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I - CONTEXTO 

 

1.1 Apresentação 

 

O Projeto Pedagógico de Curso é uma proposta de trabalho que descreve o conjunto 

de habilidades e competências a serem desenvolvidas junto aos estudantes e as atividades de 

formação adotadas, sendo elas: o perfil do profissional desejado pelo curso e o modo como se 

dará a relação do curso com as questões administrativas, pedagógicas, acadêmicas e com a 

sociedade. 

Contudo, os currículos devem ser atualizados com certa regularidade, pois as 

transformações contemporâneas a todo o momento nos apresentam novos estudantes, novos 

professores, novas tecnologias, novas profissões e, enfim, novas perspectivas de mundo. Ou 

seja, há diversos aspectos da realidade concreta que precisam ser incorporados à formação dos 

profissionais e à Universidade.  

Portanto, as atualizações dos projetos pedagógicos são desejáveis/necessárias para 

que suas propostas se adéquem as constantes mudanças socioculturais, acadêmicas, 

tecnológicas, entre outras. Ante tais justificativas, segue, doravante, a proposta de 

reestruturação curricular do Curso de Administração. 

Dessa forma, as justificativas para reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração, Câmpus Rondonópolis, se ancoram na reavaliação da grade curricular para 

melhor atender o corpo discente na qualidade profissional exigida no atual mercado de 

trabalho. Há também adaptações necessárias realizadas para atender as mudanças 

socioeconômicas, em alinhamento às Diretrizes Curriculares Nacionais regidas para o Curso 

de Administração. 

Nesta condição, o presente projeto apresenta inicialmente o contexto de inserção do 

Curso de Administração, com destaque para breve relato da história do Campus Universitário 

de Rondonópolis/UFMT e do Curso de Administração, aspectos fundamentais para 

compreender a proposta do curso e de sua reestruturação.  

Posteriormente, apresenta-se a organização didático-pedagógica, como os princípios 

do curso, perfil do egresso, matriz curricular e suas unidades curriculares, ementário, carga 

horária, eixos estruturantes, entre outros aspectos. Há ainda, apresentação da administração e 

gestão do curso, de infraestrutura do curso e dos seus recursos humanos (especialmente de 

docentes). Neste último item destaca-se o plano de contratação de docentes para consolidação 
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do curso. Apresenta-se, ainda, o plano de adaptação e equivalência entre os projetos 

pedagógicos (matriz 2010 e matriz 2016), no Anexo 1. 

 

1.2 Justificativas para alteração do Projeto Pedagógico do Curso 

 

 A reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) se dá no complemento do 

atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas para o curso de 

Administração, como também para suprir as mudanças das conjunturas econômicas e sociais e 

melhor adequação à dinâmica no mundo do trabalho. Outro fator que motivou a mudança do 

PPC foram as considerações da comissão de avaliação de reconhecimento do curso, com 

sugestões de atualização da estrutura do curso para adequação às necessidades dos docentes 

pela nova estrutura do processo seletivo ENEM/SISU. 

   

1.3 A Universidade Federal de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso 

 

Criada em 10 de dezembro de 1970, através da Lei n.º 5.647, a Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT) tem procurado contribuir efetivamente, desde sua implantação, com 

o desenvolvimento regional, atuando nas áreas de ensino de graduação, pesquisa, ensino de 

pós-graduação e extensão, mantendo os Câmpus de Cuiabá, Rondonópolis, Médio Araguaia e 

Sinop. Há ainda, o Câmpus de Várzea Grande, recém construído. Tem se destacado por 

desenvolver ações norteadas por políticas acadêmicas delineadas a partir das especificidades 

regionais, como educação pública, meio ambiente, preservação da memória regional, ciência e 

tecnologia e saúde pública. 

Desta forma, a UFMT está localizada no estado de Mato Grosso, que ocupa 

estratégica posição geopolítica em relação às Américas e é o centro da América do Sul e 

Portal do Pantanal e da Amazônia. Com uma população de aproximadamente 2,5 milhões de 

habitantes e 145 municípios, Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro em dimensão 

territorial, com área de 901,4 mil km2, representando 10,55% do território nacional. 

Após meados da década de 90, o Estado de Mato Grosso tem se destacado no cenário 

nacional como o maior produtor de grãos, fibras e carnes do Brasil, notabilizando-se como o 

estado de maior crescimento econômico entre todas as unidades da Federação. A diversidade 

de ecossistemas e o seu posicionamento geográfico abrem um leque de oportunidades de 
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investimentos na agricultura, indústria metalúrgica, mecânica, pecuária, agroindústria, turismo 

e infraestrutura. 

A despeito do crescimento econômico e competitividade agrícola, a região central do 

país defronta-se ainda com a necessidade premente de aumento da escolaridade média de sua 

população, de melhoria e consolidação da infraestrutura de transportes e saneamento, de 

redução das desigualdades sociais e regionais e de preservação ambiental, sob pena de 

comprometer a sustentabilidade econômico-social pretendida pela sociedade local. 

Assim, a formação de profissionais de nível superior que leve em consideração o 

aprimoramento da gestão e políticas públicas, o uso de tecnologias modernas e não agressivas 

ao meio ambiente, as formas sustentáveis de aproveitamento dos recursos naturais disponíveis 

e os novos modos de interação econômica são alavancas para a sustentabilidade do 

desenvolvimento socialmente referenciado de Mato Grosso. 

Nesse contexto regional e mundial de grandes transformações de paradigmas 

tecnológicos, com profundos impactos sociais e ambientais, a Universidade Federal de Mato 

Grosso coloca-se como parceira estratégica das redes de alianças comprometidas com a 

sustentabilidade ambiental, econômica, social e política do desenvolvimento regional. 

Neste sentido, a UFMT é uma das poucas universidades brasileiras que está situada 

em contexto geográfico que envolve três biomas distintos – Pantanal, Cerrado e Amazônia – e 

as mais importantes bacias hidrográficas do país: a do Rio Paraguai, a do Rio Amazonas e a 

dos Rios Araguaia-Tocantins. 

Tais características geográficas e de ecossistemas possibilitaram diferentes ações 

antrópicas e, consequentemente, diversas maneiras de ocupação dos ambientes e do solo, o 

que permitiu, no começo da colonização mato-grossense, a emergência da agricultura familiar 

e pecuária de pequeno porte e, ao longo das últimas décadas, a agropecuária extensiva e de 

alta tecnologia, que transformou grande parte do cerrado, da floresta e do pantanal. 

Este cenário tanto produziu grande desenvolvimento como desigualdades. 

Inicialmente, as características da colonização propiciaram contínuo fluxo de migrantes de 

todas as regiões do país, mas não considerou as especificidades da população nativa, que 

praticamente foi dizimada, restando poucas tribos que estão confinadas em pequenas reservas 

indígenas. 

Nessa condição, o desenvolvimento também não se ateve à sustentabilidade dos 

sistemas ecológicos e o progressivo desenvolvimento das atividades agropecuárias extensivas 

provocou grande êxodo rural e consequente urbanização e que trouxe várias consequências 

sociais. Contudo, com a instalação nos últimos anos das agroindústrias e a chegada da 
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ferrovia à região, há vários indicadores que apontam que a região passa por novo momento de 

acelerado desenvolvimento. 

Neste sentido, a intensa busca da população pelo ensino superior tem revelado o 

quanto a região tem se desenvolvido e está carente de profissionais com formação superior. 

Cabe, portanto, à UFMT avançar em seu papel de vanguarda e assegurar a formação de 

profissionais de maneira competente e ética. 

1.4 O Câmpus Universitário de Rondonópolis (CUR)  

 

O Câmpus Universitário de Rondonópolis (CUR) foi criado e homologado em 31 de 

março de 1976, mediante a Resolução nº. 01/76 do Conselho Universitário da então 

Universidade Estadual de Mato Grosso, muito embora a Lei Estadual nº. 3.575, de 02 de 

dezembro de 1974, já autorizasse a sua criação como Centro Pedagógico de Rondonópolis 

(CPR), oferecendo simultaneamente os cursos de Ciências e Estudos Sociais, na forma de 

Licenciatura Curta, quando do início de suas atividades em maio de 1976. 

Com a divisão do Estado em 1977, deu-se a abertura do processo de federalização do 

Centro, integrando-o à Universidade Federal de Mato Grosso, uma vez que o município de 

Rondonópolis passava a pertencer ao Estado de Mato Grosso, na ocasião sendo dividido em 

duas Unidades Federativas. Posteriormente, em 05 de julho de 1979, foi instituída a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mediante a Lei Federal nº. 6.674 que, em seu 

artigo 13, transferiu para a Universidade Federal de Mato Grosso a responsabilidade pelo 

Centro Pedagógico de Rondonópolis. 

Por meio do ato do Conselho Diretor nº. 05/80, datado de 09 de janeiro de 1980, e 

com a lotação no quadro de pessoal administrativo (Portaria GR 016/80) e docente (Portaria 

GR 015/80) dos servidores, o Centro Pedagógico de Rondonópolis integrou-se à estrutura da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Esta integração evidenciou a necessidade de uma nova 

adequação à estrutura organizacional da UFMT. 

As demandas da comunidade local e a necessidade de expansão da própria 

Universidade aceleraram a política de interiorização, com base em diretrizes pré-estabelecidas 

e ratificadas pela Resolução CD nº. 04/80, de 08 de maio de 1980, que aprovou a estrutura 

organizacional do Centro e definiu normas sobre os cursos. Dessa forma, procedeu-se aos 

estudos para a elaboração do projeto de criação de novos cursos já no segundo semestre do 

mesmo ano. 
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Tais estudos permitiram a opção por três cursos de graduação a serem oferecidos já 

no primeiro semestre do ano subsequente, a saber: Ciências Contábeis, Letras (com 

habilitação em Português e Literatura de Língua Portuguesa) e Pedagogia (com habilitações 

em Supervisão Escolar e Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau). 

É oportuno ressaltar que, desde a sua criação, os dois primeiros cursos funcionavam, 

inicialmente, em algumas salas de aula da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes e no 

Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz e, posteriormente, na Escola Estadual de 1º e 2º Graus 

Joaquim Nunes Rocha. Já o curso de Ciências Contábeis encontrou lugar no prédio da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A criação de novos cursos provocou 

a exigência da construção de uma sede própria para o Centro, que ocorreu em abril de 1983. A 

inauguração da primeira etapa do prédio e a transferência dos cursos existentes para as novas 

instalações, com exceção dos cursos de Ciências Contábeis e Ciências, que ainda continuaram 

funcionando no prédio da APAE. 

Em 1986, foram implantados os cursos de História e Geografia, extinguindo-se, 

assim, o curso de Estudos Sociais; em 1988, os cursos de Matemática e Biologia substituíram 

o curso de Ciências. Com a Resolução CD nº. 27, de 12 de fevereiro de 1992, que dispôs 

sobre a reorganização administrativa da UFMT, foi criado o Conselho Administrativo dos 

Institutos de Rondonópolis (CADIR). Sendo assim, passaram a funcionar, neste Câmpus, os 

Institutos de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), 

congregando todos os cursos aqui existentes. 

O projeto de expansão adotado pelo então Centro Pedagógico de Rondonópolis, por 

meio do projeto UNESTADO, dava sequência ao processo de interiorização iniciado pela 

UFMT em 1979, mas apenas iniciada neste Câmpus a partir de 1989. Tratava-se de um 

projeto extensionista que contava com a realização de cursos de atualização em fundamentos 

didático-pedagógicos para professores da Rede Pública de ensino dos municípios de Pedra 

Preta, Jaciara, Juscimeira, Poxoréo e Guiratinga. 

Esta proposta de interiorização teve continuidade com a oferta da Licenciatura 

Parcelada em Pedagogia a uma turma de graduandos, na cidade de Guiratinga, levada a efeito 

nos anos de 1995 a 1998. Também em 1995, foi dado início ao curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis no município de Primavera do Leste, abrindo-se vagas, via Exame 

Vestibular, a 80 estudantes daquela região. 

Em 1996, os cursos de Pedagogia e Letras, cujas aulas ocorreram no próprio 

Câmpus, atenderam a 180 estudantes, na modalidade de licenciaturas parceladas, com 

demandas advindas dos municípios de Alto Taquari, Campo Verde, Guiratinga, Jaciara, 
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Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, São José do Povo e 

Tesouro.  

Já em 1998, foi criada uma turma especial do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação, oferecido pelo Instituto de Ciências Exatas e da Terra/UFMT, e as aulas deste 

curso também ocorreram neste Câmpus. Ampliando o cumprimento de sua função social e 

atuando como parte contribuinte, não apenas na produção, mas também na socialização do 

saber por intermédio de formas de convivência, o Câmpus passou a oferecer e sediar, desde 

1993, o Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, que já acolheu centenas de pessoas. 

Em sintonia com o processo de abertura política que o país principiou, a partir de 

1984, pela primeira vez, o Câmpus pôde eleger seus representantes para integrarem os 

Conselhos da Universidade: CONSUNI, CONSEPE e CPPD.  

Com o passar do tempo, foi possível uma expansão moderada do espaço físico e 

administrativo do Câmpus, dada com a implantação de laboratórios, do centro meteorológico 

e do anfiteatro, a introdução do sistema de bolsas de auxílio aos estudantes e a expansão para 

o fortalecimento das organizações estudantis. A esse processo de expansão, soma-se a 

inauguração do prédio da Biblioteca Regional, ocorrida em 1996. No ano de 2000, o Câmpus 

conseguiu mais uma conquista, a criação do Curso de Biblioteconomia e a autorização para 

funcionamento do Curso de Licenciatura Plena em Informática. 

Seguindo essa política de expansão, em 2002, foi criado o curso de Zootecnia, com o 

intuito de formar técnicos de nível superior capacitados para atuar junto aos sistemas 

produtivos, à pesquisa, ensino e extensão zootécnica, visando ao aumento da produtividade 

animal da mesorregião. 

Em 2004, também sob o regime de turmas especiais, havia em funcionamento mais 

seis turmas, sendo duas em Primavera do Leste (História e Biologia) e quatro em Campo 

Verde (Letras, Geografia, Biologia e Ciências Contábeis). 

Apesar das dificuldades geradas pela falta de contratação de professores e de corpo 

técnico-administrativo, resultando em sobrecarga de trabalho, pela escassez de recursos 

materiais e pela falta de espaço físico, o Câmpus de Rondonópolis ampliou seus cursos, tendo 

em vista o crescimento e o desenvolvimento regional.  

No dia 23 de setembro de 2005, em visita histórica de representante do MEC a 

Rondonópolis, foi anunciado o mais ousado Plano de Expansão e Consolidação do Câmpus 

local. Nessa ocasião, os docentes e os técnico-administrativos apresentaram ao professor Dr. 

Manuel Palácios – na época, diretor do Departamento de Desenvolvimento da Educação 
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Superior do MEC – um plano estratégico objetivando participar do processo de consolidação 

e de expansão proposto pelo Governo Federal.  

No projeto foram registradas necessidades como criação de novos cursos, 

consolidação dos já existentes, efetivação de corpo técnico e docente, ampliação. Também fez 

previsão de reforma da área construída, aquisição de diversos tipos de equipamentos, de 

livros, bem como de material permanente e de consumo, transformação do Câmpus em 

Universidade Autônoma em relação à UFMT. 

Como resultado dessa visita e em atendimento aos anseios da sociedade 

rondonopolitana, expressos em pesquisa aplicada junto aos jovens secundaristas, foi indicada 

a implantação dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola e Ambiental, e 

Enfermagem. O MEC aprovou a proposta e a construção de um prédio para abrigar salas de 

aula e laboratórios para atender aos novos cursos propostos e aqueles da consolidação 

(Biblioteconomia, Licenciatura em Informática, Psicologia e Zootecnia). Esses três novos 

cursos tiveram início em agosto de 2006. 

Nesse mesmo ano, foi implantada uma turma do curso de Administração de 

Empresas, na modalidade de Ensino à Distância, resultante de convênio estabelecido com o 

Banco do Brasil. A coordenação foi feita pela sede com a colaboração do Departamento de 

Ciências Contábeis local. Também no ano de 2006, mas com a primeira turma ingressando 

em 2007, foi criado um novo curso de Letras, desta feita com Habilitação em Língua e 

Literaturas de Língua Inglesa. Desta forma, o Câmpus contempla atualmente dois cursos 

diferentes de Letras, com suas respectivas habilitações. 

Esse aumento de oferta de cursos e vagas não seria possível sem que houvesse a 

ampliação do espaço físico disponível. Assim, após empenho ininterrupto da administração 

local e da sede, foi concluído e entregue um conjunto arquitetônico de três prédios, onde se 

encontram instalados os cursos de Psicologia, de Enfermagem e de Engenharia Agrícola e 

Ambiental. Esta obra foi resultado de projeto específico firmado com o Governo do Estado de 

Mato Grosso. Em 2007, consoante o Programa de Expansão e Consolidação do Governo 

Federal, também houve investimento na construção civil. Além da edificação do já citado 

bloco de salas de aula e laboratórios, houve a ampliação do prédio que abriga a Biblioteca 

Regional e a construção do Restaurante Universitário. 

Assim, até 2010, com a expansão conquistada no decorrer de sua existência, o 

Câmpus de Rondonópolis oferecia ensino de graduação em Biblioteconomia, Ciências 

Biológicas, Ciências Contábeis, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, 
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Psicologia, Licenciatura em Informática. Somou-se a estes cursos o de Enfermagem, 

oferecido a uma única turma especial, a partir de 2003, sob a coordenação da sede.  

Nessa perspectiva em 2010, foi criado o Curso de Ciências Econômicas e o Curso de 

Administração/ICHS/CUR, o último idealizado pelas Professoras Fernanda Pereira Silva, 

Sofia Inês de Niveiros e Adelina Neres de Souza Campos, sob a gestão do Prof. Paulo Isaac, a 

partir do projeto de Expansão do governo denominado de projeto REUNI. 

Em 2011, dois cursos de pós-graduação stricto sensu foram aprovados, ambos em 

nível de mestrado: Mestrado em Educação e Mestrado em Engenharia Agrícola. No final de 

2012, novo curso de pós-graduação foi aprovado, o Mestrado em Geografia. No início de 

2013, o curso de Administração conseguiu aprovar junto a CAPES um Programa DINTER, 

sob coordenação das Professoras: Lindalva Maria de Novais Garske (Diretora do ICHS), 

Fernanda Pereira Silva (Coordenadora do Curso de Administração) e Sophia Niveiros 

(Ciências Contábeis). O Câmpus, o doutorado em Recursos Naturais, em parceria com a 

Universidade Federal da Paraíba.  

Temos ainda que, a partir do primeiro semestre de 2014, foram iniciadas as 

atividades do Curso de Medicina, conforme versa o programa nacional de expansão dos 

cursos de medicina nas Universidades Federais (Portaria SESU nº 109, de 05 de junho de 

2012). 

Finalmente, o oferecimento de dezessete cursos regulares, três mestrados e um 

Programa DINTER é resultado do anseio da comunidade local pela expansão do ensino 

superior na região. O ensino público, gratuito e de boa qualidade tem sido objeto de luta 

acadêmica, configurando-se como uma das marcas deste Câmpus que por meio das ações de 

professores, administradores, corpo técnico-administrativo e estudantes, constituem referência 

na formação de profissionais e na produção de conhecimento. Contudo, apesar dos avanços 

observados desde a sua criação, é necessário que novos instrumentos de ação administrativa 

sejam levados a efeito. 
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Figura 1. Foto aérea do Campus de Rondonópolis 

 1.5 O Curso de Administração – Campus de Rondonópolis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

2.1 Contexto Educacional, Profissional, Laboral 

 

O presente Projeto Pedagógico de Curso é uma atualização do PPC aprovado para a 

criação do curso de administração da UFMT Câmpus Rondonópolis. O PPC 2010 tratou da 

definição de componentes curriculares e demais estratégias didático-pedagógicas, buscando 

contribuir com o processo de formação profissional de administradores por intermédio do 

curso de bacharelado em Administração da UFMT- Câmpus de Rondonópolis/ICHS, a partir 

da perspectiva de implementação do Curso em Administração, com ênfase no repasse do 

conhecimento técnico-conceitual, e da decorrência da visão geral e sistêmica de organização 

(privada, pública e de terceiro setor) no processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o 

PPC 2010 procurou a compreensão da realidade, considerando diversos aspectos para a 

criação do curso em Administração, cabendo destacar: 
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 a origem dos cursos de Administração no Brasil que contribui para explicar como surgiu 

a ênfase na atividade técnica; 

 o grau de complexidade organizacional como objeto da Administração; 

 os novos paradigmas dominantes na produção e na capacitação para o conhecimento e 

como eles vem repercutindo na reprodução do conhecimento dentro dos cursos 

superiores; 

 a necessidade de projetos pedagógicos dos cursos de Administração de abordar os 

problemas relacionados com suas premissas, políticas, práticas e arquiteturas 

institucionais para sua operacionalização. 

 

Assim, o projeto idealizava a clara necessidade das concepções relativas ao processo 

de formação do administrador profissional e a definição de competências de futuros egressos.  

Posteriormente, no ano de 2012, o presente projeto sofreu pequenas adequações em 

suas ementas, e referências, no sentido de corrigir incongruências. Estas pequenas alterações 

foram realizadas por meio de uma minuta redigida por uma comissão composta pela equipe 

de professores lotados no Curso de Administração, respeitando as diretrizes estabelecidas na 

Resolução 110 de 27 de setembro de 2010. 

No início de 2014, a UFMT solicitou, a todos os cursos e aos Câmpus avançados, 

que revisassem seus projetos pedagógicos visando além da uniformidade dos conteúdos e 

metodologias de ensino, a adequação as demandas oriundas do mercado. Desta forma, o curso 

de Administração vinculado ao ICHS do Câmpus Rondonópolis abraçou a solicitação e 

constitui uma nova comissão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso, composto por 

todos os professores efetivos.  

A Universidade Federal de Mato Grosso não somente se preocupa com a formação 

do aluno, mas também a relação professor-aluno e a preparação para o trabalho profissional 

na transposição de ações concretas que possibilita a promoção humana e a prática do 

profissional no mercado de trabalho. Para operacionalizar estas ações é preciso uma proposta 

de trabalho integrado visando a melhoria da prática educativa, ou seja, é preciso um Projeto 

Pedagógico de Curso. 

Assim, o presente Projeto Pedagógico de Curso possibilita o embasamento das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas na formação do aluno e egressos do curso 

de Administração, consistindo na adoção do perfil desejado pelo curso buscando a integração 

entre universidade-curso-sociedade. 
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As habilidades e competências compreendem um conjunto de ações a serem 

dominadas pelo profissional para o pleno exercício da profissão, no sentido técnico e ético. Os 

conteúdos programáticos devem possibilitar, no decorrer de seu desenvolvimento, a 

aprendizagem das diversas habilidades e competências. Para isso, as atividades de formação 

envolvem um processo de ensino-aprendizagem, pautadas pela interdisciplinaridade, pela 

leitura crítica e criativa da área de conhecimento e pela coerência com os objetivos e as 

diretrizes do programa do curso. 

Para tanto, as competências e habilidades que o administrador deve ter por meio da 

formação geral (saber científico) e da formação específica (saber técnico) e as experiências 

advindas do trabalho e socialmente (saber tácito), complementa ações e atitudes perante 

situações profissionais e sociais em seu cotidiano. 

A qualificação real do administrador é complexa de ser observada, pois o que 

constitui o saber ser e o saber fazer podem estar alienados na característica da personalidade 

do profissional. Desse modo, os conjuntos de competências e habilidades do curso de 

administração deverão inseri-las em ações oriundas de esferas formais, informais, teóricas e 

práticas para os discentes. 

Esta proposta de trabalho integra um conjunto de atividades planejadas e 

desenvolvidas por docentes e discentes do curso com a finalidade de, criticamente, adotarem 

uma formação acadêmica e científica que possa repercutir no desenvolvimento do próprio 

currículo, da formação profissional, da ciência e da sociedade.   

O Curso de Administração da UFMT pressupõe no presente Projeto Pedagógico, 

apresentar o caminho necessário e formulado como mais produtivo para a formação de um 

profissional competente, ético e inserido em diversos contextos de atuação. É fato que esta 

formação passa, fundamentalmente, pelo enfrentamento dos desafios presentes na sociedade e 

na relação existente entre teoria e práxis do administrador.  

A formação do aluno deve envolver situações que desenvolvam a capacidade de criar 

alternativas de ação, de leitura da realidade em diferentes contextos, autonomia intelectual, 

utilização apropriada do conhecimento relevante e socialmente significativo e o compromisso 

com a construção de uma sociedade democrática. Dado o grau de complexidade e 

fragmentação de saberes nesta área de conhecimento, propõe-se oferecer ao aluno uma base 

sólida para que o mesmo possa sentir o desejo de continuar a busca por uma formação 

permanente. Por isso, propomos uma formação generalista que permita uma especialização 

posterior, durante a construção de sua prática profissional. 
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Apesar disso, o curso propõe ênfases curriculares que orientam e complementam a 

formação do aluno, no sentido de possibilitar um olhar sobre os fenômenos administrativos e 

a atuação do administrador diante deles que, a partir de sua articulação, se posiciona com 

aspectos da realidade organizacional. 

O presente Projeto Pedagógico de Curso foi um anseio da comunidade local e 

regional e acadêmica do curso de administração da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Câmpus Rondonópolis. A partir de reflexões e discussões envolvendo todos os docentes do 

curso de administração e de representantes discentes, propõem-se um PPC que visa à 

efetivação de uma prática profissional comprometida com o exercício da cidadania, a ética e a 

produção de conhecimento na área. 

 

2.2 Concepção do Curso 

 

No contexto atual, o processo de globalização dos mercados traz como consequência 

o acirramento da concorrência entre as organizações nas diferentes regiões, países e blocos 

econômicos. Esta concorrência acirrada exige, ao mesmo tempo, redução de custos e elevação 

da qualidade dos serviços e produtos, de maneira a incrementar a competitividade 

organizacional.  

Por um lado, a pressão pela ampliação da competência dos recursos humanos implica 

em investimentos em programas de capacitação e qualificação profissional aliado a novas 

práticas de relações de trabalho. Por outro lado, para sobreviver em mercados globalizados e 

turbulentos, as organizações precisam investir em novas tecnologias de gestão e produção, 

particularmente nas tecnologias derivadas do uso da informática, para responder à 

necessidade de velocidade na assimilação de informações e da correspondente agilidade 

decisória. 

Esse contexto provoca a necessidade de mudanças nas organizações, visto que 

demandam novas relações sociais, exigindo dos profissionais novos atributos, relacionados 

com os conhecimentos, a aquisição de competências e habilidades inerentes ao seu campo de 

atuação profissional. Questões relacionadas aos valores e atitudes também são ressaltadas, 

posto que habilitam o indivíduo a assumir o seu verdadeiro papel enquanto agente de 

transformação organizacional e, consequentemente, de transformação social. 

O papel do administrador não é apenas de gerenciar determinada área de uma 

organização ou toda uma organização, seja ela pública ou privada, de pequeno, médio ou 
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grande porte. Torna-se mister o entendimento do objetivo implícito de contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade, pois a função política e social do administrador o torna um 

dos profissionais mais demandados pelo mercado de trabalho nesse novo século. 

Os cursos de graduação em administração são responsáveis pela formação de 

administradores em vários campos de atuação e existe uma preocupação em dotar esses 

profissionais de atributos necessários para que possam desenvolver atividades administrativas 

em qualquer organização. Neste sentido, os responsáveis pela concepção e operacionalização 

do curso devem idealizar uma filosofia de trabalho, visando alcançar esse objetivo. 

 

2.2.1 O Curso e as Políticas Institucionais da UFMT 

 

Os princípios que norteiam o Curso de Bacharelado em Administração de 

Rondonópolis, vinculado ao ICHS, corrobora com os princípios defendidos pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) que trata das metas de desenvolvimento e políticas 

norteadoras relativas período de 2013 a 2018, assim descritas: 

 Ética e democracia  

O Curso de Administração prima pelos princípios da ética e da democracia, 

objetivando assegurar-se o direito dos sujeitos que participam da vida universitária de ter voz 

e voto nas decisões que dizem das políticas e ações direcionadas ao processo de melhorias 

contínuas do Curso de Administração.   

 Formação crítica e qualidade acadêmica  

O Curso de Administração partilha das ações, desenvolvidas no espaço da UFMT, 

direcionadas a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, considerando este tripé 

primordial ao desenvolvimento do conhecimento, uma vez que reflete um conceito de 

qualidade do trabalho acadêmico, à medida que favorece a interação entre a universidade e a 

sociedade civil organizada, a autorreflexão crítica, a participação ativa dos estudantes na 

construção de conhecimentos, além de potencializar o significado social do trabalho 

acadêmico.  

A formação deve pressupor, além da dimensão cognitiva, as dimensões ética, 

estética, cultural e política, formando cidadãos conscientes e atuantes. O Curso de 

Administração busca responder às exigências do mundo do trabalho com a preparação de um 

profissional capaz de decidir, criar, liderar e conviver com processos em permanente 

transformação. 
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 Autonomia Institucional e compromisso social  

O Curso de Administração apoia o princípio da autonomia defendido pelo PDI e 

acredita que a autonomia universitária não deve ser definida pelo critério de gestão, mas, sim, 

pelo direito e pelo poder de definir normas de formação, docência e pesquisa.  

 

 Inclusão e pluralidade  

O princípio da inclusão e democratização do acesso ao ensino superior, bem como as 

políticas afirmativas, além de serem princípios defendidos pelo PDI são compromissos 

assumidos pelo Curso de Administração perante a comunidade em que está inserida. Em um 

País em que o atendimento aos jovens, com idade entre 18 e 24 anos, não chega a 15%, é 

preciso conceber políticas públicas que contribuam para elevar essa taxa aos níveis pensados 

no Plano de Desenvolvimento da Educação.  

 

 Interação e articulação com a sociedade  

A “Interação”, prevista no PDI, que se apresenta como desdobramento do princípio 

da Democracia e do incentivo à participação coletiva, é exercida no Curso de Administração 

por meio das reuniões de colegiado, onde docentes e representantes discentes discutem temas 

pertinentes à gestão do curso, meios que propiciem a melhoria contínua do ensino, além de 

formas de atender às expectativas do mercado. 

 

 Inovação acadêmica e administrativa  

O Curso de Administração compactua com o PDI, ao afirmar que os princípios 

norteadores como a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, cooperação, interação, 

intercâmbio entre organizações/instituições e entre cursos são fundamentais para o 

crescimento epistemológico do curso, além de propiciar oportunidades de vivência ao 

discente vinculado ao Curso de Administração. 

 

2.2.2 Regime Acadêmico 

 

O regime acadêmico adotado pelo Curso de Administração é de crédito semestral. 
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2.2.3 Número de Vagas e Entrada 

 

O curso disponibiliza 108 vagas anuais, com 2 entradas, sendo ofertadas 54 vagas 

para o 1º semestre e 54 vagas para o 2º semestre letivo. 

 

2.2.4 Turno de Funcionamento 

O Curso de Administração exerce suas atividades nos períodos matutino e noturno com 

atividades de ensino e atendimento ao aluno. 

 

2.2.5 Formas de Ingresso no Curso 

 

O Curso de Administração de Rondonópolis, integrado ao ICHS e a UFMT, acata as 

decisões institucionais quanto às formas de ingresso do futuro aluno, e conforme descrito no 

PDI, os ingressos podem ocorrem por meio das seguintes formas: 

 Por meio dos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional de Ensino 

médio (ENEM), gerenciados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu); 

 Realização de transferências facultativas internas e externas semestrais, conforme 

previsão do calendário acadêmico. 

 

2.2.6 Períodos Mínimo e Máximo de Integralização do Curso 

A integralização do curso prevê o tempo mínimo de 8 semestres e no máximo 12 

semestre para a conclusão do curso (4 anos a 6 anos). 

 

2.2.7 Dimensão das Turmas 

As turmas de cada uma das disciplinas são formadas por até 54 alunos. Deve-se 

considerar que as orientações de TC são atividades exercidas pelos professores com o limite 

de até 5 alunos/professor. 

 

2.2.8 Objetivos do Curso e Perfil do Egresso 

O Curso de Administração oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso, 

Instituto de Ciências Sociais e Humanas, Câmpus de Rondonópolis, tem como objetivo 
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principal a formação de administradores com consistente base teórica e domínio das 

ferramentas de gestão, a fim de que possam atuar de maneira empreendedora em diferentes 

contextos organizacionais, comprometidos com a responsabilidade socioambiental, atendendo 

aos objetivos gerais, objetivos específicos e o perfil dos egressos, conforme abaixo: 

 

Objetivos gerais 

Os objetivos gerais do Curso de Administração norteiam a formação de profissionais 

com: 

 visão sistêmica e capacidade de analisar contextos complexos e tomar decisões alinhadas 

com os objetivos estratégicos da organização; 

 comportamento empreendedor que exercite a criatividade e a inovação na viabilização de 

seu próprio empreendimento ou na estruturação e desenvolvimento de projetos dentro da 

organização em que atua; 

 uma visão de sustentabilidade que considere em suas decisões os impactos econômicos, 

sociais e ambientais sobre todos os atores e partes interessadas; 

 compreensão das variáveis e premissas multiculturais e negociais inerentes ao cenário 

globalizado contribuindo efetivamente nas decisões e desempenho organizacionais; 

 habilidades para lidar com múltiplos recursos oferecidos pelas tecnologias da informação 

e comunicação e a lógica colaborativa das redes que vem provocando fortes modificações 

nos modelos de negócios; 

 capacidade investigativa pela compreensão da complexidade organizacional e habilidade 

na solução de problemas, promovendo a capacidade de “aprender a aprender”; 

 habilidades interpessoais e capacidade de trabalhar em equipes; 

 capacidade de solucionar problemas em situações de incerteza, por meio da aplicação de 

técnicas de planejamento, execução, controle e avaliação, estimulando a prática da 

melhoria contínua. 

Objetivos específicos 

 Formar profissionais aptos a melhorar a qualidade do meio ambiente, promovendo a 

implantação de sistemas de gestão capazes de reduzir riscos e impactos e otimizar a 

utilização de recursos;  



22 
 

 

 Incentivar a habilidade de tomada de decisões respeitantes a processos que envolvam 

internacionalização, racionalizando-os e controlando riscos envolvidos nas operações de 

comércio exterior; 

 Oferecer aos alunos os conceitos mais atualizados, embasados em conteúdo teórico e 

aplicação prática das ferramentas de gestão de projetos. 

 

Perfil do Egresso em Bacharelado em Administração  

Pretende-se que o egresso do Bacharelado em Administração seja um profissional 

reconhecido por sua atitude empreendedora e ética, visão sistêmica, liderança e abordagem 

sustentável em suas decisões. Tenha a capacidade de aprender com a experiência, bem como 

de captar e analisar informações, a fim de desenvolver novos conhecimentos interdisciplinares 

que subsidiem suas decisões em cenários voláteis e complexos. Tal profissional deve reunir as 

condições necessárias para o planejamento, gerenciamento, programação e execução de 

projetos e atividades, com uma visão integrada dos processos organizacionais, pautada em 

informações gerenciais e por meio da aplicação de ferramentas e instrumentos inovadores da 

Administração, permitindo-lhe lidar tanto com as questões técnicas como com as questões 

socioambientais. O egresso do Curso poderá atuar na gestão de organizações públicas, 

privadas e do terceiro setor, nacionais e/ou internacionais.  

Para o alcance do perfil aqui descrito, o Bacharelado em Administração busca 

desenvolver no corpo discente as seguintes competências:  

 

1. Compreender o contexto em que a organização se insere, considerando as dimensões 

socioantropológica, política, econômica, jurídica e ambiental, relacionando-o com o 

arcabouço de conhecimentos oriundos da Teoria Organizacional, viabilizando assim análises 

que contribuam com as decisões e objetivos organizacionais, sempre respeitando os preceitos 

éticos que regem a vida em sociedade;  

2. Exercitar o comportamento empreendedor, por meio da criatividade e inovação, da pró-

atividade e iniciativa, da persistência e autoconfiança, do comprometimento, da 

autoaprendizagem, da busca constante da excelência, da capacidade de correr riscos 

calculados e do foco em resultados, possibilitando identificar oportunidades e materializá-las 

em realidades de sucesso;  
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3. Exercitar o espírito investigativo e capacidade metodológica que lhe permita conceber e 

implementar pesquisas, bem como realizar análises que subsidiem suas decisões no ambiente 

organizacional, contribuindo também para a construção do conhecimento na área;  

4. Identificar, analisar, elaborar, implementar e consolidar processos produtivos e/ou de 

serviços, considerando as condições de contexto, bem como as condições e objetivos 

organizacionais;  

5. Exercitar o raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 

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

diferentes contextos organizacionais e sociais;  

6. Prover suporte técnico e gerencial ao processo de tomada de decisão na organização. 

Deverá ser capaz de reunir e analisar informações, bem como construir cenários a fim de 

fundamentar a aprovação, rejeição ou alteração dos rumos institucionais;  

7. Monitorar permanentemente o ambiente organizacional e as condições do ambiente 

externo, construindo, implementando e monitorando estratégias que possibilitem a 

viabilização da missão, o alcance dos objetivos e a materialização da visão de futuro da 

organização;  

8. Identificar, analisar e utilizar diferentes tecnologias no contexto organizacional e no 

cotidiano de seu exercício profissional;  

9. Identificar oportunidades de atuação organizacional, sendo capaz de estruturar, 

implementar e gerir ações mercadológicas éticas que contribuam com o bom desempenho 

organizacional;  

10. Estruturar e liderar equipes com perfis diversificados, promovendo a ambiência necessária 

à automotivação e resiliência. Viabiliza assim os mecanismos e condições para o contínuo 

aprendizado organizacional e a gestão do conhecimento, em sintonia com o desenho 

estratégico da organização;  

11. Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive 

nos processos de negociação, mediação de conflitos e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais, considerando as expectativas dos diferentes atores com que a organização se 
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relaciona. Além disso, tem a capacidade de mapear, monitorar e gerir as redes relacionais em 

prol dos objetivos organizacionais;  

12. Refletir e atuar criticamente sobre toda a esfera de operações, considerando toda a cadeia 

de suprimentos, possibilitando uma gestão em sintonia com a estratégia organizacional e com 

os desafios socioambientais;  

13. Identificar, analisar e gerir a estrutura de capital das organizações, utilizando modelos e 

técnicas que possibilitem corretas decisões de financiamento e investimento, numa 

perspectiva moderna de sustentabilidade, agregando valor ao empreendimento;  

14. Conceber, estruturar, implementar, gerir e consolidar projetos em organizações, em 

sintonia com a estratégia organizacional e impactando positivamente os resultados da 

organização;  

15. Realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias administrativas, 

gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais em organizações privadas, públicas 

e/ou do terceiro setor, nacionais ou internacionais. 

 

2.2.9 Matriz Curricular 

A matriz curricular do curso de administração foi elaborada considerando os 

conhecimentos necessários a um futuro administrador e a sequência dos componentes 

curriculares foi construída levando em consideração o aprendizado teórico-prático e as 

conexões necessárias entre os diversos conteúdos. Assim, recomendam-se aos alunos que 

sigam a sequência das disciplinas, matriculando-se, preferencialmente, nas disciplinas de cada 

semestre, realizando as atividades complementares em todos os semestres, o estágio 

supervisionado a partir do 5º semestre e o ENADE quando solicitado. 

A Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, em seu Art. 5º, parágrafo 5º, diz que:  

O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, 

sendo inscrito no histórico escolar do estudante somente a sua situação 

regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação 

ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na 

forma estabelecida em regulamento.  

A portaria normativa número 40, de 12 de dezembro de 2007, menciona em seu Art. 

33 que “o Enade é componente curricular obrigatório dos cursos superiores devendo constar 
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do histórico escolar de todo estudante a participação ou dispensa da prova, nos termos dessa portaria normativa”. Assim, o ENADE é 

componente curricular obrigatório no curso de graduação bacharelado em administração. 

 Para as disciplinas que são ofertadas por outros cursos, todos os Termos de Compromisso de oferta de Componente Curricular estão em 

anexo no final do PPC. 

 A matriz curricular do curso de administração está a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 

Natureza

OPT/OBR* T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

Pré-req. Co-req.

Contabilidade OBR Ciências Contábeis 64 64 Não

Direito Empresarial OBR Ciências Contábeis 32 32 Não

Direito Trabalhista OBR Ciências Contábeis 32 32 Não

Ética nos Negócios OBR Administração 32 32 Não

Filosofia OBR História 32 32 Não

Formação Empreendedora e Geração de Ideias OBR Administração 32 32 Não

Fundamentos da Administração de Empresas OBR Administração 64 64 Não

Fundamentos da Administração Pública e Políticas OBR Administração 32 32 Não

Fundamentos de Economia OBR Economia 32 32 Não

Gestão de Novos Negócios OBR Administração 32 32 Não

Língua Portuguesa OBR Letras 64 64 Não

Metodologia I OBR Biblioteconomia 32 32 Não

Comportamento Organizacional OBR Psicologia 32 32 Não

Sistema de Informações Gerenciais OBR Sistema de Informação 32 32 Não

Metodologia II OBR Biblioteconomia 32 32 Metodologia I

Sociologia das Organizações OBR História 32 32 Não

Teorias e Estudos Organizacionais OBR Administração 64 64
Fundamentos da 

Administração de Empresas

  672        -        -     672 

1
º 

N
ú

c
le

o
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
o
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a

ç
ã

o
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á
s
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a

SUBTOTAL:

N
Ú

C
L

E
O

S

MATRIZ CURRICULAR 

Componente Curricular U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos
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* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 

Natureza

OPT/OBR* T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

Pré-req. Co-req.

Administração de Marketing e Comportamento do

Consumidor I
OBR Administração 64 64 Não

Administração de Marketing e Comportamento do

Consumidor II
OBR Administração 64 64

Administração de 

Marketing e 

Comportamento do 

Consumidor I

Administração de Materiais OBR Administração 64 64 Não

Administração de Produção e Operações I OBR Administração 64 64
Gestão de Processos 

Organizacionais

Administração de Produção e Operações II OBR Administração 64 64
Administração de Produção 

e Operações I

Administração Financeira e Orçamentária I OBR Administração 64 64
Análise das Demonstrações 

Contábeis

Administração Financeira e Orçamentária II OBR Administração 64 64
Administração Financeira e 

Orçamentária I

Análise das Demonstrações Contábeis OBR Contabilidade 64 64 Contabilidade

Empreendedorismo e Rede de Cooperação OBR Administração 64 64 Não

Gestão da Inovação OBR Administração 32 32 Não

Gestão de Custos OBR Administração 32 32
Análise das Demonstrações 

Contábeis

Gestão de Pessoas I OBR Administração 64 64
Comportamento 

Organizacional

Gestão de Pessoas II OBR Administração 64 64 Gestão de Pessoas I

Gestão de Processos Organizacionais OBR Administração 64 64 Não

Inovação Tecnológica OBR Administração 32 32 Não

Logística OBR Administração 64 64 Administração de Materiais

Mercado de Capitais OBR Administração 32 32 Não

Planejamento e Estratégia Empresarial I OBR Administração 64 64 Não

Planejamento e Estratégia Empresarial II OBR Administração 64 64
Planejamento e Estratégia 

Empresarial I

 1.088        -        -  1.088 

2
º 
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ú
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o
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n

a
l

SUBTOTAL:

N
Ú

C
L

E
O

S

MATRIZ CURRICULAR 

Componente Curricular U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos
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* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 

 

Natureza

OPT/OBR* T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

Pré-req. Co-req.

