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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Administração oferecido 

pela Faculdade Alves Faria. Nele estão aglutinadas todas as decisões e a sistemática de 

construção da estrutura curricular do curso, delineando-se as orientações estratégicas, de acordo 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação Administração, diretrizes 

institucionais expressas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e exigências do mercado. 

O Ensino Superior, em qualquer sociedade, representa um dos fatores de 

desenvolvimento econômico e é um dos pilares da educação por toda a vida dos indivíduos. 

Além de criar conhecimentos, é o instrumento principal da transmissão da experiência cultural 

e científica de qualquer sociedade. Além disso, devido à inovação e ao avanço tecnológico, as 

economias de todos os países exigem cada vez mais profissionais competentes, que possuam 

conhecimentos de nível superior (DELORS, 1996). Isso apresenta a importância do ensino 

superior para a colaboração com o desenvolvimento econômico, bem como na preparação de 

indivíduos competentes para o alcance do sucesso profissional e pessoal. 

A Faculdade Alves Faria  investe continuamente no aprimoramento do projeto 

pedagógico de seus cursos de graduação, especialmente no curso de Administração, propondo-

se a formar administradores para lidar com o novo mundo empresarial, dando ênfase à tomada 

de decisões rápidas, ao uso de novas tecnologias, ao relacionamento interpessoal, ao profundo 

conhecimento nas áreas de finanças, produção, marketing, logística, gestão de pessoas a uma 

ampla visão de negócios.  

A elaboração do Projeto Pedagógico do do curso de Admiministração é fruto de uma 

série de esforços conjugados, envolvendo pesquisa de mercado, corpo docente da Instituição, 

segmentos da Sociedade e especialistas da área. É o documento que imprime direção geral ao 

curso, ao mesmo tempo em que destaca suas especificidades e singularidades, apresentando o 

funcionamento do curso de uma forma clara e transparente, determinando suas prioridades e 

estabelecendo estratégias de trabalho.  

O Projeto Político Pedagógico do curso de Administração é o documento que imprime 

direção geral ao curso, ao mesmo tempo em que destaca suas especificidades e singularidades, 

apresentando o funcionamento do curso de uma forma clara e transparente, determinando suas 

prioridades e estabelecendo estratégias de trabalho e se divide em dez seções, a saber: 
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1. Caracterização da Instituição  

2. Caracterização do Curso 

3. Concepção do Curso 

4. Organização didático-pedagógica 

5. Eixos de formação e estrutura curricular 

6. Administração acadêmica 

7. Recursos humanos do Curso 

8. Instalações físicas 

9. Biblioteca 

10. Planejamento econômico-financeiro 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 Breve histórico da Instituição 

 

A Faculdade Alves Faria (ALFA), mantida pelo Centro Educacional Alves Faria Ltda. 

(CENAF), localizada na Avenida Perimetral Norte, n. 4.129, Vila João Vaz, na cidade de 

Goiânia (GO), é integrante do grupo empresarial José Alves, grupo com 51 anos atuando em 

diversos segmentos de mercado no Estado de Goiás, dentre eles a concessão da fabricação e 

distribuição dos produtos Coca-Cola para os Estados de Goiás e Tocantins.  

A ALFA surge no cenário da Educação Superior como uma instituição voltada para o 

ensino de Administração e Gestão de Negócios, visando suprir a crescente demanda local e 

regional de pessoal qualificado em gerência executiva, estabelecendo, como premissa principal, 

a qualidade de ensino, tendo como referência as melhores escolas de Ensino Superior do País. 

A Instituição foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 443, de 31 de março de 2000, 

iniciando suas atividades acadêmicas em agosto do mesmo ano, com base em dispositivo 

constante de seu Regimento Geral e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº. 9.394/96), com fundamento legal nas Portarias de autorização do MEC.  

Em Goiânia, a ALFA encontra-se instalada em três unidades, oferecendo os seguintes 

cursos de Graduação: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comércio Exterior, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Telecomunicações, Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo), Comunicação Social 

(Habilitação em Publicidade e Propaganda), Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e 

Turismo.  

A escola de Master Business Administration – MBA´s é divida em cursos nas áreas de 

Negócios, Engenharia e Tecnologias, Direito e Educação. Na área de Negócios a ALFA 

oferece: 

1. Especialização em Planejamento Tributário;  

2. MBA em Comunicação Integrada e Novas Mídias;  

3. MBA em Desenvolvimento de Pessoas; 

4. MBA em Empreendedorismo e Novos Negócios; 

5. MBA em Gerenciamento de Projetos; 

6. MBA em Gestão de Franquias; 

7. MBA em Gestão do Mercado Imobiliário - Em parceria com SECOVI-GOIÁS; 

http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/especializacao-em-planejamento-tributario
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-comunicacao-integrada-e-novas-midias
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-desenvolvimento-de-pessoas
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-empreendedorismo-e-novos-negocios
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-gerenciamento-de-projetos
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-gestao-de-franquias
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-gestao-do-mercado-imobiliario---em-parceria-com-secovi-gois
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8. MBA em Gestão Estratégica de Negócios; 

9. MBA em Gestão Estratégica em Marketing; 

10.  MBA em Operações Logísticas; 

11. MBA em RH Estratégico com Ênfase em Gestão de Riscos Trabalhistas - Em    

parceria com Grupo DESTRA; 

12. MBA Executivo em Contabilidade Estratégica Empresarial - Em parceria com Grupo 

DESTRA; 

13. MBA Executivo em Controladoria com Ênfase em IFRS e Gestão de Custos; 

14. MBA Executivo em Finanças Corporativas e Relações com Investidores; 

15. MBA Executivo em Formação de Lideranças; 

16. MBA Executivo em Gestão Contábil com Ênfase em Auditoria e Perícia - Em 

parceria com Grupo DESTRA; 

17. MBA Executivo em Gestão Contábil com Ênfase em Consultoria - Em parceria com 

Grupo DESTRA; 

18. MBA Executivo em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais - Em 

parceria com Grupo DESTRA; 

19. MBC - Master in Business Communication; 

20. MBA em Gestão Empresarial - Em parceria com HSM Educação. 

MBA´s da área de Engenharia e tecnologia: 

1. Especialização em Arquitetura e Engenharia de Software; 

2. Especialização em Engenharia de Redes de Telecomunicações; 

3. Especialização em Engenharia Eletrônica de Automação; 

4. Especialização em Tecnologias e Desenvolvimento Web; 

5. MBA em Engenharia de Produção; 

6. MBA em Governança de Tecnologia da Informação - Em parceria com 

SINDINFORMATICA. 

MBA´s da área de Direito: 

1. Especialização em Advocacia Cível e Direito Processual Civil; 

2. Pós-Graduação em Direito da Criança e do Adolescente - em parceria com a Escola 

Superior de Magistratura. 

MBA´s da área da Educação: 

1. Pós-Graduação em Docência Universitária; 

2. Pós-Graduação em Educação Infantil; 

http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-gestao-estrategica-de-negocios
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-gestao-estrategica-em-marketing
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-operacoes-logisticas2
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-rh-estrategico-com-nfase-em-gestao-de-riscos-trabalhistas---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-rh-estrategico-com-nfase-em-gestao-de-riscos-trabalhistas---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-contabilidade-estrategica-empresarial---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-contabilidade-estrategica-empresarial---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-controladoria-com-nfase-em-ifrs-e-gestao-de-custos
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-financas-corporativas-e-relacoes-com-investidores
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-formacao-de-liderancas
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-gestao-contabil-com-nfase-em-auditoria-e-pericia---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-gestao-contabil-com-nfase-em-auditoria-e-pericia---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-gestao-contabil-com-nfase-em-consultoria---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-gestao-contabil-com-nfase-em-consultoria---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-gestao-de-comercio-exterior-e-negocios-internacionais---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-executivo-em-gestao-de-comercio-exterior-e-negocios-internacionais---em-parceria-com-grupo-destra
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mbc---master-in-business-communication
http://www.hsmeducacao.com.br/Associados/alfa/Cursos/Detalhe/46/MBA-HSM-em-Gestao-Empresarial--Turma-em-2013
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/especializacao-em-arquitetura-e-engenharia-de-software
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/especializacao-em-engenharia-de-redes-de-telecomunicacoes
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/especializacao-em-engenharia-eletronica-de-automacao
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/especializacao-em-tecnologias-e-desenvolvimento-web
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-engenharia-de-producao
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-governanca-de-tecnologia-da-informacao---em-parceria-com-sindinformatica
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/mba-em-governanca-de-tecnologia-da-informacao---em-parceria-com-sindinformatica
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/especializacao-em-advocacia-civel-e-direito-processual-civil
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/pos-graduacao-em-direito-da-crianca-e-do-adolescente---em-parceria-com-a-escola-superior-de-magistratura
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/pos-graduacao-em-direito-da-crianca-e-do-adolescente---em-parceria-com-a-escola-superior-de-magistratura
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/pos-graduacao-em-docencia-universitaria
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/pos-graduacao-em-educacao-infantil
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3. Pós-Graduação em Gestão Escolar; 

