, coordenar informações e interpretar de maneira dinâmica a realidade em 

que está inserido. 

         Atualmente, o mercado de trabalho para os Curso Tecnológicos é diversificado, 

amplo, emergente e crescente.  
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   Para que o profissional desenvolva todas essas habilidades, o Curso de 

Tecnologia prevê a realização de atividades de integração com o mercado de trabalho, 

destacando-se as atividades interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

1.5.5. Estudos Dirigidos e Práticas - EDP-PAAD 
 

A FAMO, em seus cursos e em atendimento ao disposto na legislação, institui 

em todos os cursos autorizados o cumprimento da carga horária total dos seus cursos, 

conforme dispõe a Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007 – CNE/CES, por meio de 

efetivo trabalho discente, na forma de estudos dirigidos e práticas que comporão a 

carga horária das disciplinas. Essas atividades podem ser atividades práticas correlatas 

às disciplinas do curso, de pesquisa, seminários, monitoria, semanas de cursos, 

projetos inter e multidisciplinares, práticas, artigos, eventos, visitas técnicas, entre 

outros. 

Constituem atividades práticas aquelas que, sob a orientação docente, são 

desenvolvidas através de suportes pedagógicos em espaços de classe ou extraclasse, 

como: práticas de laboratório, oficinas, visitas técnicas, estudos dirigidos, seminários, 

projetos, atividades em biblioteca, estudos de caso, entre outros.  

Desse modo, atende à legislação no que tange à carga horária expressa na 

Matriz Curricular de seus cursos. 

 
1.5.6. Semipresencialidade 

 

A FAMO, sempre em atendimento à Legislação, institucionaliza, pela Resolução 

Consup 01_01/2014 DE 30/01/2014, a implementação de 20% de semipresencialidade 

em todos os cursos reconhecidos, como integrantes da carga horária descrita na Matriz 

curricular de seus cursos. 

Segue o disposto na Portaria n° 4.059 de 10 de dezembro de 2004, publicada no 

DOU em 13 de dezembro de 20014: “as instituições de ensino superior poderão 
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introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade 

semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto na 

Portaria”.  

§ 1º: Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial como 

quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem 

centrados na auto aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados 

em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota.  

 § 2°: Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou 

parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso.” 

  

Faculta-se ao aluno a realização de Estágio Não obrigatório, como atividade 

opcional, nos termos da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. No âmbito da 

Faculdade, o Estágio Não obrigatório orienta-se por normas emanadas das 

Coordenações Gerais. 

 
Em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005, que 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Tecnologia, na FAMO optou-

se pela não realização do estágio, de acordo com o Art. 7º transcrito a seguir: 

 

1.6. Estudos Integradores 

 

Os estudos integradores no Curso Tecnológico, serão desenvolvidas no decorrer 

dos períodos, serão praticadas atividades como visitas técnicas a empresas, feiras, 

congressos, eventos, palestras, atividades na FAMO, mais os eventos focados nas 

atividades voltadas à Semana dos Cursos, o que ocorrerá na primeira semana de 

setembro. 

A FAMO, a partir de seu PDI, faculta e promove atividades complementares a 

todos os alunos e cursos da Instituição, por meio de semi-presencialidade, realizando 

atividades interdisciplinares, práticas, seminários, semanas de curso, palestras, 

atividades teatrais, de música, cinema, workshops. Essas atividades possibilitam e 
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incentivam, também, a participação extracurricular em atividades de iniciação científica, 

cultural e de extensão. 

Esses estudos serão analisados pela coordenação do curso e ou por 

professores responsáveis pelas atividades pertinentes, onde o aluno será aprovado ou 

reprovado. 

 

 

 

1.7. Apoio ao Discente 

a) Programas de apoio pedagógico e financeiro 

O apoio pedagógico da Faculdade de Tecnologia Porto das Monções  está 

orientado à oferta de outras fontes de estudo além daquelas da biblioteca. Dentre tais 

fontes são consideradas as orientações feitas por meios eletrônicos, artigos de 

orientação específica para cada área do conhecimento, fóruns virtuais, palestras e 

debates. Além destes, a Instituição mantém à disposição dos acadêmicos um banco de 

imagens (vídeos/DVDs) que poderão ser consultados objetivando uma compreensão 

maior de determinados fenômenos relacionados à área de formação de cada um deles. 

Também são organizadas, anualmente, semanas específicas relacionadas às 

áreas de formação de cada um dos cursos além de workshops para apresentação de 

trabalhos.  

A Instituição mantém apoio financeiro destinado aos monitores (que acontece 

em forma de bolsas num montante de 10% do valor da mensalidade paga). Além desse 

apoio, a Instituição também incentiva a participação de seus alunos em eventos 

científicos ligados à área de conhecimento de cada um deles cuidando, para isso, do 

reembolso e despesas relacionadas à inscrição, hospedagem, alimentação e 

hospedagem. 

Além de tais apoios, a Faculdade também oferta de bolsas de estudos (1) a 

fundo perdido, (2) restituíveis, com ressarcimento que pode se dar até após a 

conclusão do curso, além de estar associada a programas como (3) o FIES, (4) o 

PROUNI e (5) a Escola da Família do governo do estado de São Paulo. 
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b) Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psico-

pedagógico) 

A Instituição dispõe de programas para estímulo à permanência que podem ser 

verificados nas disciplinas oferecidas com a intenção de nivelamento por professores 

titulares em dias distintos das atividades regulares da Instituição. Além disso, estão à 

disposição dos alunos monitores selecionados dentre o corpo discente que apresentem 

um bom rendimento. 

Com o objetivo de disponibilizar orientação psicopedagógica a estudantes da 

graduação, a FAMO mantém um programa de Apoio Psicopedagógico. O programa 

busca acompanhar estudantes nas suas necessidades de aprendizagem, 

relacionamento intra e interpessoal, orientação profissional e condições de 

acessibilidade objetivando colaborar com o equilíbrio de seus acadêmicos e um real 

aproveitamento das oportunidades oferecidas pela Faculdade. 

c) Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil) 

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Acadêmico, 

regido por regimento próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação 

vigente. 

A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade 

acadêmica e o aprimoramento da Faculdade, vedado atividades de natureza político-

partidária, bem como a participação em entidades alheias à Faculdade. 

É de competência do Diretório Acadêmico indicar os representantes discentes, 

com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Faculdade, vedada a acumulação 

da representatividade. O Diretório Acadêmico possui espaço específico para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

d) Ouvidoria 

O corpo discente dispõe de um meio de comunicação direta com a FAMO por 

intermédio da Ouvidoria. As informações deixadas por e-mail serão encaminhadas ao 

Ouvidor, encaminhadas automaticamente aos setores responsáveis. Far-se-á 

tabulação dos dados, apontando o andamento do processo em prazo máximo de 24 
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horas. Será apontado se houve solução, caso não, quais as providências a serem 

tomadas. Quando da solução, qual setor e o prazo de realização serão computados. 

Todos esses dados tabulados serão enviados à CPA, para geração de dados 

avaliativos e de gestão institucional. 

 

e) Acompanhamento dos egressos 

A Instituição promove pesquisa com os egressos de seus cursos na intenção de 

compreender suas dificuldades e evolução sendo também um mecanismo para a 

promoção de um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos. Por 

meio dessa pesquisa a Instituição pode mensurar as reais necessidades de ajustes de 

suas políticas e modelos pedagógicos e também avaliar a adequação da formação do 

profissional para o mercado de trabalho. 

 

f) Requisitos de Acesso 

 

O ingresso dos alunos ao curso se dará mediante a realização de concurso 

vestibular para portadores de diploma do ensino secundário em instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação. Em casos de candidatos com diplomas 

obtidos no exterior, estes devem ter o reconhecimento pelo MEC. Para candidatos com 

diploma de curso supletivo, somente serão aceitos os cursos reconhecidos oficialmente 

pelo MEC. 

Ademais, serão aceitas matriculas por suficiência e transferência de outras 

instituições de ensino superior. Poderão cursar atividades pedagógicas alunos 

matriculados nos cursos de graduação da Faculdade de Tecnologia Porto das 

Monções, dentro do espírito da flexibilização curricular. 

 

g) Organização Estudantil e Participação Dos Discentes Nos Órgãos 
Colegiados 
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Uma IES se fortalece, sobretudo, por meio da participação ativa e consciente da 

comunidade interna, especialmente, do corpo discente. Justamente por isso, a 

representatividade é estimulada, de maneira que cada turma tenha representantes de 

sala. Os representantes de sala terão um calendário de reuniões periódicas com a 

coordenação de curso. Eleitos por votação, esses alunos desempenham um importante 

papel no processo de comunicação da instituição com o corpo discente. Além da 

função de representantes de sala, os estudantes escolhidos por seus pares também 

participam dos órgãos colegiados, conforme as disposições regimentais. 

 

h) CPA – Comissão Própria de Avaliação 

 

O corpo discente realizará semestralmente reuniões com o colegiado do curso e 

membros da CPA, nas Câmaras de Avaliação Discente, cujos apontamentos e 

discussões serão registrados em ata e servirão de base para a CPA, juntamente com a 

avaliação semestral do corpo docente e discente, realizar os relatórios do curso. Esses 

relatórios, juntamente com os resultados das avaliações externas (MEC/INEP de 

autorização, reconhecimento, ENADE), servirão de base de dados para uma melhor 

gestão do curso e de suas necessidades. 

 

i) Apoio Para Atividades Acadêmicas, Técnicas e Culturais e Mecanismos de 

Divulgação da Produção Discente 

Os eventos discentes na FAMO são apoiados e estruturados pela IES, tanto no 

âmbito do planejamento anual dos cursos quanto por iniciativa da Direção Geral e 

coordenações. Dentre os eventos organizados pelos cursos para exposição de 

resultados e trabalhos dos alunos estão: feiras profissionais; semanas temáticas; 

simpósios; encontros, palestras, workshops, visitas técnicas, sarau, entre outros.  

Os trabalhos são divulgados pela página da FAMO, no Acontece FAMO, no 

Jornal, em murais, entre outros.  

j) Iniciação Cientifica 

 

O PDI, pg.33, consta como política e prática institucional de pesquisa, incentivar 

os alunos à pesquisa e aprofundamento de conhecimentos. Abre-se edital para 
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participação dos alunos interessados, oferece-se bolsas e os alunos selecionados 

iniciam seus estudos, sempre sob orientação de professores mestres e ou doutores, 

tais esforços visam proporcionar ao aluno um currículo diferenciado e prepará-lo para 

um pós Lato e Strictu Sensu. 

 

 

 

 

 

1.8. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
 

A avaliação do curso é a avaliação das ideias deste Projeto Político Pedagógico 

e da forma como ele será implementado.  