Estatística OBR Matemática 64 64 Não

Fundamentos da Matemática OBR Matemática 64 64 Não

Matemática Financeira OBR Matemática 64 64 Não

Pesquisa Operacional OBR Matemática 64 64 Não

    256        -        -     256 

Estágio I OBR Administração 150 150 Não

Estágio II OBR Administração 150 150 Estágio I

Gestão de Projetos OBR Administração 64 64 Não

Gestão do Conhecimento OBR Administração 64 64 Não

Métodos de Pesquisa Aplicada OBR Administração 64 64 Metodologia II

Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade OBR Administração 64 64 Não

Trabalho de Curso I OBR Administração 64 64 Não

Trabalho de Curso II OBR Administração 64 64 Trabalho de Curso I

Optativa I OPT Decisão Colegiado 32 32 Não

Optativa II OPT Decisão Colegiado 32 32 Não

Optativa III OPT Decisão Colegiado 32 32 Não

Optativa IV OPT Decisão Colegiado 64 64 Não

    416   428        -     844 

Atividades Acadêmicas Complementares 300 300

CARGA TOTAL D O CURSO:                                                                     3.160 

ENADE**
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SUBTOTAL:
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S

MATRIZ CURRICULAR 

Componente Curricular U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos
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* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 

Natureza

OPT/OBR*

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

Pré-req. Co-req.

Libras OPT Letras 32

Gestão do Agronegócio OPT Administração 32

Direito Administrativo OPT Ciências Contábeis 32

Gestão Pública OPT Administração 64

Gestão da Qualidade e Produtividade OPT Administração 32

Economia Internacional OPT Economia 32

Administração Rural OPT Administração 32

Perícia Mediação e Arbitragem OPT Ciências Contábeis 32

Governança Corporativa OPT Administração 32

Direito Tributário OPT Ciências Contábeis 32

Tópicos Avançados em Administração OPT Administração 32

R
O

L
 D

A
S

 D
IS

C
IP

L
IN

A
S

 O
P

T
A

T
IV

A
S

MATRIZ CURRICULAR 

Componente Curricular

U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos
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Deste modo, pode-se observar que a matriz curricular é consideravelmente flexível, 

inicialmente porque adota os créditos como unidade de medida, o que oportuniza ao estudante 

mais condições de  construir seu próprio fluxo caso seja necessário, quer seja por alguma 

eventualidade (mobilidade, trancamento, licença, reprovação, transferência, etc.) ou no 

momento de compor a ênfase que dará ao seu curso, permitindo-lhe escolher para isso, os 

projetos de estágio e as unidade curriculares optativas, assim como a abordagem teórica. 

Convém destacar ainda, que considerando a necessidade de a matriz curricular 

garantir formação plural, participativa e democrática, este fluxo curricular inclui, pela própria 

natureza de um curso de Administração, a abordagem de diversas temáticas, como direitos 

Humanos, Educação Ambiental, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Neste sentido, a questão da Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP Nº 

1, de 30 de maio de 2012) é considerada de modo transversal em todo o curso e em diversas 

unidades curriculares, mas especialmente em Filosofia e Sociologia nas organizações. 

A respeito da educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Dec. Nº 

4.281, de 25 de junho de 2002), o curso concebe o meio ambiente em sua totalidade, 

compreendendo a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural. Deste 

modo, sustentabilidade não é considerado como conceito pertinente a um único componente 

curricular, mas enfoque que perpassa todo o processo formador. A temática também é 

explorada de modo transversal por diversas unidades curriculares, especialmente em 

Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade. 

Além dos temas abrangentes que preparam os profissionais de Administração para 

compreensão de seu contexto, faz-se necessário a atenção às especificidade dos indivíduos e 

seu meio. Deste modo, os componentes curriculares, em diversos momentos da formação, 

abordam questões como a educação especial e, em seu bojo, considera o previsto no Decreto 

nº 5.626, de 22 De Dezembro De 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras e  Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

 

 

 



30 
 

 

2.2.10 Proposta de Fluxo Curricular 

Neste item se apresenta o fluxo dos componentes curriculares, sua natureza (obrigatória ou optativa), a unidade ofertante, os pré-

requisitos e a carga horária em cada um dos 8 semestres.  

Natureza

OPT/OBR* T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o
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a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

Pré-req. Co-req.

Metodologia I OBR Biblioteconomia 32 32 Não

Língua Portuguesa OBR Letras 64 64 Não

Fundamentos da Matemática OBR Matemática 64 64 Não

Fundamentos da Administração de Empresas OBR Administração 64 64 Não

Filosofia OBR História 32 32 Não

Gestão de Novos Negócios OBR Administração 32 32 Não

Fundamentos de Economia OBR Economia 32 32 Não

  320        -        -        -   320 

Estatística OBR Matemática 64 64 Não

Metodologia II OBR Biblioteconomia 32 32 Metodologia I

Ética nos Negócios OBR Administração 32 32 Não

Fundamentos da Administração Pública e Políticas OBR Administração 32 32 Não

Contabilidade OBR Contabilidade 64 64 Não

Formação Empreendedora e Geração de Ideias OBR Administração 32 32 Não

Teorias e Estudos Organizacionais OBR Administração 64 64
Fundamentos da 

Administração de Empresas

  320        -        -        -   320 

1
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

SUBTOTAL:

2
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

SUBTOTAL:

P
E

R
ÍO

D
O

FLUXO CURRICULAR 

Componente Curricular U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos

 

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação 
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* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação  

Natureza

OPT/OBR* T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

Pré-req. Co-req.

Matemática Financeira OBR Matemática 64 64 Não

Direito Empresarial OBR Contabilidade 32 32 Não

Sociologia das Organizações OBR História 32 32 Não

Análise das Demonstrações Contábeis OBR Contabilidade 64 64 Contabilidade

Gestão de Processos Organizacionais OBR Administração 64 64 Não

Comportamento Organizacional OBR Psicologia 32 32 Não

Sistema de Informações Gerenciais OBR Sistema de Informação 32 32 Não

  320        -        -        -   320 

Mercado de Capitais OBR Administração 32 32 Não

Administração de Materiais OBR Administração 64 64 Não

Administração de Marketing e Comportamento do

Consumidor I OBR Administração 64 64 Não

Direito Trabalhista OBR Ciências Contábeis 32 32 Não

Gestão da Inovação OBR Administração 32 32 Não

Gestão de Custos
OBR Administração 32 32

Análise das Demonstrações 

Contábeis

Gestão de Pessoas I
OBR Administração 64 64

Comportamento 

Organizacional

  320        -        -        -   320 

Administração de Produção e Operações I
OBR Administração 64 64

Gestão de Processos 

Organizacionais

Logística
OBR Administração 64 64 Administração de Materiais

Administração Financeira e Orçamentária I
OBR Administração 64 64

Análise das Demonstrações 

Contábeis

Administração de Marketing e Comportamento do

Consumidor II

OBR Administração 64 64

Administração de 

Marketing e 

Comportamento do 

Consumidor I

Gestão de Pessoas II OBR Administração 64 64 Gestão de Pessoas I

Estágio I OBR Administração 150 150 Não

  320   150        -        -   470 

3
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E

S
T
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E

SUBTOTAL:
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E
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SUBTOTAL:
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E

SUBTOTAL:

P
E
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D
O

FLUXO CURRICULAR 

Componente Curricular U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos
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* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – 

Prática de aula de campo, ECSO – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação . 

Natureza

OPT/OBR* T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

T
O

T
A

L

T
e
o

ri
a

P
D

P
A

C

E
C

S
O

Pré-req. Co-req.

Administração de Produção e Operações II
OBR

Administração 64 64
Administração de Produção 

e Operações I

Pesquisa Operacional OBR Matemática 64 64 Não

Administração Financeira e Orçamentária II
OBR

Administração 64 64
Administração Financeira e 

Orçamentária I

Planejamento e Estratégia Empresarial I OBR Administração 64 64 Não

Empreendedorismo e Rede de Cooperação OBR Administração 64 64 Não

Estágio II OBR Administração 150 150 Estágio I

  320   150        -        -   470 

Métodos de Pesquisa Aplicada OBR Administração 64 64 Metodologia II

Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade OBR Administração 64 64 Não

Planejamento e Estratégia Empresarial II OBR Administração 64 64
Planejamento e Estratégia 

Empresarial I

Inovação Tecnológica OBR Administração 32 32 Não

Trabalho de Curso I OBR Administração 64 64 Não

Optativa I OPT Decisão Colegiado 32 32 Não

  256     64        -        -   320 

Gestão de Projetos OBR Administração 64 64 Não

Gestão do Conhecimento OBR Administração 64 64 Não

Trabalho de Curso II OBR Administração 64 64 Trabalho de Curso I

Optativa II OPT Decisão Colegiado 32 32 Não

Optativa III OPT Decisão Colegiado 32 32 Não

Optativa IV OPT Decisão Colegiado 64           - 64 Não

  256     64        -        -   320 

Atividades Acadêmicas Complementares 300 300

8
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

SUBTOTAL:

                                                                    3.160 

ENADE**

CARGA TOTAL D O CURSO:

6
° 

S
E

M
E

S
T

R
E

SUBTOTAL:
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E

SUBTOTAL:
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D
O

FLUXO CURRICULAR 

Componente Curricular U.A.O

Carga Horária (em horas) Carga em Créditos Requisitos
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2.2.11 Quadro de Equvalência 

 

Componente curricular CH Componente curricular CH
Comportamento e Desenvolvimento Humano nas

Organizações
64 Comportamento Organizacional 32

Direito do Trabalho 64 Direito Trabalhista 32

Economia de Empresas 64 Fundamentos de Economia 32

Filosofia e Ética Aplicada à Administração 64 Filosofia 32

Metodologia do Trabrabalho Científico Aplicada à

Administração
64 Metodologia II 32

Noções Gerais de Direito 64 Direito Empresarial 32

Sistema de Informação e Decisão 64 Sistema de Informações Gerenciais 32

Sociologia das Organizações 64 Sociologia das Organizações 32

Administração da Produção e Operações I 64 Administração da Produção e Operações I 64

Administração da Produção e Operações II 64 Administração de Produção e Operações II 64

Administração de Marketing I 64
Administração de Marketing e Comportamento 

do Consumidor I
64

Administração de Marketing II 64
Administração de Marketing e Comportamento 

do Consumidor II
64

Administração de Materiais I 64 Administração de Materiais 64

Administração de Materiais II 64 Logística 64

Administração de Recursos Humanos I 64 Gestão de Pessoas I 64

Administração de Recursos Humanos II 64 Gestão de Pessoas II 64

Administração Empreendedora 64 Empreendedorismo e Rede de Cooperação 64

Administração Financeira I 64 Administração Financeira e Orçamentária I 64

Administração Financeira II 64 Administração Financeira e Orçamentária II 64

Análise das Demonstrações Financeiras 64 Análise das Demonstrações Contábeis 64

Contabilidade I 64 Contabilidade 64

Estatística Aplicada à Administração 64 Estatística 64

Estrutura e Processos Organizacionais 64 Gestão de Processos Organizacionais 64

Fundamentos da Administração 64 Fundamentos da Administração de Empresas 64

Fundamentos de Matemática 64 Fundamento da Matemática 64

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 64
Responsabilidade Socioambiental e 

Sustentabilidade
64

Matemática Financeira 64 Matemática Financeira 64

Métodos Quantitativos e Qualitativos em Adminstração 64 Métodos de Pesquisa Aplicada 64

Pesquisa Operacional 64 Pesquisa Operacional 64

Planejamento e Gestão Estratégicas Organizacionais 64 Planejamento e Estratégia Empresarial I 64

Português Instrumental 64 Língua Portuguesa 64

Teoria das Organizações 64 Teorias e Estudos Organizacionais 64

Trabalho de Curso – TC 128 alterado de semestre (TC 1 e TC 2)

Informática Aplicada à Administração 64 não fará parte da nova grade

Optativa I 64 Optativa I 32

Optativa II 64 Optativa II 32

Optativa III 64 Optativa IV 64

Relações de Trabalho e Política 64 não fará parte da nova grade

Ética nos Negócios 32

Formação Empreendedora e Geração de Ideias 32

Fundamentos da Administração Pública e 

Políticas
32

Gestão da Inovação 32

Gestão de Custos 32

Gestão de Novos Negócios 32

Gestão de Projetos 64

Gestão do Conhecimento 64

Inovação Tecnológica 32

Mercado de Capitais 32

Metodologia  I 32

Optativa III 32

Planejamento e Estratégia Empresarial II 64

Estrutura curricular proposta AproveitamentoEstrutura curricular atual

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Disciplina Nova

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

(total/parcial)

Total

Total

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Disciplina Nova

Total

Total

Total

Total
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Adicionalmente às disciplinas, e sendo obrigatório ao longo do curso, os alunos 

deverão apresentar relatório de Atividades Complementares contabilizando no total 300 horas, 

conforme item 2.3.3. 

Desta forma, tem-se o total de 3.160 horas, assim subdivididas: 1º Semestre (320). 2º 

Semestre (320), 3º Semestre (320), 4º Semestre (320), 5º Semestre (470), 6º Semestre (470),  

7º Semestre (320), 8º Semestre (320) e Atividades Complementares (300), atendendo o 

Parecer CNE/CES nº 8/2007 sobre cargas horárias mínimas para os cursos de graduação. 

 

2.2.12 Metodologia de Ensino e Aprendizagem 

A formação do estudante, a relação professor-estudante e a preparação para o 

trabalho profissional não são ações abstratas, mas concretas. Para operacionalizá-las faz-se 

necessária uma proposta de formação integrada e de modo que as unidades curriculares 

oportunizem vivências que estabeleçam relações entre a teoria e a prática.  

Nesta perspectiva, as habilidades e competências a serem dominadas pelo 

profissional precisam considerar o sentido técnico e o sentido ético. Para isso, as atividades de 

formação envolvem um processo de ensino e aprendizagem pautado pela disciplinaridade, 

multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, descritos pela leitura crítica 

e criativa da realidade corporativa, perpassando as fronteira globais da área de conhecimento 

e pela coerência com os objetivos e as diretrizes do curso e da futura profissão. Deste modo, a 

metodologia de ensino e aprendizagem subjacente a este projeto pedagógico articula um vasto 

conjunto de atividades a serem desenvolvidas por docentes e discentes que não dá margem às 

superficialidades e ao tecnicismo.  Ou seja, a metodologia de ensino e aprendizagem, quer 

seja nas unidades curriculares, quer seja quando considerada na totalidade do curso está 

organizada de modo reflexiva, crítica, ética e propositiva.  

Para operacionalização deste tipo de relação ensino aprendizagem, os professores 

proporão nos planos de ensino a utilização da metodologia PBL (Problem-Based Learning) e 

suas variantes técnicas (problematização, estudo de caso, narrativa, espiral construtivista, 

Arco de Maguerez, entre outras).  

Seu cumprimento dar-se-á pelo posicionamento, a metodologia de ensino e 

aprendizagem preocupa-se, desde as unidades curriculares iniciais, em colocar o estudante em 

contato com os fundamentos da administração, suas interfaces, técnicas e campos de atuação, 

bem como oportunizar as vivências em cenários de práticas acadêmicas e profissionais. Esta 

operacionalização ocorrerá por meio das disciplinas a serem cursadas, das atividades 
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complementares, do estágio, dos projetos de pesquisa e extensão e dos trabalhos de conclusão 

de curso.  

Assim, a formação envolverá situações que desenvolvam a capacidade de criar 

alternativas de ação, de leitura da realidade em diferentes contextos, autonomia intelectual, 

utilização apropriada do conhecimento relevante e socialmente significativo e o compromisso 

com a construção de uma sociedade justa e democrática.  

Deste modo, a formação acadêmica estará centrada na formação de profissionais 

generalistas que, quando defrontados com questões específicas, terão habilidades e 

competências para buscar e agir, de maneira científica, criativa e ética, apresentando soluções 

para as questões emergentes ou inéditas. Ademais, fica claro para o formando que a busca da 

formação continuada e/ou permanente será uma necessidade constante quando ele estiver no 

mundo do trabalho. 

 

2.2.13 Ementário 

A apresentação das ementas dos componentes curriculares tem como norteamento os 

campos de formação preconizados nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Administração, conforme descrição a seguir: 

Disciplinas Obrigatórias 

1º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Metodologia I  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Ciência e conhecimento científico. Bases históricas da ciência moderna. O método nas 

ciências naturais e humanas. O ato de estudar. O ato de ler. Leitura e documentação. 

 

Objetivo: Apresentar aos alunos conceitos fundamentais sobre ciência e conhecimento 

científico em termos históricos e metodológicos. 

 

Referências Básicas  

 BASTOS, Cleverson.; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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 CARVALHO, Maria Cecília M. de. (Org.). Construindo o saber: metodologia científica, 

fundamentos e técnicas. Campinas: Papirus, 2001. 

 LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, M. Andrade. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos 

científicos. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Referências Complementares 

 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

 OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Iniciação aos estudos acadêmicos. Opção.  

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

2000. 

 SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura. São Paulo: Cortez, 1992.  

 YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Bookman, 2001.  

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão.  

 

Objetivo: Desenvolver práticas de letramento em Língua Portuguesa que possibilitem o 

progressivo domínio de competências textual/discursivas em contexto acadêmico e 

empresarial. 

 

Referências Básicas  

 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 CUNHA, Celso.; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 

Rio de Janeiro: Lexikon Informática, 2007. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna.  Rio de Janeiro: FGV, 2008. 

 

Referências Complementares 
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 KLEIMAN, Angela B. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura.  Campinas, SP: 

Pontes, 2008.  

 MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnica de comunicação criativa. Como 

redigir textos administrativos e oficiais. São Paulo: Atlas, 2010. 

 SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

 SMITH, Frank. Compreendendo a Leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do 

aprender a ler. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Traduzido por Cláudia Schilling. Porto Alegre: 

Artmed, 1998. 

 

Componente Curricular: Fundamentos da Matemática  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Conjuntos numéricos. Equações e inequações (1º e 2º grau). Sistema de equações lineares. 

Funções: linear, quadrática, composta, exponencial e logarítmica. Aplicações: funções de 

custo, receita, lucro, oferta, demanda; ponto de equilíbrio. Noção intuitiva de limites. A 

derivada como taxa de variação. Técnicas de derivação. Aplicações da derivada no Campo da 

Administração e Administração. 

 

Objetivo: Desenvolver habilidades de cálculo e raciocínio lógico e fornecer os fundamentos 

necessários para a análise de situações econômicas e administrativas que serão utilizadas nas 

disciplinas de formação profissional do curso, bem como em situações cotidianas. 

 

Referências Básicas 

 IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de matemática elementar.  São Paulo: Atual, 1985-

2005. 

 LEITE, Ângela. Aplicações da matemática: administração, economia e ciências 

contábeis. São Paulo: Cengage Learning, 2009.  

 SILVA, Sebastião Medeiros da.; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis.  São Paulo: 

Atlas, 2010. 
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Referências Complementares 

 CARVALHO, Moema Sá.; LOPES, Maria Laura M. Leite.; SOUZA, José Carlos de Mello 

e. Fundamentação da matemática elementar. Rio de Janeiro: Câmpus, 1984. 

 DOWLING, Edward T. Elementos de matemática aplicada a economia e 

administração. São Paulo: McGraw-Hill, 1984. 

 MUROLO, Afrânio Carlos.; BONETTO, Giácomo Augusto. Matemática aplicada à 

administração, economia e contabilidade. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 

2004. 

 STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Thomson Learning, c2006.  

 WEBER, Jean E. Matemática para economia e administração. São Paulo: Harbra, 2001. 

 

Componente Curricular: Fundamentos da Administração de Empresas  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Fundamentos Básicos da Administração. Evolução Histórica da Administração de Empresas. 

A Revolução Industrial e a Administração. Abordagens Teóricas da Administração - 

Científica, Clássica, Humana, Neoclássica, Burocrática, Administração por Objetivo, 

Comportamental, Sistêmica e Contingencial. O Papel das Organizações Empresariais na 

Sociedade. Novas Abordagens em Administração de Empresas. 

 

Objetivo: Apresentar aos discentes as Teorias da Administração, caracterizadas como base do 

curso, considerando sua evolução, a partir das interfaces do advento da globalização visando o 

mercado competitivo. 

 

Referências Básicas  

 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 

 DRUCKER, P. F. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira, 1988. 

 MAXIMINIANO, A. C. A. Fundamentos da Administração. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

Referências Complementares 

 CERTO, S. C. Administração Moderna. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.  
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 HELOANI, R. Organizações do Trabalho e Administração: uma visão multidisciplinar. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

 KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 1984. 

 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração.  São Paulo: Atlas, 2000.  

 MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria geral da Administração. São Paulo: 

Cengage Learning, 2006.  

 

Componente Curricular: Filosofia  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Teorias e métodos do conhecimento (epistemologia): filosofia grega, filosofia medieval, 

métodos dedutivo e indutivo modernos, apriorismo kantiano, dialética idealista e materialista, 

fenomenologia, filosofia pós-moderna; filosofia das ciências. Ética e cidadania: teorias sobre 

a ética; o indivíduo e a consciência sociocultural e ação política. 

 

Objetivo: Abordar as principais concepções filosóficas nas áreas da epistemologia e da ética 

par refletir sobre a natureza e a responsabilidade social da administração pública e privada 

 

Referências Básicas 

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

 CARNOY, M. Estado e Teoria Política. Campinas-SP: Papirus, 2011. 

 HESSEN, J. Teoria do Conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

Referências Complementares 

 ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: 

Moderna, 1986. 

 DESCARTES, R. Discurso do Método. Brasília/São Paulo: EdUNB/Ática, 1989. 

 LARA, T. A. Caminhos da Razão no Ocidente: A filosofia nas suas origens gregas. 

Petrópolis: Vozes, 1989. Vol. 1.  

 MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

  PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2002.  

 

Componente Curricular: Gestão de Novos Negócios  
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Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Conceitos de Novos Negócios. Tipos de Novos Negócios. Spin-offs. Startups. Incubadoras de 

Base Tecnológica. A Gestão de Pequenos Negócios. O Processo Administrativo em Pequenos 

Negócios. Ações Mercadológicas em Novos Negócios. Abordagem a Novos Clientes. 

Desafios e Viabilidades de Novos Negócios. Estratégias em Pequenos Negócios. 

 

Objetivo: Apresentar aos alunos as diferentes configurações de negócios no mercado, as 

oportunidades para novos negócios e a importância dos pequenos negócios na economia e a 

necessidade de uma gestão profissional para sua perenidade. 

 

Referências Básicas 

 BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

 DEGEN, R. J. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1989. 

 LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas 

empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 

  

Referências Complementares 

 COZZI, A.; JUDICE, V.; DOLABELA, F.; FILION, L. J. Empreendedorismo de base 

tecnológica. Rio de Janeiro: Câmpus Elsevier, 2007. 

 DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 

 DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Editora Pioneira, 

2003. 

 HASHIMOTO, M. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a 

competitividade através do intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul: como criar novos 

mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

 

Componente Curricular: Fundamentos de Economia  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 



41 
 

 

Apresenta os conceitos fundamentais da teoria econômica, fornecendo elementos para a 

compreensão do funcionamento do sistema econômico baseado na economia de mercado. 

Discute os aspectos macroeconômicos que influencia o ambiente dos negócios e que interfere 

na tomada de decisão dos agentes econômicos, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentável da economia brasileira. 

 

Objetivo: Apresentar aos alunos os princípios fundamentais da análise econômica no contexto 

da Administração de Empresas. 

 

Referências Básicas 

 VASCONCELLOS, Marco Antonio S.Economia: mico e macro.  São Paulo: Atlas, 2009. 

 ROSSETTI. José Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2003. 

 USP. Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

Referências Complementares 

 KRUGMAN, Paul. Introdução à Economia. São Paulo: Elsevier, 2011. 

 VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de 

Economia. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 LUIZ, Sinclayr.; SILVA, César Roberto. Economia e Mercados: Introdução à Economia. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil.  São Paulo: Nacional, 2001. 

 PYNDICK, Robert. Microeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

 

2º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Estatística  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Introdução às ideias básicas do método estatístico; Distribuição de frequências; Gráficos 

estatísticos; Medida de posição; Medidas de dispersão; Medidas de assimetria e Curtose; 

Introdução à probabilidade; Variáveis aleatórias; Distribuições de probabilidade; Correlação e 

Regressão Linear; Noções de Amostragem e Testes de Hipótese; Implementação e Análise de 

Dados através de um Software Estatístico e/ou Planilha de Excel. 
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Objetivo: Proporcionar aos alunos, através do processo ensino aprendizagem, condições para 

observarem, descreverem e analisarem os fenômenos que o cercam, bem como desenvolver o 

raciocínio lógico com relação à probabilidade e as distribuições probabilísticas, de forma 

auxiliar nos processos de tomada de decisão. 

 

Referências Básicas  

 MARTINS, Gilberto de Andrade.; DOMINGUES, Osmar. Estatística Geral e Aplicada. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

 ANDERSON, David Ray.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas Arthur. 

Estatística aplicada à administração e economia. São Paulo: Cengage Learning, c2007. 

 TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística básica: para os cursos de administração, 

ciências contábeis, tecnólogos e de gestão. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Referências Complementares 

 CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Atlas, 2005. 

 DOWNING, Douglas.; CLARK, Jeff. Estatística aplicada. São Paulo: Saraiva, 2010. 

  DAVID, R. Anderson., DENIS, J. Sweeney.; THOMAS, A. Williams. Estatística 

aplicada à Administração e Economia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

 STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 

1981. 

 

Componente Curricular: Metodologia II  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Sistematização e apresentação de seminários. Fichamento bibliográfico. Principais normas da 

ABNT relacionadas à documentação (NBR 6024:2003 – Numeração progressiva das seções 

de um documento escrito. NBR 6027:2012 – Sumário. NBR 6028:2003 – Resumo. NBR 

6023:2002 – Referências. NBR 10520:2002 – Citações em documentos. NBR 15287:2011 – 

Projeto de Pesquisa. NBR 14724:2011 – Trabalhos acadêmicos. NBR 10719:2009 - Relatório 

técnico e/ou científico. NBR 6022:2003 – Artigo em publicação periódica científica impressa. 

NBR 6029:2006 – Livros e folhetos). 
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Objetivo: Apresentar aos alunos o processo de sistematização e as normas ABNT 

relacionados às produções científicas e trabalhos acadêmicos. 

 

Referências Básicas  

 CYRANKA, Lúcio Furtado de Mendonça.; SOUZA, Vânia Pinheiro de. Orientações para 

normalização de trabalhos acadêmicos. Rev. atual.  Juiz de Fora, RJ: UFJF, 2000.  

 FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. Belo Horizonte: EDUFMG, 2003. 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto.; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodologia de pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.  

 

Referências Complementares 

 LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 

trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2001. 

 LAROSA, Marco Antonio.; AYRES, Fernando Arduini. Como produzir uma 

monografia passo a passo: siga o mapa da mina. Rio de Janeiro: WAK, 2002. 

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

científica. São Paulo: Atlas, 2006. 

 OLIVEIRA, Wilbett Rodrigues de. Introdução aos estudos acadêmicos. Vitória: Livros e 

Cia. 2006.  

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

2000. 

 

Componente Curricular: Ética nos Negócios  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Elementos da moral e da ética. Reflexões sobre a moral e a ética. As correntes éticas. A ética 

como fundamento da sociedade. A ética e a sociedade pós-moralista. Ética Profissional: 

deveres e virtudes. Reflexões sobre o Código de Ética Profissional do Administrador. Estudos 

de casos de problemas da ética no campo da administração. 
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Objetivo: Desenvolver as principais teorias éticas para fundamentar o comportamento 

virtuoso dos agentes econômicos inseridos na lógica de mercado.  

 

Referências Básicas 

 ARANHA, Maria Lúcia de A.; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: Introdução à 

filosofia. São Paulo: Moderna, 1999. 

 BAUMAN, Zigmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997. 

 PENNA, Antonio Gomes. Introdução à filosofia da moral. Rio de Janeiro: Imago, 1999.  

 

Referências Complementares 

 CHAUÍ, Marilena.Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 

 CHANGEUX, Jean-Pierre. Org. Uma ética para quantos? Bauru: EDUSC, 1999. 

 HEEMANN, Ademar. Natureza e ética. Curitiba: UFPR, 1993. 

 NOVAES, Adauto. Ética. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 SROUR, Robert Henry. Poder, Cultura e Ética nas Organizações. Rio de Janeiro: 

Camus, 1998. 

 

Componente Curricular: Fundamentos da Administração Pública e Políticas  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Fundamentos Básicos da Administração Pública. Evolução Histórica da Administração 

Pública. Formação do Estado e Estado-Nação. Burocracia Moderna. Administração Pública 

no Brasil – a Era Vargas. Patrimonialismo no Brasil. Estado Democrático. Princípios da 

Administração Pública. O Papel do Gestor Público. Políticas Públicas e Sociedade. 

Governabilidade. Governança (Accountability). Ciência Política na Gestão Pública. Poder e 

Autoridade na Gestão Pública. 

 

Objetivo: Discutir os fundamentos básicos da administração pública, seu contexto histórico, 

paradigmas e princípios, além do papel do gestor público e os principais elementos de 

política. 

 

Referências Básicas 
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 AVELAR, L.; CINTRA, A. O Sistema Político Brasileiro: uma introdução. UNESP, 

2007. 

 BRESSER PEREIRA, B.; SPINK, P. Reforma do Estado e Administração Pública 

Gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 

 DENHARDT, R. B. Teorias da Administração Pública. São Paulo: Cengage Learning, 

2011. 

  

Referências Complementares 

 CLEGG, S.; HARDY, C.; NORD, W. Handbook de Estudos organizacionais. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

 DAGNINO, E. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 

2002. 

 JACOBI, P.; PINHO, J. A. Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios, 

novos patamares. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006. 

 PEREIRA, J. P. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 

 SANTOS, C. S. Introdução à Gestão Pública. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Componente Curricular: Contabilidade  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Contabilidade: evolução, conceito, objeto, finalidades; usuários, campo de Atuação, 

Horizontes. O Profissional Contábil, funções, direito, deveres, ética; Patrimônio: bens, 

direitos e obrigações; representação gráfica; equação patrimonial, origens e aplicações de 

recursos; Escrituração: disposições legais; Livros Contábeis e fiscais. Contas, teoria, função, 

estrutura e funcionamento; plano de contas, Escrituração, diário, razão, método de partidas 

dobradas, lançamentos, formulas, correção e balancetes de verificação. Variações 

patrimoniais: receita, despesa, exercício social; regime de caixa e competência, ajustes 

despesas antecipadas e antecipadas; diferimento. 

 

Objetivo: Oportunizar aos discentes uma visão mais explicita da importância do 

conhecimento da Contabilidade e suas ferramentas, a fim de conhecer a situação econômico-

financeira da empresa para a tomada de decisão. 

Referências Básicas 
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 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso Básico de Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2010.   

 FEA/USP. Contabilidade Introdutória. São Paulo: Atlas, 2010. 

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. São Paulo: Saraiva, 2010. 

  

Referências Complementares 

 MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 COELHO, Cláudio.; LINS, Luís dos Santos. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 IUDICIBUS, Sérgio. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2010. 

 MONTOTO, Eugênio. Contabilidade Geral Esquematizada. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 SZUSTER. Contabilidade Geral. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Componente Curricular: Formação Empreendedora e Geração de Novas Ideias  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

História dos Empreendedores. O Perfil Empreendedor. O Processo Visionário e os 

Visionistas. Atitudes Empreendedoras. A Formação Empreendedora. O Comportamento 

Empreendedor. Habilidades Empreendedoras. O Processo de Geração de Ideias e 

Criatividade. A Formulação de Novos Conceitos e Valor Agregado em Produtos e Serviços. 

Métodos para Seleção de Ideias. A Construção de Modelos de Negócios. Análise de Casos 

Empreendedores. 

 

Objetivo: Permitir aos discentes potencializar ações empreendedoras pela identificação do 

perfil adequado para o desenvolvimento de um novo negócio, como também obter o 

conhecimento no processo de geração de ideias e de formulação de modelos de negócios 

viáveis. 

 

Referências Básicas  

 BARBIERI, J. C.; CAJAZEIRA, J. E. R..; ALVARES, A. C. T. Gestão de ideias para 

inovação contínua. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 DEGEN, R. J. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1989. 
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 REIS, F. G. (org.). Empreendedorismo e inovação no ensino superior. São Paulo: 

Editora de Cultura, 2013. 

 

 

 

Referências Complementares 

 BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

 COZZI, A.; JUDICE, V.; DOLABELA, F.; FILION, L. J. Empreendedorismo de base 

tecnológica. Rio de Janeiro: Câmpus Elsevier, 2007. 

 DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 

 DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Pioneira, 2003. 

 KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul: como criar novos 

mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

 

Componente Curricular: Teoria e Estudos Organizacionais  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Delimitação do Campo Organizacional. Bases Teóricas da Administração e os Estudos 

Organizacionais. Principais Tradições de Pesquisa em Teoria Organizacional. As Perspectivas 

Funcionalistas, Econômicas, Interpretacionistas e Críticas em Teoria das Organizações. 

Organizações como Sistemas Políticos e de Poder. Relação Interorganizacional. Mudança 

Interorganizacional e Intraorganizacional. A Teoria Organizacional no Brasil. Tendências em 

Estudos Organizacionais. 

 

Objetivo: Fornecer ao discente conteúdo e discussão das abordagens existentes no campo dos 

estudos organizacionais, como também acesso às teorias da administração necessárias para 

compreensão da evolução da organização e seus formatos ao longo do tempo, para possibilitar 

uma visão holística das estruturas de uma organização. 

 

Referências Básicas  

 CALDAS, M. P., BERTERO, C. O. Teoria das Organizações. São Paulo: Atlas, 2007. 



48 
 

 

 CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, W. R. Handbook de estudos organizacionais. São 

Paulo: Atlas, 2012. vols. 1, 2 e 3. 

 MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

Referências Complementares 

 ETZIONI, A. Organizações complexas: estudo das organizações face aos problemas 

sociais. São Paulo: Atlas, 1967. 

 HELOANI, R.. Organizações do Trabalho e Administração: uma visão multidisciplinar. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

 JONES, G. R. Teoria das Organizações. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 

 MOTTA, F. C. P. Teoria das Organizações: evolução e crítica. São Paulo: Revista 

Thompson, 2006. 

 ROBERTS, J. Teoria das Organizações. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

 STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1995. 

 

3º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Matemática Financeira  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Regra de três. Juros Simples. Desconto Simples. Juros Compostos. Desconto Compostos. 

Equivalência de Capitais. Anuidades. Sistemas de Amortização (SAC, PRICE E SAM). 

Índices, Taxas e Inflação. Análise de Fluxo de Caixa. Valor Presente Líquido Taxa Interna de 

Retorno. Operações Básicas da Matemática Financeira na HP-12C e/ou no Excel. 

 

Objetivo: Desenvolver, interpretar e analisar habilidades nas resoluções de problemas desta 

área. Interpretar o conceito de juros, diferenciar taxas nominais, taxas efetivas e taxas reais de 

juros.  Resolver problemas envolvendo descontos; analisar alternativas de investimentos e 

analisar o custo benefício. E, ainda, estudar as principais operações de créditos e/ou 

financiamento existentes no mercado. 

 

Referências Básicas 

 KUHNEN, Osmar Leonardo. Matemática financeira empresarial. São Paulo. Atlas, 

2006. 
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 SPINELLI, Walter; QUIROZ, Maria Helena de Souza. Matemática comercial e 

financeira. São Paulo: Ática, 1992.  

 HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 

  

 

Referências Complementares 

 FONSECA, Jose Pedro da. Matemática financeira. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 

1983. 

 VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. São Paulo/ Rio de Janeiro: 

Atlas, 1981. 

 FARO, Clovis de. Fundamentos da matemática financeira: uma introdução ao cálculo 

financeiro e à análise de investimentos de risco. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 SPINELLI, Walter.; QUEIROZ, Maria Helena de Souza. Matemática comercial e 

financeira. Sao Paulo/ Rio de Janeiro: Ática, 1989.  

 FARIA, Rogério Gomes de. Matemática comercial e financeira. São Paulo / Rio de 

Janeiro: McGraw-Hill, 1983. 

 

Componente Curricular: Direito Empresarial  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Introdução ao estudo do Direito Empresarial. Comércio e comerciante. Sociedades 

comerciais. Sociedade de pessoas ou contratuais. Sociedades por ações. Registro especial em 

micro-empresa. Falência e Recuperação de Empresas. 

 

Objetivo: Contribuir com o acadêmico no desenvolvimento das habilidades de pensar e agir 

por intermédio da busca de informações teóricas e práticas atinentes à disciplina. 

 

Referências Básicas 

 MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012.  

 VENOSA, Silvio S. Direito Civil: direito Empresarial. São Paulo: Atlas, 2012. 

 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2011.  
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Referências Complementares 

 RAMOS, André Luiz. Direito Empresarial Esquematizado. Rio de Janeiro: Método, 

2010. 

 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Empresarial. Direito de empresa. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 FAZZIO JR., Waldo. Manual de Direito Comercial.  São Paulo: Atlas, 2012. 

 ALMEIDA, amador Paes. Curso de Falência e recuperação de Empresas. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial.  São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Componente Curricular: Sociologia das Organizações  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

A sociologia aplicada à administração. Processos sociais nas organizações. Diferentes 

concepções e culturas organizacionais. A relação indivíduo e sociedade. Socialização e 

modernidade: a compreensão do espaço e tempo, instituições sociais, processo de 

socialização. Perspectivas sociológicas contemporâneas. Mundo do trabalho e a nova questão 

social. 

 

Objetivo: Estudar subsídios das Ciências Sociais para análise da realidade social 

contemporânea para compreender o processo de formação sócios-culturais e a inserção do (a) 

administrador (a). 

 

Referências Básicas 

 FORRACCHI, Marialice Mencarini.; MARTINS, José de Souza (org.). Sociologia e 

Sociedade: leituras de introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2004. 

 LANER, Aline.; CRUZ JUNIOR João Benjamim. Repensando as organizações. 

Florianópolis: Fundação José Boiteux, 2004.  

 RAMALHO, José Ricardo.; SANTANA, Marco Aurélio. Sociologia do trabalho no 

mundo contemporâneo. São Paulo: Ática, 2004.  

 

Referências Complementares 
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 ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 

2008. 

 CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

 MÉSZAROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004. 

 SADER, Emir.; GENTILLI, Pablo. Pós-neoliberalismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 

 SADER, Emir.; GENTILLI, Pablo. Pós-neoliberalismo II. São Paulo: Vozes, 2009. 

 

Componente Curricular: Análise das Demonstrações Contábeis  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Conceitos Iniciais.  Análise Vertical e Horizontal: Balanço Patrimonial e Demonstração do 

Resultado do Exercício. Análise por meio de Índices. Avaliação Relativa de Ações. 

Demonstração do Fluxo de Caixa. Tópicos Especiais em Análise Econômica e Financeira de 

Empresas. 

 

Objetivo: Entender e analisar as Demonstrações contábeis e financeiras e os indicadores 

financeiros e econômicos baseados nestas demonstrações.  

 

Referências Básicas  

 GARRISON, R.; NOREEN, E.Contabilidade Gerencial.  Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

 MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 

 SILVA, Edson Cordeiro. Contabilidade Empresarial para Gestão de Negócios. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

Referências Complementares 

 ATKINSON, Anthony.  Contabilidade Gerencial.  São Paulo: Atlas, 2011. 

 CREPALDI, Silvio A. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2011. 

 MARION, José Carlos. Introdução à Contabilidade Gerencial. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 PADOVEZE, Clóvis. Contabilidade Gerencial.  São Paulo: Atlas, 2010. 

 SANTOS, Fernando de Almeida. Contabilidade com Ênfase em Micro, Pequenas e 

Médias Empresas. São Paulo: Atlas, 2011. 

Componente Curricular: Gestão de Processos Organizacionais  
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Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

As novas estruturas organizacionais. Estudos das rotinas e processos organizacionais, 

elaborações de gráficos de informações, análise e diagnóstico organizacional e estudo das 

novas ferramentas de gestão organizacional, Reengenharia, Resiliência, Downsizing, Layout e 

Mapeamento de Processos Críticos, ISO 9001, Processos de Negócio e Processos de Apoio 

(Cadeia de Valor). 

 

Objetivo: Capacitar o discente na gestão de processos organizacionais, com apresentação dos 

modelos de processos de negócios e de suporte na estrutura organizacional, as ferramentas de 

mapeamento de processos e as diferentes normas reguladoras em processos. 

 

Referências Básicas  

 CURY, Antônio. Organização e Métodos: Uma Visão Holística. São Paulo: Atlas, 2005. 

 DE SORDI, José Osvaldo. Gestão por Processo: Uma abordagem da Moderna 

Administração. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organização e Métodos. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

Referências Complementares 

 ALBUQUERQUE, Alan.; ROCHA, Paulo. Sincronismo organizacional: como alinhar a 

estratégia, os processos e as pessoas. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 ARAÚJO, Luís César. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias da Gestão 

Organizacional. São Paulo: Atlas, 2011. 

 CARREIRA, Dorival. Organização, Sistemas e Métodos. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 LAURINDO, Fernando José. Gestão Integrada de Processos e da Tecnologia da 

Informação.  São Paulo: Atlas, 2006. 

 LLATAS, Maria Virgínia. OSM - Organização, Sistemas e Métodos. São Paulo: Pearson, 

2011. 

 

Componente Curricular: Comportamento Organizacional  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 
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Elementos do comportamento humano no contexto organizacional. O indivíduo, os grupos e a 

organização: cultura, clima e mudanças organizacionais, motivação, liderança, percepção, 

conflitos, atitudes e diferenças individuais, comunicação. 

 

Objetivo: Compreender a relação existente entre o trabalho, carregado de significados, o 

trabalhador em suas dimensões humanas e sociais e as organizações com suas práticas e 

características como geradoras de resultados organizacionais. 

 

Referências Básicas  

 CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: A dinâmica do sucesso das 

organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 OLIVEIRA, M. A.G. Comportamento organizacional para a gestão de pessoas. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

 ROBBINS, S.P.L.; JUDGE, T.A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional: Teoria 

e prática no contexto brasileiro.  São Paulo: Pearson, 2010. 

 

Referências Complementares 

 BERGAMINI, C. W. Liderança: administração do sentido. São Paulo: Atlas, 2011. 