4. Pós-Graduação em Psicopedagogia. 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu possui dois cursos de Mestrado 

Profissionalizante, são eles: 

 

Mestrado em Desenvolvimento Regional: autorizado pela Portaria nº 550, de 4 junho de 

2007, e reconhecido pela Portaria nº. 1140, de 10 de setembro de 2008, tendo obtido conceito 3 

(três) nas avaliações da CAPES. O conjunto de disciplinas e atividades do Programa oferece 

instrumentos para a análise dos recursos naturais e sociais e dos processos sócio-ambientais e 

seus impactos. Proporciona ferramentas para o planejamento e gestão do território e de 

empreendimentos públicos e privados nos diferentes setores socioeconômicos. Esse 

instrumental permite ao mestrando desenvolver a sua dissertação com aplicabilidade na 

realidade estudada, trazendo importantes contribuições para a compreensão e encaminhamento 

de soluções de questões relacionadas ao desenvolvimento regional. Oferece duas linhas de 

pesquisa: Análise e Políticas de Desenvolvimento Regional e Gestão Estratégica de 

Empreendimentos. O Mestrado de Desenvolvimento Regional da Faculdade ALFA tem 

conquistado reconhecimento da comunidade acadêmica pelo alto nível de preparação de seu 

Corpo Docente, pela excelência dos conteúdos das suas disciplinas e pelos projetos e pesquisas 

acadêmicas e aplicadas que vem desenvolvendo. 

 

Mestrado em Administração: com duas linhas de pesquisa: Gestão Integrada de Mercado e 

Gestão Integrada de Finanças. Área de concentração em Gestão Estratégica. Com conceito 3 

de acordo com o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a 

seleção dos alunos é composta por Redação de Tema ligado à Área de Concentração e Linhas 

de Pesquisa (eliminatória), Análise de Currículo Lattes, Análise de Projeto (não eliminatório), 

Prova de Inglês (não eliminatório). São aceitos financiamentos por bolsas, como as da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O coordenador do curso é o Dr. Bento 

Alves da Costa Filho e tem prazo mínimo de 24 meses. A taxa de inscrição custa R$100 reais. 

As aulas são aos sábados das 08h às 19h. Os créditos são compostos de 32 mais 12 da 

dissertação totalizando 44. 

http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/pos-graduacao-em-gestao-escolar
http://www.alfa.br/pos-graduacao/cursos/pos-graduacao-em-psicopedagogia
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
http://www.alfa.br/mestrado/linhas.php
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Na prestação dos serviços educacionais a que se propõe, A Faculdade Alves Faria  

atende, nas suas unidades de Goiânia, a aproximadamente 5.000 alunos, mobilizando um 

quantitativo de mais 148 colaboradores técnico-administrativos e 175 professores.  

O Corpo Docente é formado por professores criteriosamente selecionados, levando-se 

em conta sua trajetória profissional e acadêmica e titulação adequada às áreas de atuação em 

cada um dos cursos oferecidos, sendo composto, em sua maioria, por professores especialistas, 

mestres e doutores. O pessoal técnico-administrativo passa, sistematicamente, por programas 

de treinamento, desenvolvidos pelo setor de Recursos Humanos, com o objetivo de fornecer o 

suporte necessário aos Docentes e Discentes. 

As unidades da Faculdade ALFA primam por oferecer instalações cuidadosamente 

preparadas e adequadas à sua atividade fim, com espaços destinados às atividades acadêmicas, 

administrativas, esportivas, de cultura e lazer, além de áreas de convivência para professores e 

alunos.  

As salas de aula são climatizadas e dimensionadas para acolher os alunos, observando-

se uma área individual de 1,60 m² por aluno, equipadas com carteiras do tipo universitário, com 

assento acolchoado, quadro branco para uso de pincel e quadro verde para giz.  

As unidades da Faculdade ALFA oferecem a seus professores e alunos infraestrutura 

tecnológica de acesso direto e contínuo à Internet a partir das estações de trabalho instaladas 

em todos os laboratórios de informática, na sala dos professores, na biblioteca e na área 

administrativa. Encontra-se, também, disponível aos usuários, nas dependências das unidades o 

serviço de acesso à rede sem fio (Wireless).  

Reforçando o desejo de manter e ampliar seus investimentos no Ensino Superior e 

considerando a experiência bem sucedida nas unidades de Goiânia, o Centro Educacional Alves 

Faria (CENAF) adquiriu, em 2009, duas outras instituições, sediadas na capital de São Paulo: a 

Faculdade Autônoma de Direito (FADISP) e a Faculdade Joana D’Arc.  

A Faculdade ALFA adotam como princípio filosófico a formação de valores 

democráticos e de cidadania, aliada à produção de saberes. Essa concepção pressupõe uma 

Instituição de Ensino Superior voltada para a formação de cidadãos que sejam capazes de 

responder aos desafios postos pelos novos tempos, em condições não só de atuar nas 

comunidades locais, mas também de compreender o contexto sociocultural regional, nacional e 

mundial. 

A Unidade Bueno, o curso de Adminsitração é oferecido em uma área de 4.323,79 m², 

com espaços destinados às atividades acadêmicas e administrativas, concebida de para atender, 
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progressivamente, às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação e às necessidades das 

atividades de pesquisa e extensão, com espaços destinados às salas de aula, laboratórios de 

informática, laboratórios específicos dos cursos, biblioteca e salas administrativas.  

Nesse sentido, a ALFA disponibiliza, mantém e atualiza, permanentemente, sua 

infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos para atender às demandas dos novos 

tempos, ciente da importância de contribuir para a produção de conhecimentos que promovam 

o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

 

1.2 Mantenedor: denominação e localização  

CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA – CENAF 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3272 5002 

E-mail: presidencia@alfa.br 

 

1.3 Mantida: denominação e localização 

Nome: FACULDADE ALVES FARIA – ALFA 

Endereço: Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

Goiânia – Goiás – CEP 74445-190 

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3272 5002 

E-mail: alfa@alfa.br 

 

1.4 Diretor-Superintendente  

Prof. Nelson de Carvalho Filho 

 Graduado em Administração de Empresas – FAES  

 MBA em Gestão de Negócios: Faculdade Alves Faria – ALFA  

Endereço:  

Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

CEP 74445-190 - Goiânia – Goiás –  

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3272 5002 

E-mail: nelsondecarvalhofilho@alfa.br 

 

1.5 Diretora Regional de Operações Goiás 

mailto:presidencia@alfa.br
mailto:alfa@alfa.br
mailto:nelsondecarvalhofilho@alfa.br
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Profª Ma. Fabine Évelin Romão Pimentel 

 Graduada em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI 

 Graduada em Administração pela Faculdade Alves Faria ALFA 

 Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI  

Endereço:  

Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

CEP 74445-190 - Goiânia – Goiás –  

Fone: 0800 621080 – Fax: (62) 3272 5015 

E-mail: fabine.pimentel@alfa.br 

 

1.6 Coordenadora do Curso  

Prof. Ma. Maria Regina da Silva Lima  

Formação acadêmica:  

 Mestre em Desenvolvimento Regional, pela Faculdade Alves Faria- ALFA 

 MBA em  Gestão Estratégica de Pessoas – UniEvangélica  

 MBA em Gestão Estratégia do Varejo – Gama Filho  

 Bacharel em Administração de Empresas, pela Faculdade Nossa Senhora Aparecida – 

FANAP.  

Endereço:  

Av. Perimetral Norte, 4.129 – Vila João Vaz 

CEP 74445-190 - Goiânia – Goiás  

Fone: 9214-2250 – Fax: (62) 3272 5034 

E-mail: maria.lima2@alfa.br 

  

mailto:fabine.pimentel@alfa.br
mailto:maria.lima2@alfa.br
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 Contextos socioeconômicos locais e regionais 

 

A partir de 1960, a Região Centro-Oeste passa a viver um quadro de evolução que 

permite integrá-la à economia nacional. Deste modo, de um produto regional, que em 1960 

chegava apenas a 2,46% do PIB nacional, em 1999 a Região já alcançava a marca de 6,44% do 

PIB brasileiro. Nesse movimento, foi decisiva a participação do Estado, por meio de programas 

de desenvolvimento e de infraestrutura e de incentivos fiscais e creditícios, iniciativas lideradas 

pela Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO). 