O Projeto Pedagógico é um artefato coletivo que responde pelo pensamento 

educacional atual desta Instituição e, considerando a dinâmica interna e externa ao 

curso, ele prescinde de permanente reflexão e necessita de constante aperfeiçoamento 

e reformulação.  

O presente Projeto Pedagógico de Curso apresenta a estrutura do Curso 

Tecnológico, mas a busca pela qualidade das condições de oferecimento do curso é 

uma busca contínua pela avaliação, reformulação e reimplementação deste projeto 

pedagógico. Na medida em que os ambientes externo e interno ao curso se modificam, 

todas as partes deste projeto pedagógico necessitam ser revistas para adequar-se a 

novas realidades, tecnologias e ideias educacionais. 

Entre os pontos que precisam ser constantemente avaliados estão: 

 a efetividade dos princípios pedagógicos adotados no processo de ensino-

aprendizagem; 

 a efetividade dos métodos empregados na implementação do projeto; 

 a adequação do perfil do egresso às necessidades da sociedade como um todo 

e da comunidade local em particular; 

 o sucesso dos egressos em relação aos egressos de outras instituições. 

Devendo ser este projeto pedagógico um artefato coletivo, os professores, os 

alunos, a área administrativa e a direção da Instituição têm um compromisso com a sua 
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permanente reformulação, visando aprimorá-lo e adequá-lo a novas realidades para 

que a qualidade de oferta seja atingida. 

Entre as ações planejadas para a contínua avaliação e reformulação deste 

projeto pedagógico citamos: 

 discussão permanente deste projeto com NDE e professores, fazendo uso dos 

resultados da auto avaliação institucional – CPA, do ENADE, das atas das 

Câmaras de Avaliação Discente como meio para melhorar e melhor adequar o 

projeto às necessidades dos alunos, do mercado de trabalho, da sociedade e da 

Instituição; 

 motivação dos professores à pesquisa e implementação de métodos de ensino-

aprendizagem que possam contribuir para a melhoria da qualidade do curso e a 

consequente publicação destes resultados em conferências e revistas 

especializadas; 

 realização de workshops durante o planejamento acadêmico com objetivo de 

discutir trabalhos e ideias que possam vir a contribuir com o projeto pedagógico; 

 reunião da coordenação com os alunos no início de cada período letivo visando 

discutir este projeto e o planejamento do período. A participação crítica dos 

alunos em relação a este Projeto Político Pedagógico aumenta o nível de 

cobrança dos alunos e incentiva maior envolvimento dos professores também. 

O curso foi pensado pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE, composto, a 

princípio, por professores e pelo coordenador, que junto com o corpo docente, em 

reuniões de Conselho de curso,  com a AAPC, elaboraram o PPC e pensaram a matriz 

curricular e as diretrizes para o curso, sempre em conformidade com a legislação 

vigente, atendendo à Missão da FAMO e seguindo as Políticas de Ensino preconizadas 

no PDI.  

São previstas duas reuniões ordinárias de Conselho de Curso por ano, caso haja 

necessidade outras serão realizadas. Nestas, discutem-se os questionamentos 

levantados pelo NDE.  O Conselho do Curso, então, trabalha o planejamento das 

atividades, e de acordo com a experiência obtida no dia a dia com seus discentes, 

traçam novos rumos buscando a qualidade de ensino. Além disso, o Conselho, sempre 

em conformidade com o NDE trabalha na concepção da estrutura física (laboratórios, 
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equipamentos, reagentes, áudio visual, acervo bibliográfico, etc,) para melhor atender 

seus alunos. 

Na avaliação do curso são utilizados os dados colhidos pela CPA nas Avaliações 

Docentes, discentes e nas do Perfil docente e discente, bem como as postulações 

feitas pelos alunos junto à Ouvidoria. Além dessas, somam-se as falas colhidas na 

reunião das Câmaras Discentes, que, registradas em atas, são igualmente 

encaminhadas à CPA. 

A CPA elabora relatórios quantitativos e qualitativos que somados às falas 

colhidas, transforma-se em relatórios fenomenológicos do curso. 

É cultura da IES utilizar os resultados das avaliações da CPA como instrumento 

de gestão do curso.  

 Avalia-se a Instituição a partir de 10 dimensões que dão conta de todos os 

aspectos inerentes à Educação Superior como: Missão; Gestão e Infraestrutura; 

Ensino; Pesquisa; Extensão; Responsabilidade Social; Processo de Comunicação; 

Atendimento ao Aluno; Sustentabilidade Financeira e Corpo Social (alunos, professores 

e funcionários). 

Outro importante instrumento para a autoavaliação do curso são os resultados 

obtidos no ENADE que ajudam a avaliar tanto o desempenho discente, como o 

metodológico, e auxilia a repensar conteúdos e matriz, em função de atender às 

necessidades do perfil discente com relação ao mercado de trabalho.  

 Sempre no início do semestre letivo, a CPA faz um trabalho de sensibilização 

junto à comunidade acadêmica para a importância deste processo avaliativo. Além 

disso, na instância do Curso, são feitas as câmaras de avaliação, que reúne o 

Conselho de Curso e a Coordenação tanto para avaliação qualitativa do curso quanto 

para devolutiva do processo avaliativo em todas as suas dimensões.  

Todas essas ações tomam por base os documentos internos da FAMO que 

regem todos os cursos e, em igual importância, as Leis, os Conselhos da área e à DCN 

do curso. O NDE procura ficar atento às modificações legais que venham a surgir, 

garantindo legalidade e atualização ao curso e discentes. 
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1.9. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 

 
 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas, implantadas no 

processo de ensino-aprendizagem permitem executar, o projeto pedagógico do curso 

de maneira excelente, sendo de grande importância a contextualização do uso das 

tecnologias. Além disso, sabe-se que o uso do computador e da internet auxilia os 

alunos no ingresso em novas comunidades e culturas, bem como no enfrentamento de 

problemas significativos; e os educadores podem ajudá-los a dominar o amplo conjunto  

necessários para a era da informática. Esse princípio é observado em três tipos 

diferentes de programas: educação por via da informática, educação reforçada pela 

informática.  

. Laboratórios de informática 
 

Na FAMO, os laboratórios foram planejados para atender a todas as áreas, 

portanto sua concepção é de atendimento a todo corpo discente e docente da 

Instituição que necessita deste recurso. 

Para estudo, pesquisa, trabalhos e desenvolvimento de projetos e utilização dos 

recursos, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais  têm 

disponíveis os laboratórios, diariamente, das 08h às 22h, e aos sábados, das 8h às 

12h, sempre acompanhados e supervisionados por técnicos que prestam assistência e 

suporte na sua utilização. 

Os alunos tem acesso à Internet e produzem seus trabalhos acadêmicos em 

dois (02) laboratórios de informática, todos ligados à internet, disponibilizados em 

quantidade suficientes aos alunos. Todos os computadores estão ligados através de 

uma rede estruturada de plataforma Windows e interligados com a Internet Wirelles. Os 

laboratórios contam com técnicos que auxiliam os alunos nas suas necessidades 

concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. Além disso, os alunos dispõem 

ainda de computadores na Biblioteca, em alguns laboratórios específicos, dentre outras 

salas. A gestão de uso destes laboratórios está contemplada em Regulamento próprio, 

sendo de responsabilidade do Núcleo de Tecnologia e Informática - NTI. Os 

laboratórios de informática consistem em ambientes equipados com ar condicionado, 

bancadas para microcomputadores, projetores multimídia, tela de projeção e lousa, 

atendendo assim, de maneira excelente, considerando os aspectos quantidade de 
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equipamentos relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de 

acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do 

espaço físico. 

O horário de funcionamento, a política de uso e acesso e a manutenção e 

conservação dos equipamentos, tais como: qualidade do serviço, estado de 

conservação, plano de expansão e atualização, mecanismos de reparo e de 

aquisições, são: 

a) Horário de Funcionamento: os laboratórios asseguram acessos diários de 2ª 

à 6ª feira, no horário das 08h às 22h e aos sábados, no horário das 8h às 

12h, para que os docentes e discentes tenham condições de 

desenvolvimento de suas pesquisas, trabalhos e consultas. 

b) Política de Acesso e Uso: a utilização dos laboratórios é atividade essencial 

para o curso tanto dentro da carga horária como em outros horários, de 

acordo com a organização de cada disciplina e da administração dos 

laboratórios. As atividades em laboratório podem ser em grupo ou 

individualizadas, com acompanhamento do professor responsável pela 

disciplina, auxiliado por monitores e pessoal de apoio. 

c) Plano de Conservação e Atualização Tecnológica: a conservação e 

atualização dos equipamentos são feitas a partir de uma análise constante 

pelo pessoal técnico de apoio, coordenadores de curso e demais professores 

envolvidos, além do auxilio do pessoal da manutenção, os quais verificam a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes. 

A atualização dos softwares é feita também através de análise periódica do 

pessoal técnico do NTI, consideradas as sugestões de professores que 

utilizam os laboratórios como suporte para o desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

d) Plano de Manutenção: a manutenção de equipamentos, dependendo de sua 

amplitude, é assegurada pelo pessoal técnico do NTI ou através de contratos 

com os fornecedores e/ou consultorias para os equipamentos. A reposição 

de materiais de consumo é compatível com a demanda das atividades 

realizadas em cada semestre. 

e) Pessoal Técnico de Apoio: o pessoal técnico de apoio é formado por equipe 

de profissionais selecionados pelo NTI, tendo como responsabilidades a 
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formação técnica/tecnológica, manutenção e instalação dos equipamentos 

nos laboratórios, manutenção da gerência de redes (no caso de informática), 

biblioteca e demais setores, para que a Faculdade esteja sempre adaptada 

às novas tecnologias e consiga manter a qualidade de seus cursos. 

 

 

 

 

 
1.10. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem  

 

 
1.10.1. Sistema EDP 

 

Os EDPs (Estudos Dirigidos e Práticas) visam superar a frequente atitude 

passiva do discente diante das aulas, sendo uma resposta à necessidade de se 

estabelecer um espaço no qual o aluno coloca-se de maneira ativa em relação às 

disciplinas ministradas a partir da reflexão, da prática, do exercício, dos estudos 

dirigidos, da expressão e da avaliação crítica dos conteúdos estudados. 

Tendo em vista o perfil desejado para o egresso e os princípios metodológicos 

do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação abrange não apenas a aplicação 

de instrumentos avaliativos e seus resultados, mas também sua utilização como 

elemento orientador da ação educativa. Assim, entende-se a avaliação como um 

procedimento investigativo, mediante o qual possam ser gerados insumos, que 

permitam ao professor o diagnóstico da aprendizagem e do próprio processo de ensino 

e aprendizagem, na perspectiva de seu aprimoramento. Isso implica na tomada de 

decisões sobre o que manter e o que mudar na proposta de trabalho docente, 

concretizada no plano de ensino, visando à qualidade da aprendizagem. Neste sentido, 

as atividades avaliativas devem estar em consonância com os planos de ensino e ser 

coerentes com o trabalho desenvolvido pelo professor. 