 BERGAMINI, C.W. Psicologia aplicada a administração de empresas. São Paulo: 

Atlas, 1990. 

 CAVALCANTI, V. L. et al. Liderança e motivação. Rio de Janeiro: FGV, 2009.  

 ROTHMANN, S.; COOPER, Cary L. Fundamentos de psicologia organizacional e do 

trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

 TAMAYO, A. & PORTO, J.B. Valores e Comportamento nas Organizações. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2005. 

 

Componente Curricular: Sistema de Informações Gerenciais  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Identificar, compreender, analisar e apontar soluções dos problemas de informação no 

ambiente empresarial para apoiar a tomada de decisão pela utilização de indicadores de 

desempenho. Fundamentos de Sistemas de Informação. Identificação de Problemas de 
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Informação. Solução de problemas de informação. Sistemas de Informação para criação de 

indicadores de desempenho estratégico organizacional. 

 

Objetivo: Apresentar aos alunos elementos de sistema de informações como aspectos 

relevantes para a tomada de decisão gerencial, solução de problemas e melhoria do 

desempenho organizacional. 

Referências Básicas  

 AUDY, Jorge Luis Nicolas.; BRODBECK, Ângela Freitag. Sistema de Informação: 

planejamento e alinhamento estratégico nas organizações. Porto Alegre: Bookman, 

2003. 

 DUCLÓS, Luis Carlos.; SANTANA, Valdinei Leandro de. Ciclo Estratégico da 

Informação: como colocar a TI no seu devido lugar. Curitiba: Champagnat, 2010. 

 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 

Rio de Janeiro: Câmpus, 1997. 

 

Referências Complementares 

 CASSARRO, Antonio Carlos. Sistemas de informação para tomada de decisões. São 

Paulo: Pioneira, 2011. 

 GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de ti 

com a estratégia corporativa. São Paulo: Atlas, 2003. 

 MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação: como otimizar a 

empresa por meio de sistemas de informação. São Paulo: Érica, 2000. 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistema de Informação gerencial: 

estratégias, táticas, operacionais. São Paulo: Atlas, 2011. 

 RESENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de Tecnologia da informação 

aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e 

dos sistemas de informação nas empresas. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

4º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Mercado de Capitais  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 
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Sistema Financeiro Nacional. Valores Mobiliários. Sociedades por Ações.  Oferta Pública. 

Funcionamento do Mercado. 

 

Objetivo: Proporcionar prévia compreensão sobre mercado financeiro e suas ramificações, 

entre elas o mercado de capitais, apresentando seus principais conceitos, produtos, técnicas e 

dinâmica de funcionamento.  

 

Referências Básicas  

 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo. Atlas, 2012.  

  GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. Pearson Addison 

Wesley, 2007.  

 CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. 

CVM, 2015. 

 

Referências Complementares 

 ANDREZZO, Andréa Fernandez. Mercado financeiro – aspectos históricos e 

conceituais. São Paulo: Pioneira. 1999. 

 ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. São Paulo: Atlas. 1999. 

 

Componente Curricular: Administração de Materiais  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Aborda os conceitos e funções de administração de materiais, organização e estrutura. Foca o 

dimensionamento e controle de estoques, apresentando as atividades e funções que compõe a 

administração de armazenagem. Trata ainda da operação de almoxarifados, embalagem e 

equipamentos de movimentação de cargas. Discute a administração e operações de compras, 

preço-custo, negociação, fontes de abastecimento e critérios socioambientais, conceitos 

gerenciais de desempenho, índices e modelos de gestão para a área de materiais nas 

organizações. Tem como finalidade primordial a gestão eficiente e eficaz de compra, estoque 

e patrimônio. 

 

Objetivo: Demonstrar como a gestão dos recursos materiais podem contribuir para 

competitividade da empresa por meio racionalização e otimização dos ambientes de 
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armazenamento, gestão de fornecedores e sistemas de controles que propiciem a eficiência 

organizacional. 

 

Referências Complementares 

 ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de Materiais. São Paulo: Câmpus, 2013.  

 POZO, Hamilton. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 WANKE, Peter. Gestão de estoques na cadeia de suprimento: decisões e modelos 

quantitativos. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

Componente Curricular: Administração de Marketing e Comportamento do Consumidor I  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa  

Conceitos, evolução e o ambiente de marketing. O papel de Marketing nas organizações e na 

sociedade. Análise dos mercados consumidores e organizacionais. O composto de Marketing: 

Definição da estratégia de produtos/serviços, estratégias de determinação do preço (Markup), 

projeto e gerenciamento de canais de distribuição, gerenciamento da comunicação. 

 

Objetivo: Apresentar os principais conceitos propiciando uma visão geral do Marketing e de 

suas inter-relações com o ambiente de negócios. Capacitar o aluno a elaborar proposta de 

ações com base na análise do comportamento do consumidor. 

 

Referências Básicas 

 KOTLER, Philip.; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 

 URDAN, André Torres.; URDAN, Flávio Torres. Marketing estratégico no Brasil: teoria 

e aplicações.  São Paulo: Atlas, 2010.  
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Referências Complementares 

 COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. São Paulo: Elsevier, 2009. 

 DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN JÚNIOR, Harry. Criatividade e marketing. São Paulo: 

Makron Books, 2009. 

 LOVELOCK, Christopher.; WIRTZ, Jochen. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia 

e resultados. São Paulo: Pearson, 2006. 

 ROCHA, Ângela da. Administração de Marketing: conceitos, estratégias, aplicações. 

São Paulo: Atlas, 2012. 

 SANDHUSEN, Richard L. Marketing Básico. Série Essencial. Saraiva. 2010.  

 

Componente Curricular: Direito Trabalhista  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Evolução histórica da legislação trabalhista. Fontes e princípios do Direito do Trabalho. 

Relação de trabalho e de emprego. Contrato de trabalho: duração, alteração, suspensão e 

interrupção. Término de contrato. Empregado e empregador. Estabilidade. Previdência 

pública e privada. 

 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de reconhecer e aplicar as regras inerentes ao Direito do 

Trabalho; 

 

Referências Básicas 

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direto do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. 

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2011.  

 

Referências Complementares 

 ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social. São Paulo: Atlas, 2009. 

 IBRAHIM, Fábio Zambite. Curso de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus, 

2012. 

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2011. 
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 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 VIANA, João Ernesto Aragones. Curso de Direito Previdenciário. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

Componente Curricular: Gestão da Inovação  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Conceitos de Inovação. Diferença entre Invenção e Inovação. Tipos de Inovação. Patentes. 

Segredos Industriais e Comerciais. Propriedade Intelectual. Inovação de Produto. Inovação de 

Processo.  Sistemas Nacionais, Regionais e Locais de Inovação. Parques Tecnológicos. Lei da 

Inovação. Licenciamento Tecnológico. Transferência Tecnológica. Hélice Tríplice em Gestão 

da Inovação. Inovação Aberta. Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação. Inovação em 

Serviços. 

 

Objetivo: Permitir ao discente compreender o processo de geração e gestão da inovação, suas 

ramificações nas instituições governo, universidade e empresa por meios de sistemas de 

inovação, as formas de inovação, meios de proteção e perspectivas de geração de valor no 

mercado. 

 

Referências Básicas  

 LASTRES, Helena Maria Martins.; CASSIOLATO, José Eduardo.; ARROIO, A (Orgs) 

Conhecimento, sistemas de inovação e desenvolvimento. Rio de Janeiro: 

UFRJ/Contraponto, 2005. 

 TAKAHASHI, S.; TAKAHASHI, V. P. Gestão de inovação de produto. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 

 TIDD, JOE.; BESSANT, JOHN.; PAVITT, Keith. Gestão da inovação. São Paulo: 

Bookman, 2008. 

 

Referências Complementares 

 CHESBROUGH, Henry. Inovação aberta: como criar e lucrar com a tecnologia. São 

Paulo: Bookman, 2011.  
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 COZZI, Afonso. et al. Empreendedorismo de base tecnológica. Rio de Janeiro: Câmpus 

Elsevier, 2007. 

 FAGERBERG, Jan.; MOWERY, David. C.; NELSON, Richard. R. (Org.). The oxford 

handbook of innovation. New York: Oxford University Press, 2005. 

 GOVINDARAJAN, Vijay.; TRIMBLE, Chris. O desafio da inovação. Rio de Janeiro: 

Câmpus, 2013.  

 TRÍAS DE BES, Fernando.; KOTLER, Philip. A Bíblia da Inovação. São Paulo: Lua de 

Papel, 2011. 

 

Componente Curricular: Gestão de Custos  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Principais componentes do Custo. Formação do Preço de Venda - Relação 

Custo/Volume/Lucro. Sistemas de Custos.  Métodos de Custeio. Aplicação Gerencial do 

Sistema de Custeio. 

 

Objetivo: Apresentar os principais conceitos, sistemas e métodos para conhecimento real dos 

custos de uma organização, permitindo assim adequado e eficiente formação de preço de 

venda. Além de, identificar, mensurar, analisar e interpretar informações gerenciais para que 

sejam utilizadas no processo de gestão de custos, subsidiando a tomada de decisão.  

 

Referências Básicas  

 MARTINS, Eliseu.; ROCHA, Welington. Contabilidade de Custos: Livro de exercícios. 

São Paulo: Atlas, 2006.  

 PINTO, Alfredo Augusto Gonçalves et al. Gestão de custos. Rio de Janeiro: FGV, 2008.  

 SOUZA, Alceu.; CLEMENTE, Ademir. Decisões Financeiras e Análise de 

Investimentos. São Paulo: Atlas, 2004. 

Referências Complementares 

 BORNIA, Antonio Cezer. Análise Gerencial de Custos: aplicação em empresas 

modernas. São Paulo: Atlas, 2010.  

 BEUKE, Rolando.; BERTO, Dalvio J. Estrutura e análise de custos. São Paulo: Saraiva 

2001. 
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 BONFIM, Eunir de Amorin.; PASSARELI, João. Gerenciamento Estratégico de Custos. 

São Paulo: IOB, 2008. 

 HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2009.  

 NICÁCIO, Joaquim Eduardo de M. Gestão de custos empresariais com emprego de 

métodos quantitativos. Cuiabá: EdUFMT: Carlini & Caniato, 2009. 

 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas I  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Evolução da administração de pessoas. Relações trabalhistas e estrutura sindical. Aspectos 

biopsicossociais. Qualidade de vida no trabalho. Higiene, segurança e medicina no trabalho. 

Introdução à administração estratégica de pessoas. Visão geral sobre processos de GP. Papeis 

dos gestores de pessoas na perspectiva estratégica. Competência gerencial. Sistemas de 

Informação para Gestão de Pessoas. 

 

Objetivo: Propiciar aos alunos conhecimentos sobre o contexto histórico da administração de 

pessoas, aspectos biopsicossociais e qualidade de vida no trabalho, além de uma visão geral 

sobre os processos de RH e papel dos gestores de pessoas na perspectiva estratégica. 

 

Referências Básicas 

 BOLHANDER, George W.; SNELL Scott A. Administração de Recursos humanos. São 

Paulo: Cegange, 2010. 

 HANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, M. L. M.; ZACCARELLI, L. M (Orgs.). Gestão do 

Fator Humano: uma visão baseada em stakeholders. São Paulo. Saraiva, 2008. 

 MILKOVICH, George T; BOUDREAU, John W. Administração de recursos humanos. 

Traduzido por Reynaldo Cavalheiro Marcondes. São Paulo: Atlas, 2000.  

  

Referências Complementares 

 ASSIS, M. T. Indicadores de gestão de recursos humanos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. 

 BOOG, Gustavo.; BOOG, Madalena. (Coord.). Manual de gestão de pessoas e equipes. 

São Paulo: Gente, 2002. 
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 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 DESSLER, Gary. Administração Recursos Humanos.  São Paulo: Prentice Hall, 2006.  

 DUTRA, Joel Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme (Org). Competências: Conceitos, 

Métodos e Experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

5º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Administração de Produção e Operações I  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Papel Estratégico e Objetivos da Produção, Planejamento industrial, Localização de 

Empresas, Estudos de Tempos e Métodos, Organização industrial, Processos de Produção. 

Planejamento do produto, Projeto de Processos. Engenharia do produto. Padronização e 

normas técnicas. 

 

Objetivo: Demonstrar o papel da Administração da Produção e sua importância estratégica 

para a organização, por meio da racionalização de fatores que envolvem a escolha do melhor 

local pata a estruturação da empresa, gestão e organização das principais tarefas que 

envolvem o gestor de produção. 

 

Referências Básicas 

 CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2012. 

 MARTINS, Petrônio.; LAUGENI, Fernando. Administração da Produção. São Paulo: 

Saraiva, 2006.  

 SLACK, Nigel.; JOHNSTON, Robert.; CHAMBERS, Stuart. Administração da 

Produção. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Referências Complementares 

 DAVIS, Mark M.; AQUILANO, Nicholas J.; CHASE, B. Chase. Fundamentos da 

administração da produção. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

 FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de serviços: 

operações, estratégia e tecnologia da informação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
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 KRAJEWSKI, Lee.; RITZMAN, Larry.; MALHOTRA, Manoj. Administração de 

Operações e Produção. São Paulo: Pearson, 2009.  

 STEVENSON, William J. Administração das operações de produção. Rio de Janeiro: 

LTC, 1999. 

 

Componente Curricular: Logística 

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Conceitua logística, Modais de Transportes e Cadeia de Suprimentos em uma perspectiva 

sistêmica, tratando dos desafios e impactos da logística na cadeia de suprimentos, além da 

otimização de operações. Aborda três enfoques principais: a logística empresarial como 

diferencial competitivo, o processo de decisão nas diferentes etapas do fluxo de materiais e o 

Supply Chain Management. 

 

Objetivo: Demonstrar a integração da logística interna e sua relação com as demais áreas 

organizacionais e seu papel como fonte de informações para a eficiência organizacional. A 

disciplina também aborda a integração da empresa com seus fornecedores e clientes e seu 

papel dentro da cadeia de suprimentos.  

 

Referências Básicas  

 BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos:Logística Empresarial. 

São Paulo: Artmed Editora, 2006.  

 BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

 CLOSS, David J.; BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Gestão Logística de 

Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Macgraw Hill, 2014.  

 

Referências Complementares 

 DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 HONG, Yuh Ching. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain. 

São Paulo: Atlas, 2010. 
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 POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem 

logística. São Paulo: Atlas, 2010. 

 RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Introdução aos sistemas de transporte no 

Brasil e à logistica internacional. Rev. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 2007. 

 

Componente Curricular: Administração Financeira e Orçamentária I  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

O papel e o ambiente da Administração Financeira. Ambiente Financeiro Brasileiro. 

Desempenho Operacional e valor. Análise e Decisões de Investimentos de Longo Prazo: 

Fluxo de Caixa.  Planejamento Financeiro e Gestão do Capital de Giro. Risco e retorno. 

 

Objetivo: Possibilitar ao aluno compreensão sobre gestão financeira corporativa, apresentando 

conceitos, técnicas, ferramentas e análises de dados financeiros para tomada de decisão e 

interação com as demais áreas da organização.  

 

Referências Básicas 

 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo. Atlas, 2012.  

 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira.  Pearson Addison 

Wesley, 2010.  

 SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

Referências Complementares 

 ASSAF NETO, Alexandre. LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração Financeira. 

São Paulo: Atlas, 2009.  

 BRAGA, Roberto. Fundamentos e Técnicas da Administração Financeira. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: Matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 

 MARTELANC, Roy.; PASIN, Rodrigo.; PEREIRA, Fernando. Avaliação de Empresas: 

Um guia para fusões & aquisições e private equity. São Paulo: Perason Prentice Hall, 

2010.  

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Componente Curricular: Administração de Marketing e Comportamento do Consumidor II  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Introdução à Pesquisa de Marketing. Sistema de Informações de Marketing. Inteligência de 

Marketing. Pesquisa de Marketing. Planejamento de Marketing. Estratégia de Marketing. 

Marketing Global, Marketing Social, Marketing Societal. Novas abordagens em marketing. 

 

Objetivo: Instrumentar o aluno a planejar, executar, controlar e apresentar pesquisas de 

mercado. Validar o conhecimento dos conteúdos que caracterizam o comportamento do 

consumidor; e Aplicação de conceitos que determinam o processo de compra do consumidor 

dentro da Sociedade. 

 

Referências Básicas 

 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2014. 

 MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing - Uma Orientação Aplicada. 2011 

 URDAN, André Torres.; URDAN, Flávio Torres. Marketing estratégico no Brasil: teoria 

e aplicações. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Referências Complementares 

 CAMALIONTE, Edil.; FONTES, Adolfo (Org). Inteligência de Mercado – Conceitos, 

Ferramentas e Aplicações. Saint Paul, 2011  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 

 LOVELOCK, Christopher.; WIRTZ, Jochen. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia 

e resultados. São Paulo: Pearson, 2006. 

 MCGEE, James.; PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estratégico da informação: 

aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como 

uma ferramenta estratégica. Rio de Janeiro: Câmpus, 2004. 

 STEVENS, Robert E. (Org.) et al. Planejamento de marketing: guia de processos e 

aplicações práticas. São Paulo: Makron Books, 2001.  
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Componente Curricular: Gestão de Pessoas II  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Principais processos de Gestão de Pessoas. Recrutamento: conceito, técnicas e indicadores. 

Seleção: conceito, técnicas e indicadores. Treinamento e desenvolvimento, planejamento e 

avaliação dos programas de desenvolvido, e-learning, educação corporativa e indicadores de 

desempenho. Socialização organizacional, Administração de Carreiras. Avaliação de 

Desempenho: práticas de avaliação por competência e avaliação 360º. Remuneração 

Tradicional e Estratégica. Benefícios. 

 

Objetivo: Propiciar, a partir da compreensão teórica e de casos recentes, conhecimentos 

acerca das práticas dos subsistemas de recursos humanos (RH), de modo a qualificar o 

discente para a elaboração de estratégias organizacionais e de bem-estar dos indivíduos. 

 

Referências Básicas 

 BOLHANDER, George.; SNELL Scott. Administração de Recursos humanos. São Paulo: 

Cegange, 2010. 

 HANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, M. L. M.; ZACCARELLI, L. M (Orgs.). Gestão do 

Fator Humano: Uma visão baseada em stakeholders. São Paulo. Saraiva, 2008. 

 MILKOVICH, George T; BOUDREAU, John W. Administração de recursos humanos. 

Traduzido por Reynaldo Cavalheiro Marcondes. São Paulo: Atlas, 2000.  

 

Referências Complementares 

 ASSIS, M. T. Indicadores de gestão de recursos humanos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. 

 BOOG, Gustavo.; BOOG, Madalena. (Coord.). Manual de gestão de pessoas e equipes. 

São Paulo: Gente, 2002. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 DESSLER, Gary. Administração Recursos Humanos. São Paulo: Prentice Hall, 2006.  

 DUTRA, Joel Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme (Org). Competências: Conceitos, 

Métodos e Experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Componente Curricular: Estágio I  

Carga Horária: 150 horas 

Ementa 

Familiarização com o ambiente profissional. Aplicação de conceitos em situações reais. 

Aprimoramento de habilidades e atitudes necessárias ao sucesso da carreira. Integração 

Aluno-Empresa-Mercado de trabalho. Aplicação e verificação prática dos conceitos teóricos. 

Desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento da carreira 

profissional. Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de projetos. 

Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. Identificação de novas 

tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do relatório de atividades. Aprimoramento 

da prática profissional. 

 

Objetivo: Verificar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a sua formação 

acadêmica. 

 

Referências Básicas 

 AMARU MAXIMIANO, Antônio César. Administração de Projetos: Como Transformar 

Ideias em Resultados. São Paulo: Atlas, 2010. 

 LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 PUGAS, M. A. R. Manual de Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso. E-Book. 

Rondonópolis: Edição do Autor, 2015. 

 

Referências Complementares 

 BERTHOLO PICONEZ, Stela C. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 

Campinas: Papirus, 2010. 

 CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 

São Paulo: Pearson  Prentice Hall, 2007. 

 GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2010. 

 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico. São Paulo: Atlas, 2007. 
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 PORTELA, Keyla Christina Almeida. Estágio Supervisionado. Santa Cruz do Rio Pardo: 

Viena, 2007. 

 ROESCH, SYLVIA M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa Em Administração. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

  

6º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Administração de Produção e Operações II  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Conceitos e Funções do Planejamento e Controle da Produção, Planejamento 

Agregado/Capacidade, Planejamento Desagregado, Programa Mestre de Produção, Sistemas 

de Coordenação de Ordens de Produção, Coordenação de Projetos com Pert/CPM, Produção 

Enxuta. 

 

Objetivo: Demonstrar os instrumentos que o gestor de produção poderá usar para a gestão da 

demanda, atuando internamente propondo cenários para solução de problemas oriundas da 

dinâmica organizacional e adaptando-se ao mercado.  

 

Referências Básicas 

 FERNANDES, Flávio C. F.; FILHO, Moacir G. Planejamento e Controle da Produção. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

 LUSTOSA, Leonardo Junqueira. Planejamento e Controle da Produção. São Paulo: 

Elsevier, 2008. 

 TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São 

Paulo: Elsevier, 2009. 

 

Referências Complementares 

 CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2012. 

 KRAJEWSKI, Lee.; RITZMAN, Larry.; MALHOTRA, Manoj. Administração de 

Operações e Produção. São Paulo: Pearson, 2009. 
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 MARTINS, Petrônio.; LAUGENI, Fernando. Administração da Produção. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 SLACK, Nigel.; JOHNSTON, Robert.; CHAMBERS, Stuart. Administração da 

Produção.  São Paulo: Atlas, 2009. 

 STEVENSON, William J. Administração das operações de produção. Rio de Janeiro: 

LTC, 1999. 

 

Componente Curricular: Pesquisa Operacional  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Introdução a Pesquisa Operacional. O Problema da Programação Linear. Formulação e 

classificação de Problemas de Programação Linear. Método Simplex. Análise de 

Sensibilidade. Dualidade. Modelo de Transporte e Alocação.  Uso de software na resolução 

de problemas (Lindo, MPL, Solver (Excel), QM, Lingo e/ou outros). 

 

Objetivo: Utilizar do uso de modelos matemáticos para a tomada de decisão nas áreas da 

produção, finanças, logística, materiais propiciando ao administrador simulações e escolha do 

melhor cenário para a empresa. 

 

Referências Básicas  

 SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; GONÇALVES Valter e 

MUROLO, Afrânio Carlos. Pesquisa Operacional. Atlas Editora, 2010. 

 ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e 

modelos para análise de decisões.  Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

 FAVERO, Luiz Paulo.; BELFIORE, Patrícia. Pesquisa Operacional – para cursos de 

Administração, Contabilidade e Economia. Elsevier Editora, 2012. 

 

Referências Complementares 

 CORRAR, Luiz J.; THEÓPHILO, Carlos Renato. Pesquisa Operacional: para decisão em 

Contabilidade e Administração. São Paulo: Atlas. 

 LECHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional. Editora Person Brasil, 2009. 

 CASTANHA, Anderson Lopes Belli.; CASTRO, Eduardo Brevigliere Pereira de. Pesquisa 

operacional. Cuiabá: EdUFMT, c2009. 
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 BREGALDA, Paulo F.; OLIVEIRA, Antônio A. F. de.; BORNSTEIN, Cláudio T. 

Introdução à programação linear.  Rio de Janeiro: Câmpus, 1988. 

 HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. 

Rio de Janeiro: Câmpus, 1988. 

 

Componente Curricular: Administração Financeira e Orçamentária II  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Custo de Capital no Brasil. Fontes de Financiamento e Principais Decisões Financeiras de 

longo prazo. Métodos de Avaliação e Avaliação de títulos e ações. Medidas de Criação de 

Valor.  Administração Orçamentária. Fusões e Aquisições. 

 

Objetivo: Dar sequência ao conteúdo apresentado na disciplina de Administração Financeira e 

Orçamentária I, enfatizando os princípios fundamentais e tendências da gestão financeira de 

forma sistêmica e sobre tudo prática.  

 

Referências Básicas  

 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor.  São Paulo: Atlas, 2012.  

 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. Pearson Addison 

Wesley, 2010.  

 SILVA, José Pereira da. Análise Financeira das Empresas. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Referências Complementares 

 ASSAF NETO, Alexandre.; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de Administração 

Financeira. São Paulo: Atlas, 2009.  

 BRAGA, Roberto. Fundamentos e Técnicas da Administração Financeira. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: Matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2009. 

 MARTELANC, Roy.; PASIN, Rodrigo.; PEREIRA, Fernando. Avaliação de Empresas: 

Um guia para fusões & aquisições e private equity. São Paulo: Perason Prentice Hall, 

2010.  

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Componente Curricular: Planejamento e Estratégia Empresarial I  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Conceitos de Estratégia. Conceitos de Planejamento. A Influência Militar no Planejamento. 

Diferença entre Prescrição e Implementação. Definições de Estratégia. Noções das Diferentes 

Perspectivas e Ferramentas de Planejamento e Estratégia. As Escolas de Formulação da 

Estratégia. Gestão e Estratégia. Aplicações do Planejamento. Tipos de Planejamento. 

Ambientes Organizacionais. Abordagens de Administração Estratégica, Tática e Operacional. 

 

Objetivo: Conduzir os discentes à compreensão da história da estratégia e de suas implicações 

na Gestão Empresarial focada em competitividade nas organizações, como também as escolas 

estratégicas, os tipos de planejamento existentes e sua aplicação nas áreas organizacionais. 

 

Referências Básicas  

 HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração Estratégica: 

competitividade e globalização. São Paulo: Thomson, 2002.  

 MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia: um roteiro pela 

selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

 WHITTINGTON, R. O que é Estratégia. São Paulo: Thomson, 2001. 

` 

Referências Complementares 

 GHEMAWAT, P. A. A Estratégia e o Cenário dos Negócios. Porto Alegre: Bookman, 

2000. 

 HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para 

obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã.  Rio de Janeiro: Câmpus, 

2002. 

 MINTZBERG, H.; LAMPEL, J.; QUINN, J. B.; GHOSHAL, S. O processo da estratégia: 

conceitos, contextos e casos selecionados.  Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 PORTER, M. E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 

Rio de Janeiro: Câmpus, 1990.  
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 PORTER, M. E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. ` 

 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Rede de Cooperação  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Histórico e Conceitos de Empreendedorismo. Características do Empreendedor. O 

empreendedor, empresário, executivo e empregado. Fatores críticos de sucesso na criação de 

empresas. Motivações para iniciar um novo negócio. Fatores de riscos inerentes ao negócio. O 

intraempreendedorismo. A formação de redes de cooperação e a inovação aberta. A criação de 

start-ups. Desenvolvimento de Plano de Negócios. Desenvolvimento de Projetos Sociais. 

Empreendedorismo no Setor Público. 

 

Objetivo: Capacitar o discente na construção de plano de negócios empreendedores, na sua 

análise e interpretação das oportunidades e riscos, como também permitir uma compreensão 

das redes de cooperação para adquirir competência na construção de negócios inovadores nos 

setores público, privado e terceiro setor. 

 

Referências Básicas  

 BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

 DEGEN, R. J. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1989. 

 DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Editora Pioneira, 

2003. 

 

Referências Complementares 

 COZZI, A.; JUDICE, V.; DOLABELA, F.; FILION, L. J. Empreendedorismo de base 

tecnológica. Rio de Janeiro: Câmpus Elsevier, 2007. 

 DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo:  Cultura, 1999. 

 HASHIMOTO, M. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a 

competitividade através do intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2006.  
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 KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul: como criar novos 

mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

 LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas 

empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 

Componente Curricular: Estágio II  

Carga Horária: 150 horas  

Ementa 

Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Identificação de novas tecnologias de 

gestão. Prática profissional assistida. Implantação do Projeto de Estágio.  Coleta de Dados 

para análise. Apresentação dos resultados obtidos e sua conclusão. Elaboração e apresentação 

do relatório de atividades. Elaboração e apresentação do Relatório Final de estágio. 

Aprimoramento da prática profissional. 

 

Objetivo: Verificar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a sua formação 

acadêmica, através da vivência e da compreensão da organização em que esteja 

desenvolvendo o seu estágio. 

 

Referências Básicas 

 AMARU MAXIMIANO, Antônio César. Administração de Projetos: Como Transformar 

Ideias em Resultados. São Paulo: Atlas, 2010. 

 LAKATOS, Eva Maria. Metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 PUGAS, M. A. R. Manual de Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso. E-Book. 

Rondonópolis: Edição do Autor, 2015. 

 

Referências Complementares 

 BERTHOLO PICONEZ, Stela C. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 

Campinas: Papirus, 2010. 

 CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica.  

São Paulo: Pearson – Prentice Hall, 2007. 

 GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2010. 

 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico.  São Paulo: Atlas, 2007. 
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 PORTELA, Keyla Christina Almeida. Estágio Supervisionado.  Santa Cruz do Rio Pardo: 

Viena, 2007. 

 ROESCH, SYLVIA M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

7º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Métodos de Pesquisa Aplicada  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Visão geral dos Métodos e Técnicas de Pesquisa. Método Quantitativo. Aplicações 

computacionais em estatística. Mapas e pacotes estatísticos e planilhas eletrônicas. 

Questionários e bancos de dados. Testes de hipóteses. Testes paramétricos e não paramétricos. 

Análise de correlação e regressão linear. Uso do coeficiente de correlação. Método 

Qualitativo. Introdução ao campo de pesquisa qualitativa. Fases da pesquisa qualitativa. 

Principais paradigmas e perspectivas.  Metodologias e estratégias de investigação, enfatizando 

o estudo de caso e a análise de conteúdo qualitativa. Métodos de coleta e análise de material 

empírico: entrevista, técnicas de observação, interpretação e uso de recursos computacionais 

na pesquisa qualitativa. Multi-métodos. 

 

Objetivo: Demonstrar as diferenças conceituais e práticas quanto ao uso de métodos 

qualitativos e quantitativos. Enfatiza também que as ferramentas de pesquisa discutidas, além 

de serem úteis para projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso, são ferramentas 

que podem ser aplicadas no mercado de trabalho. 

 

Referências Básicas 

 BOTELHO, Delane; ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa Quantitativa em 

Administração. São Paulo: Atlas, 2006. 

 FIELD, A. Descobrindo a estatística usando o SPSS. Porto Alegre. Artmed, 2009. 

 GIL, Carlos Antônio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.  São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Referências Complementares 

 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Edições 70 – Brasil. 2011. 
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 GIL, Carlos Antônio. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 

 MAZZOTTI, Alda Judith Alves.; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas 

ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, c1999.  

 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

Componente Curricular: Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

O meio ambiente e Gestão ambiental; Gestão ambiental global e regional; A gestão ambiental 

empresarial (GEA) e o sistema de gestão ambiental das empresas; (SGA); Série ISO 14000- 

26000- S.A 8000 e EMAS; Estudo de impactos ambientais. Responsabilidade Social e 

Ambiental nas organizações; Rotulagem Ambiental no contexto dos negócios verdes; Modelo 

de Gestão Ambiental e de Responsabilidade Social; Estratégias de Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social. Relatórios ambientais e Indicadores de sustentabilidade. O 

desenvolvimento sustentável como novo paradigma. 

 

Objetivo: Desenvolver conhecimento sobre a importância da questão ambiental, garantindo o 

a evolução da qualidade ambiental e de sua gestão, bem como a ampliação de uma visão 

crítica sobre desenvolvimento sustentável e ainda proporcionar oportunidade de desenvolver 

conhecimento e de reflexões sobre a problemática social, ambiental e econômica, das 

corporações públicas e privadas sob enfoques técnico e humano 

 

Referências Básicas 

 BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e 

Instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade e sustentabilidade. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa; 

estratégia de negócios enfocada na realidade brasileira. São Paulo, Atlas, 2011.  
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Referências Complementares 

 ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

 BELLEN, Michael Van. Indicadores de Sustentabilidade: uma análise comparativa.  Rio 

de Janeiro: Atlas, 2006.  

 DEMAROJOVIC, Jacques. Sociedade de Risco e Responsabilidade Sócio-Ambiental: 

perspectivas para a educação corporativa. São Paulo: Senac, 2001. 

 NETO, João Amato. Sustentabilidade & Produção: teoria e prática para uma gestão 

Sustentável. São Paulo, Atlas, 2011.  

 REIS, Carlos Nelson dos.; MEDEIROS, Luiz Edgar. Responsabilidade social das 

empresas e balanço social: meios propulsores do desenvolvimento econômico e social.  

São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Componente Curricular: Planejamento e Estratégia Empresarial II  

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Estratégia e Vantagem Competitiva. O Processo da Estratégia. Estratégicas Genéricas. Cadeia 

de Valor. Matriz de Ansoff. Matriz BCG. Matriz SWOT. Conceitos de RBV. Elaboração do 

Plano Estratégico. Definição de Visão, Missão, Políticas, Valores, Diretrizes e Ações. 

Competências Centrais. Balanced Scorecard. Elaboração de Mapas Estratégicos. Unidades 

Estratégicas de Negócios. Planejamento Estratégico Governamental. 

 

Objetivo: Capacitar o discente na formulação e implementação de planos estratégicos, com 

apresentação das ferramentas estratégicas, formas de utilização e identificação das etapas 

necessárias para construção da estratégia e sua aplicação nos níveis das organizações 

empresariais e públicas. 

 

Referências Básicas  

 GHEMAWAT, P. A. A Estratégia e o Cenário dos Negócios. Porto Alegre: Bookman, 

2000. 

 HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração Estratégica: 

competitividade e globalização. São Paulo: Thomson, 2002. 
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 WHITTINGTON, R. O que é Estratégia. São Paulo: Thomson, 2001. 

 

 

 

Referências Complementares 

 BARNEY, J. B.; HESTERLY, W.S. Administração Estratégica e Vantagem 

Competitiva. São Paulo: Prentice-Hall do Brasil, 2007. 

 KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1997. 

 MINTZBERG, H.; LAMPEL, J.; QUINN, J. B.; GHOSHAL, S. O processo da estratégia: 

conceitos, contextos e casos selecionados. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 PORTER, M. E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 

Rio de Janeiro: Câmpus, 1990.  

 PORTER, M. E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005.  

 

Componente Curricular: Inovação Tecnológica  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Conceitos e Perspectivas de Inovação Tecnológica. Conceito de Ciência e Tecnologia. 

Demandas de Mudança Tecnológica. O Processo de Inovação Tecnológica. Estímulos para o 

Trabalho Criativo em Novas Tecnologias. Formação, Disseminação e Implementação da 

Tecnologia. Gestão das Capacidades Tecnológicas. Aprendizagem Tecnológica. O Papel da 

Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação Tecnológica. Incubadoras de Base Tecnológica. 

Inovação e Tecnologia em Serviços. 

 

Objetivo: Conduzir o discente na compreensão do processo de inovação tecnológica com 

influência na competitividade organizacional, desde a formação da tecnologia em unidades de 

pesquisa e incubadoras de base tecnologia, como suas aplicações operacionais e 

mercadológicas na organização.  

 

Referências Básicas 
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 CHRISTENSEN, C. M. O crescimento pela inovação: como crescer de forma sustentada 

e reinventar o sucesso. São Paulo: Câmpus, 2003. 

 DAVILA, T.; EPSTEIN., M.; SHELTON, R. As regras da inovação: como gerenciar, 

como medir e como lucrar. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 FAGERBERG, J.; MOWERY, D. C.; NELSON, R. R. (Org.). The oxford handbook of 

innovation. New York: Oxford University Press, 2005. 

  

Referências Complementares 

 CHESBROUGH, H. Inovação aberta: como criar e lucrar com a tecnologia. Porto Alegre: 

Bookman, 2011.  

 COZZI, A.; JUDICE, V.; DOLABELA, F.; FILION, L. J. Empreendedorismo de base 

tecnológica. Rio de Janeiro: Câmpus Elsevier, 2007. 

 GOVINDARAJAN, V.; TRIMBLE, C. O desafio da inovação. Rio de Janeiro: Câmpus, 

2013.  

 TAKAHASHI, S. Gestão de inovação de produto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da inovação. Porto Alegre: Bookman, 2008.  

 TRÍAS DE BES, F.; KOTLER, P. A Bíblia da Inovação. São Paulo: Lua de Papel, 2011. 

 

Componente Curricular: Trabalho de Curso I  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Elaboração do Projeto do Trabalho de Curso, seja na forma de Artigo, Plano de Negócio ou 

Monografia, envolvendo temas abrangidos pelo curso. Aplicação e verificação prática dos 

conceitos teóricos. Desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias ao 

desenvolvimento da carreira profissional. Desenvolvimento da pesquisa e a produção 

científica de acordo com as normas acadêmicas da UFMT/CUR e normas da ABNT, 

propiciando ao aluno contato com o processo de investigação. 

 

Objetivo: Desenvolver um Trabalho de Curso na modalidade monografia, artigo ou plano de 

negócios.  

 

Referências Básicas  
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 BRASIL, Ministério da Saúde. Programa de Ensino do INCA. Rio de Janeiro: Imprinta 

Express, 2002. 

 LIMA, Manolita Corrêa. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 

Cegange Learnig, 2006. 

 PUGAS, M. A. R. Manual de Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso. E-Book. 

Rondonópolis: Edição do Autor, 2015.  

 

Referências Complementares 

 LEOPARDI, M. T. et. al. Metodologia da pesquisa. Santa Maria: Pallotti, 2001. 

 TEIXEIRA, E.; RANIERI, M. S. S. Diretrizes para elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Belém: EDUEPA, 2001. 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Normas para 

apresentação de documentos científicos. Curitiba: UFPR, 2007.  

 

Componente Curricular: Optativa I  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Será adequada a disciplina ofertada de acordo com a deliberação do colegiado de curso. 

 

8º SEMESTRE 

 

Componente Curricular: Gestão de Projetos 

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

Conceitos básicos de Projeto e Gestão de Projetos. Introdução à Gerência de Projetos, Ciclo 

de vida do Projeto, Áreas de conhecimento em Gerência de Projetos, Divisão por Processos 

(inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento). Área de conhecimento em 

Gestão de Projetos: Gerência de Escopo, Gerência de Prazos, Gerência de Tempo, Gerência 

de Custos, Gerência de Qualidade, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de 

Comunicação, Gerência de Riscos, Gerência de aquisições e Gerência de Integração. O Plano 

de Projeto. Análise da prática da elaboração; Finalidades e as etapas de elaboração de um 

projeto. Técnicas de elaboração e gestão de projetos na prática. 
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Objetivo: Apresentar os conceitos básicos de projeto e gestão de projetos em suas diversas 

áreas de conhecimento. Propicia aos alunos elaborar na prática um plano de projeto. 

 

Referências Básicas  

 CLEMENTE, A. (org). Projetos Empresariais e Públicos. São Paulo: Atlas, 2008. 

 GIDO, Jack.; CLEMENTS, James P. Gestão de Projetos. São Paulo: Cengage Learning, 

2011. 

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um Guia do Conhecimento Em 

Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK®, 2014. 

 

Referências Complementares 

 CARVALHO, M. M. de.; RABECHINI JUNIOR, R. Fundamentos em gestão de 

projetos: construindo competências para gerenciar projetos. São Paulo: Atlas, 2011. 

 KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. Porto Alegre: Bookman, 

2006. 

 MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos: como transformar ideias em 

resultados. São Paulo: Atlas, 2010. 

 RABECHINI JUNIOR, R.; CARVALHO, M. M. de (Org.). Gerenciamento de projetos 

na prática: casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2006. 

 PORTNY, S. E. Gerenciamento de projetos para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2008. 

 

Componente Curricular: Gestão do Conhecimento 

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Gestão do conhecimento e o uso da informação. Organizações do conhecimento: 

contextualização, conceitos e características. Gestão do capital intelectual/ativos intangíveis. 

A criação do conhecimento organizacional. Organizações baseados em conhecimento: 

modelos, fontes e profissionais. Organização de aprendizagem e aprendizagem 

organizacional. Tecnologias para gestão do conhecimento: Portais Corporativos e a EAD. 

 

Objetivo: Condicionar o discente a solucionar problemas nas organizações que envolvam o 

gerenciamento da informação e do conhecimento. 
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Referências Básicas 

 ALVARENGA NETO, Rivadávia Correa Drummond de. Gestão do conhecimento em 

organizações: proposta de mapeamento conceitual integrativo. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 NONAKA, Ikujiro.; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: 

como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 

1997.  

 NORTH, K. Gestão do conhecimento: um guia prático rumo à empresa inteligente. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2010.  

 

Referências Complementares 

 ANGELONI, Maria Terezinha (org.). Organizações do conhecimento: infraestrutura, 

pessoas e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2002.  

 CHOO, Chun Wei. A organização do conhecimento: como as organizações usam a 

informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: 

Senac, 2003 

 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como as 

organizações gerenciam o capital intelectual. Rio de Janeiro: Câmpus, 1998.  

 EBOLI, Marisa.; FISCHER, André Luiz.; MORAES, Fábio Cássio Costa. (Org). 

Educação Corporativa: Fundamentos, evolução e implementação de projetos. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do conhecimento o grande desafio empresarial: 

uma abordagem baseada no aprendizado e na criatividade. São Paulo: Negócio, 2000.  

 

Componente Curricular: Trabalho de Curso II  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Elaboração do Trabalho de Curso, seja na forma de Artigo, Plano de Negócio ou Monografia, 

envolvendo temas abrangidos pelo curso. Desenvolvimento de habilidades de leitura, esboço, 

esquema e resumo, problematização de ideias e síntese. Aplicação e verificação prática dos 

conceitos teóricos. Desenvolvimento da pesquisa e a produção científica de acordo com as 

normas acadêmicas da UFMT/CUR e normas da ABNT, propiciando ao aluno contato com o 

processo de investigação. Apresentação do Trabalho de Curso para Banca Examinadora. 
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Objetivo: Desenvolver e apresentar o Trabalho de Curso na modalidade monografia, artigo ou 

plano de negócios. 

 

Referências Básicas  

 BRASIL, Ministério da Saúde. Programa de Ensino do INCA. Rio de Janeiro: Imprinta 

Express, 2002. 

 LIMA, Manolita Corrêa. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 

Cegange Learnig, 2006. 

 PUGAS, M. A. R. Manual de Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso. E-Book. 

Rondonópolis: Edição do Autor, 2015. 

 

Referências Complementares 

 LEOPARDI, M. T. et. al. Metodologia da pesquisa. Santa Maria: Pallotti, 2001. 

 TEIXEIRA, E.; RANIERI, M. S. S. Diretrizes para elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Belém: EDUEPA, 2001. 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Normas para 

apresentação de documentos científicos. Curitiba: UFPR, 2007. 

 

Componente Curricular: Optativa II  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Será adequada a disciplina ofertada de acordo com a deliberação do colegiado de curso. 

 

Componente Curricular: Optativa III  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Será adequada a disciplina ofertada de acordo com a deliberação do colegiado de curso. 