Nos últimos 20 anos, a Região Centro-Oeste passou a ser referência nacional em termos 

de potencial agrícola. O conjunto integrado pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Goiás e Distrito Federal, que constitui, hoje, a Região Centro-Oeste, abrange uma 

superfície de 1.612.077,2 km², com uma população de 14.058.094 mil habitantes, segundo o 

Censo Demográfico de correspondentes a 7,4% do total de habitantes do País. 

A economia da Região Centro-Oeste tem apresentado crescimento semelhante à média 

nacional, por isso, há vários anos, a participação relativa na produção brasileira está 

estabilizada em 8,9% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do IPEA. Sendo a maior 

produtora de soja, sorgo, algodão em pluma e girassol, a segunda maior produtora de arroz e a 

terceira na produção de milho, além de possuir o maior rebanho bovino do País, a Região 

Centro-Oeste é considerada o celeiro brasileiro, tendo a agroindústria como o setor mais 

importante e que mais cresce na Região. 

Situado na Região central do Brasil, Goiás possui localização privilegiada, fazendo 

fronteira com diversos estados brasileiros. O Estado de Goiás, atualmente com cerca de 6,003 

milhões de habitantes, predominantemente jovens, apresenta uma taxa de urbanização superior 

à média nacional, com cerca de 90,30% de sua população residindo na zona urbana. 

Devido à sua baixa densidade demográfica, contando com pouco mais de 17,65 

habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2010), é um Estado que atrai migração, já que 

possui grande potencial de acomodação. Entretanto, tem uma característica peculiar, pois 

concentra duas regiões metropolitanas: uma em torno da capital do Estado; e, outra, no entorno 

de Brasília.   

Goiás vive uma importante fase em seu desenvolvimento econômico, alterando suas 

características eminentemente agrícolas para se tornar um Estado industrializado, com 
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destaque, nessa fase de transição, para o desenvolvimento da agroindústria e do setor de 

serviços.   

Segundo a SEPLAN Goiás em 2008 foram adicionados à economia goiana R$ 10.065 

bilhões, valor que, em comparação com 2007, representa o maior incremento desde 1995. Com 

o resultado, Goiás se manteve na nona posição entre os maiores PIBs do País. No período de 

2002 a 2008, o PIB goiano acumula taxa de crescimento de 34,19%, contra média nacional de 

27,93%. A taxa média anual de crescimento do período em Goiás é de 5,02%, superando a 

nacional de 4,19%. Em 2008, o PIB goiano participou com 2,48% do total nacional. 

O avanço da economia goiana em 2008 foi influenciado pela agropecuária, que 

apresentou crescimento de 19,12%. A agricultura registrou excelente desempenho, com 

acréscimo de 32,04%. O ano foi marcado pela recuperação dos preços agrícolas e expansão da 

produção das principais culturas – soja, feijão, milho e cana de açúcar – devido ao cenário 

internacional favorável e às boas condições climáticas.  

Já o setor industrial teve elevação de 5,71%, com destaque para a indústria extrativa 

mineral, que cresceu 16,18%, puxada pela produção de cobre, ouro, cobalto e níquel. A 

construção civil teve taxa de crescimento de 8,24%. Influenciada pelo aumento da renda 

familiar e do emprego, e maior oferta de crédito imobiliário. A indústria de transformação 

cresceu 6,16%, devido à diversificação de suas atividades. Já o segmento de eletricidade e água 

teve taxa negativa de 1,95%, por causa da queda na geração de energia. Estado de Goiás entre 

os quatro maiores responsável pela produção de grãos do País, contribuindo para o incremento 

da agroindústria local. 

No contexto nacional, Goiás ocupava, em 2008, a 9ª colocação no ranking da economia 

brasileira, com, ampliando sua participação para 2,48% da formação do PIB brasileiro, sendo 

sua distribuição per capita de R$  12.878,52 mil por habitante. Atualmente, Goiás ocupa a 

primeira posição na formação do PIB da Região Centro-Oeste, participando com pouco menos 

de 47%. 

 

2.2 Trabalho e Rendimento 

 

Em Goiás, a População em Idade Ativa (PIA) era de 5.018 milhões de pessoas em 2009. 

Deste total, 2.433 milhões são homens e 2.584 milhões são mulheres. Na zona urbana residem 

4.473 milhões pessoas e na zona rural residem 545 mil de pessoas. 
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A População Economicamente Ativa (PEA), em 2009 era composta por 3.300 milhões 

de pessoas, sendo 1.847 milhão de homens e 1.454 milhão de mulheres. Na zona urbana são 

2.900 milhões de participantes da PEA e 401 mil na zona rural. 

Do total das pessoas ocupadas, 15,65% estão na atividade agrícola, 14,82% na indústria, 

9,12% na construção, 17,77% no comércio e reparação e 42,64% nas demais atividades. 

Quanto à posição na ocupação, 58,83% são empregados, 8,99% trabalhadores domésticos, 

20,47% trabalham por conta própria, 4,89% são empregadores, 2,90% não são remunerados, 

3,79% trabalham na produção para próprio consumo e 0,12% são trabalhadores na construção 

para o próprio uso. 

No período de janeiro a dezembro de 2009, foram gerados 34.404 empregos celetistas 

em Goiás, segundo dados do Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

As atividades econômicas que contribuíram para o resultado positivo foram: serviços 

(18.297 postos), que participou com 53,18% do total de empregos gerados, comércio (6.723 

postos), com 19,54%, e indústria de transformação (5.262 postos), responsável por 15,29% dos 

novos postos. O dinamismo do setor serviços em 2009 pode ser atribuído à elevação em todos 

os seis segmentos que o integram, com destaque para administração de imóveis, com 7.545 

novas ocupações, alojamento e alimentação, com 6.367, e transporte e comunicação, com 

abertura de 2.227 vagas no mercado formal. 

No comércio, destacou-se comércio varejista, com 5.643 novas vagas, com destaque 

para comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (736 postos), comércio a varejo e 

por atacado de veículos automotores (716 postos) e Comércio varejista especializado de 

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (570 postos). 

Já na indústria de transformação, os melhores desempenhos foram registrados em 

fabricação de produtos alimentícios (3.252 postos), fabricação de produtos químicos e 

farmacêuticos (1.426 postos) e indústria de madeira e mobiliário (378 postos). Os destaques nas 

subatividades econômicas ficaram por conta de fabricação de álcool (1.293 postos), fabricação 

de medicamentos para uso humano (618 postos) e fabricação de laticínios (600 postos). 

A necessidade de inserção no cenário econômico mundial com condições minimamente 

asseguradas de que o país apresente-se com o que tem de melhor em termos de vantagens 

competitivas tem sido objeto da discussão e deliberação por parte dos setores públicos e 

privados, por intermédio de iniciativas de médio e longo alcance.  Nesse sentido, está em curso 

um processo de diagnóstico a partir do qual foram estabelecidas algumas metas a fim de 
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incrementar uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior brasileira1, tendo como 

objetivo: 

O aumento da eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de tecnologias 

com maior potencial de indução do nível de atividade e de competição no comércio 

internacional. Ela estará focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, 

aumento da capacidade de inovação das empresas brasileiras e expansão das 

exportações. Esta é a base para uma maior inserção do país no comércio internacional, 

estimulando os setores onde o Brasil tem maior capacidade ou necessidade de 

desenvolver vantagens competitivas, abrindo caminhos para inserção nos setores mais 

dinâmicos dos fluxos de troca internacionais. A Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior não é uma iniciativa isolada. Ela faz parte de um conjunto de ações 

que compõem a estratégia de desenvolvimento apresentada no documento Orientação 

Estratégica de Governo: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social. Essa 

política está articulada com os investimentos planejados para a infraestrutura e com os 

projetos de promoção do desenvolvimento regional (IPEA, 2003, p. 4). 

 

O diagnóstico sobre as graves assimetrias existentes entre as regiões brasileiras remete a 

uma discussão de fundo sobre a capacidade econômica de cada uma dessas regiões e também 

sobre os obstáculos estruturais ou não, que impedem o pleno desenvolvimento de tais vocações. 