Em função desta concepção, a avaliação, na FAMO, visa a: 
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 Verificar os avanços e as dificuldades dos alunos no processo de apropriação, 

construção e recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido, 

com vistas ao replanejamento, de modo contínuo. 

 Possibilitar aos alunos a tomada de consciência sobre seu desempenho, na 

perspectiva de seu envolvimento no processo de ensino e aprendizagem. 

 Verificar se os procedimentos metodológicos e os materiais 

usados/disponibilizados são eficientes. 

 Fornecer aos docentes elementos para a tomada de decisão quanto à promoção 

ou retenção dos alunos. 

Desse modo, a avaliação do desempenho escolar é feita de modo contínuo e 

permanente e mobiliza diferentes modalidades avaliativas: formativa (etapas parciais 

do processo de aprendizagem) e somativa (consecução dos objetivos do processo de 

ensino e aprendizagem), realizada por diversos meios: pela assiduidade do aluno, por 

sua eficiência nos estudos e pela produção de trabalhos escolares e de pesquisas.  

As avaliações e atividades devem estar de acordo com os planos de ensino e 

serem coerentes com o trabalho/discussão realizada em sala de aula.  

A FAMO prevê, em regimento institucional, os procedimentos gerais para o 

processo de ensino e aprendizagem, apropriados pelos cursos, conforme 

especificidades de seus conteúdos programáticos. 

Sendo a responsabilidade, do ponto de vista de planejamento e de 

gerenciamento, de sua execução pelas coordenações de curso em primeira instância, e 

dos professores das disciplinas como contribuintes, os EDPs deverão englobar um 

subconjunto dos estudos dirigidos, desenvolvido pelos coordenadores de cada curso e 

pelos professores em conformidade com a metodologia interdisciplinar, assim divididas: 

I) Avaliações 

No semestre serão aplicadas 3 (três) avaliações, que comporão 75% da nota do 

discente, cada uma correspondendo a 25% desse total, assim denominadas: A1; A2; 

A3. Na elaboração das avaliações, seus conteúdos ficam a critério do acordado entre 

Coordenação de Curso, NDE e colegiado, sempre em vistas ao PPC do curso, ao PDI 

e às Diretrizes Curriculares. Nessas avaliações o conteúdo será o trabalhado no 

bimestre das disciplinas. É facultado ao discente a realização de avaliação substitutiva 
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ao final do semestre, na eventualidade de o discente haver perdido uma das avaliações 

parciais (apenas uma por disciplina) que tenha perdido. Nesta avaliação, o conteúdo 

será o desenvolvido ao longo de todo o semestre. 

 

II) Estudos Dirigidos e Práticas  

Inserem-se no conjunto de atividades orientadas pelo professor que compõem o 

trabalho discente efetivo, o qual vai além das preleções e aulas expositivas, 

consolidando os conhecimentos e contribuindo para uma participação mais ativa e 

autônoma do aluno e a uma formação humanística do cidadão pleno. São atividades 

que ocorrem em laboratórios, na biblioteca, em espaço de livre escolha pelo aluno, 

para o desenvolvimento de fichamentos, pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de 

projetos, seminários, trabalhos individuais e em grupo, entre outros. 

A carga-horária dos Estudos Dirigidos e Práticas - EDPs é definida na matriz 

curricular e distribuída nos semestres, conforme planejamento do Coordenador, em 

conjunto com o NDE do Curso e previsão do projeto pedagógico do curso (PPC). 

Nos cursos já reconhecidos, os Estudos Dirigidos atendem ao disposto na 

Portaria Ministerial nº 4.059/2004, que estabelece que até 20% da carga horária total 

dos cursos reconhecidos possa ser oferecida na modalidade semipresencial. 

A avaliação dos EDPs constituem 25% da nota do discente, compondo a Média 

Final em conjunto com as três avaliações de cada semestre, (A1 – 25%) + (A2 – 25%) 

+ (A3 – 25%) + (EDPs – 25%) = 100%, atribuída para o aluno ao final de cada 

semestre letivo e seu registro deve ser feito no Diário de Classe da(s) disciplina(s), 

para documentação. 

Os EDPs podem ser de natureza diversa, tais como: 

 Estudos de caso; 

 Leitura, escrita e produção de textos sobre os conteúdos das disciplinas; 

 Listas de exercícios, voltadas para o formato ENADE e envolvendo os conteúdos 

ministrados; 

 Resolução de problemas subjacentes às disciplinas; 

 Projetos. 
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 Atividades e práticas envolvendo conteúdos de formação interdisciplinar podem 

ser desenvolvidas nas formas de: i) Leitura, reflexão, produção de textos; 

projetos e práticas, seminários, oficinas, envolvendo temas de formação geral, 

tais como: direitos humanos, sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão; 

acessibilidade arquitetônica, tátil, visual, motora, cognitiva, atitudinal, 

pedagógica, comunicacional; exclusão de minorias; questões de história e 

cultura afrodescendente e indígenas; questões de gênero e sexualidade; 

biodiversidade; ecologia; novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; 

educação ambiental, política, economia, ciência, arte e filosofia, entre outros; (ii) 

pesquisa, práticas relacionados a políticas públicas: educação, habitação, saúde 

e segurança; (iii) visitas técnicas, pesquisa, práticas relacionados a redes sociais 

e responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; relações interpessoais 

(respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida urbana e rural; inclusão/exclusão 

digital; cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; relações de 

trabalho, entre outros. 

 Práticas Pedagógicas Inovadoras  

A adoção da metodologia institucional “Interdisciplinaridade: aprendizado da 

teoria à prática” incentiva o docente a buscar novas experiências pedagógicas. Este 

desafio, apoiado por uma infraestrutura moderna e constantemente atualizada, permite 

a execução de projetos inovadores, conduzidos não somente no espaço de sala de 

aula, mas também em ações extraclasse. Considerando-se a metodologia institucional 

e os princípios metodológicos que a norteiam, a FAMO proporciona infraestrutura, 

acervo atualizado e equipamentos tecnológicos, para que o docente possa inserir, em 

seu fazer, novas experiências pedagógicas, conduzidas não somente no espaço de 

sala de aula, mas também em ações extraclasse, em ambientes virtuais 

semipresencialmente visando ao rompimento gradativo com o modelo transmissivo-

reprodutivo. 

O desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras encontra terreno fértil: 

 Nas propostas de realização dos Estágios Curriculares, com a construção de 

projetos que mobilizem conhecimentos e competências adquiridos e que 

possibilitem a inserção do aluno na realidade do mundo do trabalho e da 

comunidade. 



  

 

62 

 

 

 Na proposta do Trabalho de Conclusão de Curso (quando houver), que, 

igualmente, implica a mobilização de conhecimentos e competências, na 

discussão de questões problematizadoras, na resolução de situações-problema, 

na revisão bibliográfica etc. 

 Nas propostas das práticas laboratoriais, apoiadas em conhecimentos teóricos 

adquiridos. 

 No uso de novas tecnologias educacionais (recursos midiáticos, digitais, virtuais 

e audiovisuais), como meio facilitador da aprendizagem. 

 Na utilização de estudos de caso, visitas técnicas, participação em programas de 

extensão e de iniciação científica, no desenvolvimento dos conteúdos 

programáticos. 

As concepções e regulamentos das práticas pedagógicas estão registrados no 

projeto pedagógico de cada curso. Compete à Coordenação, ao NDE e ao Colegiado 

de Curso identificar e propor práticas inovadoras, observando-se as especificidades do 

curso, socializá-las e divulgar os resultados obtidos em função de sua aplicação, 

inclusive, como forma de capacitação docente. Os EDPs poderão ser realizados 

individualmente ou em grupo, a critério dos professores envolvidos nas disciplinas. Os 

professores contarão com o apoio de laboratoristas, mediadores e ou monitores na 

aplicação dos EDPs. 

Em consonância com a metodologia adotada na FAMO - “Interdisciplinaridade: 

aprendizado da teoria à prática”, parte integrante do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), devem orientar a concepção e a execução das atividades do EDPs 

os seguintes princípios metodológicos: 

a) Os princípios metodológicos que regem as atividades institucionais são 

fundamentados na interdisciplinaridade. Por meio da Metodologia 

“Interdisciplinaridade: aprendizado da teoria à prática” busca-se, no processo de 

ensino e aprendizagem, um diálogo entre a teoria e a prática, focalizando a ação 

educativa na participação ativa e crítica do aluno em sua aquisição de 

conhecimentos práticos e teóricos, em seu desenvolvimento de habilidades e em 

sua formação de valores e atitudes, processos nos quais os conteúdos 

necessitam de ser trabalhados de modo a constituírem os fundamentos para que 

os estudantes desenvolvam as competências necessárias ao exercício 
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profissional e à sua participação crítica na sociedade atual, possibilitando 

também que ocorra a aprendizagem significativa e relevante. Dessa forma, a 

aprendizagem estará voltada para o desenvolvimento integral do aluno, que será 

compreendido em sua totalidade. 

b) Se o processo de aprendizagem tem de possibilitar participação ativa e crítica do 

aluno, a sala de aula será um espaço de rica interação (professor/ aluno; 

aluno/aluno; aluno/conhecimento) e de criação e transformação de significados. 

Disso decorre a necessidade de a prática docente estar direcionada para a 

orientação de atividades que promovam construção compartilhada de 

conhecimento. A relação que se estabelece entre professores e alunos é, pois, 

de parceria e corresponsabilidade, na qual ambos trabalham pelo mesmo 

objetivo: a aprendizagem. 

c) O ponto de partida para a aprendizagem deve ser o conjunto de significados 

(formas de interpretação) que emerge da classe: aqueles que os alunos trazem 

de sua experiência cotidiana e paralela à escola, bem como os que são oriundos 

de sua vivência escolar, o que, tradicionalmente, é denominado de 

conhecimento prévio. Esse conjunto de significados adequadamente 

problematizado serve de ancoradouro para a construção de novos saberes, 

tornando-os significativos. Em outras palavras, a experiência/vivência no mundo 

social e cultural é a base para a criação e transformação de significados sobre a 

vida natural, individual e social, o que significa que a comunicação na aula deve 

começar pelo respeito aos esquemas de pensamento, sentimento e ação de 

cada aluno/cada grupo e pela sua mobilização. Proceder dessa forma concorre 

para a aprendizagem significativa, o que viabiliza um desempenho satisfatório 

diante das demandas específicas do ambiente acadêmico. 