 

Componente Curricular: Optativa IV – Conteúdo Aberto 

Carga Horária: 64 horas  

Ementa 

A ementa desta disciplina é aberta, sendo definida a cada semestre de sua ocorrência, devendo 

abordar aspectos emergentes no mundo dos negócios. 
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De acordo com a DCN que dita as normas para a constituição e funcionamento do curso de 

Bacharelado em Administração (Resolução CNE/CES n° 4, de 13 de julho de 2005), em seu 

Art 5º parágrafo IV é mencionada a necessidade de conteúdos de Formação complementar de 

caráter transversal e interdisciplinar. Com base neste precedente, entende-se que há a 

necessidade de disciplinas que permitam ao docente levar para sala de aula Tópicos Pós-

modernos e conteúdos emergentes permitindo aos alunos o acesso à fronteira do 

conhecimento nas principais áreas do conhecimento em Administração. 

 

Referências Básicas e Complementares  

 Serão definidas pelo professor que ministrará o componente curricular e validadas pela 

Comissão Docente Estruturante e disponibilizadas conforme calendário acadêmico. 

 

Disciplinas Optativas 

 

Componente Curricular: Libras  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: aspectos histórico-sociais, cognitivos, 

linguísticos e culturais. 

 

Objetivo: Apresentar aos alunos as noções básicas da Língua Brasileira de Sinais, incluindo 

os aspectos histórico-sociais, cognitivos, linguísticos e culturais. 

 

Referências Básicas  

 BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Dicionário digital da Língua Brasileira de 

Sinais. Brasília: INES. 

 FELIPE, Tanya A; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico - Livro do 

professor/instrutor - Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: MEC, 

2001.  

 QUADROS, Ronice Müller de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto 

Alegre: ARTMED, 2004. 

 

Referências Complementares 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces004_05.pdf
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 BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro: 

UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 

 CAPOVILLA, Fernando César.; RAPHAEL, Walkiria Duart. Enciclopédia da Língua de 

Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo: (Fundação) Vitae: Fapesp: 

Capes: USP, 2005. Vol. 8. 

 CAPOVILLA, Fernando César.; RAFHAEL, Walkiria Duarte.; MAURICIO, Aline 

Cristina L. Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira. Rev. e ampl. São Paulo: USP.  

 CORRÊA, J. M. Surdez. E os fatores que compõem o método áudio + visual de 

linguagem oral. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 HONORA, Márcia.; FRIZANCO. Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua 

Brasileira de Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 

 

Componente Curricular: Gestão do Agronegócio  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Conceitos e Aplicações do Agronegócio. Agropecuária Contemporânea. Agronegócio no 

Brasil. Noções de Cadeias Produtivas em Agronegócio. Sistemas Agroindustriais. Noções de 

Cooperativismo e Associativismo. Agricultura Familiar. O Papel do Gestor em Agronegócios. 

Políticas de Comercialização no Agronegócio. Competitividade e Globalização em 

Agronegócio. Gestão Sustentável em Agronegócio. 

 

Objetivo: Apresentar ao aluno a compreensão do agronegócio e suas inter-relações 

socioeconômicas, por meio do conhecimento das cadeias produtivas, análise das variáveis e 

estratégias dos sistemas agroindustriais, técnicas gerenciais e de controle de custos da 

produção.  

 

Referências Básicas  

 BATALHA, M. O. Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2011. 

 CALLADO, A. A. C. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2011. 

 ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, E. M.; NEVES, M. F. Agronegócio do Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 
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Referências Complementares 

 ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócio. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

 BACHA, C. J. C. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 

 BATALHA, M. O. (Coord), Gestão do Agronegócio: textos selecionados. São Carlos: 

EdUFSCAR, 2005. 

 BIALOSKORKI NETO, S. Economia e gestão de organizações cooperativas. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 NEVES, F.M. (Org.) Agronegócio e desenvolvimento sustentável: uma agenda para a 

liderança mundial na produção de alimentos e bionergia. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Componente Curricular: Direito Administrativo  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

O Direito Administrativo do Brasil; Sistemas Administrativos e o Sistema Administrativo no 

Brasil; Organização Administrativa; Atos Administrativos; Poderes Administrativos, Agentes 

Públicos, Licitação e Contratos Administrativos. Serviços Públicos, Domínio Público; 

Responsabilidade Civil; Intervenção na Propriedade e Atuação no Domínio Econômico e 

Controle da Administração. 

 

Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos o contato com o Direito Administrativo, apresentando 

a estrutura da organização administrativa e o modo como o Estado operacionaliza a sua 

atuação. 

 

Referências Básicas  

 GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2010. 

 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 TANAKA, Sônia. Panorama Atual da Administração Pública no Brasil. São Paulo: 

Malheiros, 2012. 

 

Referências Complementares 

 DI PIETRO, Maria Silvia. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012. 

 MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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 MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Gestão Estratégica na Administração Pública. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 MILESKI, Hélio Saul. Controle da Gestão Pública. São Paulo: RT, 2011. 

 PEREZ, Marcos Augusto. Administração Pública Democrática. Belo Horizonte: Fórum, 

2009. 

 

Componente Curricular: Gestão Pública  

Carga Horária: 64 horas 

Ementa 

Conceitos Gerais sobre Ciência Política. História: Surgimento e Evolução. Poder e Poder 

Político. O Conceito de Estado e os Princípios do Estado Democrático. O Estado 

Constitucional (Liberal, Social, Neoliberal). Grupos de pressão, movimentos políticos e 

opinião pública. 

Aspectos gerais da Gestão Pública. Desafios da Gestão Pública no mundo contemporâneo. 

Burocracia, cultura organizacional e reforma na Administração Pública. O processo de 

modernização da Administração Pública. Governabilidade, governança e Accountability. Ética 

e moral na Administração Pública. 

As interfaces do Estado com a Administração Pública. Administração Pública no contexto das 

reformas. As organizações públicas e seus modelos de gestão. Organização da Administração 

Pública no Brasil. Planejamento estratégico no setor público no Brasil. Discussão de 

exemplos brasileiros de Gestão (Choque de Gestão). Formulação e implementação de 

políticas públicas. Gestão Pública Municipal. Ferramentas de gestão. Plano Plurianual. Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Controles Internos, Externo e Social. 

Conselhos de Políticas Públicas. Cidadania e a importância do controle na gestão pública. 

 

Objetivos: Propiciar uma visão básica, mas crítica sobre a administração pública em seus 

diversos âmbitos, seus principais conceitos, origens, evolução e desafios. Apresentar a 

evolução da administração pública e os diferentes modelos e suas particularidades. Apresentar 

os conceitos de Governabilidade, Governança, e Accountability. Apresentar/debater a 

(in)eficiência dos modelos de administração pública à luz de fatos atuais da realidade 

brasileira. Discutir o papel da sociedade e do cidadão como componente para a 

evolução/desenvolvimento da administração pública. 

 

Referências Básicas 
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 ANDRADE, Nilton de Aquino (Org.). Planejamento Governamental para Municípios. 

São Paulo Atlas, 2010. 

 DIAS, Reinaldo. Ciência Política.  São Paulo Atlas, 2013. 

 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública Contemporânea. São Paulo Atlas, 

2012. 

 

Referências Complementares 

 ABRUCIO, F. L. V. M. F. Costa. Reforma do Estado e o Contexto Federativo 

Brasileiro. Pesquisas, v. 12, p. 1 - 187, 1998. 

 MATIAS-PEREIRA, J. Governança no setor público. São Paulo Atlas, 2010a. 

 REZENDE, D. A.; CASTOR, B. V. J. Planejamento estratégico municipal 

empreendedorismo participativo nas cidades, prefeituras e organizações públicas. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2006. 

 

Componente Curricular: Gestão da Qualidade e Produtividade  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Definições, evolução e cultura da Qualidade. Administrar com qualidade. Controle de 

Qualidade nos produtos e nos processos. Normas ISO. Ferramentas e Técnicas avançadas da 

Qualidade. Normas, padrões e conceitos de produtividade. Métricas de Produtividade. 

Modelos de Gerenciamento da produtividade. 

 

Objetivo: A disciplina de Gestão da Qualidade e Produtividade tem como objetivo apresentar 

conceitos e aplicação da gestão da qualidade, principais normas que cercam o assunto e suas 

principais ferramentas e indicadores. 

 

Referências Básicas 

 MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao controle estatístico. Rio de Janeiro: LTC, 

2004.  

 PALADINI, Edson Pacheco. Qualidade total na prática: Implantação e avaliação de 

sistemas de qualidade total. São Paulo: Atlas, 1997. 

 SLACK, Nigel. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2009. 
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Referências Complementares 

 MARTINS, Petronio. Administração da Produção. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 DEMING, W. E. Qualidade: A revolução da Administração. Rio de Janeiro: Saraiva, 

1990. 

 LIKER, J. K. O Modelo Toyota: Manual de Aplicação. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

 ANDERSON, David Ray.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas Arthur. 

Estatística aplicada à administração e economia. São Paulo: Cengage Learning, c2007. 

 TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística básica: para os cursos de administração, 

ciências contábeis, tecnólogos e de gestão. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Componente Curricular: Economia Internacional  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Aborda a nova dinâmica do sistema econômico internacional, caracterizado pelo avanço do 

processo de globalização produtiva, comercial e financeira. Debate as teorias explicativas do 

comércio internacional e os instrumentos de política comercial adotados pelos países. Discute 

a cooperação internacional e os acordos de integração econômica regionais. 

 

Objetivo: Proporcionar aos alunos conhecimentos que os capacitem a entender as 

especificidades da Economia Internacional e situar o Brasil no contexto mundial, através de 

detalhada análise de seu setor externo para o que também examina a teoria e a prática do 

balanço de pagamentos. 

Referências Básicas  

 CAVUSGIL, S. Tomer. Negócios Internacionais: estratégia, gestão e novas realidades. 

São Paulo: Pearson, 2010. 

 GUEDES, Ana Lúcia. Negócios Internacionais. São Paulo: Thomson, 2007. 

 RACY, Joaquim Carlos. Introdução à Gestão de Negócios Internacionais. São Paulo: 

Thomson, 2006. 

 

Referências Complementares 

 KRUGMAN, Paul. Economia Internacional e Teoria Política. São Paulo: Makron 

Books, 2001. 
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 MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais: teoria e história. São Paulo: Saraiva, 

2004. 

 SALVATORE, Dominick. Economia Internacional. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

 SOUZA, Clóvis Antônio. Mercosul: contextos e rumos. Cuiabá-Mt: Central de Texto, 

2006. 

 VASQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Componente Curricular: Administração Rural  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Noções de Administração. Conceitos de Administração Rural. Organizações Rurais. O 

Mercado Agropecuário e Suas Tipificações. O Processo Administrativo em Organizações 

Rurais. O Gerenciamento e Tomada de Decisão nas Organizações Rurais. Comercialização 

Agrícola. Gerenciamento de Resultados Econômico-Financeiros nas Organizações Rurais. 

Padrões de Qualidade e Normas Vigentes ao Agronegócio. 

 

Objetivo: Capacitar os profissionais a atuarem no planejamento de empresas agropecuárias, 

com contribuição efetiva para o aumento da competitividade e gestão da qualidade destas 

empresas. 

 

Referências Básicas 

 BATALHA, M. O. Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2011. 

 CALLADO, A. A. C. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2011. 

 CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 

 

Referências Complementares 

 HOFFMANN, R. et al. Administração da empresa agrícola. São Paulo: Pioneira, 1992. 

 MEGIDO, J. L. T.; XAVIER, C. Marketing e agribusiness.  São Paulo: Atlas, 2003. 

 NEVES, M. F. Agronegócio e desenvolvimento sustentável: Uma agenda para liderança 

mundial para produção de alimentos e bioenergia. São Paulo: Atlas, 2011. 

 REIS, A. J. Comercialização agrícola. Lavras: UFLA/FAEPE, 1997. 
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 ZYBERSZTAJN, D.; SCARE, R. F. Gestão da qualidade no agrobusiness. São Paulo: 

Atlas, 2003. 

 

 

Componente Curricular: Perícia Mediação e Arbitragem  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Fundamentos de perícia contábil. Plano de trabalho em perícia contábil. Laudos periciais. 

Perícia judicial e extrajudicial. Aplicações importantes da perícia contábil. Normas brasileiras 

sobre as perícias. Fraudes em contabilidade. Mediação. Arbitragem. 

 

Objetivo: Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos das atividades de Perito Contábil, 

Árbitro e Mediador, como funções inerentes ao profissional de Ciências Contábeis. 

 

Referências Básicas 

 MAGALHÃES, Antonio de Deus F.et al. Perícia contábil: uma abordagem teórica, ética, 

legal, processual e operacional. São Paulo: Atlas, 2009.  

 ORNELAS, Martinho M.g. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2011. 

 SÁ, Antonio Lopes de. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

Referências Complementares 

 ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2002.  

 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Princípios fundamentais e normas 

brasileiras de auditoria e perícia. Brasilia: CFC, 2006.  

 IUDICIBUS, Sérgio de et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por ações. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

 OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de.; TONELLI, Márcio Felicore.; CLETO, Nivaldo. Manual 

de autenticação dos livros digitais: SPED contábil -Escrituração contábil digital – ECD. 

São Paulo: FISCOsoft, 2011. 

  SILVA, César Augusto Tibúrcio.; NIYAMA, Jorge Katsumi. Contabilidade para 

Concursos e exame de suficiência. São Paulo: Atlas, 2010. 
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Componente Curricular: Governança Corporativa  

Carga Horária: 32 horas  

Ementa 

Análise teórica e prática das estruturas de administração de sociedades limitadas, sociedades 

anônimas, companhias abertas, fundos de investimento e fundos de pensão. Responsabilidade 

dos administradores de sociedades. Problemas e soluções mais frequentes em governança 

corporativa: transações com partes relacionadas, conflito de interesses, comitês de 

assessoramento, conselhos consultivos, sociedades de economia mista. 

 

Objetivo: Compreender o conceito, os problemas e as soluções relacionadas à governança 

corporativa no ambiente empresarial. 

 

Referências Básicas 

 MENDES, Gilmar de Melo.; RODRIGUES, Jose Antonio. Governança corporativa: 

estratégia para geração de valor. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.  

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Governança corporativa na prática: 

integrando acionistas, conselho de administração e diretoria executiva na geração de 

resultados. São Paulo: Atlas, 2006.  

 SILVA, Edson Cordeiro. Governança corporativa nas empresas: guia prático de 

orientação para acionistas e conselho de administração: novo modelo de gestão para 

redução do custo de capital e geração de valor ao negócio. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

Referências Complementares 

 ANDRADE, Adriana. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e 

tendências. São Paulo: Atlas, 2009.  

 CAVALCANTE, Francisco da Silva.; MISUMI, Jorge Yoshi. Mercado de Capitais: o 

que é, como funciona. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

 LODI, João Bosco. Governança corporativa: o governo da empresa e o conselho de 

administração. Rio de Janeiro: Câmpus Elsevier, 2004.  

 SILVA, André Luiz Carvalhal da. Governança corporativa e sucesso empresarial. São 

Paulo: Saraiva, 2006.  

 STEINBERG, Herbert. Dimensão humana da governança corporativa: pessoas criam as 

melhores e as piores práticas. São Paulo: Gente, 2003. 



91 
 

 

 

 

 

Componente Curricular: Direito Tributário  

Carga Horária: 32 horas 

Ementa 

Noções introdutórias: características técnicas do tributo. Definição. Obrigação tributária. 

Responsabilidade Tributária. Crédito tributário e Lançamento. Suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário. Extinção e exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito 

tributário. Sistema tributário nacional: Os impostos previstos na Constituição Federal. 

Repartição constitucional da receita tributária. O simples nacional. 

 

Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos o contato com o Direito Tributário, tendo for fito a 

apresentação do sistema tributário, perpassando uma análise introdutória sobre a matéria, a 

obrigação tributária e especificando no que tange as espécies de tributos presentes no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Referências Básicas 

 BRITO, Hugo Machado de. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011. 

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 

2010.  

 

Referências Complementares 

 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado.  São Paulo: Método, 2011. 

 FABRETTI, Laudio Camargo.  Código Tributário Nacional Comentado. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 MARTINS, Sérgio Pinto. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2011. 

 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 

 SABBAG, Eduardo de Moraes. Elementos de Direito Tributário. São Paulo: Premier, 

2011. 

 

Componente Curricular: Tópicos Avançados em Administração (ementa aberta) 
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Carga Horária: 32 horas 

Trata-se de tópicos pós-modernos em administração.  

2.3 Operacionalização do Curso 

 

Os alunos calouros são convidados no início de cada semestre para um encontro com 

professores e demais alunos em que são passadas informações relevantes sobre o 

funcionamento do curso.  No site da UFMT (www.ufmt.br) constam as principais 

informações sobre resoluções, regimentos, procedimento e prazos, além de informativos sobre 

eventos, calendário acadêmico, acervo da biblioteca e o Guia do Estudante da UFMT 

(http://www.ufmt.br/proeg/arquivos/ce27a04f3605157ccf44049aaa45b8f8.pdf). No Guia do 

Estudante, o aluno é informado sobre o seu vínculo com a UFMT, sobre seu percurso 

acadêmico, sobre pesquisas e extensões, formas de receber apoio da universidade, sobre a 

representação estudantil, e serviços à comunidade e ao estudante. Os alunos são estimulados a 

conhecer e fazer o correto uso das legislações formais da UFMT em termos de direitos e 

deveres. 

No site do curso de administração (http://www.ufmt.br/ufmt/un/admroo) constam 

informações adicionais sobre algumas particularidades do curso, tais como, atividades 

complementares, estágio supervisionado, Bê-a-Bá do calouro, além de notícias relativas a 

ensino, pesquisa ou extensão.  

Na reunião com os calouros também são explicados os horários de funcionamento do 

curso, da coordenação e da secretaria, e são apresentados os horários das disciplinas, horários 

de atendimento dos professores fora de sala de aula, e o cronograma das linhas de pesquisas 

do curso. Ademais, os alunos recebem informações sobre o Registro Acadêmico, a Biblioteca, 

o Restaurante Universitário e sobre a infraestrutura da UFMT. 

Todas essas informações sobre o funcionamento do curso são reforçadas a cada 

semestre seja em reuniões entre coordenação, professores e alunos, ou mesmo nas salas de 

aula, pois o estudante precisa conhecer o funcionamento do curso da matrícula à colação de 

grau e para tanto o curso de administração é operacionalizado da seguinte maneira: formas de 

nivelamento para o ingressante, o estágio curricular supervisionado, as atividades 

complementares, a relação com a pós-graduação, a iniciação à pesquisa científica e programas 

de extensão, o trabalho de curso e a avaliação do ensino e da aprendizagem. 

http://www.ufmt.br/proeg/arquivos/ce27a04f3605157ccf44049aaa45b8f8.pdf
http://www.ufmt.br/ufmt/un/admroo


93 
 

 

2.3.1 Formas de Nivelamento para o Ingressante 

A Coordenação de Ensino de Graduação do Curso poderá anualmente realizar 

levantamento de demandas acadêmicas dos discentes ingressantes e, por meio de 

planejamento específico, propor estratégias de superação das dificuldades eventualmente 

apresentadas.  

Como estratégia permanente, considerando que ler e escrever muito bem são 

competências fundamentais para os administradores, tal questão será adotada como tema 

transversal no curso e em todas as atividades acadêmicas serão propostas, estimuladas e 

avaliadas.  

Ainda, de maneira permanente, será incentivado que os estudantes participem das 

tutorias e das atividades de monitoria, conforme Resolução CONSEPE n.º 36, de 24 de maio 

de 2010, que estabelece as normas para regulamentar o Programa de Tutoria da Universidade 

Federal de Mato Grosso e Resolução CONSEPE n.º 43, de 24 de maior de 2010, que dispõe 

sobre a normatização da Monitoria na Universidade Federal de Mato Grosso. 

2.3.2 Estágio Curricular Supervisionado 

Nos termos da legislação vigente, Lei 11.788, de 25/9/2008, o Estágio, como ato 

educativo, cumprido com supervisão de docente, é realizado em ambiente real de trabalho 

com intuito de preparar o estudante para o trabalho produtivo em sua área de formação 

acadêmico-profissional, de modo a construir competências e habilidades sociais, profissionais 

e culturais. O Estágio constitui-se em componente curricular obrigatório, de natureza teórico-

prática do processo de formação, pois cria um vínculo educativo-profissionalizante que se 

fundamenta no compromisso formal entre o estagiário (estudante), a UFMT - Universidade 

Federal de Mato Grosso – Câmpus Rondonópolis, e a empresa ou organização, com base num 

plano de atividade que estende a proposta pedagógica ao ambiente de trabalho. 

Nesse sentido, o Estágio oportuniza a passagem do mundo acadêmico para o mundo 

profissional, por meio da vivência em situações reais de trabalho: o ambiente laboral 

converte-se em espaço de ensino-aprendizagem, mas ainda mediado pela orientação docente, 

redimensionando o exercício da prática, enriquecendo e atualizando a formação acadêmica do 

aluno não apenas no diz respeito às competências técnicas, mas também às competências 

atitudinais demandadas pela sociedade. Além do atendimento ao currículo do curso, quer 

contribuir para o desenvolvimento de competências no campo das relações interpessoais e 

ampliação das oportunidades de inserção dos egressos do curso no mercado de trabalho. 
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O estágio obrigatório é aquele em que o aluno precisa obrigatoriamente cumprir uma 

carga horária estipulada no projeto pedagógico do curso e cujo cumprimento é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma. No estágio obrigatório é necessário o acompanhamento de 

um profissional da mesma área de formação na empresa, o registro das atividades realizadas, 

além da realização de horas supervisionadas por um professor do curso de graduação do 

estudante. 

O Estágio obrigatório ocorre na área de formação do aluno e segue as regras de 

contratação estabelecidas na legislação específica, inclusive no que tange à jornada diária e 

semanal a ser cumprida pelo estudante, compatibilidade com o horário de aulas, duração da 

atividade, entrega de relatórios de atividades e supervisão do professor-supervisor. A 

assinatura de convênio e termo de compromisso entre o estudante e a empresa concedente, 

com a interveniência da UFMT, é condição indispensável para o início das atividades do 

estágio. As atividades a serem desenvolvidas pelos alunos no Estágio deverão estar descritas 

no Plano de Estágio, documento que acompanha o termo de compromisso, considerando a 

área de atuação profissional, o perfil e as competências descritas do Projeto Pedagógico, 

integrando-o para todos os fins. 

O Estágio também deverá estar documentado no Plano de Ensino, documento que 

identifica o componente curricular, seus objetivos (que esclarecem basicamente a contribuição 

que a mesma oferece à formação do aluno); o conteúdo programático (a relação dos 

conhecimentos selecionados para serem trabalhados apresentados sob a forma de tópicos, 

relacionados com a ementa) e a bibliografia (básica e complementar) na qual o professor-

supervisor fundamente e acompanha seu desenvolvimento. 

Além do estágio obrigatório, o estudante poderá realizar o estágio não obrigatório, o 

qual não precisa de cumprimento mínimo de carga horária e nem de supervisão de um 

professor, porém precisa estar ligado ao curso de graduação. No Anexo 3 são detalhadas as 

informações sobre o Estágio. 

2.3.3 Atividades Complementares 

A figura das Atividades Complementares comparece, como documento pós nova 

LDB 9.394/96, de 20/12/96, publicada em 23/12/96, no Parecer CES/CNE 0146/2002, 

revogado pelo Parecer CNE/CES 67, de 11 de março de 2003 tinha como concepção deste 

componente a possibilidade do “reconhecimento, por avaliação, de habilidades e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o 

aluno alargará o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internas ou externas 



95 
 

 

ao curso, não se confundindo estágio curricular, supervisionado, com a amplitude e a rica 

dinâmica das Atividades Complementares.” O legislador parecia querer dar ao componente a 

possibilidade de pensar a formação acadêmica como não sendo restrita aos muros das salas de 

aula, aos laboratórios ou ao estágio. Pretende enriquecer a formação profissional. Nesse 

sentido, as Atividades Complementares constituem-se um componente do Projeto Pedagógico 

de Curso que propicia aos estudantes oportunidades de interações com a formação sem a 

rigidez dos espaços formais já plenamente estabelecidos. Usa, para isso, a participação em 

programas de ensino, pesquisa e extensão extracurriculares. 

As Atividades Complementares, como componente opcional no currículo, tem como 

objetivos, além de flexibilizá-lo: 

i) Propiciar aos alunos a oportunidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, visando 

proporcionar formação acadêmica e mais completa; 

ii) Fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e extensão, à autonomia na construção do 

conhecimento e à reflexão crítica; 

iii) Desenvolver e estimular a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para a 

formação ética e humanística do aluno. 

Assim, as atividades complementares se destinam a aprofundar o nível de 

conhecimento do estudante para além dos limites do curso que, pois se sabe não ser capaz de 

esgotar todos os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício profissional. Por 

responder ao princípio do protagonismo e autonomia do estudante em seu processo formativo 

— princípio que responde aos valores formativos da UFMT — este componente do Projeto 

Pedagógico é verdadeiro estímulo a assumir a responsabilidade e compromisso com sua 

formação, pois proporcionará a participação do estudante na construção de conhecimentos 

com experiências inovadoras e diversificadas. Por isso, os alunos, professores e 

coordenadores assumem a compreensão que a diversificação das experiências é fundamental 

para que as Atividades Complementares cumpram seu objetivo formativo. 

Nos cursos ofertados pela UFMT, as Atividades Complementares são desenvolvidas 

no âmbito da Extensão, Iniciação Científica, Monitoria, bem como em outras atividades 

realizadas externamente como palestras, seminários, congressos, conferências e outros 

eventos científicos, artísticos e culturais, projetos comunitários e sociais, além de outras 

atividades consideradas relevantes para sua formação humana e profissional, por meio de 

práticas presenciais ou a distância, conforme as normas regimentais. Também é assumido o 

cumprimento de componentes curriculares oferecidos por instituições de ensino ou por 

instituição de regulamentação e supervisão do exercício profissional, desde que comprovada 
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sua pertinência e qualidade na oferta. No Anexo 2 são detalhadas as informações sobre as 

Atividades Complementares. 

 

2.3.4 Relação com a Pós-Graduação 

É proposta do Curso de Administração com este Projeto Pedagógico de Curso incluir 

as premissas para instalação do Programa de Pós-Graduação, em primeira etapa a formulação 

de projeto, por meio de comissão específica, para ofertar cursos de especialização, na opção 

lato sensu. 

Além disso, o curso de administração por meio das ações fomentadas pelas 

publicações de periódicos nacionais e internacionais e com a ampliação do quadro de 

professores em nível de doutorado, pretende-se otimizar suas linhas e grupos de pesquisa para 

fomentar a área de pós-graduação stricto sensu em área de administração, a partir da formação 

de uma comissão específica do curso para avaliar o projeto. 

 Neste contexto, a instituição deverá desenvolver estratégias alternativas que a 

assegurem a interface da graduação com a pós-graduação. Essas estratégias visam os 

seguintes propósitos: 

 estimular a disseminação e divulgação da produção científica da pós-graduação 

(artigos, cases, pesquisa) nos meios de comunicação (Internet, jornais, revistas) 

 envolver os alunos da graduação em atividades de monitor, tutor, pesquisador auxiliar; 

 integrar os alunos da graduação com a pós-graduação, por meio da promoção conjunto 

de seminários, debates, fóruns, workshops e outros eventos, pesquisa, troca de 

informações e experiências; 

 assegurar a participação dos mestrandos nas atividades da graduação e dos graduandos 

nas atividades da pós-graduação;  

 incentivar a discussão em conjunto dos conteúdos, com os da pós-graduação, de modo 

a identificar conteúdos afins, revisar e/ou aprofundar conhecimentos; 

 incentivar a formação de grupos de estudos da pós-graduação em nível regional, de 

modo a discutir problemas, trocar experiências e ideias, visando à melhoria da 

qualidade dos cursos. 

A instituição também deverá orientar os discentes do Curso de Administração na 

escolha de suas pesquisas para o Trabalho de Conclusão (TC) convergente com as linhas de 

pesquisas oferecidas pelo curso. Dessa forma, os egressos podem estabelecer a continuidade 
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de projetos de pesquisa conduzidos na graduação, com perspectivas de desenvolvimento na 

pós-graduação. 

Na implementação do programa de stricto sensu, os grupos de pesquisas do Curso de 

Administração deverão possibilitar a inserção dos egressos e mestrandos de outros programas 

de pós-graduação como participantes em pesquisas realizadas pelos grupos. Esse 

procedimento pode ser contemplado como um processo de estágio e horas-atividade, com 

supervisão do docente coordenador do grupo de pesquisa. As limitações de horas à realização 

do respectivo estágio estarão sob responsabilidade do Curso de Administração, ficando o pós-

graduando responsável por cada procedimento de registro e submissão ao curso de filiação. 

2.3.5 Iniciação à Pesquisa Científica e Programas de Extensão 

O Curso de Administração consoante ao objetivo de estimular a realização de 

pesquisas pelos professores e envolvimento dos estudantes nos estudos, manterá seus esforços 

para que todos os professores criem linhas de pesquisa e mantenham as que estão em 

andamento. 

No tocante à política de extensão, acompanhando o que propõe a política de ensino 

superior brasileira - que tem como um de seus princípios a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão - bem como a Política Nacional de Extensão Universitária e considerando 

que a UFMT, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2018, tem como objetivo 

institucional ampliar a articulação com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento 

regional, o Curso de Administração manterá o incentivo a oferta de atividades de extensão, 

direcionado ao seu corpo discente e comunidade externa. 

Contudo, o aumento dos programas de pesquisa e projetos de extensão ficam 

condicionados a contratação de professores, tendo em vista que os encargos dos atuais 

professores estão concentrados nas atividades de ensino e pesquisa em andamento. 

2.3.5.1 Grupo de Pesquisa do Curso de Administração – GEP@D 

O curso de Administração da UFMT Câmpus Rondonópolis tem investido em 

estudos e pesquisas por meio de um Grupo de Pesquisa denominado GEP@D. 

Dentro do GEP@D são desenvolvidas Linhas de Pesquisas que têm por objetivo 

contribuir no aprofundamento de temáticas importantes para a Administração. O papel dos 

professores atuantes nas Linhas de Pesquisa será o de incentivar o desenvolvimento dos 

alunos, o interesse pelo ensino-pesquisa-extensão, assim como a preparação para uma futura 

carreira como docente e pesquisador. 
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 Linha de Pesquisa do Curso de Administração da UFMT Câmpus Universitário de 

Rondonópolis 

 

1. Área de Concentração: Gestão Pública 

A Linha de Pesquisa em Gestão Pública (LPGPu) busca desenvolver um senso crítico sobre as 

diversas possibilidades de pesquisa envolvendo a administração pública nos âmbitos 

municipal, estadual ou federal. Os estudos desenvolvidos pela LPGPu visam a produção de 

pesquisas teórico-empíricas que possam resultar em publicações acadêmicas e em trabalhos 

de conclusão de curso.  

2. Área de Concentração: Gestão de Pessoas 

A Linha de Pesquisa em Gestão de Pessoas (LPGPe) busca discutir o fenômeno 

organizacional em sua dimensão humana, situando a gestão de pessoas como campo de estudo 

e de trabalho considerando suas políticas, processos e práticas. Os encontros da LPGPe 

procuram tanto o desenvolvimento dos alunos nos conteúdo das disciplinas do curso de 

administração, quanto na produção de pesquisas teórico-empíricas que possam resultar em 

publicações acadêmicas futuras e em trabalhos de conclusão de curso.  

3. Área de Gestão da Produção e Logística. 

A Linha de Pesquisa em Gestão da Produção e Logística a (LPROLog) busca difundir 

conhecimentos sobre a gestão do processo produtivo e logístico com o objetivo de melhorar o 

fluxo de materiais e  informações, bem com o desempenho do sistema. Os estudos 

desenvolvidos pela LPROLog além de promover a produção de pesquisas teórico-empíricas 

que possam resultar em publicações acadêmicas e em trabalhos de conclusão de curso, busca 

o  aprofundamento dos conteúdos ministrados em disciplinas ligadas direta ou indiretamente  

que venham contribuir no processo de desenvolvimento da Gestão da Produção e Logística. 

Ademais, outras linhas de pesquisa serão criadas no decorrer dos anos de maneira a 

propiciar uma abrangência temática e a possibilidade de inter-relação com outras instituições 

que também se dedicam às pesquisas científicas. As novas linhas de pesquisa serão aprovadas 

em colegiado e divulgadas por meio do GEP@D. 

2.3.6 Congresso de Administração do Sul de Mato Grosso – CONASUM 

Trata-se de é um evento organizado e promovido pelo curso de administração da 

UFMT Câmpus Rondonópolis, desde 2013, começando como Encontro de Administração e se 

transformando em Congresso. O Congresso busca aproximar a teoria e a prática acerca dos 

diversos fenômenos organizacionais no sentido de despertar nos alunos áreas de interesses 
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como futuros profissionais e, para aqueles que já estão no mercado de trabalho, uma forma de 

voltarem à academia. Incentiva-se a transdisciplinaridade por meio da participação de alunos 

e professores de todos os cursos da UFMT e demais instituições de ensino superior da região 

Sul de Mato Grosso, compartilhando interesses, vivências e conhecimentos para o 

enriquecimento das discussões e debates.  

Ademais, busca-se propiciar um ambiente que reforce o desenvolvimento do senso 

crítico dos participantes e a construção de reflexões sobre as realidades organizacionais e o 

papel do administrador frente a tais desafios, inclusive identificando oportunidades em 

momentos de crise. 

O CONASUM busca estabelecer um marco para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem e incluir a UFMT, Câmpus Rondonópolis, no cenário nacional de eventos 

acadêmicos com publicações científicas, por meio de seus anais. 

2.3.7 Trabalho de Curso 

O curso adota o trabalho de curso – TC como um componente curricular obrigatório 

da instituição, podendo ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação 

científica ou projetos de atividades centradas em determinada área teórico-prática ou de 

formação profissional do curso, na forma disposta em regulamento próprio disponível no 

Anexo 4. 

Ao considerar as propostas curriculares no âmbito da Administração e da legislação 

que regula a atividade do estágio, concede-se uma grande relevância ao processo de avaliação 

e à documentação das atividades, destacando que esse deve ser um processo contínuo e 

formativo, personalizado na perspectiva da produção do conhecimento. Desse modo, a grade 

curricular do curso institui, amparado pelo presente Projeto Pedagógico do Curso, o Trabalho 

de Curso (TC) como um elemento do processo de ensino e aprendizagem que vincula os 

resultados das ações desenvolvidas pelo estudante ao longo do processo de construção de seu 

aprendizado. 

Trata-se de um trabalho realizado nos últimos semestres letivos em que o estudante 

tem a oportunidade de demonstrar o quanto ele aprendeu das matérias ensinadas ao longo dos 

semestres. O TC pode ser visto como uma demonstração de que o estudante obteve o 

aprendizado necessário ao exercício da profissão de administrador. 

Nesse sentido o TC demanda que o estudante empregue os saberes acumulados ao 

longo da realização do curso de administração e aponte uma contribuição efetiva no avanço 

científico e tecnológico referente ao curso e carreira que escolheu. Salienta-se, portanto, que 
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um TC é de extrema importância na fase final do curso, por representar um trabalho que 

explora um assunto único, procurando aprofundar e suscitar novos aprendizados na temática 

abordada, de forma a contribuir no crescimento e desenvolvimento das organizações e, 

principalmente, no desenvolvimento de sua carreira profissional. 

A respeito dessa norma o Conselho Superior Acadêmico deverá estabelecer os 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas 

com a sua elaboração. 

2.3.8 Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

Nessa proposta pedagógica o Curso de Administração tem como norteador a 

Resolução n⁰27 de 01 de Março de 1999 que trata da regulamentação do processo de 

avaliação de aprendizagem, especialmente as indicações dos artigos 1º, 2º e 3º que indicam 

que: 

Art. 1º. A avaliação, entendida como integrante do processo de ensino-

aprendizagem, deve ser favorecedora do crescimento do aluno em termos de desenvolver o 

pensamento crítico e a habilidade de análise e reflexão sobre a ação desenvolvida.  

Art. 2º. Os critérios especificados de avaliação serão definidos pelo Colegiado de 

Curso e homologados pela Congregação, cabendo ao primeiro acompanhar sua efetivação 

de acordo com os Planos de Ensino. 

Art.3º. Os professores apresentarão aos alunos, no início do período letivo, as 

normas e os encaminhamentos do processo de avaliação especificados em seus planos de 

ensino. 

Desta forma, as avaliações das disciplinas propostas nos planos de ensino e 

devidamente aprovadas podem ser realizadas por meio de “provas” objetivas ou discursivas, 

seminários, trabalhos individuais ou em grupo, possibilitando ao docente uma ampla gama de 

maneiras de avaliar o processo de ensino-aprendizagem junto a seus alunos. 

Ademais, adota-se de modo complementar o entendimento defendido por Andrade e 

Amboni (2003), de que o docente deve ter as seguintes atitudes no processo de ensino-

aprendizagem: 

√ Atuar como um facilitador e orientador; 

√ Manter diálogo permanente com os professores do semestre e/ou do eixo integrado de 

conhecimento (área) para facilitar o planejamento, a organização e a adaptação dos 

conteúdos, métodos de ensino e de sistema de avaliação; 
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√ Estar consciente de que, dentre várias possibilidades, a educação é essencialmente 

uma prática social de natureza transformadora; 

√ Aliar a competência técnica a um compromisso político; 

√ Promover a socialização do saber por meio da apropriação do conhecimento produzido 

histórica e socialmente; 

√ Ser um entusiasta e motivador; 

√ Ter flexibilidade para facilitar o processo de troca que ocorre na relação docente-

discente e vice-versa; 

√ Contextualizar os conteúdos programáticos no sentido da utilidade e aplicabilidade; 

√ Encorajar e aceitar a iniciativa dos alunos; 

√ Utilizar dados brutos e fontes primárias junto com materiais físicos, manipulativos e 

interativos; 

√ Permitir aos alunos respostas para dirigir lições, mudar estratégias instrutivas e alterar 

conteúdos; 

√ Incentivar o questionamento acerca dos entendimentos dos alunos sobre conceitos, 

antes de compartilhar seus próprios entendimentos daqueles conceitos; 

√ Encorajar os alunos a se engajar em diálogo com o professor e com outros alunos; 

√ Estimular as indagações por parte dos alunos em questões abertas; 

√ Buscar a elaboração das respostas iniciais feitas pelos alunos 

√ Engajar os alunos em experiências que podem engendrar contradições às suas 

hipóteses iniciais para estimular a discussão; 

√ Estipular tempo necessário para os alunos poderem estabelecer relações entre os 

conteúdos, assim como criarem metáforas; 

Em relação ao contexto discente, nessa proposta pedagógica entende-se que ao 

aluno é: 

√ Inquieto, com vontade para aprender sempre; 

√ Um ser ativo e corresponsável do processo educativo; 

√ Importante agente de construção e reconstrução do saber permanente; 

 

No processo de ensino-aprendizagem, professor e aluno devem ter consciência de 

que a qualidade do curso não depende exclusivamente em termos do trabalho ou exigência 

unilateral, currículo, infraestrutura física, tecnológica e de materiais. Professor e aluno devem 

saber compartilhar, no sentido de buscar alternativas que venham a agregar valores ao que se 

está ensinando.  
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Marcovitch (1998, p. 115), ao explicar o cenário real em que se encontra, lembra que 

a universidade é fragmentada em áreas de conhecimento especializado. Temos, na área de 

engenharia, professores de cálculo, de hidráulica, dentre outros. Só que quando os problemas 

aparecem (escassez de energia, violência urbana ou uma inundação destruidora, por exemplo) 

eles não exigem intervenção de apenas uma especialidade. Aparecem de forma complexa e 

integrada, demandando uma mobilização transdisciplinar.  

Hoje, torna-se importante introduzir a efeito o conceito de universidade como 

organização do conhecimento e também de investigação e aprendizado. Nesse sentido, o 

processo de ensino-aprendizagem perpassa o conceito de foco temático em contraposição ao 

foco meramente disciplinar. 

No primeiro caso, o significado do conhecimento encontra maior correspondência na 

problemática real da sociedade. Essa situação se reveste de uma importância decisiva, quando 

se trata de formar profissionais para atuar naquela realidade socioeconômica.  

No segundo caso, o significado do conhecimento encontra maior correspondência no 

processo cientifico que o gerou e apoia sua legitimidade no rigor metodológico e nos 

princípios epistemológicos da ciência. Essa é, muito provavelmente, a razão da crescente 

importância atribuída atualmente à transversalidade dos conteúdos disciplinares na formação 

acadêmica, ou mesmo da transdisciplinariedade. 
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III CORPO DOCENTE, TÉNICO E ADMINISTRATIVO 

3.1 Corpo Docente 

O atual corpo docente do Curso de Graduação em Administração é composto por 

professores efetivos e substitutos. O Quadro 1 apresenta características funcionais e 

acadêmicas referentes aos docentes efetivos em 2015. 

 

Quadro 1. Caracterização profissional do corpo docente do Curso de Administração. 

Docente RT* Nível de 

Titulação 

Formação Linhas de atuação 

André Luís Janzkovski 

Cardoso 
DE Doutor Engenharia 

Gestão de Pessoas, Estratégia, 

Gestão Pública e Métodos. 

Fernanda Pereira Silva DE 
Doutor 

Administração 
Logística, Administração Geral, 

Estratégia e Meio Ambiente. 

Heitor Lopes Ferreira DE 
Mestre 

Administração 
Logística, Produção, Materiais e 

Administração Geral. 

Ivânia Freire da Silva DE 
Mestre 

Administração 
Gestão de Pessoas, Agronegócios e 

Gestão do Conhecimento. 

Maurício Alves Rodrigues 

Pugas 
DE 

Mestre 
Administração 

Administração Geral, Estágio 

Supervisionado e TC. 

Neide Santos da Silva DE 
Mestre 

Administração 
Administração Geral, Gestão de 

Pessoas e Agronegócios. 

Paulo Henrique Martins 

Desidério 
DE 

Doutor 
Administração 

Administração Geral, Estratégia, 

Inovação e Empreendedorismo. 

Roseli Aparecida dos Reis DE 
Mestre 

Administração 
Administração Geral, Finanças e 

Mercado de Capitais.  

Rodrigo Milano de Lucena DE 
Mestre 

Administração 
Finanças, Mercado de Capitais e 

Inovação. 

Nota. *Regime de trabalho 

 

Além dos professores apresentados no Quadro 1, o Curso de Administração possui a 

natural necessidade da inclusão de profissionais de outras áreas do conhecimento. Desse 

modo, o corpo docente é ampliado com a atuação de professores lotados nos seguintes cursos 
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de graduação da UFMT – Câmpus de Rondonópolis: Biblioteconomia, Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, História, Letras, Matemática, Psicologia e Sistemas de Informação.  

No entanto, tal composição quantitativa é insuficiente para a consolidação das metas 

qualitativas que incidem no bom funcionamento do curso. O quadro docente, portanto, 

necessita de ampliação, de forma a consolidar a quantidade calculada no item 3.1.1. 