Assim, a idéia de um desenvolvimento sustentável global, em termos de Brasil, passa 

inexoravelmente pelo estabelecimento de uma política regional que contribua para: 

Uma maior integração nacional e para a redução das disparidades regionais entre 

estados e sub-regiões. Especialmente relevantes são seus elos de articulação com a 

integração físico-econômica do território, através do esforço de setor público, em 

parceria com o setor privado, na melhoria da infraestrutura de transportes, energia e 

telecomunicações. A melhoria da infraestrutura, em conjunto com uma política 

regional com vistas a facilitar uma maior integração territorial, irá fortalecer as 

competências, vocações e oportunidades tecnológicas regionais. Isto é não somente 

desejável para o exercício do pacto federativo, como também imprescindível para que 

os ganhos de eficiência decorrentes das Diretrizes aqui apresentadas mostrem efeitos 

de encadeamentos ancorados territorialmente, e contribuam para reduzir as 

disparidades produtivas regionais (IPEA, 2003, p. 5). 

 

Uma ênfase maior na questão do desenvolvimento regional torna-se um importante fator 

de motivação do desenvolvimento nacional na medida em que permite diagnosticar e 

solucionar os graves problemas relacionados à infraestrutura, permitindo uma maior 

diversificação de nossas cadeias produtivas. Obviamente, o alto nível de competitividade 

internacional exige tanto do setor público, como do setor privado um elevado investimento em 

Pesquisa e Desenvolvimento, propiciando uma maior interação entre diferentes áreas de saber, 

de novos métodos e novos objetivos. A preocupação constante com tais fatores torna-se 

imprescindível uma vez que, sabemos, por nossa própria história, o elevado preço que pagamos 

na última década ao adotarmos políticas de desenvolvimento por parte do Estado brasileiro que 

não contemplavam um diagnóstico próximo, ao que ocorria na realidade econômica mundial.  

                                                 
1 IPEA. Diretrizes de política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Brasília: IPEA, 2003.  
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Inegavelmente, as possíveis soluções para acelerar o nível de desenvolvimento 

encontram-se intimamente relacionadas à capacidade de produção de conhecimento que deverá 

necessariamente apontar para novos caminhos e oportunidades. Nesse sentido, A Faculdade 

Alves Faria  (ALFA), de acordo com seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), destaca-se, ao longo de sua trajetória, por gerar e 

promover o debate e a formulação de propostas que tenham como objetivo central o incremento 

de novas formas de gestão e de otimização de recursos humanos por intermédio do ensino, na 

graduação e na pós-graduação, da pesquisa e da extensão.   

No ensino de Graduação e Pós-Graduação lato sensu, os cursos de Especialização e 

MBAs oferecidos pela ALFA guardam estreita relação com o contexto socioecômico em que a 

Instituição está inserida, objetivando suprir as demandas locais e regionais por recursos 

humanos qualificados que possam contribuir mais efetivamente para a aceleração do 

desenvolvimento regional. 

 O Programa ALFA voltado para o campo da Pesquisa tem como meta atender às 

demandas sociais e econômicas dos setores público e privado, ligadas às especificidades 

regionais. Sua função primordial é a produção e divulgação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, entendidos como fundamentais dentro da visão estratégica de desenvolvimento da 

Região Centro-Oeste.  

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu conta com um Mestrado profissional em 

Desenvolvimento Regional que tem como um de seus objetivos fundamentais suprir a 

demanda, existente na Região Centro-Oeste, de profissionais altamente qualificados, bem como 

encontrar respostas para os desafios, no que diz respeito ao seu próprio desenvolvimento e 

integração às áreas mais desenvolvidas do país e do mundo.  Como escola de negócios, a 

ALFA ajusta-se perfeitamente ao perfil exigido pelo mercado para o atendimento da demanda 

reprimida, uma vez que, na área de Ciências Sociais Aplicadas, por exemplo, a oferta de cursos 

stricto sensu é reduzida. O Programa de Pós-Graduação ALFA tem como objetivo capacitar 

profissionais, técnicos, profissionais liberais e pesquisadores vinculados à administração 

pública municipal, estadual ou federal e ao setor privado, bem como interessados na temática 

do desenvolvimento regional. 

Como se pode depreender do seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a ALFA surge 

no cenário da Educação Superior como uma Instituição voltada para o ensino de Administração 

e Gestão de Negócios, visando a suprir a crescente demanda local e regional de pessoal 

qualificado em gerência executiva, estabelecendo, como premissa principal, a qualidade de 
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ensino, tendo como referência as melhores escolas de Ensino Superior do País e imbuída do 

ideal de contribuir efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado 

de Goiás e da Região Centro-Oeste.  

2.3 Inserção do Curso na realidade local e regional 

 

O contexto sócio-econômico local e regional permite uma análise dos desdobramentos 

em relação às demandas atuais e futuras na formação de recursos humanos, entre eles os 

profissionais da área de Administração. 

Goiânia localiza-se a aproximadamente 200 km de Brasília, ocupando um território de 

972 km2. A região administrativa de Goiânia conta com 5.007 estabelecimentos industriais 

distribuídos em diversos setores do mercado. Porém, com uma maior concentração no setor de 

Agronegócios.  

Dados obtidos na Secretaria de Economia e Planejamento do Governo de Goiás revelam 

que o recente desenvolvimento da Região de Goiânia possibilita analisar as demandas atuais e 

futuras na formação de recursos humanos. 

Tabela 1 - Indicadores básicos da Região Administrativa de Goiânia 

Variáveis RA de Goiânia Estado de Goiás 

População 1.265.394 5.844.996 

Taxa de crescimento (1991-2000) 1,85% 1,96 % 

Área total (km2) 972 340.086.698 

Número de municípios 20 246 

PIB (R$ bilhões) 19,4 75,2 

PIB Per Capitã (R$ mil) 15.376,50 11.548,00 

Valor Adicionado Fiscal (R$ mil) 8.882.016 29.027.512 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 0,83 0,76 

Fonte: Secretaria de Economia e Planejamento do Governo de Goiás (2008). 

 

2.4 Produto Interno Bruto 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) a preço de mercado corrente de Goiás resultou em R$ 

65,210 bilhões, no ano de 2008, última estatística consolidada. A taxa de crescimento do PIB 

goiano em 2008 foi a maior desde o início da série, iniciada no ano de 2003. O bom resultado 

foi influenciado por todos os três grandes setores, sendo que a agropecuária apresentou a maior 

taxa, seguida por serviços e indústria. O ano de 2008 foi marcado pela recuperação na produção 
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e nos preços agrícolas das principais culturas, que foram afetados pela crise agrícola ocorrida 

no período de 2004 a 2006. 

O PIB per capita, importante referência de padrão de vida e de desenvolvimento 

econômico, obtido dividindo-se o PIB do ano pela população residente no mesmo período, foi 

de R$ 11.548,00 em 2008. Em relação ao ano anterior, houve crescimento real de 7,03% do 

PIB per capita goiano. 

Dentre os grandes setores de atividades econômicas, em 2008 o destaque ficou por 

conta da agropecuária, que expandiu 6,68%, cuja participação naquele ano foi de 11,01% do 

valor adicionado estadual. Em seguida a atividade de serviços, que expandiu 5,48%, cuja 

participação foi de 62,01% do valor adicionado estadual. A indústria obteve crescimento de 

4,34%, com peso na estrutura estadual de 26,97%. Os bons resultados da economia goiana para 

2008 devem-s e, principalmente, à recuperação do setor agrícola - bastante afetado pelos maus 

resultados gerados nos anos de 2005 e 2006 - e da indústria de transformação, fortemente 

conectada ao agronegócio. A evolução satisfatória destas atividades, base de sustentação da 

economia do Estado, tem sido beneficiada pela expansão da economia brasileira e pela 

dinâmica favorável das exportações goianas, favorecidas pela continuidade do crescimento 

econômico mundial, particularmente dos mercados chinês e indiano. Outro setor que despontou 

no ano de 2008 foi à construção, graças à oferta de crédito e melhoria da renda. 

Tabela 2 - Os dez maiores municípios em relação ao Produto Interno Bruto  – Goiás – 2007-08 

Ranking 2007     2008     

Município Valor (R$ Mil)   Município Valor (R$ Mil)   

10 São Simão 1.064.341,65   São Simão 1.309.818   

9 Jataí 1.213.437,67  Jataí 1.677.669  

8 Itumbiara 1.347.587,07  Itumbiara 1.785.248  

7 Luziânia 1.479.894,40  Luziânia 1.631.631  

6 Senador Canedo 1.709.028,07  Senador Canedo 1.938.527  

5 Catalão 2.406.841,61  Catalão 2.773.464  

4 Aparecida de Goiânia 2.759.937,20  Aparecida de Goiânia 3.441.121  

3 Rio Verde 2.784.407,58  Rio Verde 3.243.569  

2 Anápolis 3.643.521,66  Anápolis 4.557.734  

1 Goiânia 15.097.584,98  Goiânia 16.360.692  

 Total 33.506.581,89  Total 38.719.473,00  

 Partic. no Estado 58,27%  Partic. no Estado 58,80%  

Estado de Goiás 57.506.604,03   Estado de Goiás 65.853.636   
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Elaboração: Seplan/Sepin – Gerência de Contas Regionais – 2008  

O setor Industrial, composto pela indústria de transformação, extrativa mineral, 

eletricidade e água e construção civil, foi o que apresentou maior concentração entre os três 

grandes setores. Os dez municípios com maior representatividade participaram com 66,79% na 

geração do valor adicionado da indústria estadual. 