Nessa perspectiva, a FAMO oferece aos alunos, sempre que possível, a 

possibilidade de aplicar em clínicas, núcleos de prática e laboratórios, o que aprendem 

em sala de aula, sempre supervisionados por docentes/mediadores/monitores 

vinculados às áreas profissionais escolhidas. 

 

1.10.2. Critério de Aprovação 
 

Como consta no Regimento: 
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Art. 54 - A verificação do aproveitamento escolar abrangerá sempre os 

elementos de assiduidade e eficiência, ambos eliminatórios por si mesmos. 

§ 1° - O aluno que não obtiver no mínimo 75% de comparecimento às aulas 

previstas, estará reprovado na disciplina, mesmo se a média das notas for suficiente 

para sua aprovação. 

§ 2° - A eficiência será julgada através da média das notas atribuídas a 

diferentes atividades programadas nos semestres, a critério do professor, através das 

suas áreas de conhecimento, tais como: 

 Provas escritas; 

 Trabalhos;  

 Seminários; 

 Pesquisas;  

 Arguições; 

 Participação nas atividades / classe.  

No semestre serão aplicadas 3 (três) avaliações, que comporão 75% da nota do 

discente, cada uma correspondendo a 25% desse total, assim denominadas: A1; A2; 

A3. As Avaliações (A1, A2, A3) e (A4) Estudos Dirigidos e Práticas (EDPs), cada um 

corresponde a 25% da Nota Final (NF).   

Nota Final (NF) é o somatório de A1, A2, A3 e (A4) EDPs, que corresponde à 

Média Final (MF) do aluno. O Exame (E) será apenas no caso da não obtenção de 

média mínima para aprovação. O Resultado Final (RF) é o somatório de E e NF nota 

final. Faculta-se ao aluno a realização de Prova Suplementar ao final do semestre, 

apenas para substituir uma avaliação perdida por disciplina.  

As notas das Avaliações e dos Estudos Dirigidos e Práticas são expressas na 

escala numérica de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), aplicando-se os critérios estatísticos de 

aproximação, conforme 0,0 a 0,24 = 0,0 (zero); de 0,25 a 0,74 = 0,50 (cinco décimos); 

de 0,75 a 0,99 = 1,0 (um inteiro). 

Na elaboração das avaliações, seus conteúdos ficam a critério do acordado 

entre Coordenação de Curso, NDE e colegiado, sempre em vistas ao PPC do curso, ao 

PDI e às Diretrizes Curriculares. 
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É considerado aprovado na disciplina, o aluno que obtiver NF igual ou superior a 

6,0 (seis) e que tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência aos 

trabalhos acadêmicos efetivos. 

Após o E (exame), considera-se aprovado o aluno cuja nota for igual ou superior 

a 5,0 (cinco). 

Observa-se que não serão oferecidas aos alunos atividades ou avaliações 

suplementares ao não comparecimento de um aluno em um EDPs, para o qual deverá 

ser atribuída à nota zero. 

Os critérios para aprovação e reavaliação (exame final) em uma disciplina são 

os mesmos definidos no Regimento da Instituição.  

As avaliações das disciplinas participantes dos EDPs deverão ser realizadas 

exclusivamente no âmbito deste programa, excetuando-se a prova de reavaliação.  

 

1.10.3. Prova de Aproveitamento de Estudos (PAE) 
 

Destina-se a alunos que apresentem “extraordinário aproveitamento nos estudos 

ou possuam conhecimento dos conteúdos programáticos”, conforme prevê o § 2.º do 

artigo 37 do regimento da FAMO, e o artigo 47, da LDB n°9394/96. Os requisitos 

básicos para participar deste processo avaliativo e as informações sobre as condições 

de inscrição para a prova e sua realização são divulgados, anualmente, mediante Edital 

da Prova de Aproveitamento de Estudos.  

1.10.4. Dependências 
 

A – Disciplina Não Presencial - DNP 

Disciplina não Presencial - DNP é uma dependência a ser cursada sem a 

necessidade de frequência nas aulas. Essa modalidade de oferecimento destina-se aos 

alunos com dependência que tenham sido aprovados por frequência e reprovados por 

nota. Para a realização da avaliação é agendada uma data estabelecida pela 

Secretaria Geral. 

B – Disciplina Ministrada Sob Orientação - DMO 
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Disciplina ministrada sob orientação - DMO é uma dependência a ser cursada de 

forma presencial, fora do horário regular das aulas, comumente aos sábados, em 

período de férias ou recesso escolar. 

Essa modalidade de oferecimento destina-se aos alunos com dependência que 

tenham sido aprovados por nota e reprovados por frequência ou em caso de adaptação 

com o consentimento do Coordenador. 

C - Prova Substitutiva 

Será oferecida ao aluno em data pré-estabelecida. Faculta-se ao aluno a 

realização de Prova Suplementar ao final do semestre, apenas para substituir uma 

avaliação perdida por disciplina. 

D - Reavaliação 

A prova de reavaliação deverá se limitar aos conteúdos específicos tratados em 

uma disciplina. 

É facultado planejar para as disciplinas que envolvam prática profissional ou 

projeto técnico a aplicação de atividades avaliativas adicionais. Para computação da 

média semestral estas atividades deverão estar associadas às demais atividades de 

conteúdo específico, compondo a média semestral. 

 

1.10.5. Plano para o Desenvolvimento do Trabalho Interdisciplinar e 
Multidisciplinar 

 

A - Objetivo Geral do Trabalho 

Diante do momento histórico que passamos, no qual o pensamento mecanicista 

e cartesiano preconiza a análise como método para a promoção do desenvolvimento 

científico, a FAMO, a partir deste momento, busca superar a simplicidade da 

internalização de conceitos e classificações prescrita pelo saber do outro e de maneira 

comprometida com a ética e a moral profissional, oferece um plano de desenvolvimento 

de trabalho interdisciplinar e multidisciplinar que possibilite ao aluno uma aprendizagem 

diária sobre os conteúdos apresentados nos cursos. A FAMO busca, assim, exercer um 

papel ativo para o alcance e a consolidação dos desempenhos individuais e de grupo, 
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além de tornar integrativo ao discente o manejo das teorias e dos instrumentos que 

fazem o cotidiano do profissional.  

Acredita-se na viabilidade desse trabalho enquanto comprometido com 

mudanças, incentivado por desafios e rupturas, ao mesmo tempo em que colabora 

para a instauração do exercício da autonomia, para a formação do profissional 

interessado na construção de referências práticas e teóricas que cativem o espírito 

tanto no nível intrapessoal quanto no coletivo. 

Atualmente, com as mudanças ocorridas na gestão das organizações, uma nova 

mentalidade está se formando no por quê da pesquisa interdisciplinar no campo 

acadêmico, por onde o conhecimento faz parte natural da criação humana cabendo à 

Instituição de Ensino Superior buscar o saber e suas atribuições e passá-los de uma 

forma atraente e lógica. A crença na FAMO parte de que a educação acadêmica é uma 

das premissas para se pesquisar dentro dos parâmetros recomendados e reconhecidos 

pelo público interessado nesses resultados. 

Para que haja pesquisa, necessita-se de conhecimentos e técnicas que 

conduzam o aluno ao desejo no saber do porque. A partir disso, o conhecimento segue 

por meio de interações e de mudanças. A ideia é estar atento às condições de 

participante ativo nesse processo e, por conseguinte, se ater às responsabilidades 

nesse processo. Portanto, no Curso Superior de Tecnologia, a pesquisa deverá 

significar ao aluno o cotidiano, o espaço do contexto da profissionalização. Esse 

espaço deverá ser permeável para a capacidade de questionar, de se reciclar, de 

continuar a aprender. 

O resultado que todos os envolvidos esperam do Curso é a formação e a 

transformação dos conhecimentos obtidos durante o Curso, somados à experiência 

profissional do aluno, indicando à FAMO o estado da arte das teorias, das técnicas e 

dos negócios, do comportamento humano em movimento nas organizações, na macro 

sociedade como, também, ser o indicador à FAMO do grau de conformidade do 

conhecimento gerado dentro dela e as necessidades da sociedade empregatícia. 

A FAMO acredita, assim, que uma das faces do aprender é aprender a atualizar-

se constantemente. Afirma-se isso tanto para o docente quanto para o discente e 

também para a Instituição como um todo. Todos os envolvidos poderão se transformar 
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em agentes ativos da revolução do conhecimento se nos anteciparmos às 

necessidades da sociedade. Essa é a grande finalidade do Trabalho Interdisciplinar, o 

estudo permanente, evoluindo na busca da inovação, mas com bases sólidas, nunca 

se desapropriando dos conhecimentos disponíveis, mas tendo-os como baliza para que 

não nos desviemos do objetivo comum que é o maior patrimônio que a Educação pode 

oferecer ao ser humano: o de participar do seu próprio desenvolvimento.  

B - Características do Trabalho 

Atividade de caráter teórico/prático/acadêmico que deverá ser desenvolvida em 

cada período do curso, fazendo uso das disciplinas da grade curricular de cada 

período. Obrigatoriedade de conteúdo interdisciplinar. Trabalho a ser desenvolvido em 

grupos com a exigência da apresentação escrita e oral no final a uma banca 

examinadora 

C - Fases do Trabalho 

 Fase de estudo pela equipe de professores sobre a(s) proposta(s) de trabalho; 

 Elaboração da normatização do trabalho; 

 Organização dos alunos em grupos (no máximo em 08); 

 Definição do núcleo ou tema para estudo (entre professores e alunos); 

 Divisão do trabalho entre grupos. Esta divisão deverá guardar plenos exercícios 

em cada etapa; 

 Coleta de informações e pesquisas sobre o núcleo, por cada setor do trabalho; 

 Elaboração do diagnóstico (de cada setor); 

 Apresentação dos diagnósticos para a sala (seminários). Essa fase promoverá a 

integração do trabalho para gerar proposições lógicas e objetivas.  

Ao final, a junção de todos os trabalhos (etapas) concluirão o plano total. Daí a 

sua importância da apresentação oral, para a vivência de todos os grupos sobre o 

trabalho. 

Elaboração do diagnóstico pelos grupos. 

Elaboração da parte escrita que deverá ser apresentada obedecendo as normas 

técnicas e metodológicas adequadas a este tipo de trabalho e entregues em uma via 
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aos professores do núcleo estruturante até a data definida em cronograma organizado 

pela equipe de professores. 

A avaliação deste trabalho valerá nota para as disciplinas participantes, com o 

efeito da média aritmética das notas obtidas por cada grupo. A participação de cada 

aluno nesta etapa será verificada por meio de questões que serão aplicadas numa 

prova bimestral correspondente. 