Em termos funcionais, o corpo docente realiza atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administrativa, responsabilidades que exigem tanto o constante aperfeiçoamento, 

quanto a dedicação profissional. Desse modo, surge a necessidade de inclusão das seguintes 

exigências: a) afastamento para qualificação docente; b) atuação em atividades de pesquisa e 

extensão; e c) exercício de funções administrativas, além de comissões regulamentares. 

 

3.1.1 Planejamento de encargo dos docentes e demanda de professores  

 

No Quadro 2 são apresentadas as informações da demanda de docentes para dar conta 

do total de encargos do Curso de Administração, conforme Resolução CONSEPE 158.  

O mapeamento da demanda de Professores para o Curso de Administração partiu da 

identificação de todas as atividades que legalmente geram encargos àqueles que as executam 

subdivididas em Ensino, Pesquisa, Extensão, Coordenação, Colegiado, Comissões e licença 

capacitação. Deste total foi calculado o número de professores considerando uma média de 40 

encargos por docente. 

Disciplinas: foram consideradas as disciplinas ministradas por Professores do Curso de 

Administração para o próprio Curso (demanda interna) e para outros Cursos (demanda 

externa) conforme acordado com cada coordenador dos Cursos de Biblioteconomia, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, História, Letras, Matemática, Psicologia e Sistemas de 

Informação. 

Obs.: as Disciplinas do Curso de Administração ministradas por Professores de outros Cursos 

não foram incluídas como demanda de encargos para o curso de Administração. 

Atividades Extras de Ensino: As atividades de Estágio Supervisionado (Professor e 

Coordenador), Trabalho de Curso, Atividades Complementares, Orientações foram 

devidamente enquadradas conforme os encargos gerados. 
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Atividades Contínuas: foram incluídas como atividades contínuas do Curso as participações 

em Colegiado de Curso, Núcleo Estruturante, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), 

Coordenação de Curso, Comissão de Avaliação Estágio Probatório e de Curso, Comissões 

Especiais (Consepe, Consuni, outros). Cada uma destas atividades e o número de professores 

participantes estão devidamente indicados no cômputo dos encargos, tendo como parâmetro o 

número de atendentes mínimo ou regulamentar por comissão.  

Atividades Acadêmicas: Foram incluídas como Atividades Acadêmicas àquelas relacionadas 

à Extensão e aos Projetos de Pesquisa devidamente registrados no SIGPROJ e ou na PROPEq 

e considerado os encargos a que seus coordenadores têm direto. 

Licenças: Foram consideradas como licenças as saídas de Professores para Doutoramento e 

Pós-Doutoramento conforme regras definidas na Resolução do CONSEPE n◦ 142 de 2013. 

O total de encargos – semestrais - do Curso de Administração planejado para o 

período de 2016 a 2022 está tabulado no Quadro 2 (evolução ano a ano) e no Quadro 3 

considerando a distribuição de todas as atividades previstas. Além disso, são indicados os 

percentuais de encargos relativos à ensino, pesquisa, extensão, administrativo. No Quadro 2 

estão projetadas as necessidades de contratações de novos professores efetivos entre os anos 

de 2016 e 2022. 

Quadro 2. Planejamento da Demanda de Encargo e de Professores (2016 a 2022) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Contratação de Novos Professores 3 3 3 2 2 2 0

Corpo Docente Efetivo 8 11 14 17 19 21 23 23

Docentes Afastados em Capacitação 1 1 1 1 1 2 2 2

Docentes Substitutos 3 4 4 3 3 3 2 2

Total de Encargos do Curso 634,81 714,81 798,81 828,81 890,81 950,81 950,805 950,805

Média de Encargos por Professor 63 51 47 44 42 43 41 41

Ensino 79% 75% 72% 73% 68% 63% 63% 63%

Pesquisa 5% 7% 9% 8% 11% 11% 11% 11%

Extensão 2% 4% 6% 6% 8% 5% 5% 5%

Coordenação e Colegiado 14% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 9%

Comissões Regimentais do Curso 1% 2% 2% 2% 3% 10% 10% 10%

Distribuição de Encardos (%)

 

Deste total de encargos, considerando que cada Professor deveria ter um total de 40 

encargos, utilizamos o parâmetro de 40 encargos em média por professor o que implica em 

dividir 950,81 por 40 resultando no valor de 23,8 professores. Considerando ainda a 

necessidade de qualificação Profissional e o afastamento concomitante de 1 professor para 

Doutoramento e de 1 professor para Pós-doutoramento, implica na necessidade de 2 
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professores substitutos. Assim a demanda de Professores do Curso de Administração para 

atender a todas as atividades aqui descritas, é tal como se apresenta no Quadro 3. 

Cabe ressaltar que esta demanda de professores ainda não foi avaliada pela PROAD. 
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Quadro 3. Cálculo da Demanda de Encargos e número de Professores 

Quantidade
Encargos

 Individuais

Encargos

Totais
%

Curso de Administração 27,50 10,67 293,43 31%

Atender Outros Cursos 6,00 10,67 64,02 7%

Providas por Outros Cursos 15,00 0,00 0,00 0%

Estágio Supervisionado 2,00 32,01 64,02 7%

Trabalho de Curso 2,00 10,67 21,34 2%

AACC 1,00 10,00 10,00 1%

Colegiado 7,00 8,00 56,00 6%

Núcleo Estruturante 5,00 8,00 40,00 4%

Coordenação 1,00 30,00 30,00 3%

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 4,00 8,00 32,00 3%

Comissão Avaliação Estágio Probatório e de Curso 3,00 4,00 12,00 1%

Participação em Comissões (Consuni, Congregação, outros) 4,00 4,00 16,00 2%

Participação no Consepe 1,00 12,00 12,00 1%

Extensão 5,00 10,00 50,00 5%

Projetos de Pesquisa 10,00 10,00 100,00 11%

Orientações 75,00 2,00 150,00 16%

Doutoramento 1 40 40,00

Pós-Doutoramento 1 40 40,00

950,81 100%

63%

11%

5%

9%

12%

Média de 40 encargos

23,8
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2

Conforme RESOLUÇÃO CONSEPE N.o  158, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

Total de Encargos Semestrais

Resumo da Distribuição de Encargos

Ensino
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Extensão

Coordenação e Colegiado

Comissões Regimentais do Curso
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3.2 Plano de qualificação docente 

Os novos cenários que surgem no campo da administração contemporânea geram a 

necessidade de acompanhamento, por parte do profissional de Administração, em busca da 

compreensão detais fenômenos. A capacitação docente, portanto, é imprescindível, pois é a 

partir dela o professor, naturalmente, aprimorará seu conhecimento e, consequentemente, terá 

condições de desenvolver com máxima competência as interações acadêmicas que possui 

responsabilidade.  

Dessa forma, ao longo do tempo, o corpo docente precisa atingir estabilidade 

profissional, produto da maximização do nível de qualificação, que deve ser possibilitada 

pelos instrumentos de política institucional da UFMT. Neste sentido, as normas que 

estabelecem os direitos e deveres, de forma a nortear a interação entre docente e universidade, 

são regulamentadas pelos seguintes instrumentos legais: a) Resolução CONSEPE n.º 142, de 

02 de dezembro de 2013; b) Lei n.º 8.112/1990; c) Lei n.° 12.772/2012; d) Resolução 

CONSUNI/UFMT n.º 06, de 26 de março de 2014; e f) Plano de Qualificação Docente do 

ICHS/CUR/UFMT. Com base nos concernentes mecanismos legais, o Quadro 4 apresenta 

uma possível ordem de saída individual para qualificação dos docentes do Curso de 

Administração, haja à vista que determinadas circunstâncias, como a obtenção de aprovação, 

podem influenciar as concernentes previsões.  

Quadro 4. Planejamento para a Qualificação do Corpo Docente 

Docentes 
Nível do curso de pós-

graduação 
Período 

André Luís Janzkovski Cardoso Pós – Doutorado A partir de 2018 

Fernanda Pereira Silva Pós – Doutorado A partir de 2019 

Heitor Lopes Ferreira  Pós – Doutorado A partir de 2019 

Ivânia Freire da Silva Doutorado A partir de 2018 

Mauricio Alves Rodrigues Pugas Pós-Doutorado A partir de 2020 

Neide Santos da Silva Pós-Doutorado A partir de 2020 

Paulo Henrique Martins Desidério Pós – Doutorado A partir de 2018 

Roseli Aparecida dos Reis Doutorado A partir de 2019 

Rodrigo Milano de Lucena Doutorado A partir de 2018 
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3.3 Corpo técnico administrativo 

Os técnicos administrativos atuam ativamente nos processos de ensino e 

aprendizagem, haja à vista que realizam tanto atendimentos voltados à resolução de 

problemas com documentação, quanto apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Atualmente, o curso de Administração é auxiliado por um técnico administrativo, de 

modo que, devido a empecilhos de ordem quantitativa, suas funções são realizadas em meio 

período funcional (matutino). No período noturno, tais demandas são atendidas por estagiário.  

Para o perfeito atendimento da demanda e do plano de expansão do Sistema Federal 

de Educação Superior, o Curso de Administração precisara de um total de seis técnicos 

administrativos, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 5. Técnicos administrativos: demanda existente no curso de Administração 

Função* 

Período 

Matutino Vespertino Noturno 

Técnico administrativo 1 X   

Técnico administrativo 2   X 

Técnico administrativo 3 X   

Técnico administrativo 4   X 

Técnico de laboratório 1  X X 

Técnico de laboratório 2 X X  

 

Em termos de justificativa, os técnicos administrativos serão alocados na secretaria 

geral e na coordenação de curso, o que gera a mínima necessidade de quatro profissionais, de 

modo que dois desempenharão atividades na coordenação do curso e os demais no 

atendimento acadêmico nos períodos em que ocorrem as aulas do curso. Quanto aos técnicos 

de laboratório, apesar de o curso não possuir servidor a desempenhar tal função na atualidade, 

é indispensável a presença de dois técnicos, produto da demanda caracterizada pelo 

acompanhamento de alunos nas atividades de laboratório, a serem desenvolvidas em ambos os 

períodos de funcionamento do curso. 
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3.4 Plano de qualificação do corpo técnico administrativo 

 

O plano de capacitação dos técnicos será elaborado anualmente e em conjunto com a 

Coordenação de Desenvolvimento Humano/PROAD. O planejamento de qualificação stricto 

sensu dos técnicos será equiparado ao do ICHS do Câmpus de Rondonópolis, de modo a 

satisfazer a demanda em conformidade com o art. 4 da Resolução CONSUNI n.º4, de 26 de 

março de 2014, discriminados a seguir: 

Art. 4º – O Plano Anual de Qualificação Stricto Sensu dos servidores técnico-

administrativos em Educação da UFMT deverá ser elaborado pelas Unidades, e encaminhado 

até a primeira quinzena de março, à Coordenação de Desenvolvimento 

Humano/CDH/SGP/PROAD, para análise e posterior encaminhamento ao Conselho 

Universitário para homologação.  

§ 1º - Entende-se por Unidade a Reitoria, Vice-Reitoria, Pró-reitorias, Institutos e 

Faculdades. No caso dos Hospitais Universitários, considerando suas peculiaridades e 

especificidades, ficará a cargo destes a definição de “Unidade”. 

§ 2º – O afastamento para servidor técnico-administrativo em Educação cursar pós-

graduação stricto sensu será limitado em até 20% (vinte por cento) do total de servidores 

lotados em sua Unidade, de acordo com o Plano anual de Qualificação da Unidade, sem que 

haja prejuízo do desenvolvimento integral das atividades da unidade, observando o disposto 

no artigo 9º. 
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IV INFRAESTRUTURA 

 

Devido às atuais limitações físicas que marcam a UFMT – Câmpus de Rondonópolis, 

desequilíbrios entre oferta e demanda na composição dos espaços construídos tendem a afetar 

negativamente a perfeita realização das diversas atividades acadêmicas. Nesse ambiente, a 

inexistência de um bloco de salas de aula, salas de professores, salas de reuniões, salas de 

orientações, sala de coordenação bem como de apoio, designadas ao Curso de Administração, 

consiste em um complicador que, naturalmente, é um entrave que necessita com a máxima 

urgência ser eliminado.  

Destarte, de forma a amenizar os entraves atuais relacionados às atividades de 

ensino, o Curso de Administração utiliza quatro salas no bloco de Psicologia, atividades 

desempenhadas nos períodos matutino e noturno. Além destas, duas salas são cedidas pelo 

Curso de Enfermagem no período matutino e uma no Curso de Engenharia no período 

noturno.  

 

4.1 Salas de trabalho docente e apoio 

Como mencionado, os professores do Curso de Administração não possuem sala para 

desenvolverem suas atividades acadêmicas, pois o atual local destinado para estes fins 

(Coordenação do Curso) é inadequado para o atendimento das necessidades do curso 

(Secretaria, atendimento ao aluno, sala de reuniões, sala de professores entre outros).  

Com vistas à melhoria dos trabalhos realizados pelos docentes do Curso de 

Administração, o estabelecimento de uma sala, que acomode os gabinetes de trabalho, é de 

importância indescritível. Sendo assim, foram planejadas as seguintes especificidades dos 

gabinetes: 

 12 salas de professor de forma a acomodar dois docentes em cada sala, com as 

seguintes especificações (por sala): com no mínimo 18m², 2 mesas de Trabalho com 2 

cadeiras ergonômicas, 4 cadeiras extras, 2 armários, 1 bebedouro, 2 pontos de rede, 2 

Wi-fi, 2 nobreaks/estabilizadores, 2 Computadores Desktop, 1 Impressora 

Multifuncional, 2 Telefones, e 1 Ar Condicionado de 12.000 BTUs. 

 02 salas para orientações, com as seguintes especificações (por sala): com no mínimo 

18m², 1 mesa redonda com quatro cadeiras, 1 bebedouro, 1 ponto de rede, 1 Wi-fi, e 1 

Ar Condicionado de 12.000 BTUs. 
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 02 salas para grupos de pesquisas, com as seguintes especificações (por sala): com no 

mínimo 36 m², 2 Mesas de Trabalho com 2 cadeira, 1 Mesa redonda com quatro 

cadeiras, 1 Armário, 1 Bebedouro, 1 Quadros de avisos, 1 Telas de projeção retrátil, 1 

Quadro de vidro ou digital, 2 Pontos de Rede, 2 Wi-fi, 1 Roteador wireless, 2  

Nobreaks ou Estabilizadores, 2 Computadores Desktop, 1 Impressora Multifuncional, 

1 Servidor de Rede, 1 Telefone, 1 Ar Condicionado de 22.000 BTUs, 1 Suporte de 

teto para fixação de Datashow, e 1 Datashow. 

4.2 Sala da coordenação e de serviços acadêmicos 

 

A sala a ser utilizada pela coordenação do Curso de Administração foi planejada com 

as seguintes especificações: 

 com no mínimo 18m², 1 Mesa de Trabalho com 1 cadeira, 3 Cadeiras Extras, 

3 Armários, 1 Bebedouro, 1 Ponto de Rede, 1 Wi-fi, 1 Roteador wireless, 1 

Nobreak ou Estabilizador, 1 Computador Desktop, 1 Impressora 

Multifuncional, 2 Notebooks, 1 Servidor de Rede, 1 Telefone, 1 Ar 

Condicionado de 12.000 BTUs, e 2 Datashows. 

 

A secretaria do curso deverá ter sala com área construída idêntica à da coordenação e 

com as seguintes especificações: 

 com no mínimo 18m², 1 Mesa de Trabalho com 1 cadeira, 3 Cadeiras Extras, 

3 Armários. 1 Bebedouro, 1 Quadros de avisos, 1 Ponto de Rede, 1 Wi-fi, 1 

Roteador wireless, 1 Nobreak ou Estabilizador, 1 Computador Desktop, 1 

Impressora Multifuncional, 1 Telefone, e 1 Ar Condicionado de 12.000 

BTUs. 

4.3 Sala de reuniões para os docentes 

 

É necessário 01 sala com as seguintes especificações: com no mínimo 36m², 1 Mesa 

oval com 12 cadeiras, 1 Bebedouro, 6 Pontos de Rede, 6 Wi-fi, 1 Telefone, 1 Ar 

Condicionado de 22.000 BTUs, 1 Suporte de teto para fixação de Datashow, e 1 Datashow.  
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4.4 Salas de aula para os alunos 

 

A demanda consiste em: 

 04 salas de aula, com as seguintes especificações (por sala): com no mínimo 

70m², 1 mesa e cadeira para o Professor, 1 quadro de aviso, 1 telas de 

projeção retrátil, 1 quadro de vidro ou digital, 54 mesas com pontos de 

energia e cadeiras ergonômicas para alunos, 1 ponto de rede, 1 Wi-fi, 1 

Nobreak ou Estabilizador, 1 Computador Desktop, 2 Ar Condicionados de 

22.000 BTUs, 1 Suporte de teto para fixação de Datashow, e 1 Datashow. 

 

4.5 Outras salas 

 

 01 sala cedida ao funcionamento de copa/cozinha com 1 mesa redonda e 4 

cadeiras e 1 bebedouro. 

 

 01 sala cedida para ambiência dos servidores e professores com 1 mesa 

redonda e 4 cadeiras e 1 bebedouro. 

 

4.6 Biblioteca 

 

Fazem parte do acervo da Biblioteca Central da UFMT/CUR livros, periódicos, 

teses, dissertações, monografias, obras raras, obras de referência, como dicionários, e 

enciclopédias. A consulta é livre, tanto por parte da comunidade acadêmica, quanto do 

público em geral. 

Os alunos utilizam a biblioteca de acordo com os horários de atendimento, que 

ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h. Aos sábados, o funcionamento ocorre no 

período entre 7h30 e 13h. Nos dias de férias acadêmicas, a biblioteca atende somente de 

segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. 

 

 

 

 



114 
 

 

4.7 Laboratório de informática 

 

Os alunos do curso de administração não dispõem de laboratório para as atividades 

de informática, o que corrobora com a justificativa de necessidade do estabelecimento de 

espaço físico específico ao Curso de Administração.  

A sala destinada ao laboratório de informática do Curso de Administração foi 

planejada com as seguintes especificações: 

 

 com no mínimo 100m², 55 mesas de trabalho com 55 cadeira, 2 armários, 1 

bebedouro, 1 mesa e cadeira para o Professor, 1 quadros de avisos, 1 telas de 

projeção retrátil, 1 quadro de vidro ou digital, 56 ponto de Rede, 2 Wi-fi, 1 

Roteador wireless, 56 Nobreak ou Estabilizador, 56 Computador Desktop, 1 

Impressora Multifuncional, 1 Servidor de Rede, 2 Ar Condicionado de 22.000 

BTUs, 1 suporte de teto para fixação de Datashow, e 1 Datashow. 

 

Todos os computadores necessitam ter acesso à internet e serem equipados com 

Softwares descritos no item 4.8.  

 Uma síntese das demandas de salas, mobiliários e equipamentos está indicada no 

Quadro 6.  

Cabe ressaltar que esta demanda de infraestrutura ainda não foi avaliada pela  

PROPLAN. 
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Quadro 6. Sínteses das Demandas do Curso de Administração. 

 
Professores Orientação Grupos de Pesquisas Coordenação Secretaria Reunião Aula Copa/Cozinha Ambiência Laboratório Total

Dimensão mínimo 18m² mínimo 18m² mínimo 36m² mínimo 18m² mínimo 18m² mínimo 36m² mínimo 70m² mínimo 18m² mínimo 18m² mínimo 100m²

Quantidade 12 2 2 1 1 1 4 1 1 1 26

Mesa de Trabalho com 1 cadeira 23 4 1 1 55 84

Cadeira Extra 46 3 3 52

Mesa redonda com quatro cadeiras 2 2 1 5

Mesa oval com 12 cadeiras 1 1

Armário 23 2 3 3 2 33

Bebedouro 12 2 2 1 1 1 1 1 1 22

Mesa e Cadeira Professor 4 1 5

Quadros de avisos 2 1 4 1 8

Telas de projeção retrátil 2 4 1 7

Quadros de vidro ou digital 2 4 1 7

Mesas com pontos de energia e cadeiras ergonômicas para alunos 216 216

Ponto de Rede 23 2 4 1 1 6 4 56 97

Wi-fi 23 2 4 1 1 6 4 2 43

Roteador wireless 1 2 1 1 1 6

Nobreak ou Estabilizador 23 4 1 1 4 56 89

Computador Desktop 23 4 1 1 4 56 89

Impressora Multifuncional 12 2 1 1 1 17

Notebooks 2 2

Servidor de Rede 1 2 1 1 5

Telefone 23 2 1 1 1 28

Ar Condicionado 12.000 BTUs 12 2 1 1 16

Ar Condicionado 22.000 BTUs 2 1 8 2 13

Suportes de teto para fixação de datashow 2 1 4 1 8

Datashow 2 2 1 4 1 10

Salas
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4.8 Softwares 

 

Atualmente, o Curso de Administração possui três projetores de multimídia, um 

notebook e um par de caixas de som, o que é insuficiente para a satisfação plena da demanda, e 

não dispõe de softwares necessários em determinadas disciplinas do curso. São necessários 

investimentos nos softwares relacionados no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Softwares necessários para o Curso de Administração 

 

Nome Especificações 

Nvivo 10 for Windows Este software é utilizado nos métodos de pesquisa qualitativa e mista. 

Permitirá que alunos analisem suas entrevistas, discussões em grupos, 

pesquisa, áudio, mídia social e páginas web. 

Microsoft office 365 com Project 

pro e Visio Pro 

Editore de texto, Planilha Eletrônica, Banco de Dados, Projetor de 

Slides, Edição de Fluxograma, Elaboração de Projetos e Rede Pert-

COM 

Minitab 15 Software estatístico 

SPSS For Windows Educacional Software estatístico 

Ucinet versão 6.4 ou mais recente Software de Análise de Redes Sociais 

Bernard Simulador Gerencial Destinado à simulação de situação de decisão empresarial 

SmartPLS 3 Professional Destinado às pesquisas baseadas em equações estruturais 
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V - GESTÃO DO CURSO 

5.1 Comissões, Colegiado e Comitê de Ética 

Neste item são destacados as comissões do curso de administração, o colegiado de 

curso, o comitê de ética, em termos de responsabilidades e inter-relações. 

5.1.1 Núcleo Docente Estruturante 

Conforme o Parecer CONAES N° 4 de 17 de junho de 2010, o NDE é um conceito 

criado pela Portaria Nº 147, de 2 de fevereiro de 2007, com o intuito de qualificar o 

envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação. 

Resolve: 

Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação constitui-se 

de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo único. O NDE deve ser 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. 

 

Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

I – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com 

as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

Art. 3º. As Instituições de Educação Superior, por meio dos seus colegiados 

superiores, devem definir as atribuições e os critérios de constituição do NDE, atendidos, no 

mínimo, os seguintes: 

I – ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

lI – ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de 

pós- graduação stricto sensu;  
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III – ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 

menos 20% em tempo integral; 

IV – assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

 

As atribuições do NDE do curso de Administração são: 

 

a) definir e atualizar o perfil profissional do egresso do curso - para tanto, o NDE deverá 

alinhar o contido nas Diretrizes Curriculares Nacionais relativas ao curso ao qual pertence 

com o estabelecido no Projeto de Desenvolvimento Institucional da UFMT, as exigências da 

sociedade e a proposta de perfil do egresso constante do Projeto Pedagógico do Curso. 

b) deliberar as concepções e os fundamentos que dão suporte ao Projeto Pedagógico do Curso 

- conceitos claros e assumidos pelo corpo docente do curso, coerência e consistência teórico-

prática são requisitos indispensáveis nesse aspecto; 

c) acompanhar os resultados do processo de ensino e de aprendizagem, observando se a 

proposta pedagógica do curso está sendo adequadamente desenvolvida; 

d) atualizar o Projeto Pedagógico do Curso, quando se entender necessário, em face da 

alteração das condições que o motivaram; 

e) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular até sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso, para posterior encaminhamento às instancias competentes para a homologação formal; 

f) rever as ementas e os temas de estudos das disciplinas do curso, bem como a bibliografia, 

recomendando a aquisição de obras para a composição da bibliografia básica e complementar 

do curso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; 

g) analisar e avaliar os Programas da Disciplina e promover a integração horizontal e vertical 

das disciplinas do curso, observando os eixos previstos pelo Projeto Pedagógico do Curso; 

h) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso; 

i) sugerir cursos a serem ofertados para reforçar a aprendizagem do aluno ingressante; 

j) emitir parecer a respeito das propostas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso; 

k) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão no curso; 

l) realizar o processo de autoavaliação do curso, consoante orientação da Comissão Própria de 

Avaliação; 

m) indicar ações em busca de melhores resultados nos indicadores oficiais da educação 

superior (ENADE, CPC); 



119 
 

 

n) cuidar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso ao qual 

pertence. 

O NDE deve documentar todas as ações realizadas, para tanto há necessidade de que 

as reuniões estejam registradas desde as convocações dos professores que compõem o NDE, 

as atas, e relatórios dos mesmos. 

O NDE deve observar a concepção de ensino proposto no Projeto Pedagógico do 

Curso alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais por meio da matriz curricular e dos 

programas das disciplinas, atendendo ao perfil do egresso formado pela UFMT, com 

competência científica, técnica e humana.  

Os membros do NDE devem interagir com o Colegiado de Curso em deliberações 

que demandem sua atuação sobre propostas de inclusão, modificação, readaptação de 

conteúdos e diretrizes do Projeto Pedagógico de Curso. A atuação do NDE juntamente com a 

Coordenação do Curso de Administração transitará em situações pontuais, ocasionadas por 

solicitações dos docentes e discentes do curso, que demandem pareceres do NDE no âmbito 

de suas atribuições. Essas solicitações devem ser realizadas via processos e analisados pelos 

membros do NDE, com publicidade posterior em reuniões do Colegiado do Curso. 

É de responsabilidade do NDE, analisar cada programa de disciplina relacionando-o 

as necessidades do curso e a formação profissional que se pretende realizar, aos objetivos do 

Projeto Pedagógico do Curso e das Diretrizes Curriculares Nacionais. Por fim o NDE deve 

estar atento ao plano de trabalho das disciplinas, aos regulamentos de Trabalho de Curso 

(TC), Estágios e Atividades Complementares. 

Além de observar as atividades desenvolvidas no curso de Administração, estar em 

consonância com as legislações vigentes da profissão, do trabalho, com as normas 

estabelecidas pelo MEC, CONSEPE e divulgado aos alunos. 

O Núcleo Docente Estruturante foi criado pelo Colegiado de Curso em 27 de 

fevereiro de 2013 e designado pela Portaria ICHS/CUR nº 005 de 27 de fevereiro de 2013 e é 

composto pelos seguintes professores: 

Prof. Dr. Dércio Braga Santos 

Prof. Ma. Neide Santos Silva  

Prof. Dr. Paulo Henrique Martins Desidério 

Prof. Dra. Sofia Inês Niveiros 

Prof. Dra. Fernanda Pereira da Silva 
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5.1.2 Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

É proposta do Curso de Administração estruturar um projeto de implementação, em 

conjunto com os demais cursos do Câmpus de Rondonópolis com atividades ligadas à 

inovação e propriedade intelectual, de uma extensão do Escritório de Inovação Tecnológica 

(EIT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A estrutura seria suplementar ao 

EIT-Sede e regida pela Resolução CD Nº. 18, de 10 de abril de 2007. 

O objetivo deste projeto estará na alavancagem das interações locais entre 

universidade-empresa para transferência de tecnologia, acordos de cooperação e maior 

atuação da universidade na região do Câmpus de Rondonópolis em atividades de inovação. 

Com atividades convergentes ao Decreto n.º 5.563, de 11 de outubro de 2005, em 

consonância com a Lei n.º 10.973 de 02 de dezembro de 2004, que incentiva ações de 

inovação e de pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com ênfase na 

capacitação e autonomia tecnológica e desenvolvimento industrial do país, serão realizadas 

ações convergentes do Curso de Administração para o EIT no Câmpus de Rondonópolis, 

como: 

- Designar um docente do Curso de Administração como membro do Conselho Municipal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondonópolis-MT e Região; 

- Promover integrações dos projetos e feiras a serem realizadas no decorrer do Curso de 

Administração com os eventos locais como a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(FECITI) de Rondonópolis-MT, ligada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); 

- Atuar em conjunto com os demais cursos do Câmpus de Rondonópolis na divulgação, 

levantamento, registro e interação com o EIT-Sede da propriedade intelectual gerada no 

Câmpus e sua respectiva proteção; 

- Incentivar os discentes do Câmpus de Rondonópolis na participação de projetos de inovação 

e de editais de pré-incubação e incubação, com objetivo de estimular o empreendedorismo. É 

objetivo promover interação com a ARCA Multincubadora em Cuiabá para realização de 

encontros e capacitações sobre criação de empresas incubadas; 

- Contribuir nas negociações dos processos de transferência tecnológica e acordos de 

cooperação universidade-empresa no âmbito do Câmpus de Rondonópolis. 
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5.1.3 Colegiado de Curso 

 

A LDB 9.394/97, art.53, atribui aos colegiados de ensino e pesquisa das 

universidades (dentro dos recursos orçamentários disponíveis), a competência para deliberar a 

respeito de cada uma e do conjunto de matérias que são essenciais para a vida acadêmica da 

instituição.  Tal competência, na letra do artigo, é limitada apenas pelos recursos 

orçamentários disponíveis; no seu espírito, pelos princípios da educação nacional, demais 

dispositivos legais pertinentes e os fins da instituição, conforme os respectivos estatutos.   

Assim, dispõe a LDB 9.394/97, parágrafo único do art.53.   

Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus 

colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:  

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - plano de carreira docente. 

O funcionamento, a representatividade e a participação do colegiado do curso de 

Administração nas decisões são elementos fundamentais para a manutenção do espírito 

crítico, que é característico do ambiente de ensino superior, e para o desenvolvimento de suas 

atividades. Desta forma, o Colegiado do curso de Administração é o órgão que tem por 

finalidade planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso e reúne-se, ordinariamente, 

uma vez por mês. Este órgão é constituído pela coordenação do curso (como presidente do 

colegiado), pelos professores membros eleitos ao colegiado e por um representante discente.  

 

Dessa maneira, as atribuições do colegiado, estão assim organizadas:  

• aprovar e integrar os programas de aprendizagem e respectivas ementas, 

tornando-as compatíveis com o projeto pedagógico; 

• propor ações pedagógicas à luz da avaliação institucional; 

• apreciar proposta de projeto de cursos sequenciais, de pós-graduação, 

pesquisa, extensão e prestação de serviços em consonância com as diretrizes 

institucionais; 

• propor medidas de aperfeiçoamento das atividades dos cursos; 

• apreciar o perfil no processo de seleção de docentes. 
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• analisar as solicitações de aproveitamento de estudos; 

• encaminhar aos docentes os processos de licença maternidade, licença médica 

bem como aprovar os trabalhos indicados pelos professores.  

 

O Colegiado, além de ser o órgão de decisão maior na esfera do Curso, precisa 

assumir o papel de articulador da formação acadêmica, auxiliando a Coordenação na 

definição e acompanhamento dos conteúdos da parte flexível, em especial aqueles que 

compreendem a parte complementar e tópicos especiais (disciplinas com ementas abertas ou 

necessidades contextuais). 

Além disso, precisa acompanhar e monitorar, juntamente com a Coordenação, o 

processo ensino-aprendizagem no intuito de adequar as orientações para que a formação 

prevista no PPC ocorra de forma plena, contribuindo para a inserção adequada do futuro 

profissional na sociedade e no mercado de trabalho (exemplo, acompanhamento dos 

egressos). 

A regulamentação das atribuições internas do colegiado de Curso segue o disposto na 

Resolução CONSEPE n⁰ 29 de 12/09/1994, que atualmente é composto pelos seguintes 

membros, designados por meio da Portaria PROEG nº 004/2015. 

 

Membros Efetivos Docentes:  

Prof. Dr. André Luís Janzkovski Cardoso 

Profa. Dra. Fernanda Pereira Silva 

Prof. Dr. Dércio Braga Santos 

Profa. Ma. Neide Santos da Silva 

Prof. Dr. Paulo Henrique Martins Desidério  

Prof. Me. Maurício Alves Rodrigues Pugas 

Profa. Ma. Roseli Aparecida dos Reis 

Prof. Me. Heitor Lopes Ferreira 

Prof. Ma. Ivânia Freire da Silva 

  

Membro Efetivo Discente:  

Grabriela Gimenez Ramos 
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5.1.4 Comitê de Ética 

 

A gestão acadêmico-administrativa da UFMT deve reger-se pelos princípios da ética 

e da democracia, objetivando assegurar-se o direito dos sujeitos que participam da vida 

universitária de ter voz e voto nas decisões que dizem das políticas e ações institucionais. 

Deve-se prever também a participação da sociedade civil organizada nos espaços de debate e 

de reflexão da vida da UFMT. 

Considerando a Resolução CNS 466/2012 em que no capítulo XIII há a indicação de 

que, para as ciências sociais e humanas, há a necessidade de resolução complementar, e por 

não haver a manipulação de pesquisas laboratoriais, ou medicamentosas com seres humanos, 

entende-se não ser obrigatória para o curso de administração a submissão de projeto ou 

propostas de pesquisa para deliberação de comitê de ética. 

  

5.2 Coordenação e Avaliação do Curso 

 

Neste item são apresentadas as responsabilidades da coordenação do curso de 

administração e as formas para se avaliar o curso. 

5.2.1 A Coordenação do Curso 

A coordenação efetiva e viabiliza ações emanadas das decisões coletivas, portanto, 

têm responsabilidades e encargos distribuídos em quatro áreas distintas: funções políticas; 

funções gerenciais; funções acadêmicas e funções institucionais. O objetivo destas funções é 

manter uma linguagem comum,  levando a efeito as decisões colegiadas. 

A relação interdisciplinar e o desenvolvimento do trabalho conjunto dos docentes só 

poderão ser alcançados se existir o apoio e o acompanhamento pedagógico da coordenação. 

Portanto caberá à coordenação de Curso: 

- ser o articulador e proponente das políticas e práticas pedagógicas; 

- integrar o corpo docente que trabalha no Curso; 

- discutir com os professores a importância de cada conteúdo no contexto curricular; 

- articular a integração entre o corpo docente e discente; 

- acompanhar e avaliar os resultados das estratégias pedagógicas e redefinir novas 

orientações; 

A Coordenação de Ensino de Graduação é a instância que coordena as atividades 

pertinentes ao Ensino, mantendo uma interação com as atividades de Pesquisa e Extensão, 
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estabelecendo com as mesmas uma relação de horizontalidade. Nos cursos em que não há a 

Chefia de Departamento, como é o caso do Curso de Administração/ICHS/CUR, a 

coordenação de curso acumula também a responsabilidade político-administrativa. A 

Coordenação de Ensino de Graduação tem à sua frente um (a) Coordenador(a), que é eleito(a) 

a cada 2 (dois) anos pelo voto direto do corpo docente, discente e técnico, ligado ao Curso. As 

atribuições da Coordenação de Ensino de Graduação seguem o disposto no Manual da 

Coordenação, publicação interna da UFMT, editado pela PROEG em 2014 e disponibilizado 

on line no site. 

 

5.2.2 Avaliação Interna e Externa do Curso 

A avaliação do Currículo precisa se desenvolver como um processo que leve à 

melhoria e à proposição de novas políticas e/ou práticas que fortaleçam o processo de ensino-

aprendizagem. O processo a ser desenvolvido pelo Curso de Administração deverá incluir as 

seguintes dimensões: 

 1. Avaliação pelo Colegiado: com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento do PPC, 

considerando aspectos como: integralização curricular e cumprimento dos objetivos, 

adequação da grade curricular, conteúdos e disciplinas da parte flexível, disciplinas e 

atividades complementares, estágio supervisionado e estratégias pedagógicas. 

2. Avaliação Institucional: que deverá ser resgatada como instrumento de avaliação de 

processo e ser utilizada para reformular a prática pedagógica desenvolvida pelo Curso. A 

partir das informações geradas pelo sistema de Avaliação Institucional, deverão ser 

incorporadas medidas corretivas tanto no desenvolvimento das disciplinas e seus conteúdos, 

como na prática pedagógica. 

 

O Curso será avaliado a partir dos seguintes processos avaliativos: 

A - Avaliação discente:  

O desempenho dos estudantes ao longo do Curso será avaliado por meio do ENADE e 

da comissão permanente de avaliação (CPA).  

 

B - Avaliação docente 

Docentes efetivos em estágio probatório: São avaliados conforme RESOLUÇÃO 

CONSEPE N.º 24/2002 e RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 39/ 2005 durante os três (3) 

primeiros anos. 
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Docentes efetivos com direito a progressão funcional: Para fins de progressão da 

carreira docente, os professores, a cada dois anos, são avaliados mediante a apresentação de 

relatório das atividades desenvolvidas no período, conforme RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 

006/93. 

A avaliação dos professores, tanto efetivos como substitutos, também será realizada 

pela Coordenação e Colegiado do Curso, levando-se em conta a relação professor/estudante, 

professor/professor, pontualidade, planejamento de ensino, colaboração em projetos coletivos, 

participação em atividades de pesquisa e extensão, atualização dos conteúdos programáticos, 

competência no desempenho de sua tarefa, participação em eventos extracurriculares, 

publicações científicas, participação em outras atividades institucionais, dentre outras. 

Para esta avaliação será utilizado como instrumento básico o Plano Individual de 

Atividades (PIA), bem como a resolução CONSEPE nº 158/2010 que norteia seu 

preenchimento.  

 

C - Avaliação das Unidades Curriculares 

As Unidades Curriculares serão avaliadas anualmente durante a execução dos planos 

de ensino pelos professores que as ministram, que poderão fazer as devidas adequações. 

Eventuais dificuldades estruturais não solucionadas ao longo do ano letivo serão objeto de 

reflexão durante as reuniões pedagógicas e poderão ser encaminhadas para 

adequações/modificações no Projeto Político de Curso, quando ocorrer sua reformulação. 

 

D - Autoavaliação do Curso  

Anualmente, durante o período de planejamento pedagógico, o Curso será avaliado em 

assembleia composta por seus professores, técnicos administrativos e representantes 

discentes. Essa avaliação será feita por meio do levantamento das atividades desenvolvidas ao 

longo do último período letivo no tocante ao tripé ensino, pesquisa e extensão, recursos 

humanos e materiais, infraestrutura e acervo bibliográfico, de modo que os aspectos positivos 

e negativos sejam expressos e providências sejam encaminhadas.  

 Assim, a autoavaliação do Curso de Administração se constitui em um dos 

instrumentos do planejamento anual pedagógico.  
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E - Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso 

Anualmente, durante o período de planejamento pedagógico, o Projeto Pedagógico 

de Curso será avaliado em assembleia composta por seus professores, núcleo docente 

estruturante, técnicos administrativos e representantes discentes de modo que sejam 

analisados e sistematizados os indicadores e aspectos que contribuam para a eficiência 

pedagógica do projeto vigente no atendimento de seus objetivos.  

 

F - Avaliação do egresso no triênio pós-formatura 

Será feita gestão junto à Secretaria de Tecnologia da Informação da UFMT para que 

seja desenvolvida página online no site do curso para que os egressos alimentem banco de 

dados que permitam o levantamento de dados acerca da inserção no mercado de trabalho, em 

concursos públicos, na carreira acadêmica ou em outras atividades, e ainda estimular os 

egressos a manterem atualizado o currículo Lattes periodicamente. 

 

G - Avaliação externa pelo MEC 

Regularmente, o curso de Administração/ICHS/CUR/UFMT será avaliado pelo 

programa de avaliação externa do MEC.  

 

H - Avaliação externa pela UFMT 

Regularmente, o curso de Administração/ICHS/CUR/UFMT será avaliado pelo 

programa de avaliação institucional da UFMT (CPA).  

 

5.2.3 Perspectivas de Expansão Física e Acadêmica do Curso 

Para o atendimento às demandas de cursos de pós-graduação Latus senso e Strict 

senso haverá a necessidade de pelo menos 2 salas com as características a seguir: 

  

 Sala, cuja dimensão individual reside em, aproximadamente, área 70 m2, de 

modo a possibilitar a acomodação de 50 alunos regulares e cinco especiais; 

 Mesa com cadeira ergonômica para o professor; 

 Mesas com pontos de energia e cadeiras ergonômicas para alunos; 

 Quadros de vidro ou digital; 

 Quadro de aviso; 

 Telas de projeção retrátil; 

 Condicionadores de ar para sala de aulas; 
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 Roteadores de wireless 

 Suportes de teto para fixação de datashow 

 Pontos de rede e tomadas com três saídas em cada sala  distribuídos na sala, e 

sistema de ar condicionado, são imprescindíveis.  

 

5.3 Ordenamentos Diversos 

 

Neste item são apresentados os temas envolvendo reunião de Docentes, assembleia 

da comunidade acadêmica, apoio aos órgãos estudantis, mobilidade estudantil, além de 

eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso de administração. 

 

5.3.1 Reunião de Docentes 

 

Estratégias pedagógicas somente são válidas se os docentes participarem como 

agentes de transformação e estiverem integrados ao desenvolvimento do currículo permitindo 

a interdisciplinaridade, por meio do diálogo permanente.  Neste sentido os docentes se reúnem 

esporadicamente em colegiado para discutir o andamento e propostas de melhoria ao processo 

de aprendizagem do aluno. 

Sabedores que são responsáveis pela instigação do desejo de aprender do aluno e 

pelo desenvolvimento de sua consciência crítica, necessitam discutir com frequência as 

estratégias utilizadas para alcance de tal objetivo.  

Outro aspecto relevante é a importância do docente ter presença contínua e marcante 

junto ao processo de ensino-aprendizagem, participando e interagindo com os alunos, 

assumindo papel de estudioso parceiro no desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias aos administradores. 

Proporcionar a integração teórico-prática na solução dos problemas, desafiando o 

aluno sem despejar conteúdo, participando e coordenando equipes, grupos, pesquisas e 

trabalhos orientados.   

 As reuniões gerais dos docentes do curso ocorrem ordinariamente no período de 

planejamento pedagógico e extraordinariamente ao longo do semestre letivo. 
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5.3.2 Assembleia da Comunidade Acadêmica 

O curso de administração apoia a constituição de um centro acadêmico vinculado ao 

curso e direcionado a melhorias e demandas dos alunos para o desenvolvimento como futuros 

profissionais. 

 

5.3.3 Apoio aos Órgãos Estudantis 

O Curso de Administração solicita a disponibilização de espaço para o 

funcionamento do Centro Acadêmico do Curso conforme configuração a seguir: 

 

 01 sala com área mínima de 18 m2, uma mesa de trabalho com quatro 

cadeiras, três cadeiras, ponto de rede, sistema de ar condicionado e 

condicionador de ar. 