O município de Goiânia destacou-se com 24,38% (tabela 3) devido à grande 

concentração das atividades da construção civil, indústria da confecção de vestuário e 

acessórios, produtos alimentícios e bebidas, produtos metalúrgicos e indústria moveleira. Em 

segundo lugar veio o município de Anápolis (16,87%), com concentração de indústrias ligadas 

ao ramo farmacêutico, produção de adubos, produtos alimentícios, embalagens e metalurgia. 

Na terceira colocação veio Catalão (11,86%), município onde está localizada a hidrelétrica de 

São Simão, maior geradora de energia no Estado. 

De acordo com tabela 3, o setor de serviços é o mais representativo dentre as atividades 

econômicas, pois engloba diversos segmentos, como: administração pública, comércio, 

alojamento e alimentação, transporte e armazenagem, comunicações, atividades imobiliárias 

entre outros. Em 2008, o setor seguiu tendência semelhante à indústria, pois mais da metade do 

valor adicionado gerado, ou seja, 66,17% ficaram com os dez primeiros colocados do ranking, 

comportamento justificado pela concentração populacional destes municípios. Goiânia 

destacou-se com 50,94% do produto gerado pelo setor, seguido por Aparecida de Goiânia 

(19,54%), Anápolis (9,70%), Senador Canedo (6,57%), Rio Verde (6,15%), Catalão (4,64%), 

Itumbiara (3,95%),  Luziânia (3,26%), Jataí (3,07%) e Valparaíso de Goiás (1,77%). 
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Tabela – 3 Os dez maiores municípios e sua representatividade por setores da economia goiana – 2007 e 

2008 

Considerando-se as principais tendências socioeconômicas que caracterizam o recente 

desenvolvimento da Região Centro-Oeste, do Estado de Goiás e da Região Administrativa de 

Goiânia, e tendo em vista a crescente demanda por diferentes especialidades para o trabalho nas 

indústrias da região, o Curso de Administração da Faculdade ALFA pretende contribuir 

significativamente para o desenvolvimento do Estado. 

Com o crescimento econômico do estado de Goiás e com a sua conseqüente 

industrialização, promove-se a ampliação de mercado e as novas oportunidades de trabalho 

para profissionais da área de Administração. Certamente, a Administração é um fator 

preponderante para qualificar o sucesso do crescimento do Estado, pois é uma excelente 

oportunidade de crescimento próprio, justamente dentro desta perspectiva de industrialização e 

do conseqüente aumento da atividade empresarial no Estado. 

Ranking 

VA Agropecuária VA Indústria VA Serviços 

Município Valor (R$ Mil) Município Valor (R$ Mil) Município Valor (R$ Mil) 

10 Montividiu 139.852,42 Jataí 514.850,99 

Valparaíso de 

Goiás 469.971,13 

9 Piracanjuba 149.400,44 Minaçu 524.544,89 Jataí 815.109,50 

8 Chapadão do Céu 151.644,52 Luziânia 596.800,66 Luziânia 865.179,87 

7 Ipameri 161.362,46 Itumbiara 631.687,92 Itumbiara 1.049.247,63 

6 Luziânia 169.650,72 

Aparecida de 

Goiânia 792.347,49 Catalão 1.232.274,13 

5 Catalão 173.499,10 Rio Verde 1.167.637,37 Rio Verde 1.632.660,90 

4 Mineiros 201.193,12 São Simão 1.178.269,68 Senador Canedo 1.744.584,64 

3 Jataí 347.708,40 Catalão 1.367.691,26 Anápolis 2.576.233,95 

2 Cristalina 386.158,02 Anápolis 1.944.672,48 

Aparecida de 

Goiânia 2.643.353,05 

1 Rio Verde 443.270,26 Goiânia 2.811.005,48 Goiânia 13.529.909,67 

 Total 2.323.739   11.529.508   26.558.524 

 Participação 27,49%  66,79%  66,17% 

  Goiás 8.453.360,83   17.261.639,08   40.138.635,69 

Elaboração: Seplan/Sepin – Gerência de Contas Regionais 2008 
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Diante deste fenômeno e necessitando de pessoal qualificado, muitas empresas 

passaram a buscar e contratar seus profissionais em outras unidades da Federação, que não o 

Estado de Goiás, não sendo diferente no campo da Administração. Assim, muitos profissionais 

de Administração migraram para Goiás, atraídos pela oferta de trabalho e por oportunidades 

decorrentes desta expansão econômica. 

Desta forma, o Curso de Administração proposto pelA Faculdade Alves Faria , para ser 

ministrado em Goiânia, foi pensado com seis linhas de formação específica: Finanças, 

Marketing, Produção, Logística, Gestão de Cidades e Finanças Públicas, assentadas em sólida 

formação básica, em conformidade com os Padrões de Qualidade para Cursos de Graduação em 

Administração. 

Por tudo isso, o Curso de Administração da Faculdade ALFA foi propositalmente 

estruturado a partir de uma matriz curricular que se desenhou com disciplinas tais que 

possibilitam, ao egresso, atuar de forma consistente nas ênfases relacionadas à Administração. 

O egresso do Curso de Administração possuirá também conhecimentos técnico-científicos 

gerais fortemente consolidados e visão suficientemente abrangente do fenômeno empresarial e 

de suas inter-relações, além de formação teórica e prática, sendo capaz de planejar, organizar, 

dirigir e controlar negócios dentro da realidade brasileira e a realidade da região. 

 

2.5 Bases legais 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração foi elaborado com 

estrita observância das mais recentes normas gerais expedidas pelos órgãos legisladores do 

Sistema Nacional de Educação e das Diretrizes Curriculares Nacionais específicas.  

Além disso, observou-se, na elaboração do Projeto Pedagógico, sua aderência à missão 

e sua pertinência ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento da 

Instituição (PDI).  

Entre outras, o presente Projeto Pedagógico fundamenta-se nas seguintes bases legais: 

 Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB); 

 Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e dá outras providências; 

 Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, de março de 2006, elaborado pelo 

MEC/CONAES/INEP; 
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 Parecer CNE/CES, nº 8, aprovado em 31 de janeiro de 2007, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

 Resolução CES/CNE nº 2, de 18 de junho de 2007; 

 Parecer CES/CNE, nº 134, homologado em 3 de setembro de 2003; 

 Resolução CES/CNE, nº 04, de 13 de julho de 2005; 

 Portaria de Autorização nº 443, de 30 de março de 2000; 

 Portaria de Reconhecimento nº 446, de 4 de fevereiro de 2005 

 

2.6 Denominação 

 

2.12.2 Denominação: Curso de Administração  

 

2.12.3: Total de vagas: Cem (100) vagas anuais 

 

2.12.4 Número de alunos por turma: Cinquenta (50) alunos 

 

2.12.5 Turno de funcionamento: Matutino e Noturno 

 

2.12.6 Regime de matrícula: Créditos 

 

2.12.7 Carga horária: Três mil, seiscentos e sessenta horas/aula ou três mil e cinquenta 

horas/relógio 

 

2.12.8 Tempo de Integralização: Oito (8) semestres (quatro anos), no mínimo e doze (12) 

semestres (seis anos), no máximo. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Administração da Faculdade Alves Faria foi concebido para responder às 

demandas de mercados e governos e reformulado para atender às novas exigências da 

Resolução 04/2005, buscando sempre atender as demandas por gestão da sociedade onde está 

inserido: comunidade, Estado e região, sem perder a visão nacional e as influências 

internacionais. 

Nesse contexto optou-se, dentro da filosofia de pensar localmente e agir globalmente, 

por utilizar as vertentes contemporâneas da Administração, dentro das seguintes Linhas de 

Formação Específica: Finanças e Marketing. 

Entende-se que a formação especialista é uma tendência e necessidade da sociedade 

atual, que também caminha nesta direção, ainda que a especialização deva ser construída sobre 

sólida base de conhecimento geral. Assim, o Curso de Administração da Faculdade ALFA é 

constituído por uma consistente base de conhecimentos gerais em Administração e, a partir dos 

últimos períodos, pela verticalização às Linhas de Formação Específica.  