1.10.6. Critério de Aproveitamento de  Avaliação de Competências  
Profissionais 

 

Os critérios de aproveitamento e os procedimentos de avaliação de 

competências anteriores estão estabelecidos no regimento da Faculdade de 

Tecnologia Porto das Monções e pode ser entendido da seguinte maneira: 

É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição 

congênere, nacional ou estrangeira, na estrita conformidade das vagas existentes, 

mediante processo seletivo e requerida nos prazos fixados no calendário da Faculdade, 

para prosseguimento de estudos. 

Em caso de servidor público, civil ou militar, removido ex-officio para o município 

sede da Faculdade, e de dependente seus, a matrícula é concedida 

independentemente de vaga e de prazos, na forma da legislação vigente. 

O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a respectiva 

documentação, além do histórico escolar do curso de origem, programas e cargas 

horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação.  

A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, tramitará 

diretamente entre as Instituições. 

O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem, 

nos termos da legislação vigente. 

As matérias cursadas no curso de origem podem ser aproveitadas, ouvido o 

respectivo Colegiado de curso.  
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O aproveitamento de estudos poderá ser concedido com adaptações 

eventualmente determinadas pelo Conselho de Coordenação, observadas as normas 

da legislação pertinente. 

O aproveitamento a que se refere este artigo implica na dispensa de qualquer 

adaptação e de suplementação de carga horária. 

A verificação, para efeito do disposto no item II deste parágrafo, esgotar-se-á 

com a constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas 

correspondentes a cada matéria; 

Disciplina complementar do Currículo do curso de origem pode ser aproveitada 

em substituição à congênere da Faculdade, quando a carga horária for equivalente e 

forem correspondentes os programas ou, a critério do Conselho de Coordenação, 

forem equivalentes os conteúdos formativos; 

Para integralização do curso exige-se carga horária total não inferior à prevista 

na Faculdade. 

Na elaboração dos planos de adaptação serão observados os seguintes 

princípios gerais: 

 aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de 

programas, cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem se sobrepor 

à consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e habilidades 

inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e profissional do aluno; 

 a adaptação deverá processar-se mediante o cumprimento do plano especial de 

estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de 

aprendizagem do aluno; 

 a adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação e/ou 

licenciatura, dela excluindo-se o processo seletivo e quaisquer outras atividades 

desenvolvidas pelo aluno para ingresso no curso; 

 quando forem prescritos no processo de adaptação estudos complementares e o 

estabelecimento de ensino adotar exclusivamente o regime seriado, poderão 

aqueles estudos realizar-se no regime de matrícula especial em disciplina; 

 não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhe 

assegure a transferência em qualquer época e independentemente de existência 

de vaga; 



  

 

71 

 

 

 quando a transferência se processar durante o período letivo, serão 

aproveitados conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na 

instituição de origem até a data em que dela se tenha desligado. 

A mudança de alunos de um para outro estabelecimento far-se-á mediante a 

expedição de guia de transferência. 

Na hipótese de transferência facultativa, a expedição das guias respectivas 

ficará condicionada à apresentação da declaração de vaga emitida pelo 

estabelecimento de destino. 

Tanto no caso de transferência obrigatória quanto nas facultativas, serão 

observados os procedimentos e exigências previstas neste Regimento. 

Em qualquer época, a requerimento do interessado, a Faculdade concede 

transferência de aluno nela matriculado, atendida a legislação vigente. 

Não é concedida transferência a aluno que se encontre sob processo disciplinar 

ou cumprindo penalidade disciplinar. 

 
 
1. DIMENSÃO II - CORPO DOCENTE  

 

 

1.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é constituído por membros do 

corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 

percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e 

em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre 

o desenvolvimento do curso. 

O NDE do Curso Tecnológico da FAMO está estruturado em consonância com a 

Resolução CONAES, No. 01, de 17 de junho de 2010.   

Os membros do NDE são designados por ato da Direção Acadêmica da IES 

para mandato de três anos, sendo permitida a recondução. 

O Coordenador do Curso tem assento obrigatório no Núcleo Docente 

Estruturante, juntamente com professores do curso, com titulação stricto sensu em 

período integral ou parcial. 
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Por ser este projeto pedagógico um artefato coletivo, os professores, os alunos, 

a área administrativa e a direção da Instituição, o NDE têm um compromisso com a sua 

permanente reformulação, visando aprimorá-lo e adequá-lo a novas realidades para 

que a qualidade de oferta seja atingida. 

Entre as ações planejadas para a contínua avaliação e reformulação deste 

projeto pedagógico citamos: 

 Discussão permanente deste projeto com NDE e professores, fazendo uso dos 

resultados da autoavaliação institucional – CPA, do ENADE, das atas das 

Câmaras de Avaliação Discente como meio para melhorar e melhor adequar o 

projeto às necessidades dos alunos, do mercado de trabalho, da sociedade e da 

Instituição; 

 Motivação dos professores à pesquisa e implementação de métodos de ensino-

aprendizagem que possam contribuir para a melhoria da qualidade do curso e a 

consequente publicação destes resultados em conferências e revistas 

especializadas; 

 Realização de workshops durante o planejamento acadêmico com objetivo de 

discutir trabalhos e ideias que possam vir a contribuir com o projeto pedagógico; 

 Reunião da coordenação com os alunos no início de cada período letivo visando 

discutir este projeto e o planejamento do período. A participação crítica dos 

alunos em relação a este Projeto Político Pedagógico aumenta o nível de 

cobrança dos alunos e incentiva maior envolvimento dos professores também. 

 

1.1.1. Titulação e formação do NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Tecnólogos em Gestão de 

Processos Gerenciais da FAMO é composto pelo coordenador do curso, professor 

Marcelo Tuani (Mestre, Regime integral), professor Sidinei Aparecido (Doutor, Regime 

integral), professor Durval Calegare Coan (Mestre, Regime parcial), professora Milena 

Fernandes Diana (mestre, regime parcial) e pelo professor Ademar Benedito Ribeiro da 

Mota (mestre, regime parcial).  

 

Todos os professores que compõem o Núcleo Docente Estruturante - NDE, são 

80% Mestre e 20% Doutores, possuindo titulação acadêmica adequada na área do 

Curso, conforme se pode constatar na pasta dos professores, quando da visita in loco 
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dos avaliadores designados pelo INEP/MEC. 

 

 

 

 

Docente Titulação Reg Trab 

Ademar Benedito Ribeiro da Mota Mestre Parcial 

Durval Calegare Coan Mestre Parcial 

 Marcelo Tuani Mestre Integral 

 Milena Fernandes Diana  Mestre Parcial 

 Sidinei Aparecido Pereira  Doutor Integral 

 

 

 

1.1.2. Regime de trabalho do NDE 
 

     Os professores que compõem o NDE possuem contratação por tempo 

integral e parcial 

Docente Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Área de Formação 

Ademar Benedito 

Ribeiro da Mota 

 

Mestre parcial 

G: Matemática 
G: Ciências Contábeis 
E: Ensino da Matemática 
M: Educação  

Milena Fernandes 
Diana 

Mestre parcial 
G: Publicidade e Propaganda 
E:  Marketing e Gestão de Negócios 
M: Administração  
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* Coordenador do Curso 
 
 

1.2. Atuação do coordenador 
 

O coordenador do Curso objeto de avaliação da Faculdade de Tecnologia Porto 

das Monções é contratado em regime de tempo integral, tendo as seguintes 

atribuições: 

 Responder, perante a FAMO pela consecução da proposta do curso e 

pelo alcance dos objetivos estabelecidos;  

 Prestar assistência a professores e alunos, bem como, quando 

necessário, promover a intermediação entre os corpos docente e 

discente, visando ao bom andamento dos trabalhos do curso;  

 Tomar, junto à Direção da Faculdade de Tecnologia Porto das Monções, 

as providências relativas às necessidades e condições exigidas para a 

realização do curso;  

 Cumprir as exigências formuladas pela FAMO em relação ao curso e à 

sua realização;  

 Zelar para que professores, alunos e o pessoal de apoio técnico e 

administrativo cumpra as normas e determinações gerais emanadas pela 

Faculdade de Tecnologia Porto das Monções.  

Em seu impedimento e ausências, o Coordenador será substituído por docente 

que para esse fim escolherá, dentre os que atuam na Faculdade de Tecnologia Porto 

das Monções, devendo sua escolha ser aprovada pelo Diretor Acadêmico. 

Durval Calegari 

Coan 

 

Mestre parcial 

G:  Ciências Econômicas 
E: Administração de Empresas, Núcleo de 
Concentração 
E:  Análise de Sistemas 
M: Economia 

Marcelo Tuani 

Mestre Integral 

G:Administração de Empresas 
G: Matemática 
E: Gestão Pedagógica 
M:Educação  

Sidinei Aparecido 

Doutor Integral 

G: Ciências Econômicas 
G: Ciências Contábeis 
M:  Engenharia de Produção 
D:  Engenharia de Produção 
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1.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 
Coordenador 

 

Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 

coordenador do curso é de mais de 05 anos. 

 

1.4. Regime de trabalho do coordenador do curso 
    

Coordenador do curso trabalha em regime de tempo integral. 

 

1.5. Carga horária do coordenador do curso 
 

O Coordenador do curso possui uma carga horária de 40 horas semanais. 

 
1.6. Titulação do corpo docente do curso 

 

Estamos processando um novo modelo de economia, onde o conhecimento é o 

postulado que funda o perfil do novo profissional. Perfil este que recupera as 

habilidades e as capacidades do indivíduo no processo produtivo, valorizando-as e 

gestando um novo modelo empresarial na contemporaneidade. 

Nesse sentido, sensível aos processos de mudança que afetam, principalmente, 

o mundo do trabalho, a FAMO vem consolidando novas perspectivas educacionais. 

Ao investir na capacitação, o caráter essencial e mesmo vital desta ação de 

qualificação revela-se no fato de ela ser um caminho que favorece a obtenção de uma 

profissão para inserção no mercado de trabalho. 

O corpo docente do curso é composto por profissionais com que carregam 

experiência profissional e acadêmica, apresentado no quadro a seguir.  

O corpo docente da Faculdade de Tecnologia Porto das Monções é formado por 

profissionais extremamente capacitados, de diversas áreas de atuação, técnica ou não, 

de acordo com a disciplina que ministra.  

 São atribuições do Professor, nos termos do artigo 73 do Regimento da 

Faculdade de Tecnologia Porto das Monções, dentre outras, 
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 Elaborar o plano de ensino da disciplina que ministra, submetendo-o à 

aprovação do Coordenador do curso;  

 Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo integralmente o 

programa e a carga horária;  

 Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os 

resultados apresentados pelos alunos;  

 Entregar à secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, 

nos prazos fixados;  

 Assegurar aos alunos, dentro dos critérios de justiça e igualdade de direitos, um 

ambiente de estudos propício ao crescimento intelectual, afetivo e psicológico, 

imprescindíveis para uma vivência comunitária realmente sadia;  

 Observar o regime escolar e disciplinar da Instituição;  

 Elaborar e executar projetos de pesquisa;  

 Votar, podendo ser votado, para representações de sua classe no Conselho 

Superior da Instituição;  

 Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados  do curso e de 

comissões para as quais for designado e recorrer das decisões dos órgãos 

deliberativos ou executivos.  