 

5.3.4 Mobilidade Estudantil, Nacional e Internacional 

A mobilidade acadêmica será incentivada pelo Curso de Administração e deverá 

ocorrer como direito do discente conforme legislação institucional nas modalidades Inter 

Câmpus dispostas nas Resoluções CONSEPE N.o 08, de 24 de fevereiro de 2014, que dispõe 

sobre regulamento de mobilidade acadêmica e CONSEPE N.o 74, de 28 de julho de 2014, que 

dispõe sobre intercâmbio internacional para a comunidade acadêmica da UFMT. 

 

5.3.5 Eventos Acadêmico-Científicos Relevantes para o Curso 

 

Regularmente, o Curso de Administração promove e participa dos seguintes eventos: 

 Realização de atividades acadêmicas na Semana da Administração 

 Realização do Congresso de Administração do Sul de Mato Grosso (CONASUM) 

 Realização de Cursos de Extensão conforme aprovações do colegiado. 

 Participação de professores e alunos em pelo menos 1 Congresso relevante na área 

(Semead, Enanpad, 3Es, Simpoi, SOBER, e demais) 

 Realização de 3 Visitas técnicas por semestre, sendo 2 locais e uma Nacional. 
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VI –DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

6.1 Equivalência entre Fluxo Curricular a ser desativado e o proposto 

 

Conforme Anexo 1 

 

6.2 Unidades Acadêmicas Envolvidas com o Curso 

O Curso de Administração ainda não possui, atualmente, nenhuma unidade 

acadêmica vinculada, entretanto, o curso de administração apoia e incentiva a criação destas 

unidades e entende que seu funcionamento interfere positivamente na gestão do curso por 

meio de feedbacks considerados extremamente importante para o amadurecimento e 

consolidação do curso. 

6.3 Parcerias e Convênios necessários ao Desenvolvimento do Curso 

O Curso de Administração prospectará convênios com instituições objetivando a 

realização dos estágios supervisionados pelos discentes, a realização de parcerias para 

pesquisas e também estímulos para intensificar a relação universidade-sociedade. No quesito 

de demanda pelos discentes para estágios supervisionados em empresas, será contemplada a 

interveniência das respectivas instituições. Caso o discente não obtenha sucesso por 

intermédio destas instituições, será realizada abordagem direta com a empresa à realização do 

estágio. Segue-se uma relação das instituições potenciais de parcerias: 

- Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT; 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-MT; 

- Serviço Social do Comércio – SESC-MT; 

- Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE-MT; 

- Instituto Euvaldo Lodi – IEL-MT; 

- Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT; 

- Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis-MT – CDL; 

- Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis-MT – ACIR; 

- Fundação UNISELVA. 
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6.4 Política de colação de grau especial 

 

Para a eventualidade de o estudante ser reprovado no oitavo semestre e, para que não 

permaneça aguardando a nova oferta da unidade curricular em que foi reprovado em semestre 

posterior, mecanismos de antecipação poderão ser acionados pelo curso, como período letivo 

especial (Resolução CONSEPE nº 93, de 03 de outubro de 2011) ou adoção de planos de 

estudo. 

O mesmo mecanismo poderá ser adotado quando em alguma excepcionalidade 

(admissão em concurso público e/ou pós-graduação) o formando necessitar antecipar sua 

colação de grau. 
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Anexo 1: Plano de Migração da Matriz Curricular 2010 para 2016 
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2015 
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A seguir estão indicadas as alterações nas disciplinas e o plano de migração 

curricular entre os PPCs 2010 e 2016. 

 

                        <continua> 

 

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Português Instrumental 64 Língua Portuguesa 64

Fundamentos de Matemática 64 Fundamento da Matemática 64

Fundamentos da Administração 64
Fundamentos da Administração de 

Empresas
64

Economia de Empresas 64 Fundamentos de Economia 32 Fundamentos de Economia

Filosofia e Ética Aplicada à Administração 64 Filosofia 32 Filosofia

Metodologia  I 32 Metodologia  I

Gestão de Novos Negócios 32 Gestão de Novos Negócios

Carga Horária do Semestre 320 Carga Horária do Semestre 320

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Estatística Aplicada à Administração 64 Estatística 64

Teoria das Organizações 64 Teorias e Estudos Organizacionais 64

Metodologia da Pesquisa Científica

Aplicada á Administração
64 Metodologia II 32 Metodologia II

Informática Aplicada à Administração 64 Não fará parte da nova grade

Contabilidade I 64 Contabilidade 64

Ética nos Negócios 32 Ética nos Negócios

Formação Empreendedora e Geração de 

Ideias
32

Formação Empreendedora e Geração de 

Ideias

Fundamentos da Administração Pública e 

Políticas
32

Fundamentos da Administração Pública e 

Políticas

Carga Horária do Semestre 320 Carga Horária do Semestre 320

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Gestão Ambiental e Desenvolvimento

Sustentável
64 Alterado de semestre 7◦

Responsabilidade Socioambiental e 

Sustentabilidade

Estrutura e Processos Organizacionais 64 Gestão de Processos Organizacionais 64

Noções Gerais de Direito 64 Direito Empresarial 32 Direito Empresarial

Matemática Financeira 64 Matemática Financeira 64

Análise das Demonstrações Contábeis 64 Análise das Demonstrações Contábeis 64

Comportamento Organizacional 32 Comportamento Organizacional

Sociologia das Organizações 32 Sociologia das Organizações

Sistema de Informações Gerenciais 32 Sistema de Informações Gerenciais

Carga Horária do Semestre 320 Carga Horária do Semestre 320

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Comportamento e Desenvolvimento.

Humano nas Organizações
64 Alterado de semestre 3◦ Comportamento Organizacional

Direito do Trabalho 64 Direito Trabalhista 32 Direito Trabalhista

Sociologia das Organizações 64 Alterado de semestre 3◦ Sociologia das Organizações

Relações de Trabalho e Política 64 Não fará parte da nova grade

Sistema de Informação e Decisão 64 Alterado de semestre 3◦ Sistema de Informações Gerenciais

Mercado de Capitais 32 Mercado de Capitais

Administração de Materiais 64 Administração de Materiais

Administração de Marketing e 

Comportamento do Consumidor I
64

Administração de Marketing e 

Comportamento do Consumidor I

Gestão da Inovação 32 Gestão da Inovação

Gestão de Custos 32 Gestão de Custos

Gestão de Pessoas I 64 Gestão de Pessoas I

Carga Horária do Semestre 320 Carga Horária do Semestre 320

CH

Alteração

de Semestre e/ou de Disciplina

Alteração

de Semestre e/ou de DisciplinaCHCHSemestre

Semestre CH CH

Alteração

de Semestre e/ou de Disciplina

2º 

Semestre CH CH

Alteração

de Semestre e/ou de Disciplina

1º 

3º 

4º 

Semestre CH
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PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Administração da Produção e Operações I 64 Administração de Produção e Operações I 64

Administração de Recursos  Materiais I 64 Alterado de semestre 4◦ Administração de Materiais

Administração de Marketing I 64 Alterado de semestre 4◦
Administração de Marketing e 

Comportamento do Consumidor I

Administração de Recursos Humanos I 64 Alterado de semestre 4◦ Gestão de Pessoas I

Administração Financeira I 64 Administração Financeira e Orçamentária I 64

Estágio Supervisionado I 75 Estágio Supervisionado I 150 Estágio Supervisionado I

Administração de Marketing e 

Comportamento do Consumidor II
64

Administração de Marketing e 

Comportamento do Consumidor II

Gestão de Pessoas II 64 Gestão de Pessoas II

Logística 64 Logística

Carga Horária do Semestre 395 Carga Horária do Semestre 470

PPC antigo PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Administração da Produção e Operações II 64 Administração de Produção e Operações II 64

Administração de Recursos Materiais II 64 Alterado de semestre 5◦ Logística

Administração de Marketing II 64 Alterado de semestre 5◦
Administração de Marketing e 

Comportamento do Consumidor II

Administração de Recursos Humanos II 64 Alterado de semestre 5◦ Gestão de Pessoas II

Administração Financeira II 64 Administração Financeira e Orçamentária II 64

Estágio Supervisionado II 75 Estágio Supervisionado II 150 Estágio Supervisionado II

Pesquisa Operacional 64 Pesquisa Operacional

Planejamento e Estratégia Empresarial I 64 Planejamento e Estratégia Empresarial I

Empreendedorismo e Rede de Cooperação 64 Empreendedorismo e Rede de Cooperação

Carga Horária do Semestre 395 Carga Horária do Semestre 470

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Planejamento e Gestão Estratégica 

Organizaçionais
64 Planejamento e Estratégia Empresarial II 64

Administração e Sistema de Informação 64 Alterado de semestre 3◦ Sistema de Informações Gerenciais

Métodos Quantitativos e Qualitativos em

Administração
64 Métodos de Pesquisa Aplicada 64

Optativa 64 Não fará parte da nova grade

Optativa 64 Não fará parte da nova grade

Estágio Supervisionado III 75 Não fará parte da nova grade

Responsabilidade Socioambiental e 

Sustentabilidade
64

Responsabilidade Socioambiental e 

Sustentabilidade

Inovação Tecnológica 32 Inovação Tecnológica

Trabalho de Curso I 64 Trabalho de Curso I

Optativa I 32 Optativa I

Carga Horária do Semestre 395 Carga Horária do Semestre 320

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

Disciplinas Disciplinas Semestre Disciplina

Administração Empreendedora 64 Alterado de semestre 6◦ Empreendedorismo e Rede de Cooperação

Trabalho de Curso  128 Alterado de semestre 7◦ e 8◦ Trabalho de Curso I e Trabalho de Curso II

Optativa 64 Optativa IV 64

Optativa 64 Não fará parte da nova grade

Estágio Supervisionado IV 75 Não fará parte da nova grade

Optativa II 32 Optativa II

Optativa III 32 Optativa III

Gestão de Projetos 64 Gestão de Projetos

Gestão do Conhecimento 64 Gestão do Conhecimento

Trabalho de Curso II 64 Trabalho de Curso II

Carga Horária do Semestre 395 Carga Horária do Semestre 320

Semestre CH CH

Alteração

de Semestre e/ou de Disciplina

5º

Semestre CH

Alteração

de Semestre e Disciplina

7º 

8º 

6º 

CH

Semestre CH CH

Alteração

de Semestre e/ou de Disciplina

Semestre CH CH

Alteração

de Semestre e/ou de Disciplina
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 Segue a síntese dos componentes curriculares entre os PPCs de 2010 e de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Disciplinas Obrigatórias 34 Número de Disciplinas Obrigatórias 44

Número de Disciplinas Optativas 4 Número de Disciplinas Optativas 4

CH CH

Total de Horas em Disciplinas 2432 Total de Horas em Disciplinas 2432

Trabalho de Curso 128 Trabalho de Curso 128

Estágio Supervisionado 300 Estágio Supervisionado 300

Atividades Complementares 300 Atividades Complementares 300

TOTAL DE HORAS DO CURSO 3160 TOTAL DE HORAS DO CURSO 3160

PPC Resolução CONSEPE 110/2010 PPC 2016-2022

QUADRO SINTÉTICO DOS COMPONENTES CURRICULARES
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Fixa normas para o funcionamento das 

Atividades Complementares para o curso de 

Administração da Universidade Federal de Mato 

Grosso, Câmpus Rondonópolis/Mato Grosso. 

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade a normatização pertinente às Atividades 

Complementares como componente curricular do Curso de Graduação em Administração da 

UFMT/CUR.  

Art. 2º - As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade atende exigência do Ministério 

da Educação, estão em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de Administração e 

das normas legais pertinentes (Diretrizes Curriculares).  

Art. 3º - De acordo com Resolução CNE/CES. nº 4 de 13 de Julho de 2005, segundo seu 

artigo 8º são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidade, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 

escolar, incluindo práticas de estudos, atividades independentes, transversais opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam 

com estágio curricular supervisionado.  

Art. 4º - As Atividades Complementares têm o objetivo de enriquecer o processo ensino-

aprendizagem, proporcionando ao aluno uma ampla visão da realidade extraclasse, além de: 

a. Favorecer os modos de integração entre a teoria e a prática e, 

consequentemente, uma melhor formação profissional e social;  

b. Incentivar a pesquisa, a qual deverá ser encarada como necessário 

prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação 

científica;  

c. Beneficiar o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição;  

d. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 

diversos semestres;  

e. Proporcionar modos de integração entre a graduação e a pós-graduação;  

f. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno;  

g. Estimular no ambiente acadêmico uma cultura pró ativa e empreendedora.  

Art. 5º - As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno entre o 1º e o 

último período do curso, contemplando carga horária de 300 horas.  

Art. 6º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver regularmente 

matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento.  
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Art. 7º - São consideradas Atividades Complementares, para fins de cômputo de carga 

horária, toda e qualquer atividade considerada útil pela UFMT/CUR, não prevista na grade 

curricular das disciplinas eletivas e obrigatórias do curso de graduação, conforme 

discriminação contida no Quadro I do presente regulamento. 

Parágrafo Único – Outras Atividades Complementares poderão ser analisadas e validadas 

pelas Coordenadorias da atividade complementar e do curso.  

Art. 8º - Cada aluno será devidamente acompanhado e o registro da atividade cumprida ficará 

a cargo do Coordenador da Atividade complementar, o qual deverá encaminhar 

semestralmente, para fins de validação, à Coordenação do Curso, um relatório especificando 

os alunos que completaram as 300 horas de Atividades Complementares,  para efeito de 

homologação do processo junto ao Registro Acadêmico. 

Art. 9º - A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 

Complementares ficarão sob a responsabilidade do Professor Coordenador da referida 

atividade. 

Art. 10º - O Professor Coordenador das Atividades Complementares será indicado pela 

Coordenação do Curso. 

§ 1º - Será assegurada ao Professor Coordenador das Atividades Complementares, carga 

horária para o desempenho das atribuições inerentes, bem como local adequado para a 

realização desse trabalho.  

Art. 11 - Compete a Coordenação do Curso:  

a. Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares;  

b. Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades 

Complementares, recebendo as inscrições e requerimentos dos alunos 

interessados;  

c. Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;  

d. Regulamentar as atividades não previstas;  

e. Encaminhar semestralmente para a Coordenação de atividade complementar, a 

relação das Atividades Complementares a serem oferecidas no respectivo 

semestre;  

f. Com base no Relatório encaminhado pelo Coordenador das Atividades 

Complementares, providenciar os respectivos registros acadêmicos dos alunos 

que tenham cumprido satisfatoriamente as atividades requeridas;  

g. Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades Complementares não 

constantes neste regulamento;  

h. Elaborar o planejamento orçamentário das Atividades Complementares e 

encaminhá-las à Direção;  

Art. 12 – Compete ao Coordenador das Atividades Complementares da UFMT/CUR: 

a. Fazer cumprir o presente regulamento, bem como avaliá-lo periodicamente e 

propor à Coordenação do Curso as atualizações necessárias;  

b. Auxiliar os trabalhos desenvolvidos pela Coordenação do Curso;  
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c. Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das Atividades 

Complementares;  

d. Estabelecer prazos e critérios para inscrição e seleção dos interessados nas 

Atividades Complementares disponibilizadas para o semestre;  

e. Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada aluno, 

respeitando o enquadramento aos objetivos definidos no Art. 4º do presente no 

regulamento da UFMT/CUR;  

f. Divulgar de forma ampla aos alunos interessados o cronograma de eventos 

disponibilizados pela Faculdade em cada semestre;  

g. Analisar em conjunto com a Coordenação de Curso, os pedidos de inscrição 

para o desenvolvimento da atividade complementar sob sua responsabilidade, 

verificando se os participantes estão aptos para tal;  

h. Orientar e acompanhar o desenvolvimento de todas as funções estabelecidas 

pelas diretrizes da atividade complementar;  

i. Anexar, quando necessário, à Ficha Individual das Atividades Complementares 

(Quadro II), os comprovantes apresentados pelos diferentes alunos, a fim de 

homologar as horas pleiteadas;  

j. Validar as atividades cumpridas e depois encaminhar para o colegiado de curso 

para a coordenação geral do curso homologar o processo junto ao Registro 

Acadêmico, por meio de ofício indicando todos os alunos que completaram as 

300 horas de Atividades Complementares. 

Art. 13 – Compete ao aluno inscrito complementar: 

a. Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades 

Complementares;  

b. Acompanhar as Atividades Complementares disponibilizadas pela 

UFMT/CUR durante o semestre letivo, fazendo sua prévia inscrição, caso 

julgue necessário, tendo em vista que a participação estará condicionada ao 

número de vagas oferecidas e outros critérios adotados pelo Curso de 

Administração;  

c. Entregar dentro do prazo estipulado pela Coordenação da Atividade 

Complementar, os comprovantes necessários à homologação da atividade e, 

consequentemente, ao cômputo das horas pretendidas;  

d. Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o 

cronograma estabelecido em conjunto com o Coordenador da atividade 

Complementar;  

Art. 14 – O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua própria 

conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas curriculares, não 

havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização destas atividades.  

Art. 15 – A realização de qualquer atividade Complementar não poderá ser parte integrante 

da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso.  

Art. 16 – A atividade Complementar será oficializada pelo Registro Acadêmico como 

“Cumprida” somente quando o aluno concretizar todas as atividades pertinentes à mesma, 

respeitar o cronograma e ter sido aprovado no processo de avaliação designado pelo 

Coordenador da atividade Complementar e homologado pelo Colegiado de curso.  
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Art. 17 – Ao final de cada semestre, o Coordenador das Atividades Complementares deverá 

protocolar junto a Coordenação do Curso, as Fichas Individuais de Atividades 

Complementares, constando a situação de cada aluno inscrito na mesma.  

Art. 18 – Cada atividade Complementar realizada terá um registro próprio junto a 

Coordenadoria do Curso e encaminhadas ao colegiado de curso e assinatura pelo presidente 

deste. 

Parágrafo Único - Atividade realizada em outra instituição e/ou empresa deverá ser 

comprovada através de documento comprobatório, a qual poderá ser convalidada como da 

atividade Complementar pelas Coordenações do Curso e da Atividade.  

Art. 19 – Os casos omissos neste regulamento serão deliberados pelo Colegiado do Curso de 

Administração da UFMT/CUR. 
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I. Quadros de pontuações concernente às atividades complementares 

 

a- Atividades científico-acadêmicas 

Categoria Atividade
Carga 

Horária
Documento Comprobatório Exigido

Disciplina de outro curso ou

instituição
30 h

Certificado de participação com nota e 

frequência.

Participação como ouvinte em

evento científico: congresso,

simpósio, ciclo de conferências,

debate, workshop, jornada, oficina,

fórum e entre outros.

10 h
Certificado de participação indicando a 

quantidade de horas.

Curso de extensão,

aprofundamento, aperfeiçoamento e

complementação de estudos.

40 h
Certificado de participação, com nota e/ou 

frequência indicando a quantidade de horas.

Seminário e palestra nacional 10 h
Certificado de participação indicando a 

quantidade de horas.

Seminário e palestra internacional 20 h
Certificado de participação indicando a 

quantidade de horas.

Visita Técnica 15 h

Relatório com assinatura e carimbo do 

responsável pela visita e Prof. Responsável 

indicando a quantidade de horas.

Pesquisa de iniciação Científica,

estudo dirigido ou estudo de caso.
15 h

Relatório final ou produto, com aprovação e 

assinatura do professor orientador 

responsável indicando a quantidade de 

horas.

Apresentação de trabalho em

evento científico
10 h

Certificado do evento em nome do aluno 

comprovando a apresentação  (Cada 

Trabalho apresentado confere 10 h).

Publicação de resumo em anais de

Congresso ou Evento Científico
10 h

Cópia da publicação com timbre ou 

identificação dos anais (Cada Publicação 

confere 10 h)

Publicação de artigo em revista

científica, com no mínimo Qualis  C
20 h

Cópia da publicação com timbre ou 

identificação da revista (Cada Artigo 

Publicado confere 20 h).

Campanha e ou trabalho de ação

social, comunitária ou extensionista.
50 h

Relatório das atividades desenvolvidas com 

aprovação e assinatura do professor 

responsável indicando a quantidade de 

horas.

Resenha de obra literária 10 h

Cópia da resenha publicada em jornal, 

revistas ou publicação autorizada pelo 

coordenador do curso nos murais da 

Faculdade.

Atividades 

científico-

acadêmicas

10 h

Apresentação de trabalho em

evento científico com Publicação
20h

Certificado do evento em nome do aluno 

comprovando a apresentação.

Participação como representante de

turma ou participação efetiva em 

Declaração emitida pelo Coordenador de 

curso comprovando a participação efetiva do 
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b- Atividades de prática profissional 

Categoria Atividade

Carga 

Horária

(*)

Documento Comprobatório Exigido

Monitoria
05 h

Relatório das atividades desenvolvidas, 

aprovado e assinado pelo professor 

responsável.

Plano de intervenção empresarial, 

proposta de solução para um problema 

identificado. 10 h

Relatório das atividades desenvolvidas 

aprovado e assinado pelo professor 

responsável.

Participação efetiva em empresa 

júnior.
10 h

Declaração expedida pelo coordenador do 

curso, acompanhada de relatório descritivo 

das atividades realizadas.

Instrutor em mini-curso, oficina ou 

como palestrante. 10 h
Certificado em nome do aluno com descrição 

da atividade desenvolvida.

Consultoria prestada em instituição 

pública, privada ou ONGs (voluntária 

ou remunerada). 10 h

Declaração da empresa acompanhada de 

cópia do projeto e dos resultados do 

trabalho desenvolvido.

Atividades 

de prática 

profissional

 
 

 

II. Fichas de Controle para convalidação das Atividades Complementares  

a- Dados de Entrada: 

Semestre de ingresso no Curso:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E-mail:

Telefone Residencial:

Telefone Celular:

Nome:

Matrícula (RA):

Ano de ingresso no Curso:

 # 
Especificação das Atividades Complementares

(Indicar 1 a 1, individualmente)

Enquadramento das Atividades Complementares - 

Descrição das AACCs

Ano de 

Realização

Quantidade

de Horas

 

Esta ficha está disponível em formato EXCEL o que facilita o preenchimento e a 

contabilização das horas por semestre. Solicite o modelo EXCEL na coordenação do curso de 

administração ou no site do curso. 
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b- Planilhas de Atividades Complementares por Semestre 
II.                Ficha de Controle para convalidação das Atividades Complementares 

Nome Completo:                                                                                                                  Número de Matrícula:

E-mail:                                                                                                              Tel (res):

Nº do Processo:   Tel (cel):

Data da entrega para avaliação:

Categoria Atividade

Carga 

Horária 

(*)

Documento Comprobatório Exigido
Carga Horária

 a convalidar

Disciplina de outro curso ou instituição
30 h

Certificado de participação com nota e 

frequência.

Participação como ouvinte em evento científico: congresso, simpósio, ciclo 

de conferências, debate, workshop, jornada, oficina, fórum e entre outros.
10 h

Certificado de participação.

Curso de extensão, aprofundamento, aperfeiçoamento e complementação 

de estudos. 40 h

Certificado de participação, com nota e 

frequência.

Seminário e palestra nacional 10 h Certificado de participação.

Seminário e palestra internacional 20 h Certificado de participação.

Visita Técnica

15 h

Relatório com assinatura e carimbo do 

responsável pela visita e Prof. 

Responsável

Pesquisa de iniciação Científica, estudo dirigido ou estudo de caso.

15 h

Relatório final ou produto, com 

aprovação e assinatura do Prof. 

Orientador Responsável.

Apresentação de Trabalho em evento científico com publicação.
20 h

Certificado do evento em nome do 

aluno comprovando a apresentação.

Apresentação de Trabalho em evento científico sem publicação.
05 h

Certificado do evento em nome do 

aluno comprovando a apresentação.

Publicação de resumo em anais
10 h

Cópia da publicação com timbre ou 

identificação dos anais.

Publicação de artigo em revista científica, com no mínimo Qualis C
20 h

Cópia da publicação com timbre ou 

identificação da revista.

Participação como representante de turma ou participação efetiva em órgãos 

colegiados, por semestre letivo enquanto durar a nomeação.
05 h

Declaração emitida pelo Coordenador de 

curso comprovando a participação 

efetiva do acadêmico.

Campanha e ou trabalho de ação social, comunitária ou extensionista.

50 h

Relatório das atividades desenvolvidas 

com aprovação e assinatura do professor 

responsável.

Resenha de obra literária

10 h

Cópia da resenha publicada em jornal, 

revistas ou publicação autorizada pelo 

coordenador do curso nos murais da 

Faculdade.

Monitoria

05 h

Relatório das atividades desenvolvidas, 

aprovado e assinado pelo professor 

responsável.

Plano de intervenção empresarial, proposta de solução para um problema 

identificado.
10 h

Relatório das atividades desenvolvidas 

aprovado e assinado pelo professor 

responsável.

Participação efetiva em empresa júnior.

10 h

Declaração expedida pelo coordenador 

do curso, acompanhada de relatório 

descritivo das atividades realizadas.

Instrutor em mini-curso, oficina ou como palestrante.
10 h

Certificado em nome do aluno com 

descrição da atividade desenvolvida.

Consultoria prestada em instituição pública, privada ou ONGs (voluntária ou 

remunerada).
10 h

Declaração da empresa acompanhada de 

cópia do projeto e dos resultados do 

trabalho desenvolvido.

Total de Comprovantes Entregues: Carga Horária a Convalidar (**):

Parecer dos Responsáveis: Data:

 (*) Carga Horária Máxima por Semestre

(**) Se o Total de Horas de AACC for inferior a 300, o Mínimo de Horas para Convalidação por Semestre é de 37,5 horas

 SELECIONAR Período (Semestre) a Convalidar Horas (Atividades Complementares):

Atividades 

científico-

acadêmicas

Atividades 

científico-

acadêmicas

Atividades de 

prática 

profissional

1º Semestre
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Esta ficha está disponível em formato EXCEL o que facilita o preenchimento e a 

contabilização das horas por semestre. Solicite o modelo EXCEL na coordenação do curso de 

administração ou no site do curso. 

PROCEDIMENTOS PARA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Os alunos poderão protocolar (setor de protocolo) e levar na coordenação do curso os 

comprovantes de participação em Atividades Complementares, já concluídas, para validação. 

O processo deve ser entregue na coordenação do curso em seu horário de atendimento de 

acordo com os seguintes passos: 

1. O aluno deverá preencher a Planilha Dados de Entrada do Arquivo Excel AACC 

(disponível no site do Curso) e imprimir as Fichas de AACC para cada um dos 

semestres. Para cada atividade informada no arquivo Excel é necessário um 

comprovante conforme Documento Comprobatório Exigido da Ficha de Controle para 

convalidação das Atividades Complementares. 

2. Preencher um processo referente à Atividades Complementares, incluir todas as 

informações do item 1 e registrar no setor de protocolo. 

3. Levar na coordenação do curso os documentos originais comprobatórios das 

atividades e apresentar junto ao processo para que o técnico administrativo proceda a 

conferência entre as cópias dos comprovantes e os originais. 

4. O aluno deverá solicitar assinatura de “recebido” na sua via do número do processo. 

5. Após recebimento do processo o professor coordenador das atividades 

complementares irá avaliar o processo e a coordenação informará ao aluno o resultado 

da análise. 

6. Em caso de documentação não passível de validação ou compreensão, o professor se 

compromete a entrar em contato com o aluno para esclarecimentos ou a informá-lo 

sobre as atividades que não foram lançadas. 
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Regulamento de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do Curso de 

Administração 

I – INTRODUÇÃO 

A obrigatoriedade do Estágio Supervisionado no Curso de Administração está 

regulamentada pela Legislação vigente: 

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996 (art.82); 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 Resolução CONSEPE N◦ 117/2009 

O presente Regulamento estabelece os princípios orientadores e as normas de 

funcionamento do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do Curso de Administração 

Universidade Federal de Mato Grosso – Câmpus Rondonópolis. 

O estágio supervisionado é componente direcionado à consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando. Conforme Andrade e 

Amboni (2003, p. 62), no curso de bacharelado em administração, o estágio curricular tem por 

fim consolidar, no mínimo, os seguintes objetivos: 

 proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades, 

analisar situações e propor mudanças no ambiente organizacional e societário; 

 completar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das 

deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e 

profissional; 

 atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, 

abrindo ao estagiário mais oportunidade de conhecimento da filosofia, 

diretrizes, estrutura, organização e funcionamento de organizações, empresas e 

sociedade; 

 facilitar o desenvolvimento de atualização de conteúdos disciplinares, 

permitindo adequar aquelas de caráter profissionalizante às constantes 

inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas; 

 incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores internos e 
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externos, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos 

inovadores, novas tecnologias e metodologias alternativas;  

 promover a interação da IES/Curso-Empresas-Comunidade; 

 atuar como instrumento de iniciação científica a pesquisa e ensino (aprender a 

ensinar). 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Administração – 

CUR/ICHS/UFMT, o estágio supervisionado é concebido como conteúdo curricular 

implementador do perfil do formando. Para efeito de consolidação desse perfil, o estagiário 

deve ter plena consciência os motivos que o levaram a escolha do contexto no qual será 

desenvolvido o estágio. 

 

II - DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

O estágio objetiva oportunizar situações de aprendizagem em campo para a 

complementação da preparação profissional do aluno, atendendo ao critério de 

compatibilidade com a natureza e os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração. 

 O Estágio Supervisionado como primeira opção, poderá ser realizado em empresas 

ou instituições públicas ou privadas, aqui genericamente chamadas de Organizações 

Concedentes, devidamente conveniadas com a UFMT, que apresentem condições de 

proporcionar experiências na área de formação do(a) aluno(a).  

Considera-se Campo de Estágio capacitado para absorver estagiários do Curso de 

Administração: 

I- Empresas ou escritórios que se enquadrem no campo de atuação do  

Administrador,  devidamente registrada na Junta  Comercial/ou órgão 

competente. 

II- Administração pública direta ou indireta da União, Estados e Município, 

sediada em Rondonópolis. 

III- Associações e afins, da área de Administração. 

IV- Empresas localizadas na cidade de Rondonópolis – perímetro urbano. 

V- Núcleo de Práticas Administrativas do Curso de Administração. 
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Considera-se ainda como Campo de Estágio capacitado para absorver estagiários do 

Curso de Administração, Empresas, Escritórios, Associações e afins da Administração 

Pública ou privada que: Segundo a atividade desenvolvida, o número de funcionários, volume 

de movimentação financeira ou quantidades de itens produzidos e/ou comercializados, a 

critério do Professor Orientador e da Supervisão do Estágio, ofereçam condições de 

aprofundar o conhecimento científico, e a vivência da prática profissional onde estão  

envolvidos os aspectos Técnicos, Sociais e Humanos da Profissão. 

As entidades e empresas a que se refere o campo de estagio acima, estarão 

devidamente em condições de recepcionarem estagiários desde que desenvolvam atividades: 

I- Do campo de atuação do Administrador; 

II- Que permitam aprofundar os conhecimentos teórico-práticos absorvidos 

durante sua formação acadêmica e profissional; 

III- Que vivencie situações reais de vida e de trabalho prático da profissão. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Administração poderá ainda, ser realizado 

como segunda opção, através do desenvolvimento de uma Pesquisa Acadêmico-Científica, 

através da qual o Estagiário deverá colocar em prática suas habilidades de criatividade, 

contribuição substancial no processo cumulativo do conhecimento científico, rigor do nível de 

abstração e generalização que se exige para a investigação, com a realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia 

consagradas pela ciência. 

O Estágio Supervisionado do Curso de Administração finalmente como terceira 

opção, poderá ser realizado através da elaboração de um Plano de Negócios que deverá 

preferencialmente propor um negócio novo, ou uma forma nova de se fazer algo. O Estagiário 

deverá colocar em prática conceitos teóricos da administração, empreendedorismo, 

planejamento estratégico, administração financeira, marketing, formulação de estratégias, 

além de suas habilidades de criatividade e criação de conhecimentos. 

 

III – DAS PREMISSAS 

O Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório é disciplina constante e obrigatória 

do Curso de Administração, a ser realizado em duas etapas: 

 5º Semestre: Estágio Supervisionado I; 

 6º Semestre: Estágio Supervisionado II. 
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O estágio supervisionado deverá ser realizado individualmente. A decisão de 

realizar o Estágio individualmente é irretratável, não acarretando vínculo empregatício de 

qualquer natureza com a Organização Concedente nos casos de estágio em empresa. 

A carga horária referente ao Estágio Curricular Supervisionado é de 300 (trezentas) 

horas em sua totalidade e não será computada para efeito da carga horária semanal máxima 

permitida, estabelecida na CLT, quando o estágio for realizado em empresas. 

O(a) candidato(a) ao Estágio Curricular deve estar regularmente matriculado(a) no 

Curso de Administração da UFMT-CUR cursando, no mínimo, o quinto semestre, e ter, no 

máximo, duas pendências em matérias do ano anterior, como prevê o Regulamento da UFMT-

CUR. 

Na organização onde se realiza o Estágio Curricular Supervisionado, o(a) 

estagiário(a) deve ser supervisionado por profissional com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do(a) estagiário(a), para orientar 

e supervisionar as atividades realizadas. 

Caso a organização não tenha em seus quadros, profissional que atenda as condições 

acima, a UFMT poderá assessorar a pessoa escolhida como Supervisor de Estágio na 

Organização através do(a) Professor(a) Orientador(a). 

 

IV – DAS ÁREAS E TEMAS DE ESTÁGIO 

Para a realização do Estágio Curricular, o(a) aluno(a) deverá optar por uma das 

áreas técnico-profissionais de concentração definidas neste regulamento. A escolha deverá 

levar em conta a afinidade do(a) aluno(a) com a área e/ou a carência da Organização 

Concedente. Definida a escolha da área, o(a) aluno(a) deverá definir um tema que esteja 

vinculado à área escolhida. 

São consideradas áreas técnico-profissionais de concentração, com respectivos 

temas: 

 

a) Administração Geral: 

1. Administração Estratégica: estratégia e políticas de negócios; 

2. Planejamento Estratégico; 

3. Planejamento Governamental; 

4. Estruturação e Reestruturação de Empresas; 

5. Poder nas Organizações; 

6. Análise Organizacional; 

7. Análise Ambiental; 
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8. Mudança Organizacional; 

9. Gestão da Qualidade; 

10. Plano de Negócios; 

11. Sistemas Organizacionais e Administrativos; 

12. Sistemas de Informações Gerenciais (SIG); 

13. Responsabilidade Social; 

14. OSM; 

15. Processo Decisório; 

16. Comunicações Administrativas; 

17. Processo de Gestão; 

18. Administração de Micros e Pequenos Empreendimentos; 

19. Terceiro Setor; 

20. Cooperativismo. 

21. Endomarketing (marketing interno); 

 

b) Administração Financeira: 

1. Planejamento, Controle e Gestão Financeira; 

2. Sistema de Custos; 

3. Análise Financeira de Investimentos; 

4. Análise Econômico-Financeira; 

5. Mercado de Capitais; 

6. Estrutura de Capital e Política de Dividendos; 

7. Administração de Curto Prazo; 

8. Tesouraria; 

9. Sistema Contábil. 

 

c) Administração de Materiais: 

1. Aquisição de Materiais; 

2. Almoxarifado; 

3. Controle de Estoque; 

4. Distribuição de Materiais; 

5. Logística; 

6. Sistemas Patrimoniais; 

7. Sistemas Just-in-Time e Kanban; 

9. Sistema de Informações Gerenciais (SIG); 

10. Administração de Materiais; 

11. Sistema ABC; 

12. Sistema de Informações no Gerenciamento de Estoques; 

13. Estrutura Organizacional para a Área de Materiais; 

14. Diretrizes em relação às compras e investimentos de bens; 

15. Ética nas Compras; 

16. Desenvolvimento de Fornecedores. 

 

d) Administração Mercadológica: 

1. Análise de Mercado; 

2. Estratégias Competitivas; 

3. Comportamento do Consumidor; 

4. Posicionamento de Produto e/ou Marca; 

5. Marketing de Serviços; 

6. Lançamento de um novo produto/serviço; 
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7. Canais de distribuição; 

8. Plano de Marketing; 

9. Marketing de Relacionamento; 

10. Segmentação de Mercado; 

11. Marketing Direto; 

12. Desenvolvimento do Composto Mercadológico; 

13. Administração de Vendas; 

14. Pesquisa de Mercado; 

15. E-Commerce. 

 

e) Administração de Produção/Operações: 

1. Métodos Industriais; 

2. Planejamento Estratégico da Produção; 

3. Estruturação Estratégica do Processo Produtivo; 

4. Controle da Produção; 

5. Estudo do Lay-Out do Processo Produtivo; 

6. MRP; 

7. Redes PERT/COM; 

8. Produtividade e Competitividade; 

9. A Gestão do Processo Produtivo; 

10. Sistemas de Produção; 

11. Controle de Qualidade; 

12. Distribuição Física; 

13. Ergonomia. 

 

 

f) Administração de Recursos Humanos: 

1. Sistemas de Recrutamento e Seleção; 

2. Sistemas de Avaliação de Desempenho; 

3. Treinamento e Desenvolvimento; 

4. Planos de Cargos; 

5. Sistemas de Remuneração; 

6. Assistência e Benefícios; 

7. Controle, Registro e Documentação de Pessoal; 

8. Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

9. Motivação e Comprometimento; 

10. Liderança; 

11. Conflitos na Empresa; 

12. Qualidade de Vida no Trabalho; 

13. Cultura e Clima Organizacional; 

14. Mudança Organizacional; 

15. Relações de Trabalho; 

16. Gestão de Recursos Humanos. 

17. Participação nos lucros. 

 

Caberá ao(à) Supervisor(a) de Estágios divulgar, em tempo hábil, o(s) nome(s) do(s) 

Professor(es) Orientador(es) por área. A apresentação de novas áreas deverá ser submetida 
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à apreciação da supervisão de estágio, que emitirá um parecer favorável ou não, por área 

apresentada. 

V – DAS CONDIÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

Para ser considerado apto ao estágio, o aluno deve estar regularmente matriculado, 

com frequência efetiva no 5º Semestre sendo vedada a realização da atividade de estágio em 

horário das disciplinas em que o aluno estiver matriculado. 

De acordo com o Regimento e com as demais normas vigentes, o aluno, para 

obtenção do diploma de conclusão do curso de Administração, será obrigado a realizar no 

mínimo 300 (trezentas) horas de Estágio Supervisionado, devendo o relatório de carga horária 

ser confirmado pela empresa concedente. 

Na composição da carga horária total do estágio, em obediência à legislação 

pertinente, as horas trabalhadas obedecerão a seguinte distribuição: 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – Carga horária total de 150 h/a, assim divididas: 

A - Reuniões de orientação:         20    horas aula 

B- Atividades práticas na organização:  100    horas aula 

C - Desenvolvimento do Relatório de Sondagem:   15    horas aula 

D - Atividades de Extensão:                    15    horas aula 

  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – Carga horária total de 150 h/a, assim divididas: 

A - Reuniões de orientação:         20    horas aula 

B- Atividades práticas na organização (projeto)  100    horas aula 

C - Desenvolvimento do Relatório Final:    15    horas aula 

D - Atividades de Extensão:                    15    horas aula 

 

Para o cumprimento da carga horária de Estágio, o Estagiário deverá realizar as 

seguintes atividades: 
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a)- Reuniões de Orientação -  atividades teóricas, desenvolvidas  pela  equipe de 

Professores Orientadores e/ou o Coordenador  de Estágio, em datas e horários 

previamente estabelecidos pelo  cronograma de Estágio; 

b) Atividades práticas na organização -  atividades desempenhadas na organização 

visando a escolha da área a ser desenvolvido o Estágio, bem como a definição dos 

elementos essenciais para o desenvolvimento do relatório de sondagem e pré-projeto 

na fase posterior; 

c)- Desenvolvimento e Implantação do Projeto: -  trabalho  desenvolvido  pelo  

Estagiário em qualquer empresa pública ou  privada, de qualquer parte ou ramo  de 

atividade, tendo por objetivo a produção  de pesquisa  de campo para projetos de 

viabilidade  econômica e financeira, modernização  ou reorganização, assessoria e 

consultoria empresarial nas áreas de  atuação do  administrador; 

d)- Atividades de Extensão  -  Participação  em eventos  científicos e técnicos, que 

tenham vínculos com a área escolhida para desenvolvimento do Estágio, destinados à  

difusão das conquistas no campo das Ciências  Sociais, promovido por instituições de 

ensino  ou órgãos  de classe  reconhecidos; e 

e)- Elaboração  de  Relatório do Projeto: -   relatório  escrito do trabalho realizado 

pelo Estagiário  no campo  de desenvolvimento  de seu estágio,  nos moldes  

científico, detalhando sua análise dos dados coletados, bem como, direcionando a 

finalização do relatório, na modalidade monografia, conforme normas da ABNT. 

VI – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A documentação necessária para inscrição no Estágio Curricular Supervisionado será 

a seguinte: 

a) Para Estágio Curricular Supervisionado sem vínculo empregatício: 

1. Convênio firmado entre a Organização Concedente e a UFMT; 

2. Termo de Compromisso de Estágio sem vínculo empregatício, firmado entre a(s) 

organização (ões) concedente(s) e o(a) estagiário(a), com assistência da UFMT. 

 

b) Para Estágio Curricular Supervisionado com vínculo empregatício: 
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1. Convênio firmado entre a Organização Concedente e a UFMT; 

2. Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Organização Concedente e o(a) 

estagiário(a), com assistência da UFMT. 

3. Cópias autenticadas da Carteira Profissional e Contrato de Trabalho ou do Contrato 

Social e CNPJ, conforme o caso. 

Considera-se estagiário o discente que estiver: 

a) Regularmente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado. 

b) Inscrito em qualquer empresa para a realização do Estágio sob Convênio com a 

UFMT/CUR; 

c) Desenvolvendo um Projeto (Empresa ou Pesquisa), devidamente aprovado pela 

Banca Examinadora do Estágio Supervisionado, num processo de busca da verdade, 

encontrando respostas para questões propostas, utilizando método científico; 

d) Elaborando um Plano de Negócios, devidamente aprovado pela Banca Examinadora 

do Estágio Supervisionado, que deverá preferencialmente propor um negócio novo, ou uma 

forma nova de se fazer algo.  Nesta modalidade de estágio o estagiário deverá colocar em 

prática conceitos teóricos da administração, empreendedorismo, planejamento estratégico, 

administração financeira, marketing, formulação de estratégias, além de suas habilidades de 

criatividade e criação de conhecimentos. 

e) Apresentando as etapas do trabalho conforme cronograma de atividades estabelecido 

com a Supervisão do Estágio e Professor Orientador de Estágio, divulgado ao Estagiário no 

início do período letivo/atividades de estágio. 

 

VII - DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

O processo de avaliação do Estágio Curricular desenvolver-se-á durante o 

acompanhamento do Estágio e na verificação dos resultados. O acompanhamento do 

Estágio objetiva orientar o (a) estagiário(a) nas dúvidas e procedimentos e estabelecer 

correções no processo.  