Nessa linha estratégica de formação dá-se prioridade às atividades relacionadas à função 

financeiras das organizações. Decisões sobre aquisição, utilização, investimento e processos 

financeiros são algumas das atribuições do administrador que faça opção por esta linha. 

Notória é a necessidade de profissionais qualificados para compreender, intervir e otimizar 

processos, fluxos, uso de ferramentas e demais recursos administrativos/financeiros em 

organizações de todo porte e/ou segmento, sabendo-se que a presença e atuação eficaz destes 

profissionais é determinante à sobrevivência e permanência das organizações no meio em que 

atuam, bem como ao seu crescimento e salubridade diante de seus stakeholders.  

Nesta formação, as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar são apresentadas como 

estruturais ao futuro gestor e, num segundo momento, direcionadas a atuação específica do 

gestor financeiro, como mentor e executor destas e de outras funções organizacionais, de forma 

a decidir e promover o alcance dos objetivos financeiros das organizações, em consonância 

com seus objetivos gerais. 

Outra linha de formação estratégica oferecida pela Faculdade ALFA é o Marketing. 

Função considerada primordial à captação, manutenção e satisfação do maior ativo 

organizacional, especialmente em empresas privadas: os clientes. Sabe-se que uma 

organização, independente de porte e segmento, somente poderá existir e permanecer em um 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  – P. 25/125 

 

25 
 

mercado se tiver clientes e isso, por si, já justificaria o estudo estratégico das ferramentas e 

técnicas de Marketing, como fundamentos para a própria existência organizacional. 

Contudo, a evolução e dinamismo dos mercados, a mudança constante de necessidades 

e desejos das pessoas ampliam ainda mais a relevancia e aplicabilidade desta função.  

Segundo a American Marketing Association (AMA, 2014) “marketing é uma função e 

um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os 

clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo a beneficiar a 

organização e seu público interessado”.  

Este conceito também acrescenta importância ao estudo e domínio da função marketing, 

cujos atributos de criar, comunicar e entregar VALOR aos clientes e de mantê-los, faz com que 

seus estudiosos e estudantes aprendam estrategicamente como transformar produtos e serviços 

em valores e conceitos, que serão entregues aos clientes, num processo de benefício mutuo e de 

evolução/manutenção constante dos relacionamentos. 

 

3.1 Missão do Curso 

 

O curso de Administração tem como missão fornecer ao mercado nacional e 

internacional, profissionais de gestão competentes, éticos, diferenciados e que saibam usar as 

ferramentas teóricas e práticas, aprendidas em ambiente acadêmico, de forma a conduzir 

organizações de qualquer porte ou segmento a atingirem seus objetivos organizacionais. 

 

3.2 Objetivos gerais 

 

Para cumprir tal MISSÃO o Curso de Administração, da Faculdade Alves Faria, em 

suas linhas de formação tem por objetivos: 

 Promover o estudo, a pesquisa, o ensino e a difusão da Ciência da Administração 

enquanto instrumento de criação e consecução de objetivos, através do pensamento 

crítico-reflexivo, do raciocínio lógico e da produção de conhecimento. 

 Formar profissionais habilitados para exercer funções estratégicas, qualificando-os para 

inserção nos respectivos setores profissionais e para participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira como um todo. 
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 Participar do desenvolvimento humano da sociedade acadêmica e civil, incentivando a 

pesquisa, a iniciação científica e investigação, difundindo a Ciência da Administração e 

interferindo, criando e participando da cultura em geral. 

 Promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e específicos da 

Administração, por meio do ensino, publicações e outras formas de comunicação social, 

de forma a difundir a esta ciência e promover sua interação com o meio onde está 

inserida. 

 Suscitar o anseio permanente pelo aperfeiçoamento profissional, considerando o 

dinamismo ambiental, promovendo pensamento sistêmico e complexo, capaz de pensar 

e recriar modelos de gestão nos ambientes onde os profissionais serão inseridos, de 

forma que disseminem estes novos modelos, aprimorando-os, interagindo e 

modificando, como agente ativo, as culturas em geral. 

 Estimular a busca pelas soluções de problemas organizacionais, em quaisquer níveis ou 

ordens, locais ou internacionais, de forma que situações cotidianas não desejadas sejam 

eliminadas e substituídas por soluções mais eficientes e eficazes. 

 Prestar serviços técnicos especializados à comunidade, em suas linhas de formação em 

Administração, estabelecendo vínculos organização/sociedade, além de promover a 

extensão, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e 

da pesquisa científica e tecnológica, geradas na Instituição. 

 Proporcionar à sociedade um eterno estudante, construindo um profissional capaz de 

aprender, reaprender e ensinar sempre, disseminado e agregando informações e 

conhecimento de forma cíclica e com uso de ferramentas metodológico científicas, vista 

em ambiente acadêmico. 

 Manter intercâmbio com estabelecimentos congêneres e instituições de ensino e 

pesquisa em Administração, tanto públicas como particulares, nacionais, estrangeiras e 

internacionais, para o aprimoramento do ensino da Administração. 

 Agregar ao estudante aspectos comportamentais imprescindíveis à sua formação 

profissional e pessoal, como aprendizado, inovação, criatividade, flexibilidade, domínio 

teórico e técnico e outros, através de atividades de ensino, pesquisa, prática pedagógica, 

extensão e demais, de modo que este seja um profissional o mais completo possível e 

sempre aberto e acessível ao processo de melhoria contínua pessoal e das pessoas com 

quem conviver.  
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 Gerar no aluno capacidade de auto-gestão e foco em resultados, de modo que consiga 

administrar-se de forma interativa e saudável com meio em que vive e projetar seus 

caminhos e os caminhos organizacionais, tomando decisões pessoais e profissionais que 

conduzam a resultados pré-estabelecidos e desejados, bem como sabendo adequar-se às 

diversas contingências, sem perder o foco.  

 Formar moral, intelectual e tecnicamente o aluno, elemento primordial de uma 

sociedade, bem como contribuir para o progresso do País, de acordo com os grandes 

objetivos da Educação Nacional, conforme definidos no artigo 30, da Lei 9.349/96, na 

Constituição Federal, na legislação específica ao Curso de Administração e todo o 

arcabouço jurídico complementar. 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

 Propiciar conhecimentos necessários das teorias administrativas e organizacionais e de 

gestão, sobre ações e políticas de governo, entidades governamentais, públicas e não 

governamentais. 

 Capacitar os alunos a entender o contexto econômico, social, político e administrativo 

em que se move o Estado contemporâneo. 

 Propiciar os conhecimentos necessários sobre organizações, a administração, as 

funções, atividades, processos, sistemas e métodos administrativos e organizacionais, 

desde as instituições mais complexas até os mais simples grupos informais, interligando 

esses elementos por meio da desejável visão sistêmica de um administrador. 

 Difundir entre os alunos conhecimentos acerca dos fundamentos do Estado 

Democrático, sua divisão de poderes, formas de governo, peculiaridades da Federação, 

além das especificações das pessoas jurídicas de Direito Público Interno e entidades da 

administração indireta. 

 

 

3.4 Perfil do Egresso 

 

Diante da MISSÃO concebida para o Curso de Administração, com linhas de formação 

em Finanças e Marketing o perfil esperado para os profissionais egressos engloba as seguintes 

competências e habilidades: 
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 Competência técnica em administração aliada a uma consciência das implicações 

resultantes de seu trabalho no comportamento ético, assumindo-se assim valores de 

responsabilidade social. 

 Visão sistêmica da empresa e do mercado no qual está inserida. 

 Conscientização da necessidade de imprimir qualidade, excelência, eficiência e eficácia 

em ações e procedimentos concernentes às organizações, quer na estrutura ou no design 

organizacional, nos comportamentos exibidos pelas pessoas organizacionais ou nos 

métodos e processos administrativos utilizados. 

 Pensar e agir estratégica e proativamente, desenhando cenários, produzindo planos 

formais que gerem planejamento e gestão estratégicos, orçamentos, programas, projetos 

e atividades empreendedoras em todas as suas possíveis manifestações, desenvolvendo 

sistemas de acompanhamento, controle e avaliação. 

 Habilidade na condução dos negócios empresariais locais, regionais, nacionais e 

internacionais, valorizando o trabalho em equipes formais e as formas eficazes de 

negociação, consenso e decisões.  

 Trabalhar com prioridades, objetivos, metas, alternativas, visando a otimização dos 

recursos organizacionais. 

 Pensar e agir analisando pontos fracos cambiáveis em fortes e ameaças contornáveis, 

utilizando as oportunidades ambientais com a finalidade de atingir objetivos traçados 

para um futuro auto-sustentável dos empreendimentos que crie ou dos quais participe. 