 

 

TOTAL DE PROFESSORES: 13 
Especialista: 6 ( 42,85% ) / Mestre: 7(50%) / Doutores - Pós-Doutores: 1 ( 7,14% ) 

Horista: 5 (35,71%) / Parcial: 06 (42,85%) / Integral: 3 (21,44%) 

Docente Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Área de Formação 

Ademar Benedito 
Ribeiro da Mota 

 
Mestre Parcial 

G: Matemática 
G: Ciências Contábeis 
E: Ensino da Matemática 
M: Educação  

Adriana Aparecida 
Borin de Almeida 

Mestre Parcial 

G: Letras 
E:  Pesquisa e Extensão  
M: Educação  
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Celina Azolini 
Gonzales 

Especialista Horista 
G: Pedagogia 
E: Docência do Ensino Superior 

Claudinei Portilho 
Matheus 

 
Mestre Horista 

G: Ciências Econômicas 
E: Economia, Análise Financeira e 
Contábil 
E: economia de empresas 
M:  Controladoria Empresarial 
 

    

Durval Calegari 
Coan 

 
Mestre Parcial 

G:  Ciências Econômicas 
E: Administração de Empresas, 
Núcleo de Concentração 
E:  Análise de Sistemas 
M: Economia 

Eloá Carolina Nava 
Cardosos Palma 

Mestrado Horista 
G: Processamento de Dados 
M:  Tecnologia 

Helinês Moreira 
Especialista Parcial 

G: Direito 
E:  Direto Tributário 

    

Marcelo Tuani 

Mestre Integral 

G:Administração de Empresas 
G: Matemática 
E: Gestão Pedagógica 
M:Educação  

Milena Fernandes 
Diana Mestre Parcial 

G: Publicidade e Propaganda 
E:  Marketing e Gestão de Negócios 
M: Administração  

Paulo Sérgio Lopes 
Araújo 

Mestre Parcial 

G: Administração de Empresa 
E: Informática 
E: Administração de Empresas 
E: MBA Gestão Universitária 
M: Gestão Universitária 
 

Rogério Borin 
Especialista Parcial 

G: Administração de Empresas 
E:  Gestão da Logística 

Sidinei Aparecido 
Pereira 

Doutor Integral 

G: Ciências Econômicas 
G: Ciências Contábeis 
M:  Engenharia de Produção 
D:  Engenharia de Produção 

Silvio Luís Amâncio 
Mestre Horista 

G: Matemática 
M: Ensino de Ciências Exatas 

Sônia Sueli Berti 
Santos 

Pós 
Doutora 

Parcial 
G: Letras 
M: Semiótica e Lingüística 
D: Semiótica e Lingüística Geral 
PD: Línguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem 
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DISCIPLINA PROFESSOR 

Comunicação Empresarial 
Adriana Aparecida Borin de Almeida 

Sonia Sueli Berti Santos 

Contabilidade Gerencial 

Sidinei Aparecido Pereira 

Ademar Benedito Ribeiro da Mota 

Claudinei Portilho Matheus 

Desenvolvimento Sustentável Milena Fernandes Diana 

Distribuição Física 

Marcelo Tuani 

Rogério Borin 

Empreendedorismo e Estrategia de Negócios 

Paulo Sergio Lopes de Araujo 

Durval Calegare Coan 

Estatística Aplicada 

Marcelo Tuani 

Ademar Benedito Ribeiro da Mota 

Ética e Legislação: trabalhista e empresarial Helinês Moreira 

Fundamentos da Administração 

Paulo Sergio Lopes de Araujo 

Marcelo Tuani 

Fundamentos da Logistica 

Paulo Sergio Lopes de Araujo 

Rogério Borin 

Gestão de Capital de Giro 

Durval Calegare Coan 

Claudinei Portilho Matheus 

Sidinei Aparecido Pereira 

Gestão de Estoques 

Durval Calegare Coan 

Rogério Borin 

Gestão de Pessoas 

Helinês Moreira 

Milena Fernandes Diana 

Intodução à Economia Durval Calegare Coan 

Matemática Aplicada Marcelo Tuani 

Matemática Financeira 

Sidinei Aparecido Pereira 

Silvio Luis Amãncio de Abreu 

Sidinei Aparecido Pereira 

Mercadologia Milena Fernandes Diana 

Modelo de Liderança 

Sidinei Aparecido Pereira 

Marcelo Tuani 

Processos Organizacionais 

Paulo Sergio Lopes de Araujo 

Durval Calegare Coan 

Produção e Cadeia de Suprimentos Rogério Borin 

Projetos Durval Calegare Coan 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Eloá Carolina Nava Cardoso Palma 

Durval Calegare Coan 

Sistema de Qualidade 

Paulo Sergio Lopes de Araujo 

Milena Fernandes Diana 

Sistemas de Transportes Rogério Borin 
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Libras Celina Azolini González 

 

 
 

 
1.7. Experiência profissional do corpo docente  

 
O corpo docente tem mais de 5 (cinco) anos de experiência profissional, que 

poderá ser verificada na visita in loco, por meio do Currículo Lattes, com a 

apresentação da documentação comprobatória das informações. 

 
1.8. Experiência de magistério superior do corpo Docente  

 

O corpo docente tem mais de 5 (cinco) anos de experiência no magistério 

superior, que poderá ser verificada na visita in loco, por meio do Currículo Lattes, com 

a apresentação da documentação comprobatória das informações. 

 
 

1.9. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  
 

O colegiado do curso é composto pelo coordenador, todos os docentes e por um 

discente, conforme artigo 14, abaixo. Os Colegiados dos Cursos da FAMO previstos / 

implantados estão regulamentados / institucionalizados, de maneira excelente, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos 

segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das decisões. 

Têm composição e competências definidas no Regimento Geral da Faculdade. Os 

dados relativos à composição e exercício serão aferidos por ocasião da visita in loco. 

Isso decorre da Política da FAMO de constituir o Colegiado Efetivo de seus cursos, 

com representação do corpo dirigente, docente, acadêmico-administrativo e discente. 

São competências do Colegiado, de acordo com o Regimento: 

Art. 14 -  O Colegiado de Curso, órgão de deliberação coletiva, de 

supervisão e assessoramento em matéria didática no âmbito de 

cada curso será constituído:  

I -  Pelo coordenador do curso, seu Presidente; 

II – Pelos professores do curso; 

III - Por um representante do Corpo Discente. 
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Art. 15 – O  Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, em 

datas fixadas no calendário escolar e, extraordinariamente quando 

convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou a 

requerimento de dois terços dos seus membros. 

Art. 16 -  Compete ao Colegiado de Curso:  

I – Propor e deliberar sobre alterações do Projeto Pedagógico do 

Curso, ouvido o Núcleo Docente Estruturante; 

II – Deliberar sobre matérias submetidas pelo Núcleo Docente 

Estruturante e pela Coordenação do Curso;  

III – Deliberar sobre procedimentos didáticos, no âmbito do curso, 

que não contrariem disposições de normas definidas por órgãos 

superiores; 

IV – Deliberar e encaminhar aos órgãos superiores sugestões de 

normas internas, que visem o aprimoramento das ações 

pedagógicas no âmbito do curso; 

V – Deliberar sobre os procedimentos das avaliações ensino-

aprendizagem no âmbito do curso, que não violem normas gerais 

da Instituição;  

VI – Auxiliar, no que couber, a coordenação do curso na aplicação 

das normas institucionais e na aplicação dos planos de ensino. 

VII – Zelar, no âmbito do curso, pela lisura dos procedimentos 

acadêmicos.  

XII - Apreciar situações acadêmicas encaminhadas pela  

coordenação de curso; 

XIII - Exercer  as  demais  competências que lhe sejam           

permitidas em Lei e neste Regimento. 

 
 

1.10. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  
 

A produção cientifica, cultural, artística e ou tecnológica dos docentes 

encontram-se disponível no link do currículo Lattes, na página da FAMO, na Aba 

Institucional - link Corpo Docente, para consulta permanente e visível a toda 

comunidade interna e externa.  
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Na visita in loco serão apresentados os documentos comprobatórios do 

Curriculum Lattes. 

 
 
2. DIMENSÃO III - INFRAESTRUTURA  
 

3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI    
    

Os professores com Regime de Tempo Integral (RTI) contam com gabinetes de 

trabalho para exercerem suas atividades, sendo que os mesmos são excelentes 

considerando os aspectos disponibilidade de equipamentos de informática em função 

do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

 
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos  

 

O espaço destinado às atividades de coordenação é excelente considerando os 

aspectos dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, 

número de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. 

 

3.3. Sala dos professores 

 

A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções dispõe de sala de professores e 

salas de reuniões que atendem plenamente às necessidades do curso, sendo 

adequadas ao número de usuários, quando do desenvolvimento das atividades 

acadêmicas.  

As salas têm boa audição interna, ventilação, com uso de ar-condicionado ou 

natural, adequada às necessidades climáticas, com iluminação artificial e condições de 

higiene totalmente satisfatórias às ações de ensino. 

O corpo docente conta ainda com a infraestrutura da secretaria geral, 

impressora e computadores. 
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3.4. Sala de aula  

 
 

 

A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções dispõe de salas de aula, em 

período integral, adequadas e suficientes ao número de alunos e para plena utilização 

dos professores no desenvolvimento das atividades acadêmicas, com a capacidade 

média de 60 alunos, atendendo, plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade 

proposta, com uso de recursos tecnológicos instrucionais sempre que necessários e 

solicitados, possuindo iluminação condizente, climatização, sendo mobiliadas com 

carteiras tipos escolares, mesa e cadeira para o professor, equipamentos audiovisual: 

Projetor multimídia e computadores fixos na maioria das salas de aula, telas para 

projeção, lousa, caixa de som, microfone (quando solicitado), depósitos de lixo em 

lugares estratégicos, limpeza e arrumação efetuada após término de cada turno.  

Acrescentamos que, no total, a Faculdade de Tecnologia Porto das Monções 

disponibiliza, aos seus professores e alunos, projetos multimídia em todas as salas. 

Todos os prédios são compatíveis com as condições de acesso para portadores de 

necessidades especiais, conforme Decreto 5296/2004. 