O processo avaliativo será realizado: 
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a) Pelos professores orientadores por área destacados para atender necessidades 

específicas; 

b) Pelo(a) Supervisor(a) de Estágios , em encontros semanais, devidamente 

registrados; 

c) Pelo(a) Supervisor(a) de Estágios, na Organização, para orientações, solução de 

problemas mais imediatos e avaliação de processo e resultados; 

d) Pelo(a), Supervisor(a) de Estágios e/ou pelo(a) Coordenador(a) do Estágios; em 

visitas à Organização Concedente; 

e) Por relatórios e avaliações bimestrais elaborados em formulário apropriado, 

pelo(a) Supervisor(a) de Estágios na Organização, e entregues ao(à) Supervisor(a) de Estágios 

do Curso de Administração até o último dia útil de cada bimestre; 

f) Por relatórios bimestrais elaborados pelo(a) estagiário(a), assinados, quando for o 

caso, pelo(a) Supervisor(a) de Estágios na Organização e entregues ao(à) Professor(a) 

Orientador(a) ou ao(à) Supervisor(a) de Estágios do Curso de Administração dentro do prazo 

estabelecido em calendário semestral. 

O aluno que obtiver avaliação REGULAR com base na Ficha de Avaliação de Estágio 

elaborada pelo Supervisor da Empresa/Supervisor de Estágio do curso de Administração que 

o acompanha na empresa, será considerado reprovado para fins da matéria de Estágio 

Supervisionado I ou II, dependendo do período em que se encontre. 

A avaliação levará em consideração os seguintes aspectos: 

a) Nos trabalhos escritos: 

1) Apresentação formal, segundo as normas definidas pela UFMT-ROO para cada 

caso; 

2) Capa  

3) Folha de Aprovação (Empresa e Supervisão) 

4) Sumário  

5) Introdução (é a parte em que o assunto é apresentado como um todo, sem 

detalhes); 

6) Base Conceitual  ( Buscar onde foi a base ou referencial teórico para o trabalho, o 

que os autores falam sobre o tema) 

7) Desenvolvimento/Resultados - é a parte mais extensa e visa comunicar os 

resultados obtidos 
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8) Recomendações e discussão – consistem na recapitulação sintética dos resultados 

obtidos, ressaltando o alcance e as consequências do estudo 

9) Considerações Finais - contêm as ações a serem adotadas, as modificações a serem 

feitas, os acréscimos ou supressões de etapas nas atividades 

10) Fonte da Pesquisa 

11) Apêndices e Anexos - Apêndice é a matéria suplementar produzida pelo 

pesquisador e anexo é a matéria também suplementar, mas de outras fontes, ou 

seja, de terceiros. Os anexos e apêndices são numerados com letras maiúsculas 

consecutivas seguidos de título. Exemplo:  

ANEXO A – Modelo para apresentação de fotografias 

  APÊNDICE A – Modelo de questionário elaborado pelo aluno 

  12) Explicitação e clareza; 

  13) Redação (capacidade de expressão) e correção gramatical; 

  14) Capacidade criativa e inovadora demonstrada através do trabalho. 

 

b) Sobre o Estilo do relatório: O relatório de pesquisa deve apresentar certas 

qualidades quanto ao estilo. As mais importantes são: impessoalidade, objetividade, clareza, 

precisão e concisão. Pode-se esperar, também, que o relatório apresente estilo agradável do 

ponto de vista literário. Isto, porém, representa um acréscimo, já que o pesquisador/estagiário 

não tem obrigação de possuir um estilo elegante a ponto de despertar a admiração do leitor. 

Entretanto, nada justifica um estilo obscuro ou complexo, caracterizado por frases longas, 

termos imprecisos e subjetivismos. 

1) Impessoalidade: O relatório deve ter caráter impessoal. Convém, para tanto, que 

seja redigido na terceira pessoa. Referências pessoais, como “meu trabalho”, “meus 

estudos” devem ser evitadas. São preferíveis expressões como “este trabalho”, “o 

presente estudo”, etc. O uso de “nós” é adotado por muitos pesquisadores para dar 

certo caráter menos individual ao relatório. Muitos pesquisadores preferem esta forma 

porque sentem mais facilidade para escrever na primeira que na terceira pessoa. De 

fato, escrever na terceira pessoa exige bastante cuidado, sobretudo no que se refere à 

colocação dos pronomes oblíquos. 
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2) Clareza: Clareza constitui uma das qualidades básicas de um relatório bem 

redigido. As ideias devem ser apresentadas de maneira tal que não deem margem a 

ambiguidades. Para tanto, devem ser selecionados termos que indiquem com a maior 

exatidão possível o problema pesquisado e os resultados alcançados. Não basta, 

porém, socorrer-se de bons dicionários para bem exprimir o pensamento. Para que haja 

clareza de expressão é necessário que haja primeiro, clareza de ideias. Ninguém é 

capaz de exprimir em termos claros uma ideia confusa. É muito útil pedir para que 

outras pessoas leiam o relatório antes da revisão final. Sentenças que parecem claras 

para o autor podem ser confusas para outras pessoas. Assim, essas pessoas poderão 

indicar passagens que parecem obscuras e mesmo sugerir alternativas para a superação 

dessas dificuldades. 

3) Precisão constitui outro importante requisito do relatório. As ciências possuem 

terminologias técnicas específicas que possibilitam a adequada transmissão de ideias 

entre os cientistas. O redator do relatório não pode ignorá-las. Para tanto, deverá 

recorrer a dicionários especializados e a outras obras que proporcionem maior precisão 

conceitual. Todavia, a consulta a essas fontes será de pouca valia se o redator não 

possuir o domínio da matéria enfocada. 

4) Concisão: A concisão é qualidade em qualquer texto e em todos costuma ser 

negligenciada. O texto conciso consegue transmitir a informação necessária com o 

mínimo de palavras. Para que se redija com essa qualidade, é fundamental que se 

tenha, além de conhecimento do assunto sobre o qual se escreve o necessário tempo 

para revisar o texto depois de pronto. É na revisão do texto que se percebem eventuais 

redundâncias ou repetições desnecessárias de ideias.  

c) Na verificação do grau de desenvolvimento pessoal e profissional 

(comportamentos, posturas): 

1) Qualidade do trabalho: considera a qualidade dos trabalhos executados pelo 

estagiário, tendo em vista as condições oferecidas e as tarefas executadas. 

2) Interesse e Aprendizado Prático: considera o interesse e dedicação do estagiário 

pelo melhor aproveitamento do estágio inclusive observando a capacidade e o 

esforço de aprendizagem demonstrada. 
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3) Planejamento e Organização: considera a capacidade de planejar e organizar as 

ações relativas às atividades, tarefas e os objetivos do estágio na empresa ou 

instituição; considerar o rendimento e o atendimento de prazos. 

4) Engenhosidade/Criatividade: considera a capacidade de sugerir, projetar ou 

executar modificações ou inovações, no contexto do estágio, que beneficiem a 

Empresa. 

5) Iniciativa e Independência: Considera a procura por novas soluções sem prévia 

orientação.  

6) Conhecimentos técnicos: Considera os conhecimentos apresentados e que tenham 

se mostrado  adequados para boa execução das tarefas desenvolvidas. 

7) Cooperação e trabalho em equipe: Considera a capacidade de manter-se 

disponível para contribuir com sua ajuda quando solicitada e em sua integração em 

trabalho de equipe, quando for o caso. 

8) Sociabilidade: Considera a capacidade de bem se relacionar com as pessoas. 

9) Liderança: Considera a capacidade de direção e coordenação, fazendo-se seguir ou 

atender com naturalidade. 

10) Pontualidade: Considera o atendimento dos horários a que está sujeito. 

 

As avaliações, do Estágio Supervisionado I e II, respeitarão o calendário semestral 

de avaliações da UFMT-CUR, e serão realizadas pelo(a) Supervisor(a) de Estágios e 

professores orientadores, considerando: 

a) as observações do(a) Supervisor(a) de Estágios, anotadas em Relatório de 

Acompanhamento ou Ficha de Avaliação de Desempenho do(a) aluno(a); 

b) os relatórios bimestrais do(a) aluno(a); 

c) as observações dos supervisores de estágio, anotadas em Relatório Bimestral de 

Acompanhamento ou Ficha de Avaliação de Desempenho, nos casos em que o(a) 

aluno(a), antecipadamente, já estiver em atividade nas organizações concedentes; 

d) a média das notas atribuídas por professores orientadores de área designados ou 

pelo(a) Supervisor(a) de Estágios para atividades vinculadas ao estudo; 

e) as notas atribuídas por professores orientadores de área, designados ou pelo(a) 

Supervisor(a) de Estágios para as atividades específicas, a seguir: 
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Estágio Supervisionado I 

1º Bimestre:  

a) Estágio em Empresas: Definição da área escolhida e Elaboração do 

Diagnóstico de Intenções com Base conceitual: Buscar a reflexões teóricas e elaborar 

5 páginas textuais, seguindo as normas e abordando os autores que falam sobre o 

tema escolhido;  e desenvolvimento da estrutura do relatório da análise SWOT, 

contendo principalmente a Introdução: elaboração de sondagem organizacional e 

sondagem do macro ambiente; e, Caracterização da empresa: Análise de SWOT, 

Quadro e Matriz; 

b) Estágio em Pesquisas: Definição da área de pesquisa e elaboração dos 

objetivos e da metodologia, desenvolvimento de um pré-projeto de pesquisa; 

Finalização do Pré-projeto de pesquisa; 

c) Estágio em Plano de Negócios: Definição do negócio a ser implantado e 

desenvolvimento de um pré-projeto do Plano de Negócios; Finalização da estrutura 

do Plano, sem detalhamento de cada parte integrante. 

 

2º Bimestre: 

d) Estágio em Empresas: Procedimentos Aplicados: Aplicar e relatar como será 

feito o tipo de coleta de dados para se alcançar o objetivo e Cronograma das 

atividades, referencial teórico; Apresentação do Projeto à Banca Examinadora 

(Qualificação); Finalização do Projeto com a Apreciação da Empresa; 

e) Estágio em Pesquisas: Definição da área de pesquisa e elaboração da 

metodologia, referencial teórico. Apresentação do Projeto de Pesquisa à Banca 

Examinadora (Qualificação); Finalização do Projeto de Pesquisa e parecer do 

Professor Orientador; 

f) Estágio em Plano de Negócios: Definição do negócio a ser implantado,  sem o 

detalhamento das partes constituintes do Plano de Negócio; Apresentação do Plano 

de Negócios à Banca Examinadora (Qualificação); Finalização da Estrutura do Plano 

de Negócios sem o detalhamento das partes constituintes e parecer do Professor 

Orientador. 

 

Estágio Supervisionado II 
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1º Bimestre:  

a) Estágio em Empresas: implantação do Projeto na empresa, sob a supervisão 

do responsável pela empresa e acompanhamento do professor Orientador; Finalização 

da implantação do Projeto na empresa e preparação para a coleta dos resultados 

obtidos; 

b) Estágio em Pesquisas: Desenvolvimento da pesquisa com a respectiva coleta 

de dados e parecer do professor Orientador; Preparação dos dados coletados para 

análise e respectivo parecer do professor Orientador; 

c) Estágio em Plano de Negócios: Detalhamento das partes constituintes do 

Plano de Negócios e parecer do professor Orientador; Continuidade do detalhamento 

das partes constituintes do Plano de Negócios com o parecer do professor Orientador. 

 

2º Bimestre;  

d) Estágio em Empresas: Análise dos Resultados obtidos com a implantação do 

projeto (a empresa antes e depois do projeto implantado); Finalização da análise dos 

resultados e considerações finais e preparação do material obtido para utilização na 

realização do Relatório Final; 

e) Estágio em Pesquisas: Análise dos dados coletados; Finalização da análise dos 

dados coletados e considerações finais e preparação do material obtido para utilização 

na realização do Relatório Final; 

f)  Estágio em Plano de Negócios: Continuidade do detalhamento das partes 

constituintes do Plano de Negócios com o parecer do professor Orientador; Finalização 

do detalhamento das partes constituintes do Plano de Negócios com o parecer do 

professor Orientador, e preparação do material obtido para utilização na realização do 

Relatório Final. 

A avaliação do Estagiário pelo seu Professor Orientador além das atribuições acima, 

será resultante da avaliação dos seguintes fatores: 

 

A - Aproveitamento Técnico Profissional - Compreendendo a análise do 

desenvolvimento da capacidade de: análise crítica na interpretação das questões que 

lhe são propostas; discussão dos assuntos que envolvam a sua área de trabalho; 
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redação técnica. Adoção e aplicação da metodologia adequada ao trabalho de 

desenvolvimento; relacionamento da prática com o embasamento teórico.  

 

B - Desenvolvimento das Atividades - Observando os fatores que envolvam 

cumprimento do cronograma estabelecido para os trabalhos; frequência e pontualidade 

aos compromissos e atividades. 

 

C - Ética e Relacionamento - Compreendendo a conduta e o comportamento em 

relação aos preceitos morais, éticos e profissionais, na participação com a sociedade, o 

meio Acadêmico e profissional, a apresentação pessoal adequada e de acordo com o 

meio profissional e empresarial ao qual se encontra inserido; responsabilidade na 

conduta pessoal e profissional com empresas, empresários, profissionais, trabalhos 

desenvolvidos, regimento e patrimônio, relacionamento interpessoal nas situações 

vivificadas. 

 

D - Relatórios de Atividades - Compreendendo: Estruturação, organização do 

relatório, composição do texto, apresentação e distribuição, desenvolvimento, 

capitulação, clareza, capacidade de identificação de problemas e propostas de solução, 

análise, crítica, e, proposta de solução em resposta ao trabalho desenvolvido. 

As observações contidas nos quesitos a, b e c comporão uma nota de Desempenho 

pessoal/profissional, que será atribuída pelo(a) Professor(a) Orientador(a, e caso considere 

oportuno no caso de estágio em empresa, solicitar ao supervisor da empresa seu parecer 

sobre o desempenho do(a) estagiário(a). 

Os Relatórios de Atividades servirão como base no acompanhamento das atividades 

desenvolvidas, bem como, na totalização das horas dispendidas no estágio, a fim de que no 

2º bimestre do Estágio Supervisionado II, o somatório de todas as fases atenda 300 horas, 

determinadas por lei. 

Para embasamento das avaliações bimestrais, os professores orientadores se 

utilizarão das observações anotadas em Relatório de Acompanhamento ou Ficha de 

Avaliação de Desempenho do(a) aluno(a). 



161 
 

 

Todas as notas atribuídas aos itens de avaliação terão valor de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez) e a composição da nota final de cada semestre obedecerá ao mesmo critério das 

disciplinas do curso, inclusive as condições de APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO. 

 

Considerar-se-á REPROVADO(A) o(a) Estagiário(a) que: 

a) Tiver o seu trabalho elaborado por terceiros ou for constatado cópia de outro 

trabalho; 

b) Não atingir o valor mínimo das médias estabelecido pelas Normas da UFMT; 

c) A frequência mínima para aprovação é de 300 horas de Estágio, comprovadas 

pelos Relatórios de Atividades assinados pelo Professor Orientador e 

Supervisor da Empresa, conforme o caso. 

d) Não comparecer para a apresentação do projeto ou equivalente à Banca 

Examinadora, caracterizando desistência do(a) aluno(a) e consequente 

REPROVAÇÃO. 

 

VIII - DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

Compete ao (à) Coordenador (a) de Estágio: 

a) Planejar, organizar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades dos 

Supervisores de Estágio, no âmbito da UFMT/CUR/ICHS/ Curso de Administração; 

b) Baixar normas e instruções aos Supervisores de Estágio; 

c) Negociar, junto à Diretoria e às Coordenações de Cursos, a indicação de 

professores orientadores de áreas para os estagiários; 

d) Definir e divulgar planos e cronogramas da Coordenação de Estágios, com as 

datas-limite para entrega de relatórios e planos de atividades; 

e) Identificar e negociar oportunidades de estágios junto às organizações e/ou 

instituições ou órgãos da comunidade, especializados em realização de estágio; 

f) Celebrar convênios com organizações para concessão de estágios; 

g) Representar a UFMT-CUR como interveniente na celebração de Termos de 

Compromisso de Estágio entre alunos e as organizações concedentes de estágio; 

h) Providenciar o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário, quando a 

Organização Concedente do estágio nos casos de estágio curricular; 
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i) Organizar e manter atualizado um sistema de documentação e cadastramento de 

instituições concedentes de estágios bem como de alunos envolvidos com atividades 

de estágio; 

j) Articular-se com as coordenações de cursos e com a Direção da UFMT/CUR/ICHS 

para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos estágios. 

k) Realizar visitas às organizações com o objetivo de melhor acompanhar o estagiário 

e subsidiar os professores orientadores, quando do impedimento destes. 

 

 

 

IX – DAS ATRIBUIÇÕES DA SUPERVISÃO DE ESTÁGIOS 

Compete aos Supervisores de Estágio: 

a) Coordenar o planejamento, a organização, a execução, o acompanhamento, a 

avaliação e o controle das atividades pertinentes ao estágio, no âmbito do respectivo 

Curso, em conjunto com os professores orientadores, seguindo diretrizes da 

Coordenadoria de Estágios; 

b) Assessorar os professores orientadores por área nos aspectos concernentes aos 

estágios; 

c) Orientar os acadêmicos quanto aos aspectos legais e administrativos referentes às 

atividades de estágio; 

d) Orientar e assessorar os estagiários, fornecendo-lhes, sempre que necessário 

subsídio para a formulação de programas e relatórios; 

e) Efetuar avaliações e emitir notas, conforme estabelecido no sistema de avaliação 

de estágios da UFMT/CUR/ICHS; 

f) Definir, providenciar e disponibilizar para alunos estagiários e professores 

orientadores materiais administrativos necessários (formulários, regulamento...); 

g) Manter devidamente arquivados todos os documentos referentes às atividades de 

estágios e zelar pela sua guarda; 

h) Organizar e divulgar ofertas de estágios, procedendo à escolha dos candidatos, 

quando necessário; 
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i) Dar conhecimento periodicamente à Coordenadoria de Estágio a respeito do 

desenvolvimento das atividades de estágio e apresentar anualmente relatório geral 

de atividades; 

j) Articular-se com a Coordenação de Estágios e com os Professores orientadores por 

área compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos estágios; 

k) Fornecer aos alunos estagiários no caso de estágio supervisionado curricular 

obrigatório, o nº da apólice de seguros contra acidentes, bem como a empresa 

conveniada com a UFMT para esse tipo de cobertura. 

 

X – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) POR ÁREA 

Incumbe ao (à) Professor (a) Orientador (a) pela área: 

a) Proceder ao acompanhamento do estágio e facilitar os meios (materiais, 

metodológicos e humanos) para a realização dos trabalhos; 

b) Orientar os alunos estagiários sob sua responsabilidade: 

c) Na solução de dificuldades e esclarecimento de dúvidas. 

d) Ministrar as aulas voltadas para solucionar as dúvidas dos estagiários, no 

desenvolvimento dos processos das atividades de estágio e equivalentes em suas 

diversas fases e no cumprimento de prazos de apresentação e/ou entrega de 

documentos, planos de negócio, relatórios, e assemelhados; 

e) Analisar e avaliar, para efeito de aprovação, os cronogramas apresentados pelo(a) 

aluno(a); 

f) Efetuar avaliações e emitir notas, conforme estabelecido neste regulamento; 

g) Efetuar os registros do desenvolvimento das atividades de orientação, frequência, 

notas e outras observações; 

h) Participar de reuniões com o Coordenador de Estágios, Supervisor(a) de Estágios 

e/ou Professor(a) Auxiliar, quando necessário; 

i) Encaminhar, problemas relativos aos processos de estágio e/ou assemelhados, no 

nível de sua competência, ou encaminhá-los ao(à) Supervisor(a) de Estágios; 

j) Manter a Supervisão de Estágios informada do andamento dos trabalhos de seus 

orientandos; 
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k) Discutir com o(a) Supervisor(a) de Estágios as propostas didático-metodológicas 

específicas da área de sua competência para promover sua articulação com os 

objetivos do estágio. 

 

XI – DAS ATRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

Caberá à Organização Concedente do estágio: 

a) Celebrar convênio para realização de estágios com a UFMT/CUR/ICHS/Curso de 

Administração; 

b) Selecionar os candidatos a estágio; 

c) Firmar com o(a) aluno(a) estagiário(a) o Termo de Compromisso de Estágio; 

d) Informar ao(à) aluno(a) estagiário(a) as normas da organização; 

e) Designar um(a) Supervisor(a) de Estágios para acompanhar, orientar e avaliar o(a) 

aluno(a) estagiário(a); 

f) Providenciar a APÓLICE DE SEGUROS em favor do estagiário (no caso de estágio 

Extracurricular, ou seja, estágio não obrigatório com remuneração), informando o 

número da Apólice no Termo de Compromisso. 

g) Comunicar à UFMT/CUR/ICHS/Curso de Administração, por escrito, quaisquer 

alterações nas condições estipuladas no Termo de Compromisso firmado com o(a) 

aluno(a) estagiário(a). 

h) Enviar até o mês de setembro de cada semestre a “Ficha de Avaliação de Estágio” 

para o(a) supervisor(a) de estágio da UFMT com as devidas avaliações do estagiário. 

 

XII – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) SUPERVISOR(A)  DE ESTÁGIOS NA 

ORGANIZAÇÃO CONCEDENTE 

É de competência do(a) Supervisor(a) de Estágios responsável pela Organização 

Concedente: 

a) Discutir e opinar sobre a programação de estágio a ser desenvolvida, ajudando o(a) 

aluno(a) estagiário(a) na elaboração do Plano de Estágio; 

b) Promover a integração do(a) aluno(a) estagiário(a) com o ambiente (pessoas, 

locais, normas, equipamentos etc.) da organização; 
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c) Supervisionar, orientar e avaliar o(a) aluno(a) estagiário(a) durante o período de 

estágio, de acordo com programações e sistemas negociados com a 

UFMT/CUR/ICHS/Curso de Administração; 

d) Proceder ao controle da frequência e à avaliação de desempenho do(a) aluno(a) 

estagiário(a), através da FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÀGIO e de acordo com critérios 

e metodologias estabelecidos pela Coordenação de Estágios da 

UFMT/CUR/ICHS/Curso de Administração; 

e) Preencher e assinar formulários e documentos relativos ao acompanhamento e 

avaliação do(a) estagiário(a), fornecidos pela Coordenação de Estágios da 

UFMT/CUR/ICHS/Curso de Administração; 

f) Informar ao(à) Supervisor(a) de Estágios ou ao(à) Professor(a) Orientador(a) da 

área as alterações ocorridas e não previstas na realização do estágio; 

g) Indicar ao(à) Supervisor(a) de Estágios ou ao(à) Professor(a) Orientador(a) da área 

as vagas e condições de realização de estágios existentes na organização (horário, 

local etc.); 

h) Comunicar ao(à) Supervisor(a) de Estágios ou ao(à) Professor(a) Orientador(a) da 

área  necessidades emergenciais detectadas que possam se transformar em 

propostas de trabalho para a UFMT/CUR/ICHS/Curso de Administração. 

 

XIII – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

Ao aluno(a) estagiário(a) compete: 

a) Conhecer a legislação específica que trata do Estágio Supervisionado, seus 

objetivos e o Regulamento de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do Curso 

de Administração/ICHS/CUR/UFMT; 

b) Escolher uma das áreas técnico-profissionais oferecidas para estágios; 

c) Negociar e definir a organização para a realização do estágio; 

d) Providenciar documentação necessária para a regularização do estágio e 

encaminhá-la à Coordenação de Estágios. 

e) Planejar suas atividades com o(a) Monitor(a) de Estágios na organização escolhida 

e submeter o planejamento à aprovação do(a) Supervisor(a) de Estágios; 
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f) Elaborar o Plano de Estágio, em comum acordo com o(a) Monitor(a) de Estágios na 

Organização, com o(a) Professor(a) Orientador(a) por área e com o(a) Supervisor(a) 

de Estágios, e entregá-lo na Coordenação de Estágios; 

g) Participar sistematicamente das atividades de planejamento, acompanhamento e 

avaliação do processo de estágio; 

h) Apresentar-se na organização onde vai estagiar devidamente credenciado; 

i) Cumprir as normas da organização onde estagia; 

j) Cumprir o cronograma definido para o Estágio Curricular; 

k) Apresentar relatórios e/ou documentos que comprovem a realização das 

atividades previstas, conforme exigências da Coordenadoria e/ou Supervisão de 

Estágios, nos prazos estabelecidos, devidamente preenchidos e assinados; 

l) Desenvolver, no Estágio Supervisionado I e II, a elaboração do Relatório de 

Atividades, e entregá-lo na Coordenação de Estágios, no prazo estabelecido; 

m) Apresentar seu projeto ou equivalente à Banca Examinadora no período do 2º 

bimestre do Estágio Supervisionado I, conforme calendário previsto, obtendo 

aprovação como condição de continuidade para a realização do Estágio 

Supervisionado II; 

n) Apresentar no prazo estabelecido o Relatório Final de Estágio, como atividade 

conclusiva do estágio supervisionado; 

o) Agir, em todas as situações, com ética, civilidade e probidade. 

 

O não atendimento do previsto nas normas gerais deste Regulamento implicará no 

não reconhecimento, pela UFMT do Estágio do aluno. Caberá a Coordenação de Estágio, 

mediante avaliação do professor orientador, emitir parecer à Coordenação do Curso para que 

sejam providenciados os encaminhamentos necessários, face ao não reconhecimento do 

Estágio. 

 

XIV – DA INTERRUPÇÃO DO ESTÁGIO 

Terá seu estágio não reconhecido o aluno que não atender ao expresso neste 

Regulamento e nas normas gerais da UFMT. 
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O professor supervisor de estágio da UFMT, ou o supervisor do campo de estágio 

pode requerer a qualquer tempo, a suspensão do estágio, desde que constatada negligência no 

desempenho das atividades previstas no Projeto de Estágio, haja falta não justificada, ou outra 

questão considerada relevante, devendo ser encaminhada a Coordenação de Estágio, por meio 

de documento escrito com as devidas justificativas. 

O(a) aluno(a) estagiário(a) poderá requerer a suspensão de seu estágio por meio de 

documento escrito ao Professor Supervisor, o qual encaminhará à Coordenação do Curso para 

as devidas providências. O trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do curso 

determinam interrupção do estágio. 

 

XIII – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

A matrícula do aluno no Estágio Supervisionado independe do estabelecimento 

prévio do convênio com o local de Estágio. 

Nenhum(a) aluno(a) estagiário(a)  poderá começar o estágio em uma entidade 

receptora sem a elaboração do convênio Padrão com a UFMT/CUR/ICHS/Curso de 

Administração. 

Em caso de rescisão do convênio por parte da entidade receptora, ou pelo discente, 

cabe a este providenciar outra entidade para elaboração de convênio para dar continuidade ao 

Estágio Supervisionado. 

O convênio por parte da entidade receptora só poderá ser assinado pela pessoa 

juridicamente capaz de representar a entidade, sob pena de anulação do estágio realizado. 

O(a) aluno(a) estagiário(a) desde a celebração do convênio até o seu término, é  o 

único responsável  pelas suas atitudes  pessoais  ou  danos materiais que causar na entidade 

receptora. 

Extingue-se o Estágio: 

I- Pela desistência, por escrito, do estagiário; 

II- Pelo abandono do aluno às atividades propostas no cronograma por um período 

superior a 15 (quinze) dias. 

As alterações ao presente Regulamento necessitam de aprovação, por maioria 

simples, dos membros do Colegiado de Curso, através das sugestões efetuadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante – NDE. 
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Os casos não previstos neste Regulamento serão decididos pela Coordenação de 

Estágio Supervisionado, cabendo recurso ao Colegiado do Curso de Administração e, se for o 

caso, aos demais órgãos superiores da UFMT. 

Este Regulamento entre em vigor a partir da data de Aprovação do Projeto 

Pedagógico do Curso de Administração em sua reformulação e publicação, revogando-se 

todas as disposições em contrário. 

Aprovado pelo Colegiado do Curso de Administração do Câmpus de Rondonópolis, 

em Reunião Extraordinária, realizada no dia __/__/___, às __:__ horas, nas dependências da 

Coordenação do Curso, Bloco de Psicologia, Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS, 

do Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR, da Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT, e homologado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), em 

Reunião Ordinária, realizada no dia __/__/__, às __:__ horas, nas dependências da 

__________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE INTENÇÕES – EMPRESA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

DIAGNÓSTICO DE INTENÇÕES 
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IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

RGA:___________________________________ DATA:_____/_____/______ 

CURSO:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:____________________________________________________ 

E-MAIL:_____________________________________________________________________ 

FONE RES:______________ COM:______________ CEL:_____________________ 

INTENÇÃO DE ESTÁGIO 

1. EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________________________________ 

NOME FANTASIA:____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

HOME PAGE:________________________________________________________________ 

E-MAIL:_____________________________________________________________________ 

FONE:______________________________ FAX:___________________________________ 

CNPJ:________________________________IE:____________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:______________________________________________ 

 

 

Enumere duas áreas; com 1 para primeira opção e 2 para segunda opção: 

( ) Administração Geral;   ( ) Administração Financeira; 

( ) Administração de Materiais;  ( ) Administração Mercadológica; 

( ) Administração de Produção/Suprimentos; ( ) Administração de RH. 

O presente diagnóstico é expressão da verdade e reflete em sua íntegra minha intenção de 

estágio, quanto à definição da área de desenvolvimento do Estágio Supervisionado Curricular 

Obrigatório do Curso de Administração/ICHS/CUR/UFMT. 

 

Foto  

3x4 
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Rondonópolis, ____/____/_______   

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

DESPACHO – ÁREA RESERVADA PARA A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

( ) INDEFIRO O PEDIDO 

Justificativa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

( ) DEFIRO O PEDIDO, CONFORME A SEGUIR: 

DEFERIMENTO – SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

O(A) aluno(a) estagiário(a) _______________________________________________ deverá 

realizar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, na área 

_______________________________________________________, sob a orientação do(a) 

Professor(a)________________________________________________________________ e 

minha supervisão. 

Rondonópolis, ______ de _______________________ de ________. 

___________________________________________________ 

Professor Supervisor – Responsável 

 

 Áreas disponíveis como 3ª opção em caso de indeferimento: 

 

( ) Administração Geral 

( ) Administração Financeira 

( ) Administração de Materiais 
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( ) Administração Mercadológica 

( ) Administração de Produção/Suprimentos  

( ) Administração de Recursos Humanos. 
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DIAGNÓSTICO DE INTENÇÕES – PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

DIAGNÓSTICO DE INTENÇÕES 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO 

 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

RGA:_______________________________________________ DATA:_____/_____/______ 

CURSO:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO 

RESIDENCIAL:____________________________________________________ 

E-MAIL:____________________________________________________________________ 

FONE RES:__________________ COM:_________________ 

CEL:_____________________ 
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INTENÇÃO DE ESTÁGIO 

 

PESQUISA 

 

ÁREA ESCOLHIDA (1ª OPÇÃO):_______________________________________________ 

 

TEMA:______________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA:_____________________________________________________________

_ 

 

PROFESSOR ORIENTADOR:_________________________ DE ACORDO:_____________ 

 

ÁREA ESCOLHIDA (2ª 

OPÇÃO):_________________________________________________ 

 

TEMA:______________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR ORIENTADOR:__________________________DE ACORDO:_____________ 

 

O presente diagnóstico é expressão da verdade e reflete em sua íntegra minha intenção de 

estágio, quanto à definição da área de desenvolvimento do Estágio Supervisionado Curricular 

Obrigatório do Curso de Administração/ICHS/CUR/UFMT. 

Rondonópolis, ____/____/_______ 

___________________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 
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DESPACHO – ÁREA RESERVADA PARA A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

( ) INDEFIRO O PEDIDO 

 

Justificativa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

( ) DEFIRO O PEDIDO, CONFORME A SEGUIR: 

 

DEFERIMENTO – SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

 

O(A) aluno(a) estagiário(a) _______________________________________________ deverá 

realizar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, na área 

_______________________________________________________, sob a orientação do(a) 

Professor(a)________________________________________________________________ e 

minha supervisão. 

 

 

Rondonópolis, ______ de _______________________ de ________. 

 

 

___________________________________________________ 

Professor Supervisor – Responsável 
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 Áreas disponíveis como 3ª opção em caso de indeferimento: 

 

( ) Administração Geral 

( ) Administração Financeira 

( ) Administração de Materiais 

( ) Administração Mercadológica 

( ) Administração de Produção/Suprimentos  

( ) Administração de Recursos Humanos. 
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DIAGNÓSTICO DE INTENÇÕES – PLANO DE NEGÓCIOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

DIAGNÓSTICO DE INTENÇÕES 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

RGA:_______________________________________________ DATA:_____/_____/______ 

CURSO:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:____________________________________________________ 

E-MAIL:_____________________________________________________________________ 

FONE RES:__________________ COM:_________________ CEL:_____________________ 

 

 

INTENÇÃO DE ESTÁGIO 

 

PLANO DE NEGÓCIOS 

 

ÁREA ESCOLHIDA (1ª 

OPÇÃO):_________________________________________________ 

 

TEMA:______________________________________________________________________ 

 

JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________ 
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PROFESSOR ORIENTADOR:_________________________ DE ACORDO:_____________ 

 

ÁREA ESCOLHIDA (2ª 

OPÇÃO):_________________________________________________ 

 

TEMA:______________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR ORIENTADOR:__________________________DE ACORDO:_____________ 

 

 

O presente diagnóstico é expressão da verdade e reflete em sua íntegra minha intenção de 

estágio, quanto à definição da área de desenvolvimento do Estágio Supervisionado Curricular 

Obrigatório do Curso de Administração/ICHS/CUR/UFMT. 

Rondonópolis, ____/____/_______ 

___________________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

DESPACHO – ÁREA RESERVADA PARA A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

( ) INDEFIRO O PEDIDO 

Justificativa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

( ) DEFIRO O PEDIDO, CONFORME A SEGUIR: 
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DEFERIMENTO – SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

 

 

O(A) aluno(a) estagiário(a) _______________________________________________ deverá 

realizar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, na área 

_______________________________________________________, sob a orientação do(a) 

Professor(a)________________________________________________________________ e 

minha supervisão. 

 

 

Rondonópolis, ______ de _______________________ de ________. 

 

 

___________________________________________________ 

Professor Supervisor – Responsável 

 

 Áreas disponíveis como 3ª opção em caso de indeferimento: 

 

( ) Administração Geral 

( ) Administração Financeira 

( ) Administração de Materiais 

( ) Administração Mercadológica 

( ) Administração de Produção/Suprimentos  

( ) Administração de Recursos Humanos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ESTÁGIO 

 

Eu, <nome do(a) aluno(a)>, devidamente matriculado(a) no Curso de Administração – 

CUR/ICHS/UFMT, RGA nº _______________________________, DECLARO para os 

devidos fins de direito, que conheço o REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, do Curso de Administração – 

CUR/ICHS/UFMT, e que a carga horária prevista em Lei, na sua obrigatoriedade, é de 300 

(trezentas) horas, como condição enquadrada na Lei 11.788 Art. 2º, § 1o  (Estágio obrigatório 

é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma).  

Declaro ainda estar ciente do cronograma estabelecido para a entrega dos relatórios de 

atividades e demais documentos que compõe a documentação pertinente à realização do 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório. 

Por ser verdade, assino a presente declaração em duas vias de igual teor. 

 

Rondonópolis, _____ de _____________________ de 20____ 

__________________________________________ 

Nome e Assinatura do(a) aluno(a) 

De acordo:______________________________________________ 

Prof. <nome> - Coordenação de Estágio Supervisionado 

Curso de Administração – CUR/ICHS/UFMT 
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Modelo de Declaração da Empresa – Aluno Funcionário 

(Timbre da Empresa) 

Data 

À 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT/ICHS/CUR 

Supervisor de Estágios do Curso de Administração  

Prof. <fulano de tal> 

 

Ref: ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Declaramos que o(a) Sr.(a) _______________________ RG n.º _________________, é 

funcionário da empresa desde __/__/__, e realizou de __/__/__ a __/__/__, com duração de 

________ horas, Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório, nesta Organização, sob 

supervisão do(a) Sr(a). _________________________ (cargo). 

Informamos que não temos restrições de confidencialidade quanto ao conteúdo de seu 

relatório e, desde já, autorizamos sua eventual publicação. 

Ou, se for o caso,  

Solicitamos sigilo absoluto sobre as informações constantes de seu relatório e não 

autorizamos a sua publicação total ou parcial. (Neste caso identificar os itens não liberados). 

 

Nome do Supervisor da Empresa 

 

Cargo 

 

Assinatura (Carimbo da Empresa) 



181 
 

 

Modelo de Declaração da Empresa – Aluno Empresário 

 

 (Timbre da Empresa) 

Data 

À 

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/ICHS/CUR 

Supervisor de Estágios do Curso de Administração. 

Prof._____________________________________ 

Ref:- ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR OBRIGATÓRIO- 

Declaramos que o(a) Sr(a). ___________________________ RG n.º _____________, é 

sócio(a)-proprietário(a) da empresa, e realizou de __/__/__ a __/__/__, com duração de 

________ horas, Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório, nesta Organização, 

conforme programa previamente aprovado por V.Sas.O Estágio foi feito sob a supervisão 

do(a) Sr(a)_______________________. 

Informamos não termos restrições de confidencialidade no conteúdo de seu relatório e, desde 

já, autorizamos sua eventual publicação. 

Ou, se for o caso,  

Solicitamos sigilo absoluto sobre as informações constantes de seu relatório e não 

autorizamos a sua publicação total ou parcial.(Neste caso identificar os itens não liberados) 

 

Nome do Supervisor da Empresa 

 

Cargo 

 

Assinatura (Carimbo da Empresa) 
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ORIENTAÇÃO ÀS EMPRESAS (ALUNOS NÃO EMPREGADOS) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

Rondonópolis-MT, _____ de __________________________ de 20_____ 

 

 

À <nome da empresa> 

A/C Sr(a):___________________________________________ 

 

Ref: Orientação às empresas sobre o Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

Prezado(a) Senhor(a) 

A Coordenação de Estágios do Curso de Administração da Universidade Federal de 

Mato Grosso vem à através desta para esclarecer o pensamento desta faculdade quanto à 

matéria de estágio supervisionado, seguramente objeto de seu conhecimento.  

Independentemente da inclusão do estágio como importante matéria curricular, quem 

primeiro o define como obrigatório são as Diretrizes Curriculares emanadas do Ministério da 

Educação.  

O objetivo primordial do estágio supervisionado é fornecer ao aluno a necessária 

complementação acadêmica. Estagiar significa participar de situações reais de trabalho com 

possibilidade de aplicar ou observar a aplicação das técnicas estudadas durante o curso, em 

uma ou mais áreas tais como Administração Geral, Financeira, Materiais, Adm. 

Mercadológica, Produção/Suprimentos, Adm. Recursos Humanos. Sem o estágio 

supervisionado o aluno não poderá colar grau e obter o registro de seu diploma. 

No aspecto trabalhista, o estagiário não terá qualquer vínculo empregatício 

obrigatório. Tanto o MEC como o Ministério do Trabalho já oficializaram a figura do 

estagiário. O Art. 3º da lei 11.788, de 25/09/2008 – Que dispõe sobre estágios para estudante, 

“O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo 

dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza”  
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Por se tratar de atividade obrigatória sem vínculo empregatício, pode o estagiário 

receber bolsas de complementação, ou outra forma de contraprestação que venha a ser 

acordada, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante em 

qualquer hipótese estar segurado contra acidentes pessoais. A praxe consagrou a Bolsa de 

Complementação Educacional com intuito de auxiliá-lo no transporte, alimentação e outras 

despesas decorrentes do estágio supervisionado.  

Essa bolsa é normalmente estabelecida com base no salário mínimo de vigência no 

País. O valor da bolsa de estágio varia de 1 a 6 salários mínimos e o estagiário em geral 

cumpre 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 

superior,(inciso II do Art. 10 da Lei 11.788). De qualquer forma, a bolsa de Complementação 

Educacional não é obrigatória. 

A responsabilidade acadêmica do estágio é do da Coordenação do Curso de 

Administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis. O Curso nomeia um Professor Orientador por área ligado a matéria básica do 

estágio supervisionado, entretanto, para melhor acompanhamento, a empresa deve também 

nomear um Supervisor Responsável pela empresa. 

O conteúdo do Relatório de Atividades de Estágio que o estudante apresentará á 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT será submetido à apreciação prévia da 

empresa. Esse relatório poderá merecer referência especial para permanência em nossa 

biblioteca ou para publicação. Em razão disto a empresa deverá manifestar expressa 

autorização no formulário apropriado a ser assinado pelo Supervisor. 

Finalmente, enfatizamos que a realização do estágio supervisionado como atividade 

de complementação acadêmica é fundamental para a formação de profissionais mais 

competentes, atualizados e críticos. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

______________________________ 

Coordenação do Curso de 

Administração UFMT/ICHS/CUR 

Prof........................................................ 

______________________________ 

Coordenação Estágios do Curso de 

Administração - UFMT/ICHS/CUR 

Prof........................................................ 
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ORIENTAÇÃO ÀS EMPRESAS (ALUNOS EMPREGADOS) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

Rondonópolis-MT, _____ de __________________________ de 20_____ 

 

À <nome da empresa> 

A/C Sr(a):___________________________________________ 

 

Ref: Orientação às empresas sobre o Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

A Coordenadoria de Estágios Supervisionado da Universidade Federal de Mato 

Grosso - UFMT vem à presença de V.Sa., para esclarecer aspectos sobre o Estágio 

Supervisionado Curricular Obrigatório de nosso aluno, empregado de sua organização. 

Independentemente de julgarmos o estágio como importante matéria curricular, 

quem primeiro o define como obrigatório é o Ministério da Educação, através das Diretrizes 

Curriculares. O objetivo primordial do estágio é fornecer ao aluno a necessária 

complementação prática à formação acadêmica. Estagiar significa participar de situações reais 

de trabalho com possibilidade de aplicar ou observar a aplicação das técnicas estudadas 

durante o curso, em uma ou mais áreas tais como: Administração Geral, Financeira, Materiais, 

Administração Mercadológica, Produção/Suprimentos e Administração de Recursos 

Humanos. 

Sem o Estágio Supervisionado o aluno não poderá colar grau e nem obter o 

registro de seu diploma. 

É primordial enfatizarmos que o estudante durante este período de realização do 

Estágio Supervisionado necessariamente ocupará parte do seu tempo de trabalho no 
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desenvolvimento das atividades prevista no projeto de estágio, bem como, consequentemente, 

realizando uma consultoria para a empresa concedente do referido estágio. 

O objetivo principal desta comunicação reside exatamente na expectativa de 

compreensão de V.Sa. para que seu funcionário, nosso aluno de Administração, tenha acesso 

aos dados necessários para a realização do seu Estágio Supervisionado, permitindo-lhe 

alguma disponibilidade de tempo e facilitando a coleta de informações. A responsabilidade 

acadêmica do estágio é da Coordenação do Curso de Administração da UFMT- Câmpus 

Universitário de Rondonópolis, por meio de um Professor Orientador por área, ligado a 

matéria básica de estágio. Entretanto para acompanhá-lo na empresa e para validação do 

relatório, a empresa deve nomear um Supervisor Responsável pela empresa. 