 Ter e usar raciocínio lógico, crítico, sintético, analítico e complexo, desenvolvendo 

métodos de análise de problemas, operando com linguagem matemática e estatística, 

assim como suporte computacional nas pesquisas realizadas e na organização de 

sistemas de informação e automação. 

 Ter iniciativa e abertura para as mudanças operadas no ambiente, desenvolvendo a 

capacidade de liderar grupos. 

 Desenvolver o espírito empreendedor (em seus próprios negócios), intraempreendedor 

(quando trabalhar negócios alheios), a criatividade e a inovação em si e nos grupos em 

que atuar. 

 Assumir o papel de estudante vitalício num ambiente de mutações rápidas e 

inesperadas, o qual exige constância no aperfeiçoamento profissional. 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

4.1 Concepção do currículo e princípios norteadores 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da ALFA têm como fortes 

componentes curriculares o desenvolvimento integral do aluno, por meio de práticas 

pedagógicas voltadas ao domínio e aplicação das teorias propostas como bases na criação e 

construção do conhecimento.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração com suas 

peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização abrangerá, em sua concepção 

curricular uma junção teórica e prática, de forma a revelar inter-relações com a realidade local, 

regional, nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio. Propõe também a utilização de 

tecnologias inovadoras, que atendam aos campos interligados de formação – Finanças e 

Marketing – visando a formação do administrador como ser social, cidadão e profissional 

inserido na realidade do mercado, dotado de conhecimento, de atualização tecnológica e de 

valores éticos e profissionais, que lhe permitam atingir autonomia e dignidade.  

Para que a Instituição possa cumprir seu objetivo, missão e atuação na comunidade, 

alguns princípios são considerados para o exercício das atividades pedagógicas e acadêmicas na 

Instituição. Esses princípios privilegiam:  

a) indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão;  

b) reflexão;  

c) formação para o mundo do trabalho e exercício da cidadania;  

d) articulação entre teoria e prática;  

d) interdisciplinaridade;  

e) flexibilidade. 

 

4.2 Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão 

 

A organização curricular proposta objetiva a articulação ensino-pesquisa-extensão e 

graduação-pós-graduação, de forma que o administrador busque uma atualização crítico-

reflexiva constante acerca de sua prática educativa, compreendendo-a como um todo inserido 

num contexto histórico e social. 
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As disciplinas da estrutura curricular constituem espaço privilegiado para esta 

articulação nas diferentes linhas de atuação do curso, no sentido de formar o administrador com 

foco em finanças e marketing, promovendo o estudo, a pesquisa, o ensino e a difusão da 

Administração por meio do desenvolvimento do espírito crítico, do pensamento reflexivo, do 

raciocínio lógico, sintético e analítico e complexo, além da capacidade de abstração. 

A articulação ensino-pesquisa-extensão far-se-á ainda por meio do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), previsto para os dois últimos períodos do curso, além das 

atividades acadêmico-científico-culturais e projetos de extensão à comunidade, desenvolvidos 

durante o curso, contribuindo para a formação de profissionais habilitados nas diferentes linhas 

de formação, qualificando-os para inserção nos respectivos setores profissionais e para 

participação no desenvolvimento da sociedade, de forma a incentivar o trabalho de pesquisa, 

iniciação e investigação, visando o desenvolvimento da área da Administração, a criação e 

difusão da cultura em geral. 

  

4.3 Reflexão 

 

Formar o Administrador reflexivo é elemento primordial de uma sociedade, bem como 

contribuir para o progresso do País, de acordo com os grandes objetivos da Educação Nacional, 

conforme definidos no artigo 30, da Lei 9.349/96, na Constituição Federal, na legislação 

específica ao Curso de Administração e todo o arcabouço jurídico complementar. 

O projeto acadêmico da Faculdade ALFA, fazendo jus à sua visão de ser a melhor 

Escola de Negócios do Centro-Oeste, está voltado para a formação do profissional reflexivo, 

perfil demandado pelo atual modelo organizacional.  

O profissional reflexivo é aquele que tem, entre outras características, a capacidade de 

acessar informações de que precisa para construir seu próprio conhecimento, de ser agente das 

mudanças, flexível e competente o bastante para colaborar na solução das situações-problema 

típicas de sua área de atuação, de forma a promover a divulgação de conhecimentos técnicos e 

científicos da Administração, em suas especificidades objetivadas e incentivadas por esta IES, 

assim como a criação e difusão da cultura em geral, tripé constituinte do patrimônio da 

humanidade, comunicando o saber, por meio do ensino, publicações e outras formas de 

comunicação social, estimulando a reflexão sobre o conhecimento das problemáticas 

administrativas e organizacionais, em termos internacionais, nacionais, regionais e locais. 
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A formação do profissional crítico-reflexivo é, em última instância, conseqüência da 

formação da pessoa humana, isto é, de um ser humano capaz de ação e reflexão e que, num 

movimento indissociável age-pensa-age sobre e nas realidades do mundo em que vive, nas 

circunstâncias e contextos em que lhe é dado viver. 

 

4.4 Formação para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração da ALFA se propõe a formar 

cidadãos aptos a prestar serviços técnicos especializados à comunidade, estabelecendo vínculos 

com as organizações e sociedade, além de promover a extensão, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 

geradas na Instituição. 

Proporciona a prática dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade reclamadas 

pelos parâmetros estratégicos da área de negócios, vivenciados em ambiente sócio-cultural e 

ainda mais materializados na capacidade dos alunos em compreender e implementar as 

estratégias empresariais que se dirijam a melhorar o padrão de vida e injetar cidadania nos 

diversos estratos sociais da população do País.  

Para alcançar a efetiva formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho são 

desenvolvidas inúmeras atividades, dentre as quais destacamos: 

 Visitas técnicas; 

 Práticas profissionais em laboratórios especializados; 

 Competição de Estudo de caso; 

 Projeto leitura; 

 Jornadas e encontros de iniciação científica; 

 Seminários; 

 Núcleo de práticas empresariais (NPE); 

 Eventos de empreendedorismo e lançamento de novos produtos (InovAdm);  

 Discussão de filmes temáticos (Cine ALFA/ADM); 

 Competição de jogos de perguntas e respostas (ADM QUIZ) 

 Iniciação científica; 

 Concurso de redação; 

 Trabalhos de conclusão de curso. 
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4.5 Visitas Técnicas 

 

As visitas técnicas são definidas pelo Corpo Docente nas semanas de planejamento 

semestrais considerando-se os conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas, os objetivos 

propostos e os locais selecionados para as visitas. Os alunos são acompanhados pelos 

professores e apresentam relatórios de aprendizagem anterior e posterior que integram a 

avaliação processual das disciplinas envolvidas. 

Esta prática também busca agregar valor à formação do aluno enquanto estudante 

reflexivo, pensante e crítico da relação teoria e prática, associando e vivenciando conceitos pela 

observação e questionamentos pertinentes. 

Além do know-how construído nessa fase, a ALFA tem acompanhado e contribuído 

para o debate das questões educacionais em todos os níveis, visando adequar seus cursos ao que 

há de mais atualizado em termos de proposta pedagógica para o Ensino Superior em todas as 

áreas. 

 

4.6 Práticas laboratoriais 

 

O ensino ministrado nA Faculdade ALFA está fortemente apoiado em práticas 

laboratoriais. Além do ensino ministrado em salas de aula, cada curso, de acordo com suas 

especificidades, conta com laboratórios ou salas ambientes que favorecem o processo de 

transmissão-assimilação de conteúdos.  

Laboratórios e salas ambientes constituem uma prática inovadora no ensino, dado seu 

potencial de tornar mais concreto e mais palpável conceitos e teorias de difícil assimilação por 

outros meios de ensino. Nestes ambientes especiais, dotados com recursos apropriados, a 

integração teoria e prática se torna realidade e o aluno pode experimentar, vivenciar situações 

concretas sob a supervisão do professor, o que torna suas aprendizagens mais significativas e 

duradouras. 

  

4.7 Competição de Estudo de Caso 

 

O método de ensino através estudo de casos ganhou fama e consolidou-se na Harvard 

Business School, instituição que há décadas utiliza o modelo como base para pesquisa e na 

formação de novos profissionais. O artigo BecauseVisdom Can't be Told (algo como "Por que a 
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Sabedoria Não Pode Ser Ensinada"), escrito em 1940 por Charles L Gragg, professor de 

Harvard e publicado no Harvard Alumni Bulletin, apresenta a experiência do desenvolvimento 

de aptidões por meio da utilização do estudo de casos na Escola de Administração de Harvard 

(NORO e ABADE,) e foi o início da aplicação daquele que seria o principal metodologia 

utilizada naquela instituição, especialmente nos cursos de gestão, cuja principal característica é 

formar tomadores de decisão. 