A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções dispõe de auditório para 110 

pessoas que atendem plenamente as necessidades do curso sendo ao número de 

alunos, quando do desenvolvimento das atividades acadêmicas.  
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O auditório possui boa audição interna, ventilação, com uso de ar-condicionado 

ou natural, adequada às necessidades climáticas, com iluminação artificial e condições 

de higiene totalmente satisfatórias às ações de ensino. 

 

 

3.5. Espaço Físico 
 

 

  Situada à Av. Monsenhor Seckler2, 1250, Vila América, Porto Feliz – SP CEP 

18540000, Fone (15) 3261- 4549, a Instituição possui uma área construída de, 

aproximadamente, 1900 m², distribuído em: 

 

                  16 salas de aulas 

1 secretaria 

1 tesouraria 

1 sala de NDE 

1 Sala PI/CPA 

1 sala de atendimento psicopedagógico 

1 diretoria 

1 sala de professor 

1 sala de reuniões 

4 gabinetes para docentes integral 

3 gabinetes para coordenadores 

3 gabinetes para atendimento discente 

1 biblioteca 

                                                           
2
 Aditamento de endereço feito em março de 2013. 
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1 sala de estudos 

2 laboratório de informática 

1 laboratório de Hardware 

1 laboratório de física/química 

1 laboratório de engenharia 

1 laboratório de hardware 

1 sala de  atendimento psicopedagógico 

1 sala multidisciplinar 

1 auditório 

1 brinquedoteca 

6 banheiros 

1 área de convivência 

No capítulo 11 do PDI, apresenta-se descrita, em detalhes, a sistemática de 

planejamento econômico-financeiro da Faculdade de Tecnologia Porto das Monções. 

Com base nos resultados deste planejamento foram sistematizados os investimentos 

em laboratórios de informática (investimentos em equipamentos) e laboratórios 

específicos. 

 

3.6. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
 

Na Faculdade de Tecnologia Porto das Monções, os laboratórios foram 

planejados para atender a todas as áreas, portanto sua concepção é de atendimento a 

todo corpo discente e docente da Instituição que necessita deste recurso. 

Para estudo, pesquisa, trabalhos e desenvolvimento de projetos e utilização dos 

recursos, os alunos  têm disponíveis os laboratórios, diariamente, das 08H às 22h, e 

aos sábados, das 8h às 12h, sempre acompanhados e supervisionados por técnicos 

que prestam assistência e suporte na sua utilização. 

Para que os alunos tenham acesso à internet e produzam seus trabalhos 

acadêmicos, a Faculdade de Tecnologia Porto das Monções - FAMO disponibiliza 2 

laboratórios de informática, todos ligados à internet, que atendem os alunos. 

Todos os computadores estão ligados através de uma rede estruturada de 

plataforma Windows e interligados com a Internet Wireless. 
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Os laboratórios contam com técnicos que auxiliarão os alunos nas suas 

dificuldades concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. O técnico também é 

responsável pelo controle de entrada e saída dos alunos. 

Além disso, os alunos dispõem de computadores na Biblioteca, em alguns 

laboratórios específicos, dentre outras salas. A gestão de uso destes laboratórios está 

contemplada em regulamento próprio, sendo de responsabilidade do Núcleo de 

Tecnologia e Informática - NTI. 

Os laboratórios de informática consistem em ambientes equipados com ar 

condicionado, bancadas para microcomputadores, projetores multimídia, tela de 

projeção e lousa. Todos os computadores estão ligados através de uma rede 

estruturada de plataforma Windows e interligados com a internet. 

O horário de funcionamento, a política de uso e acesso e a manutenção e 

conservação dos equipamentos, tais como: qualidade do serviço, estado de 

conservação, plano de expansão e atualização, mecanismos de reparo e de 

aquisições, são: 

f) Horário de Funcionamento: os laboratórios asseguram acessos diários de 2ª 

à 6ª feira, no horário das 08h às 22h e aos sábados, no horário das 8h às 

12h, para que os docentes e discentes tenham condições de 

desenvolvimento de suas pesquisas, trabalhos e consultas. 

g) Política de Acesso e Uso: a utilização dos laboratórios é atividade essencial 

para o curso tanto dentro da carga horária como em outros horários, de 

acordo com a organização de cada disciplina e da administração dos 

laboratórios. As atividades em laboratório podem ser em grupo ou 

individualizadas, com acompanhamento do professor responsável pela 

disciplina, auxiliado por monitores e pessoal de apoio. 

h) Plano de Conservação e Atualização Tecnológica: a conservação e 

atualização dos equipamentos são feitas a partir de uma análise constante 

pelo pessoal técnico de apoio, coordenadores de curso e demais professores 

envolvidos, além do auxílio do pessoal da manutenção, os quais verificam a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes. 

A atualização dos softwares é feita também através de análise periódica do 

pessoal técnico do NTI, consideradas as sugestões de professores que 
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utilizam os laboratórios como suporte para o desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

i) Plano de Manutenção: a manutenção de equipamentos, dependendo de sua 

amplitude, é assegurada pelo pessoal técnico do NTI ou através de contratos 

com os fornecedores e/ou consultorias para os equipamentos. A reposição 

de materiais de consumo é compatível com a demanda das atividades 

realizadas em cada semestre. 

j) Pessoal Técnico de Apoio: o pessoal técnico de apoio é formado por equipe 

de profissionais selecionados pelo NTI, tendo como responsabilidades a 

formação técnica/tecnológica, manutenção e instalação dos equipamentos 

nos laboratórios, manutenção da gerência de redes (no caso de informática), 

biblioteca e demais setores, para que a Faculdade esteja sempre adaptada 

às novas tecnologias e consiga manter a qualidade de seus cursos. 

 

3.7. Bibliografia Básica e complementar 
    

O acervo da bibliografia básica tem, no mínimo, três títulos por unidade 

curricular, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.  

 

 

 

3.8. Bibliografia Complementar 
    

O acervo da bibliografia básica tem, no mínimo, cinco títulos por unidade 

curricular, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.  

 

3.9. Periódicos especializados  
 

Foram evidenciadas cinco (5) assinaturas de periódicos especializados, 
 

indexados e correntes, tanto de forma impressa quanto virtual, distribuídos entre as 

principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação aos 

últimos 3 anos. 

 RAUSP - Revista de Administração Pública 
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 Revista Brasileira de Economia 

 Revista GV Executivo 

 Melhor Gestão de Pessoas 

 Mundo Logística 

 

3.10. Biblioteca  
 

A Biblioteca disponibiliza para seus alunos, gabinetes para trabalhos individuais 

e em grupo, 4 computadores ligados à internet, 6 pontos de rede, além de estar 

organizada de forma a atender as atividades meios e fins.  

 

 

 

 

 

São atividades meio, aquelas relativas aos processos de tratamento da 

informação, e fins, aquelas de atendimento ao usuário. 

São competências da Biblioteca: 

I. adquirir o material bibliográfico necessário e adequado, organizá-lo e torná-lo 

acessível; 

II. propiciar a utilização dos recursos informacionais existentes; 

III. viabilizar o acesso a outros sistemas e redes de informações. 

Seu acervo específico da área do curso será formado pelas bibliografias básicas 

e complementares estabelecidas juntamente com o ementário das disciplinas ofertadas 

pelo curso, conforme descrito no projeto pedagógico. Além destas, o acervo contará 

com títulos de obras de referência, fundamentais para o referencial teórico da área. 

A equipe da biblioteca atenderá às necessidades da formação do acervo e às 

demandas dos usuários da Faculdade. Conta com uma Bibliotecária formada e 
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credenciada pelo CRB-8/6707 com qualificação necessária para o atendimento das 

necessidades acadêmicas e assistentes com boa experiência na área. 

 

4.1 POLÍTICA E FACILIDADES DE ACESSO AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  
 

O texto abaixo é replica de partes do Regulamento do Usuário da Biblioteca e 

fornece informações sobre a política e facilidade de acesso ao acervo bibliográfico da 

FAMO. 

A Biblioteca da Faculdade tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o material 

bibliográfico adequado, tanto para uso do corpo docente, quanto discente e técnico-

administrativo, desenvolvendo nos usuários o hábito da leitura, a capacidade de 

pesquisa, enriquecimento das experiências pessoais, a cultura e o entretenimento. 

Nos dias letivos, os horários de atendimento são os seguintes: 

 

 2ª a 6ª feira: das 08h às 22h; 

 Sábados: das 8h10 às 12h. 

 

Todo acervo da biblioteca está informatizado e a sua consulta é possível a partir 

de computador instalado na biblioteca ou qualquer outro computador com acesso à 

internet. Assim, somam-se ao computador destinado à consulta nas dependências da 

biblioteca todos os outros computadores da instituição e dos laboratórios de informática 

situados a aproximadamente 25 metros da entrada da biblioteca. 

A reserva de material e renovação de empréstimos pode ser feita on-line. 

O acesso ao acervo está protegido com um sistema que conta com catraca, sendo 

reservado aos portadores de necessidades especiais um acesso exclusivo. A Biblioteca 

oferece serviço de apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos. 

A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções tem um Manual de Trabalhos 

Acadêmicos, contendo normas específicas para apresentação de trabalhos técnicos e 

científicos, bem como conta com um Comitê de Ética em Pesquisa. A Biblioteca realiza 

treinamento programado e ad-hoc de seus usuários, no que se refere à normalização 

de trabalhos, baseado nesses documentos. Além disso, existem serviços de reprografia 

terceirizados próximos à Biblioteca. 

Instalada em um ambiente arejado, a Biblioteca conta com espaços destinados a: 

• administração e processos técnicos: 
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• acervo: coleção de referência básica, complementar e literatura corrente; 

•gabinetes para trabalhos em grupo; 

• mesas para leitura e estudo individual ou em grupo. 

A biblioteca coloca ainda à disposição de seus usuários os seguintes serviços: 

Referência: assistência e treinamento do usuário; disponibilização de pessoal 

habilitado para fornecer orientação aos usuários sobre a utilização dos recursos 

informacionais e serviços existentes na Biblioteca; realização de treinamentos formais e 

informais para os usuários nas questões de normalização e elaboração de trabalhos 

científicos. 

Levantamento Bibliográfico: a biblioteca orienta e realiza, mediante demanda, 

pesquisas bibliográficas em bases de dados disponíveis. 

É coordenada pela Bibliotecária Sra. Shirlene Silva Pettian, CRB-8/6707, que 

conta com uma equipe de nove auxiliares. 

A Biblioteca possui todos os livros da bibliografia básica e complementar 

apontada neste projeto. 

A comissão poderá consultar in-loco (ou pela internet) o acervo e a quantidade 

de exemplares existentes. 