Finalmente, enfatizamos que a realização do Estágio Supervisionado Curricular 

Obrigatório como atividade de complementação acadêmica é fundamental para a formação de 

profissionais mais competentes, atualizados e críticos. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________ 

Coordenação do Curso de 

Administração UFMT/ICHS/CUR 

Prof........................................................ 

______________________________ 

Coordenação Estágios do Curso de 

Administração - UFMT/ICHS/CUR 

Prof........................................................ 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

Rondonópolis-MT, _____ de __________________________ de 20_____ 

 

À <nome da empresa> 

A/C Sr(a):___________________________________________ 

 

Ref: Apresentação do(a) aluno(a) Estagiário(a) 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

A Coordenação de Estágios do Curso de Administração da Universidade Federal de 

Mato Grosso – Câmpus de Rondonópolis vem à através desta para esclarecer o pensamento 

desta faculdade quanto à matéria de estágio supervisionado, seguramente objeto de seu 

conhecimento.  

Independentemente da inclusão do estágio como importante matéria curricular, quem 

primeiro o define como obrigatório são as Diretrizes Curriculares emanadas do Ministério da 

Educação.  

O objetivo primordial do estágio supervisionado é fornecer ao aluno a necessária 

complementação acadêmica.  

Estagiar significa participar de situações reais de trabalho com possibilidade de aplicar 

ou observar a aplicação das técnicas estudadas durante o curso, em uma ou mais áreas tais 

como Administração Geral, Financeira, Materiais, Mercadológica, Produção/Suprimentos, 

Recursos Humanos. 

É mister enfatizarmos que sem o estágio supervisionado o aluno não poderá colar grau 

e nem obter o registro de seu diploma. 

No aspecto trabalhista, o estagiário não terá qualquer vínculo empregatício 

obrigatório. Tanto o MEC como o Ministério do Trabalho já oficializaram a figura do 

estagiário. O Art. 4º da lei 6494 diz: “O estagiário não cria vínculo empregatício de qualquer 
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natureza e o estagiário poderá receber Bolsas, ou outra forma de contraprestação que venha a 

ser acordada, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante em 

qualquer hipótese estar segurado contra acidentes pessoais”. 

A praxe consagrou a Bolsa de Complementação Educacional com intuito de auxiliá-lo 

no transporte, alimentação e outras despesas decorrentes do estágio supervisionado. Essa 

bolsa é normalmente estabelecida com base no salário mínimo de vigência no País.  

O valor da bolsa de estágio varia de 1 a 6 salários mínimos e o estagiário em geral 

cumpre um mínimo de 60 horas e máximo de 220 horas por mês. De qualquer forma, a bolsa 

de Complementação Educacional não é obrigatória. 

A responsabilidade acadêmica do estágio é da Coordenação do Curso de 

Administração da Universidade Federal de Mato Grosso – Câmpus de Rondonópolis. É 

nomeado(a) um(a) Professor(a) Orientador(a) por área da matéria básica do estágio 

supervisionado, entretanto, para melhor acompanhamento, a empresa deve nomear um 

Supervisor Responsável. 

O conteúdo do Relatório de Estágio que o estudante apresentará á Universidade 

federal de mato Grosso - UFMT será submetido à apreciação prévia da empresa. Esse 

relatório poderá merecer referência especial para permanência em nossa biblioteca ou para 

publicação. Em razão disto a empresa deverá manifestar expressa autorização no formulário 

apropriado a ser assinado pelo Supervisor. 

Finalmente, enfatizamos que a realização do estágio supervisionado como atividade de 

complementação acadêmica é fundamental para a formação de profissionais mais 

competentes, atualizados e críticos. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

______________________________ 

Coordenação do Curso de 

Administração UFMT/ICHS/CUR 

Prof........................................................ 

______________________________ 

Coordenação Estágios do Curso de 

Administração - UFMT/ICHS/CUR 

Prof........................................................ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

 

TERMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

 

Convênio que entre si celebram a <nome da 

empresa> e a UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO-UFMT, Câmpus 

Universitário de Rondonópolis - CUR/ICHS, 

para oferecimento de estágios de estudantes, 

com fundamento na Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008. 

 

A <nome da EMPRESA, CNPJ>, representada por <cargo e nome do representante da 

EMPRESA>, doravante designada CONCEDENTE; e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO – UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS, 

estabelecida na Rodovia Rondonópolis – Guiratinga, Km 6, BR 270, CEP 78.735-901, na 

cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CNPJ/MF nº 33004540/0001-00, neste ato 

representada pelo(a) Profª Me. Neide Santos da Silva, Coordenador(a) do Curso de 

Administração – CUR/ICHS/UFMT,  adiante designada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

resolvem firmar o presente Convênio, nos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto  

A CONCEDENTE poderá conceder estágio a alunos regularmente matriculados na 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT, Câmpus Universitário de 

Rondonópolis- CUR/ICHS, e que venham frequentando, efetivamente, o Curso de 

Administração. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Metas a serem atingidas 
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O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, especialmente nas 

áreas de formação inicial do administrador, visando articulação entre teoria e prática no 

sentido de proporcionar aperfeiçoamento cultural e científico e conhecimento crítico da 

realidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Obrigações da INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Compete à UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT, Câmpus 

Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS: 

3.1 - estabelecer normas e procedimentos para cumprimento do estágio; 

3.2 - supervisionar o estágio de alunos; 

3.3 - estabelecer critérios para o credenciamento de seus supervisores; 

3.4 - analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local de estágio, 

visando à realização de aprendizado na perspectiva da teoria e da prática; 

3.5 - encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual este não poderá 

iniciar o estágio. 

CLÁUSULA QUARTA - Obrigações da CONCEDENTE 

Compete à CONCEDENTE: 

4.1 - proporcionar ao estagiário, condições adequadas à execução de estágio; 

4.2 - garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que se refere 

ao horário de supervisão realizada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – 

UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS; 

4.3 - proporcionar ao estagiário, experiências válidas para a complementação do ensino e da 

aprendizagem, bem como o material para sua execução, ressalvada a autonomia científica do 

trabalho desenvolvido; 

4.4 - aceitar o credenciamento dos supervisores de acordo com a cláusula 3.3; 

4.5 - garantir aos supervisores credenciados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO – UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS a realização da 

supervisão, se necessária; 

4.6 - garantir, mediante a participação dos supervisores, orientação quanto ao 

desenvolvimento do projeto, programa e atividade; 
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4.7 - prestar, oficialmente, todo o tipo de informações sobre o desenvolvimento do estágio e 

da atividade do estagiário que venham a se fazer necessárias, ou sejam solicitadas pela 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT, Câmpus Universitário de 

Rondonópolis – CUR/ICHS.  

CLÁUSULA QUINTA - Da relação jurídica de estágio 

A realização do estágio, por parte do estudante, não acarretará vínculo empregatício de 

qualquer natureza. 

5.1. Fica a critério exclusivo da CONCEDENTE o estabelecimento de qualquer forma de 

contraprestação ao estagiário, a ser definida no TERMO DE COMPROMISSO, e cujo 

pagamento lhe será feito diretamente, com base no total mensal de horas de estágio. 

5.2. A importância referente à bolsa, por não ter natureza salarial, não se enquadra no regime 

do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e não sofrerá qualquer desconto, 

inclusive previdenciário, exceção feita à retenção do imposto de renda na fonte, quando 

devido. 

5.3. O estagiário deverá estar segurado contra acidentes pessoais, cujos custos serão 

suportados pela CONCEDENTE, quando se tratar de estágio remunerado. 

CLÁUSULA SEXTA - Termo de Compromisso 

Será firmado, com interveniência obrigatória da UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO – UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS, Termo de 

Compromisso que, relativamente a cada estágio, particularizará a relação jurídica especial 

existente entre o estudante-estagiário e a CONCEDENTE, bem como os recursos financeiros 

destinados a suportar a eventual concessão de bolsa. 

6.1. Tanto o estudante estagiário como a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

– UFMT, Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS, de comum acordo, poderão 

desistir da realização do estágio, no curso deste, formalizando a desistência. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Vigência 

O presente convênio vigorará por <informar prazo – mínimo de seis meses e máximo de 

cinco anos>, a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA OITAVA - Denúncia 

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
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8.1. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do 

Convênio, as responsabilidades relativas à conclusão dos estágios em curso e demais 

obrigações. 

CLÁUSULA NONA - Do Foro 

Para dirimir eventuais dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação do 

presente Convênio, fica eleito o foro de Rondonópolis, com exclusão de qualquer outro, 

mesmo privilegiado. 

E por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo em 2 (duas) 

vias de igual teor e para um só efeito. 

 

Rondonópolis, ____ de __________________________ de 201__ 

 

____________________________________ 

CONCEDENTE (nome e cargo) 

 

___________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT 

Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR/ICHS 

Coordenação do Curso de Administração 

 

Testemunhas:  Contato do Concedente 

  Telefone:  

  Email: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT, Câmpus Universitário de 

Rondonópolis – CUR/ICHS, estabelecida na Rodovia Rondonópolis – Guiratinga, Km 6, BR 

270, CEP 78.735-901, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CNPJ/MF nº 

33004540/0001-00, neste ato  representada pelo(a) Profª Me. Neide Santos da Silva, 

Coordenador (a) do Curso de Administração - CUR/ICHS/UFMT, adiante designada 

Instituição de Ensino INTERVENIENTE e o(a) ESTAGIÁRIO 

___________________________________________, estudante, residente à 

__________________________________________________________ na cidade de 

________________________________________________________, Estado de 

__________________________________, portador da cédula de identidade RG. no/série 

_______________________, CPF no __________________, telefone para contato: 

______________, aluno do Curso de Administração, matrícula no ____________________, e 

como CONCEDENTE a empresa ____________________________________________ com 

endereço à __________________________________________________, na cidade de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CNPJ nº ________________________, celebram o 

presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURRICULAR OBRIGATÓRIO, que se vincula ao convênio para Realização de Estágio 

Supervisionado Curricular Obrigatório firmado entre a CONCEDENTE e a Instituição de 

Ensino INTERVENIENTE, nos termos da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, conforme 

as condições a seguir: 

1. O estágio terá duração de ____ (_______) meses/ano a começar 

em___/___/___ terminando em ___/___/___ que poderá ser eventualmente prorrogado ou 

modificado por documento complementar, desde que qualquer das partes peça rescisão, por 

escrito, com 05 (cinco) dias de antecedência. O estagiário não terá vínculo empregatício de 

qualquer natureza com a CONCEDENTE em razão deste TERMO DE COMPROMISSO. 
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2. No período de estágio, o estagiário cumprirá ____ (_______) horas por semana. 

O horário de estágio será combinado de acordo com as conveniências mútuas, ressalvadas as 

horas de aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos e as limitações dos meios de 

transportes. 

3. A CONCEDENTE designa o Sr. __________________________, que ocupa o 

cargo de _______________________, para ser o SUPERVISOR INTERNO do Estágio que 

será por ele programado. 

4. A INSTITUIÇÃO DE ENSINO designa o (a) Professor(a) 

_________________________, para ser o ORIENTADOR do Estágio que será por ele(a) 

orientado(a) e supervisionado(a). 

5. O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir fielmente a programação do estágio, 

salvo impossibilidade da qual a CONCEDENTE será previamente informada. 

6. O ESTAGIÁRIO poderá receber BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL a critério da CONCEDENTE (casos em que o estagiário não tenha vínculo 

empregatício com a empresa), com intuito de auxiliá-lo no transporte, alimentação e outras 

despesas decorrentes do estágio supervisionado. Essa bolsa é normalmente estabelecida com 

base no salário mínimo de vigência no País. O valor da bolsa de estágio varia de 1 a 6 salários 

mínimos e o estagiário em geral cumpre 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no 

caso de estudantes do ensino superior,(inciso II do Art. 10 da Lei 11.788). De qualquer forma, 

a bolsa de Complementação Educacional não é obrigatória. 

7. No caso do não recebimento da Bolsa de Complementação Educacional, 

quando, em razão da programação do estágio, o aluno tiver despesas extras, a 

CONCEDENTE providenciará o seu pronto reembolso. 

8. O ESTAGIÁRIO está segurado contra acidente, pela Apólice de Seguros - APC 

número _________________________________________ do(a) 

_________________________________, cujo prêmio será de responsabilidade da 

CONCEDENTE. 

9. O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir as normas e os regulamentos internos da 

CONCEDENTE. Pela inobservância dessas normas, o ESTAGIÁRIO responderá por perdas e 

danos e a rescisão do compromisso. 
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10. O ESTAGIÁRIO deverá informar de imediato e por escrito à CONCEDENTE 

qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na instituição de Ensino 

INTERVENIENTE, ficando ele responsável por quaisquer despesas causadas pela ausência 

dessa informação. 

11. A Instituição de Ensino INTERVENIENTE supervisionará o estágio de 

conformidade com os seus regulamentos internos, ficando o ESTAGIÁRIO sujeito a essa 

regulamentação, por meio de plano e relatório de estágio. 

12. O estágio será realizado em conformidade com o seguinte PLANO DE 

ATIVIDADES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o 

assinam em 3 (três) vias, na presença de duas testemunhas para todos os fins e efeitos de 

direito. 

 

Rondonópolis, _____ de ______________ de 20___ 

 

       ALUNO(A) ESTAGIÁRIO (A) 

 

CONCEDENTE (nome, cargo e carimbo) 

 

 

Prof.<fulano de tal> 

Curso de Administração – 

CUR/ICHS/UFMT 

INTERVENIENTE 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ 

 

____________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

 

 

 

EU, <nome do(a) professor(a)>, Professor(a) e Orientador(a) do Curso de 

Administração, aceito orientar o(a) Aluno(a) <nome do(a) aluno(a)>, RGA <nº>, 

devidamente matriculado no Curso de Administração – ICHS/CUR/UFMT, durante o período 

de desenvolvimento do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório. 

Declaro ainda ter ciência do Regulamento e Normas referentes ao 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do Curso de 

Administração – ICHS/CUR/UFMT. 

 

Rondonópolis, _____ de ______________ de 2014 

 

______________________________                    ___________________________ 

Estagiário (a)                                             Professor(a) Orientador(a) 

 

De acordo: 

 

__________________________________________ 

Coordenador(a) do Curso de Administração 

ICHS/CUR/UFMT 
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MODELO DE RELATÓRIO DE VISITAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

RELATÓRIO DE VISITA DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Empresa: ___________________________________________________________ 

Estagiário (a): ________________________________________________________ 

Área: _______________________________________________________________ 

Orientador: __________________________________________________________ 

 

RELATO DO PROFESSOR ORIENTADOR: 

 

 

 

Rondonópolis; ___de ____________ de 20___. 

___________________________________ _______________________________ 

                Visto do Aluno         Visto do Supervisor da Empresa 

 

 

____________________________________ _______________________________ 

 Assinatura do Professor Orientador       Visto do Supervisor de Estágio 
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MODELO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO AO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Acadêmico (a):_______________________________________________________ RGA: 

__________________________Sem: _________________Ano:___________ 

Área de atuação: _____________________________________________________ Professor 

Orientador: __________________________________________________ 

Data e 

Tempo de 

Orientação 

Atividades propostas pelo(a) 

orientador(a) e visto do 

acadêmico(a) em concordância 

Atividades realizadas pelo(a) 

acadêmico(a) e parecer do(a) 

orientador(a) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Rondonópolis, _____de_____________________de 20____. 

____________________________________ ______________________________ 

       Estagiário(a)      Prof. Orientador 



 
 

 

 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Regulamento de Trabalho de Curso 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO (TC) DE BACHARELADO EM 

ADMINISTRAÇÃO DA UFMT – CÂMPUS RONDONÓPOLIS 

(Minuta das alterações do Regulamento anterior) 

 

 

 

 

 

Rondonópolis – Mato Grosso 

2015 
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Regulamento do Trabalho de Curso (TC) de Bacharelado em Administração da UFMT 

– CÂMPUS RONDONÓPOLIS 

 

CAPÍTULO I 

Disposições preliminares 

   

Art. 1º. Este Regulamento disciplina as atividades relacionadas com a elaboração do Trabalho 

de Curso - TC de Bacharelado em Administração da UFMT - Câmpus de Rondonópolis, a ser 

integralizado no sétimo e oitavo semestre letivo, como requisito indispensável para a 

conclusão do curso. 

 

Art. 2º. O TC será desenvolvido pelo acadêmico individualmente na modalidade monografia, 

artigo científico ou plano de negócios devidamente orientado por um professor do Curso de 

Administração e aprovado em Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO II 

Das Definições 

 

Art. 3º. Para os efeitos deste Regulamento considera-se: 

 

a) Monografia - a produção de texto a partir de tema específico e relacionado com a área da 

Administração, devendo conter pesquisa científica; 

 

b) Artigo - o trabalho científico que, substituindo a monografia, permite aprofundamento no 

tema proposto, preocupando-se prioritariamente com o conteúdo sobre a forma e aprovado 

pela Banca Examinadora. 

 

c) Plano de Negócios - O Trabalho de Curso - TC do Curso de Administração poderá ser 

realizado através da elaboração de um Plano de Negócios que deverá preferencialmente 

propor um negócio novo, ou uma forma nova de se fazer algo.  O aluno deverá colocar em 

prática conceitos teóricos da administração, empreendedorismo, planejamento estratégico, 

administração financeira, marketing, formulação de estratégias, além de suas habilidades de 

criatividade e criação de conhecimentos. 
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CAPÍTULO III 

Do Trabalho de Curso (TC) 

Art. 4º. Para todos os efeitos, o TC é uma disciplina curricular do sétimo e oitavo semestres 

letivos (TC1 e TC2 respectivamente) e os(as) alunos(as) deverão se matricular regularmente 

nesta disciplina, desde que tenham sido aprovados nos Estágios Supervisionados I e II, os 

quais são pré-requisitos do TC. 

 

Inciso I – Em caráter de excepcionalidade, a Coordenação do Curso de Administração poderá 

autorizar a realização do TC sem o enquadramento no referido artigo. 

 

Inciso II – Considerando o inciso acima, o aluno poderá desenvolver uma pesquisa científica 

teórica (não prática) desde que devidamente aprovada pelo professor orientador e que seu 

resultado, seja gratificante para o curso. 

 

Inciso III - O TC necessariamente deverá contemplar, salvo exceção considerada no inciso I: 

§ 1º. As atividades desenvolvidas nos Estágios I e II, considerando o conteúdo completo do 

projeto, principalmente, referencial teórico, metodologia e Análise dos Resultados Obtidos; 

§ 2º.  O TC depois de finalizado será apresentado em Banca Examinadora, em data 

previamente estabelecida, composta por três membros, sendo o professor Orientador o 

presidente da Banca e mais dois membros internos escolhidos a critério da coordenação do 

Curso. 

Art. 5º. O Trabalho de Curso será orientado por professor integrante do corpo docente do 

Curso de Administração – ICHS/CUR/UFMT. 

 

Art. 6º. Qualquer que seja a modalidade de Trabalho de Curso deverá ser realizado 

individualmente. 

 

Art. 7º. O(a) aluno(a) deverá entregar obrigatoriamente três cópias do Trabalho de Curso 

impresso com capas específicas (Capa Dura) de acordo com a resolução do curso, sendo: 01 

entregue para orientador, 01 para coordenação de curso e 01 para a biblioteca (devidamente 

autorizada pelo aluno), além de mais duas cópias digitalizadas em  arquivo em CD no formato 

PDF. 
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CAPÍTULO IV 

Objetivos do Trabalho de Curso 

 

Art. 8º. São objetivos gerais do Trabalho de Curso: 

a) propiciar oportunidade de demonstrar habilidade intelectual na discussão de um tema;  

b) promover o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica;  

c) estimular a pesquisa e a produção científicas, propiciando ao aluno contato com o processo 

de investigação.  

d) incentivar a prestação de serviços de relações públicas que promova a empregabilidade dos 

discentes. 

e) promover a interação entre teoria e prática sedimentando os conhecimentos obtidos. 

 

CAPÍTULO V 

Das Atribuições 

 

Seção I 

Do coordenador do Trabalho de Curso de Administração 

 

Art. 9º. Compete ao coordenador de TC: 

a) nomear os orientadores do Trabalho de Curso, considerando as indicações dos alunos, 

disponibilidade e áreas de conhecimento dos professores; 

b) convocar reuniões com os orientadores para o cumprimento das normas constantes deste 

Regulamento; 

c) aprovar os projetos de regulamentos complementares para elaboração de outras 

modalidades de TC; 

d) propor alterações a este Regulamento; 

e) decidir os recursos interpostos contra decisões dos orientadores; 

f) interpretar este Regulamento e resolver os casos omissos. 

g) comparecer as reuniões do colegiado de curso.  
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h) Coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras e definir cronograma de 

avaliação dos trabalhos a cada ano letivo. 

Parágrafo único. O Coordenador de TC dispõe de 04 (quatro) horas semanais de encargos 

para cumprir sua função.  

Art. 10. Para a aprovação do acadêmico na disciplina de TC será necessário pelo menos 128 

horas aulas dedicadas ao seu desenvolvimento e conclusão, incluso também as horas 

destinadas a orientação.  

Parágrafo único. Será considerado reprovado o acadêmico que não concluir 128 horas letivas 

ou não obtiver nota mínima sete (7,0) para aprovação em banca avaliadora. 

 

Seção II 

Da direção do ICHS 

 

Art. 11. Compete à direção do Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS julgar em grau 

de recurso as decisões do coordenador do curso. 

 

Seção III 

Do Professor Orientador 

 

Art. 12. O professor orientador integra o corpo docente do Curso de Administração, com 

titulação mínima de especialista e, preferencialmente, atuar na área de conhecimento sobre o 

que versa o trabalho.   

Parágrafo único. O professor orientador de Trabalho de Curso dispõe de 2 (duas) horas 

semanais para cumprir sua função.  

 

Art. 13. Somente será permitida mudança de orientador observando: 

a) aquiescência expressa do professor orientador atual; 

b) aprovação do coordenador do curso; 

c) imediata assunção da orientação por outro professor que preencha as exigências 

regulamentares. 

 

 



203 
 

 

Art. 14. Compete ao professor orientador: 

a) orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases, bem 

como atender aos orientandos semanalmente nos horários previamente fixados ou aprovados 

pela coordenação; 

b) orientar e esclarecer o aluno no início, durante o desenvolvimento e na finalização do 

projeto, observando as normas regulamentares; 

c) presidir as bancas examinadoras dos trabalhos de seus alunos, assinando as atas de 

encerramento e o Trabalho de Curso do qual fez parte como orientador; 

d) comparecer às reuniões convocadas pelo coordenador de curso para discutir organização, 

planejamento, desenvolvimento e avaliação do TC; 

e) encaminhar a composição da banca examinadora 30 (trinta) dias antes do final do semestre 

letivo para o Coordenador do TC; 

f) assumir o compromisso de orientar até no máximo 05 (cinco) trabalhos simultaneamente;  

g) adotar, no âmbito de sua competência, as medidas necessárias para o efetivo cumprimento 

deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

Do discente 

 

Art. 15. Cabe ao discente escolher livremente seu orientador de acordo com a relação 

publicada pela coordenação de TC, de acordo com as áreas de atuação, limitando-se em cinco 

(05) o número de trabalhos por professor. 

 

Art. 16. A responsabilidade integral do discente pela elaboração do Trabalho de Curso não 

exime o orientador da obrigação de desempenhar adequadamente suas atribuições. 

 

Art. 17. Cabe ao discente: 

a) definir o professor orientador e o tema de seu Trabalho de Curso até 30 (trinta) dias após o 

inicio do 7º semestre letivo.  

b) comparecer aos encontros convocados pelo professor orientador ou coordenador de curso, 

no horário fixado, para discussão e aprimoramento da pesquisa; 

c) cumprir o calendário divulgado para entrega de projetos, relatórios e redação final do 

trabalho; 
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d) elaborar a versão final do Trabalho de Curso de acordo com este Regulamento e instruções 

do professor orientador; 

e) cuidar da revisão ortográfica e gramatical do trabalho com o auxílio de profissionais, se 

necessário; 

f) entregar três cópias do trabalho encadernadas em espiral na secretaria da coordenação até 

dez (10) dias antes da data designada para defesa; 

g) comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender seu trabalho junto 

à banca designada de acordo com o cronograma elaborado pela coordenação de curso; 

h) efetuar as correções sugeridas pelos membros da banca até quinze (15) dias após a defesa; 

i) entregar ao professor orientador três cópias do Trabalho de Curso impresso com capas 

específicas (Capa Dura) de acordo com a resolução do curso, sendo: 01 entregue para 

orientador, 01 para coordenação de curso e 01 para a biblioteca, além de mais duas cópias 

digitalizadas em arquivo em CD no formato PDF, até o décimo quinto (15) dia após a defesa, 

com as correções sugeridas pelos membros da banca avaliadora; 

j) cumprir as determinações do professor orientador e da coordenação do curso. 

 

CAPÍTULO VII 

Da estrutura formal e material do trabalho 

 

Seção I 

Disposição geral 

 

Art. 18. A elaboração do Trabalho de Curso, em forma de monografia, artigo ou plano de 

negócio depende de prévia aprovação do respectivo projeto. 

 

Art. 19. O projeto de pesquisa para a realização do Trabalho de Curso cumprirá às regras 

estabelecidas neste Regulamento, complementadas por sugestões do orientador, aplicando-se, 

no que couberem, os critérios técnicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

sobre documentação. 

Art. 20. Será permitida mudança de tema, somente mediante a apresentação de outro, até 

trinta (30) dias após o início do período letivo, e aprovação do professor orientador. 

Parágrafo único. Não se considera modificação de tema a elaboração de pequenas alterações 

que não comprometam as linhas básicas do trabalho. 
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Seção II 

Da Monografia 

Art. 21. O TC no formato de monografia terá no mínimo doze (12) páginas de fundamentação 

teórica, excetuando-se pré-texto e o pós-texto. Compõem a estrutura da monografia os 

seguintes elementos: 

I Parte Externa: 

 Capa (obrigatório), 

 Lombada (opcional). 

 

II Parte Interna: 

 Elementos Pré-textuais 

o Folha de rosto (obrigatório),  

o Errata (opcional),  

o Folha de aprovação (obrigatório),  

o Dedicatória(s) (opcional),  

o Agradecimentos(s) (opcional),  

o Epígrafe (opcional),  

o Resumo na língua vernácula (obrigatório),  

o Resumo em língua estrangeira (obrigatório), 

o Lista de ilustrações (opcional),  

o Lista de tabelas (opcional),  

o Lista de abreviaturas e siglas (opcional),  

o Lista de símbolos (opcional), e; 

o Sumário (obrigatório). 

 

 Elementos Textuais 

o Introdução, 

o Desenvolvimento, 

o Conclusão. 

 Elementos Pós-textuais 
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o Referências (obrigatório), 

o Glossário (opcional),  

o Apêndice(s) (opcional),  

o Anexo(s) (opcional), e,  

o Índice(s) (opcional).  

 

Seção III 

Do Artigo Científico 

 

Art. 22. O artigo científico terá no mínimo dezesseis (16) páginas de conteúdo, considerando-

se como insumo base, as atividades desenvolvidas nos Estágios I e II, as quais também 

servirão também como insumo base no desenvolvimento da monografia. A estrutura de um 

artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

 

 Elementos pré-textuais 

o Capa (obrigatório); 

o Folha de Rosto (obrigatório) 

o Folha de Aprovação (obrigatório); 

o Dedicatória (opcional); 

o Agradecimentos (opcional); 

o Epígrafe (opcional); 

o Listas (opcional); 

o Sumário 

o título, e subtítulo (se houver); 

o nome(s) do(s) autor(es); 

o resumo na língua do texto (obrigatório); 

o palavras-chave na língua do texto (obrigatório). 

 Elementos textuais 

o Introdução ou considerações iniciais 

o Desenvolvimento (referencial teórico, procedimentos metodológicos, 

apresentação e análise dos resultados) 

o Conclusão ou considerações finais 

 Elementos pós-textuais 

o título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira; 
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o resumo em língua estrangeira (obrigatório); 

o palavras-chave em língua estrangeira (obrigatório); 

o nota(s) explicativa(s); 

o referências (obrigatório); 

o glossário (opcional); 

o apêndice(s) (opcional); 

o anexo(s) (opcional). 

 

Seção III 

Do Plano de Negócios 

 

Art. 23 - O Trabalho de Curso de Administração poderá ser realizado através da elaboração de 

um Plano de Negócios que deverá preferencialmente propor um negócio novo, ou uma forma 

nova de se fazer algo.  

  

§1º - O aluno deverá colocar em prática conceitos teóricos da administração, 

empreendedorismo, planejamento estratégico, administração financeira, marketing, 

formulação de estratégias, além de suas habilidades de criatividade e criação de 

conhecimentos. 

 

§2º - O Plano de Negócios obedecerá a seguinte estrutura:  

 

I Parte Externa: 

 Capa (obrigatório), 

 Lombada (opcional). 

 

II Parte Interna: 

 Elementos Pré-textuais 

o Folha de rosto (obrigatório),  

o Errata (opcional),  

o Folha de aprovação (obrigatório),  

o Dedicatória(s) (opcional),  
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o Agradecimentos(s) (opcional),  

o Epígrafe (opcional),  

o Resumo na língua vernácula (obrigatório),  

o Resumo em língua estrangeira (obrigatório),e; 

o Sumário (obrigatório). 

 

 Elementos Textuais (obrigatórios) 

o Introdução (considerações iniciais sobre a oportunidade de realização do plano) 

o Desenvolvimento (referencial teórico, proposta: Sumário Executivo; 

Introdução ao Plano de Negócios; O Mercado - análise do mercado; O Produto 

- produtos e serviços, estratégia de marketing, plano operacional; A Empresa - 

análise estratégica, descrição da empresa, plano de recursos humanos; e, As 

Finanças - plano financeiro). 

o Conclusão. 

 

 Elementos Pós-textuais 

o Referências (obrigatório), 

o Glossário (opcional),  

o Apêndice(s) (opcional),  

o Anexo(s) (opcional), e,  

o Índice(s) (opcional).  

 

CAPÍTULO VIII 

Dos sistemas de avaliações 

 

Art. 24. Serão adotados os seguintes critérios para atribuição de notas: 

 

I. No TC1: 

a) a nota será atribuída sobre o projeto de TC e o início da elaboração do trabalho, delimitado 

pelo cronograma de atividades, pelo professor orientador. 
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II. No TC2: 

a) a nota será atribuída pela avaliação do Rascunho do TC pelo professor orientador e 

considerando-se a média aritmética simples obtida sobre a avaliação de cada membro da 

banca examinadora do trabalho completo na apresentação pública do trabalho. 

 

Parágrafo Único. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média aritmética simples 

igual ou superior a sete (7,0) e nota obtida na banca avaliadora, igual ou superior a sete (7,0). 

 

Art. 25. Ao trabalho plagiado será atribuída nota zero (0,0), sem prejuízo de outras sanções 

civis, administrativas e criminais. 

 

Parágrafo único. Será atribuída nota zero (0,0) ao aluno não submetido à qualificação ou 

banca examinadora. 

 

CAPÍTULO IX 

Da banca examinadora 

 

Seção I 

Disposições gerais 

 

Art. 26. O Trabalho de Curso será apresentado oralmente perante banca examinadora 

composta pelo professor orientador, que a preside, e por mais dois outros professores por ele 

convidado. 

§ 1º. Poderá integrar a banca examinadora professor de outro curso com interesse na área de 

abrangência da pesquisa ou ainda professor convidado. 

 

§ 2º. Será fornecido certificado ao professor participante de banca examinadora na condição 

de convidado. 

 

Art. 27. Não comparecendo o professor convidado, o professor orientador, comunicando o 

fato à coordenação do curso de administração, poderá providenciar designação de outra data 

de realização da Banca, compatível com o calendário acadêmico. 
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Art. 28. A sessão de apresentação do trabalho será pública, sendo vedado aos membros da 

banca examinadora torná-los públicos antes da defesa. 

 

Art. 29. A coordenação de curso publicará um cronograma de datas e horário das defesas 

monográficas de todos os alunos sob sua orientação, em período compreendido até o término 

do semestre letivo para as providências necessárias. 

 

Art. 30. Os membros da banca examinadora receberão cópias dos trabalhos no mínimo cinco 

(5) dias antes da data designada para apresentação. 

 

Seção II 

Da defesa perante a banca examinadora 

 

Art. 31. O aluno terá até vinte (20) minutos para expor o trabalho, destinando-se dez (10) 

minutos para arguição por cada componente da banca examinadora. 

  

Parágrafo único. Ao aluno serão concedidos dez (10) minutos para responder às arguições. 

 

Art. 32. Encerradas a exposição, as arguições e a manifestação final do aluno, os membros da 

banca examinadora se reunirão em sessão secreta para atribuir notas individuais, cuja média 

será a nota do segundo bimestre da disciplina.  

 

Parágrafo único. Será utilizada ficha de avaliação para atribuição das notas, considerando-se o 

texto escrito, a exposição oral e as respostas aos questionamentos. 

 

Art. 33. A avaliação final, assinada pelo orientador, pelos professores convidados e aluno, 

será registrada em ata.  
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CAPÍTULO X 

Das providências em caso de reprovação 

 

Art. 34. O aluno que não entregar o trabalho, não comparecer para apresentação oral sem 

motivo justificado ou não alcançar média igual ou superior a sete (7,0) estará 

automaticamente REPROVADO. 

 

Art. 35. O aluno reprovado poderá optar por continuar com a mesma abordagem do tema ou 

orientador, devendo, em qualquer caso, matricular-se em turma disponível para o semestre 

seguinte. 

 

Art. 36. O aluno poderá recorrer da reprovação, ao coordenador do curso, no prazo de dois (2) 

úteis a partir da data da divulgação oficial do resultado. 

 

CAPÍTULO XI 

Do Plágio 

 

Art. 37. O Trabalho de Curso no qual, comprovadamente, for constatado plágio será, sem 

recurso, considerado REPROVADO. A comprovação deverá ser realizada pelo Professor 

Orientador e/ou demais avaliadores, indicando a fonte da qual o aluno de forma inadequada 

retirou as informações sem as devidas citações ou indicações. 

Parágrafo Único - O aluno que tiver seu Relatório reprovado por plágio deverá matricular-se 

novamente no oitavo semestre do curso e elaborar novo TC sob a orientação de Professor do 

Curso ao qual pertence, estando ainda sujeito a todas as normas expostas na Lei de Direitos 

Autorais. 

CAPÍTULO XI 

Disposições Finais 

Art. 38. Sem prejuízo das regras legais, o Trabalho de Curso deverá atender às normas 

constantes deste Regulamento e guardar inteira vinculação com o Curso de Administração. 
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Art. 39. O discente que, ao início do oitavo semestre não procurar um professor para orientar 

o seu trabalho, será determinado um professor orientador pela Coordenação do curso de forma 

a garantir que nenhum dos alunos regularmente matriculados fique sem orientação.  

 

Parágrafo único. Para substituir o professor orientador o aluno terá um prazo de dez (10) dias, 

contados da nomeação para procurar outro professor que aceite orientar o trabalho em área do 

conhecimento escolhida pelo aluno, desde que o professor escolhido pertença ao quadro de 

docentes da UFMT e, preferencialmente, trabalhe no curso de Administração. 

Art. 40. As alterações ao presente Regulamento necessitam de aprovação, por maioria 

simples, dos membros do Colegiado de Curso, através das sugestões efetuadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante – NDE. 

Art. 41. Os casos não previstos neste Regulamento serão decididos pela Coordenação de 

Trabalho de Curso (TC), cabendo recurso ao Colegiado do Curso de Administração e, se for o 

caso, aos demais órgãos superiores da UFMT. 

Art. 42. Este Regulamento entre em vigor a partir da data de Aprovação do Projeto 

Pedagógico do Curso de Administração em sua reformulação e publicação, revogando-se 

todas as disposições em contrário. 

Aprovado pelo Colegiado do Curso de Administração do Câmpus de Rondonópolis, em 

Reunião Extraordinária, realizada no dia __/__/___, às __:__ horas, nas dependências da 

Coordenação do Curso, Bloco de Psicologia, Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS, 

do Câmpus Universitário de Rondonópolis – CUR, da Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT, e homologado pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG/UFMT). 
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MODELO DO TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Trabalho de Curso - TC 

 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

EU, <nome do(a) professor(a)>, Professor(a) e Orientador(a) do Curso de 

Administração, aceito orientar o(a) Aluno(a) <nome do(a) aluno(a)>, RGA <nº>, 

devidamente matriculado no Curso de Administração – ICHS/CUR/UFMT, durante o período 

de desenvolvimento do Trabalho de Curso – TC. 

Declaro ainda ter ciência do Regulamento e Normas referentes ao 

desenvolvimento do Trabalho de Curso – TC do Curso de Administração – 

ICHS/CUR/UFMT. 

Rondonópolis, _____ de ______________ de 20____ 

 

_____________________________                    ____________________________ 

Aluno(a)                                   Professor(a) Orientador(a) 

 

 

 

De acordo: 

 

__________________________________________ 

Coordenador(a) do Curso de Administração 

ICHS/CUR/UFMT 
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MODELO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Trabalho de Curso - TC 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO AO ALUNO 

Aluno (a):____________________________________________________________ RGA: 

__________________________Sem: _________________Ano:___________ 

Área de atuação: _____________________________________________________ Professor 

Orientador: __________________________________________________ 

Data e 

Tempo de 

Orientação 

Atividades propostas pelo(a) 

orientador(a) e visto do 

acadêmico(a) em concordância 

Atividades realizadas pelo(a) 

acadêmico(a) e parecer do(a) 

orientador(a) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Rondonópolis, _____de_____________________de 20____. 

____________________________________ ______________________________ 

         Aluno(a)      Prof. Orientador 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTORIA DO TC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Trabalho de Curso - TC 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

DECLARO a quem possa interessar, que o Trabalho de Curso (TC), uma das exigências 

necessária à colação e concessão do Grau de Bacharel em Administração, junto a UFMT – 

Universidade Federal de Mato Grosso que eu,............................................... (NOME DO 

ALUNO), matrícula nº......................, RG. nº. ......................................, SSP-MT e CPF 

nº.....................................................: 

1. Apresentei à Coordenação do Trabalho de Curso (TC) em Administração, do Curso de 

Administração/ICHS/CUR/UFMT, sob o título 

“..........................................................................................”, é de minha autoria; 

2. Que toda e qualquer referência contida no corpo do texto foi usada apenas como 

fundamentação e complementação, não tendo, o mesmo sido copiado, plagiado ou 

reproduzido de nenhuma outra espécie, uma vez que é fruto apenas das minhas 

palavras e criações.  

3. Estar ciente das implicações penais e civis bem como das sanções administrativas que 

implicam o presente Trabalho de Curso, dentre estas a Constituição Federal art. 5º, 

XXVIII, Código Civil, Código Penal, Lei 10.695/2003, a Lei 9.609/98, Lei 9.610/98, e 

demais referências legislativas, podendo a qualquer tempo o presente trabalho ser 

julgado e sofrer qualquer punição e até mesmo desconsideração e anulação, quando 

houver clara e evidente infração ao direito autoral daquele que se sentir lesado pelo 

presente trabalho. 

Diante de todo o exposto, firmo a presente DECLARAÇÃO em duas vias de igual teor. 

Rondonópolis-MT, _____ de ______________ de 20___. 

_________________________________ 

(Nome e Matrícula do Aluno) 
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MODELO DE FICHA DE AVALIAÇÃO – MEMBROS AVALIADORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Trabalho de Curso - TC 

BANCA EXAMINADORA – FICHA DE AVALIAÇÃO 

Aluno(a):___________________________________________ 

Matrícula:_______________ 

Data:..../..../......HORÁRIO DE INÍCIO: _______________ TÉRMINO:______________ 

 

Professor 

Avaliador:_______________________________________________________________ 

Itens de avaliação: (nota de 0 a 10) 

I- QUANTO A INTRODUÇÃO: 

       - Caracterização da Organização e seu Ambiente. 

       - Situação problemática da empresa. 

 - Definição do tema e do problema de pesquisa ou do estudo. 

 - Justificativa / relevância. 

       - Objetivos Geral e Específicos. 

II- QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: 

- Coerência na Fundamentação Teórica, atualização e adequação ao tema. 

- O conteúdo apresentado é relevante contribuindo na formação do Acadêmico e da 

Organização. 

- Os procedimentos e métodos de trabalho ou do estudo são descritos e analisados 

adequadamente. 

III- QUANTO A CONCLUSÃO: 

- A Conclusão faz referência ao problema, objetivos e fundamentos metodológicos e 

teóricos. 

- As recomendações são coerentes com o trabalho realizado. 

IV- QUANTO A METODOLOGIA: 

- O trabalho apresenta-se de acordo com as Normas da Metodologia estabelecidas pela 

UFMT e ABNT. 

V- QUANTO A APRESENTAÇÃO: 

- Segurança nas explicações dos conteúdos e resposta às arguições. 

VI- QUANTO A ESTRUTURA DO TRABALHO: 

- O trabalho expressa com clareza e coerência: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

 

OBSERVAÇÕES DO AVALIADOR EM RELAÇÃO AO TRABALHO: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

NOTA:_________________ (________________________________) 

__________________________________________________________ 

Professor Avaliador 
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MODELO DE FICHA DE AVALIAÇÃO – ORIENTADOR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Trabalho de Curso - TC 

 

BANCA EXAMINADORA – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Aluno(a):__________________________________________ 

Matrícula:_______________ 

Data:..../..../.........      HORÁRIO DE INÍCIO:_______________ 

TÉRMINO:______________ 

 

Professor Orientador:______________________________________________________ 

Item de avaliação: (nota de 0 a 10) 

- O(A) Acadêmico(a) envolveu-se, interessou-se, buscou informações, orientação no 

processo de desenvolvimento do trabalho. 

OBSERVAÇÕES DO ORIENTADOR EM RELAÇÃO AO TRABALHO: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

NOTA:_________________ (________________________________) 

__________________________________________________________ 

Professor Orientador 
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MODELO DE AUTORIZAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS - CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - ICHS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Trabalho de Curso - TC 

 

AUTORIZAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu, ___________________________, aluno(a) do Curso de Administração, da Universidade 

Federal de Mato Grosso – Câmpus de Rondonópolis, matriculado(a) sob o nº 

RGA____________________ e autor(a) do Trabalho de Curso (TC), tipo monografia, 

realizado sob o título “________________________________”, AUTORIZO esta Instituição 

de Ensino Superior – UFMT/CUR/ICHS/Curso de Administração, a publicar na íntegra ou em 

partes, a matéria sob o título acima, assumindo total responsabilidade pelo seu conteúdo. 

Nada mais havendo a declarar, assino a presente autorização em duas vias de igual teor. 

 

 

  Rondonópolis, ___de _______________ de 20_____ 

 

 

 

 

 

  _______________________________________ 

    NOME DO(A) ALUNO(A) 

    CPF: _______________ 
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