 
3. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 
 
 

3.1. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
 

O PCC do Curso de Tecnologia da Faculdade de Tecnologia Porto das Monções 

- FAMO atende às Diretrizes Curriculares do curso, no que tange a denominação, 

conteúdos programáticos obrigatórios, carga horária, tempo de integralização mínimo 

de 4 e máximo de 8 semestres, sistema de avaliação e presença da disciplina de Libras 

optativa (40 horas)  

 

3.2. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de        História e Cultura Afro-    Brasileira e 
Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP        N° 01 de 
17/06/2004) 

 
A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa no 

Projeto Pedagógico do Curso, contemplada nas ementas das disciplinas, e por meio 

dos EDPs, em atividades pedagógicas e complementares, seminários, estudos 
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dirigidos, palestras, pesquisas, semanas de curso, workshops, etc, em que questões 

voltadas a pluralidade Étnico-Raciais são introduzidas com o objetivo de  “formar 

cidadãos com posturas transformadas em nível social, promovendo a valorização e 

práticas  antirracistas”, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico- raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução  CNE/CP N° 01 de 

17/06/2004; Nota Técnica DAES/INEP no. 25/2015). 

Atendemos também o Parecer CNE/CP No. 8/2012 e no Parecer No. 8, de 

06/03/2012, c/c Resolução CP/CNE No. 1, de 30/05/2012, recomendam  a 

transversalidade curricular das temáticas relativas aos direitos humanos. O Documento 

define como “princípios da educação em direitos”: a dignidade humana, a igualdade de 

direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade 

do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, e a 

sustentabilidade socioambiental. Na FAMO isso se dá pelos EDPs, descritos acima. 

 

 

 

 

 



  

 

91 

 

 

3.2.1. Libras 
 

Em atendimento ao Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

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 a 

disciplina de Libras, é oferecida como disciplina optativa.  

 

 

3.2.2. Educação e Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana 

 

A Resolução CNE/CP N°01 de 17/06/2004 tem como objetivo reconhecer e 

valorizar a identidade, cultura e história dos afro-brasileiros, bem como a garantir o 

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

lado das indígenas, europeias e asiáticas.  

No Curso de Tecnologia são contempladas por meio dos EDPs, seminários, em 

que questões voltadas à pluralidade Étnico-Raciais foram introduzidas com o objetivo 

de formar cidadãos com posturas transformadas em nível social, promovendo a 

valorização e práticas antirracistas, em atendimento à acessibilidade atitudinal. 

 

3.2.3. Projeto Afrodescendente e As Questões Indígenas 
 

PROJETO – Os cursos da FAMO, terão nas suas 

Estruturas Curriculares de modo transversal e multidisciplinar 

as questões da Cultural Africana e Indígenas – Uma nova visão 

sobre a África e Cultura Afro-Brasileira e os Espaços Culturais 

dos Índios. 

JUSTIFICATIVA – Para promover a releitura da História do mundo africano e 

indígena, sua cultura e os reflexos sobre a vida dos afro-brasileiros em geral, rompendo 

com o modelo vigente na sociedade brasileira, garantindo a cidadania e a igualdade 

racial. A Lei em si não basta, é preciso que modifiquemos o ensino-aprendizagem para 

que tenhamos um resultado eficaz, valorizando conhecimentos dessa cultura, fazendo 

acontecer mudanças necessárias. É trabalhando com as ideias culturais que 
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reconhecemos em nós os traços culturais dos Africanos e Indígenas, e sua importância 

histórica para o entendimento da raça brasileira. 

OBJETIVOS GERAIS – Romper com o modelo positivista vigente, incluindo afro-

brasileiros na condição de decisão para a construção da sociedade. Proporcionar 

condições a alunos e professores de apropriarem-se de novos saberes sobre a cultura 

afro-brasileira e Indígenas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – Identificar tempo e espaço da origem dos grupos 

africanos que vieram para o Brasil. Analisar a relação entre o tráfico humano e o 

capitalismo mercantilista. Analisar a relação do Brasil na questão da escravatura. 

Perceber os diferentes tipos físicos entre os africanos trazidos para o Brasil e sua 

diversidade de falares, culturas e costumes e a problemática do Espaço Indígena, da 

sua cultura, costumes e línguas na Cultura do país. 

AÇÕES DO PROJETO – Por meio de trabalhos, projetos interdisciplinares e 

estudos dirigidos, questionar os alunos sobre o que sabem, que ideias e opiniões, 

dúvidas ou hipótese sobre o tema em debate eles têm, valorizando seus 

conhecimentos. Propor novos questionamentos. Fornecer novas informações. 

Desenvolver atividades com diferentes fontes de informações em livros, jornais, 

revistas, filmes e fotos. Trabalhar com documentos variados, edificações, plantas 

urbanas, mapas, instrumentos de trabalho, rituais, adornos, meios de comunicação, 

vestimentas, textos, imagens e filmes. Ensinar procedimentos de pesquisa, consulta 

em fontes bibliográficas, organização de informações coletadas, como obter 

informações de documentos, como proceder em visitas e estudos. Promover estudos e 

reflexões sobre diversidade de modo de vida e de costumes dos afro-brasileiros. 

Promover estudos e reflexão sobre a presença na atualidade dos elementos afro 

brasileiros na localidade e as questões da Cultura Indígenas. Auxiliar na atuação 

profissional de como lidar com essas circunstâncias e com a diversidade, promovendo 

a acessibilidade atitudinal, a inclusão, a valorização ética e os direitos humanos. 

AVALIAÇÃO – Por meio dos EDPs, será pontuada de zero a dez e considerada 

satisfatória se todas as etapas dessa atividade temática forem desenvolvidas, de modo 

a aperfeiçoar a democracia representativa, a construir consciência de igualdade e 

percebermos que todos os cursos e semestres de modo transversal possam contribuir 
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e trazer um diferencial no entendimento das questões Afro e Indígenas éticas e direitos 

humanos do Brasil. 

 

 

3.2.4. Direitos Humanos 
 

No Parecer CNE/CP No. 8/2012 e no Parecer No. 8, de 06/03/2012, c/c 

Resolução CP/CNE No. 1, de 30/05/2012, recomendam  a transversalidade curricular 

das temáticas relativas aos direitos humanos. O Documento define como “princípios da 

educação em direitos”: a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento 

e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado, a democracia 

na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, e a sustentabilidade 

socioambiental. Para tanto, esses temas foram integralizadas no Curso de modo 

transversal, por meio dos EDPs nas atividades complementares, estudos dirigidos e 

práticas, nas diversas disciplinas do curso nas quais o tema será trabalhado de forma 

ampla. 

 

3.2.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 
2012, Nota técnica 25 de 12 de junho de 2015. 

 

Em atendimento à Lei supracitada, a FAMO conta com Programa Acessibilidade 

e Inclusão – PAI, que visa a atender e promover a inclusão e direito à informação a 

pessoas de com transtorno Autista, bem como portadores de necessidades especiais 

visuais e auditivas. Nesses casos, conta com cuidadores contratados, quando da 

necessidade, para acompanhamento dessas pessoas.  

 

3.2.6. Políticas de Educação Ambiental 
 

As Políticas de Educação Ambiental, previstas pela Lei N°9.795 de 27/04/1999,  

pelo Decreto N°4.281 de 25/06/2002, e na Nota Técnica DAES/INEP 24 de 12/06/2015 

tem como objetivo a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios de liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 

social, responsabilidade e sustentabilidade.  
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Para tanto, foram integralizadas no Curso de modo transversal, nas atividades 

complementares, estudos dirigidos e práticas, nas diversas disciplinas do curso nas 

quais o tema será trabalhado de forma ampla, contemplando os seguintes tópicos: 

biodiversidade, licenciamento, atividades poluidoras, gerenciamento de recursos 

naturais, manejo sustentável dos recursos e qualidade ambiental.  

É valido ressaltar que a introdução desses tópicos contempla os objetivos do 

requisito legal sobre educação ambiental por trabalhar o entendimento do aluno sobre 

a complexidade ambiental, que supera os limites da natureza e envolve a inter-relação 

de aspectos econômicos, políticos, culturais, éticos e sociais. 

 

 
3.3. Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010) 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Tecnologia da 

FACULDADE DE TECNOLOGIA PORTO DAS MONÇÕES é composto pelo 

coordenador do curso, professor Marcelo Tuani (Mestre, Regime integral), professor 

Sidinei Aparecido(Doutor, Regime integral), professor Durval Calegare Coan (Mestre, 

Regime parcial), professora Milena Fernandes Diana(mestre, regime parcial) e pelo 

professor Ademar Benedito Ribeiro da Mota (mestre, regime parcial).  

O NDE é constituído por docentes vinculados ao curso, que atuam no processo 

de concepção, acompanhamento, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico de forma regular, considerando os aspectos concepção, consolidação e 

avaliação do PPC. 

 
 
 

3.4. Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de 
Tecnologia (Portaria N°10,28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; 
Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002) 

 
A carga horária do Curso Superior de Tecnologia da Faculdade de Tecnologia 

Porto das Monções – FAMO é de 1600 horas, atendendo assim a legislação em vigor. 

 
3.5. Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e 

Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, 
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Presencial). Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas). Resolução 
CNE/CP Nº 1 /2006 (Pedagogia) 

 
 

3.6. Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 
Bacharelado, Presencial). 

 
O tempo de integralização do Curso Superior de Tecnologia da Faculdade de 

Tecnologia Porto das Monções– FAMO é no mínimo de 4 semestres e no Maximo de 8 

semestres. 

 
3.7. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida (Dec. N°5.296/2004, com prazo de implantação das condições até 
dezembro de 2008)  

 
A Faculdade de Tecnologia Porto das Monções – FAMO possui condições de 

acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida, 

apresentando rampas e elevadores, sinalização tátil, cadeira específica para subir 

escadas, além de toaletes adequados. Conta com site com acessibilidade, intérprete de 

Libras, carteiras especiais, entre outros,  atendendo, assim, a legislação em vigor.   

 

3.8. Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005) 
 

Em cumprimento ao Decreto 5.626/2005, o PPC prevê a existência da disciplina 

"Libras" (40 horas) como disciplina optativa, atendendo, assim, a legislação em vigor. 

 
 
 

3.9. Informações Acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada 
pela Portaria 

 
  Respeitando a Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria 

Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010, IES disponibiliza as 

informações acadêmicas de forma impressa e virtual disponíveis em murais, site, 

biblioteca, redes sociais, disponíveis para a comunidade interna e externa. 

 
3.10. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

e Decreto Nº 4.281 de  25 de junho de 2002)  
 

Há integração ambiental em disciplinas obrigatórias e optativas, conforme 

preconizam as Políticas de educação ambiental. Esse tema é tratado de modo 

transversal nas disciplinas,  em projetos interdisciplinares, atendendo à metodologia da 
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FAMO, por meio dos EDPs, conforme descrito acima e em conformidade com a Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 
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