A faculdade ALFA, consolidada como a melhor escola de negócios do centro-oeste, 

buscando a excelência em ensino superior e inovação, resolveu, há algum tempo, absorver a 

ferramenta de ensino através do estudo de caso como fundamental à formação de líderes e 

empreendedores, gestores capazes de ler e interpretar situações e, notadamente, resolvê-las, 

visando sempre a otimização de recursos, agilidade, eficiência e eficácia como soluções 

organizacionais.  

Os cursos da Faculdade ALFA, por possuírem uma forte orientação para a prática, 

adotam a metodologia de estudo de caso nas atividades de ensino e de pesquisa. O método 

consiste no ato de o professor trazer para a sala de aula relatos casos, vividos ou não por ele, 

fazendo então a ligação desses relatos com o conteúdo que está sendo apresentado. Essa ligação 

pode ter fins de contextualização do conteúdo, ou de sua aplicação.  

Ao adotar tal metodologia a ALFA tem por o objetivo despertar a atenção do aluno e 

aproximá-lo da realidade prática de sua área de estudo e de atuação, uma vez que o mesmo 

oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem na exploração de 

situações relativamente complexas.  

Neste contexto, o papel principal do professor consiste em ajudar o aluno a trabalhar 

com os fatos e com a análise de um problema e a considerar, então, as possíveis soluções e 

conseqüências de suas ações. 

Dentre as vantagens do método de estudo de caso destaca-se seu potencial para fazer 

face à fragmentação, à linearidade e ao individualismo, constituindo-se em uma alternativa 

muito útil para os professores promoverem a interdisciplinaridade e o trabalho em grupo. 

 

4.8 Jornadas e encontros de iniciação científica 

 

A Jornada de Negócios ALFA (Administração/Turismo/Economia), tem a participação 

dos alunos dos cursos de Administração e Economia. Além da Jornada, há o CONAD 
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(Congresso Nacional de Administração), onde a faculdade participa e incentiva a participação 

dos Discentes do curso de Administração. 

O Encontro de Iniciação Científica ALFA (EICA) - tem como objetivo divulgar vários 

projetos e trabalhos acadêmicos à comunidade científica. Em 2014, já foi realizado o nono 

EICA, que conta com a participação de todos os alunos de diversos cursos, tanto na 

apresentação de trabalhos acadêmicos, quanto na participação dessas apresentações. Os 

professores da Instituição também são envolvidos e participam da realização do evento, que na 

edição de 2014 contou com a presença e participação em palestra sobre Mídias Digitais do 

atual governador reeleito do Estado de Goiás e egresso da ALFA, Marconi Perillo. 

 

4.9 Seminários  

 

O seminário é uma forma de trabalho em grupo, muito utilizada no ensino de graduação 

e pós-graduação. Como técnica de ensino socializante “se constrói com base no ensino com 

pesquisa, realizado em subgrupos, e no debate dos aspectos investigados, de maneira integrada 

ou complementar, sob a coordenação do professor” (CARLINI, 2004, p. 69), “um grupo de 

alunos recebe a incumbência de apresentar para a classe, em data previamente determinada, um 

tema a ser pesquisado ou uma síntese de um capítulo de livro” (CARLINI, 2004, p. 69), ou 

ainda “grupo de estudos em que se discute e se debate um ou mais temas apresentados por um 

ou vários alunos, sob a direção do professor responsável pela disciplina ou curso” (VEIGA, 

1991, p. 107). Com isso, percebemos que os alunos podem substituir o lugar do professor, pois 

agora são eles que irão fazer uma “exposição”, explicando um tema ou assunto pré-

determinado, onde poderá ocorrer o debate ou discussão dos principais pontos encontrados pela 

turma. 

No seminário podemos desenvolver outras três técnicas de ensino, a exposição, o debate 

e o ensino com pesquisa, pois tem como objetivo, investigar com profundidade uma questão 

(sendo o mesmo objetivo do ensino com pesquisa), debater aspectos diferentes de um 

problema, participar ativamente com um trabalho cooperativo de discussão sobre informações 

pertinentes ao tema, e analisar critica e reflexivamente os resultados de suas respectivas 

investigações (de cada grupo) apresentadas ou expostas em sala de aula. Dessa forma, o 

seminário dá a oportunidade aos alunos de desenvolverem a investigação, crítica e 

independência intelectual (VEIGA, 1991; CARLINI, 2004). 
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4.10 Núcleo de Práticas Empresariais (NPE) 

 

Este projeto justifica-se pela nova possibilidade de expandir a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos  pelos acadêmicos dos cursos de Administração, para além  das salas 

de aula. Este é o objetivo do NPE (Núcleo de Práticas Empresariais), que será o órgão 

responsável por planejar, aplicar  e supervisionar atividades relacionadas à execução de tarefas 

administrativas, pelos alunos do curso de Administração, em empresas da comunidade local. 

O NPE foi criado para atender às demandas da Sociedade em geral, ao mesmo tempo 

em que proporcionam aos acadêmicos uma melhor articulação entre teoria e prática. Situações 

que envolvem o dia-a-dia das áreas abrigadas pelo NPE poderão ser trazidas pela sociedade em 

geral e discutidas com uma equipe de estudantes orientados por professores com conhecimento 

na área. 

As atividades desenvolvidas pretendem propiciar oportunidades de prestação de 

serviços de consultoria,  atividades de pesquisa de mercado, desenvolvimento de análises 

organizacionais,  serviços de apoio à gestão, entre outras ações que insiram o acadêmico em 

um  processo real de tomada de decisão, no mercado da região.  

Além disso, as ações do NPE configuram-se como atividades de extensão, pois também 

têm como  objetivo a ampliação e o compartilhamento dos conhecimentos acadêmicos para  

micro e pequenas empresas que, muitas vezes, estão em fase de implantação e que  não 

possuem estrutura e recursos adequados para aplicação de teorias  administrativas que possam 

alavancar seus negócios. Essa é uma missão social da Instituição, e acredita-se que o Núcleo 

possa  desenvolvê-la com maestria. 

 

4.11 Eventos de empreendedorismo e lançamento de novos produtos (InovADM) 

 

O objetivo deste projeto é difundir, estimular e construir  a  cultura  da  inovação;  

desenvolver  a  capacidade empreendedora  e de visão mercadológica  do aluno do curso de 

Administração da Faculdade  Alves  Faria,  apresentar  os  conceitos  e  ferramentas  de  gestão  

que poderão ser usadas por eles em seu trajeto  profissional, principalmente no que diz respeito  

a  sua  formação  empreendedora.  Introduzir  informações  sobre empreendedorismo,  o  

marketing,  a  inovação,  criatividade  e  sobre  atitudes  e habilidades que são esperadas de um 

profissional inovador. 
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4.12 Discussão de filmes temáticos (Cine Alfa) 

 

Do ponto de vista do processo pedagógico, o ensino de Administração se ressente de 

uma adequação do conhecimento à realidade. Vários pressupostos culturais são postergados 

quando se propaga o ensinamento apenas por vias bibliográficas sem a devida harmonização 

dos conceitos com o ambiente cultural, econômico e organizacional onde o profissional está 

inserido. Na visão de Lopes (2001, p.10) a questão fundamental na formação em administração 

é como prover as competências de gestão necessárias ao exercício profissional do 

administrador, num contexto de relações sistêmicas, de incertezas e de descontinuidades. 

Grande parte das instituições de ensino superior não se vincula à pesquisa, no que diz 

respeito à qualidade da formação profissional do indivíduo; algumas nuances são vislumbradas, 

pontualmente, mas a massificação, a pretexto da necessidades de mão de obra especializada,  

tem falado mais alto. 

 

4.13 Competição de jogos de perguntas e respostas (ADM QUIZ) 

 

Este projeto tem como objetivo provocar uma movimentação nas atividades do curso de 

administração bem como despertar no aluno o interesse pela busca de frentes de aprendizado. 

O desenvolvimento de atividades extracurriculares no curso de Administração reafirma 

a importância do envolvimento do futuro profissional com as nuances do dia a dia do mercado. 

Através de uma atividade lúdica, todos os períodos poderão colocar em prática grande parte do 

conteúdo ministrado em sala, principalmente, as ações comportamentais que são identificadas 

nas organizações e que merecem uma atenção especial por parte do corpo discente. 

 

4.14 Concurso de redação  

 

O concurso de redação é feito pelo PRÊMIO Coca-Cola de Redação que tem como 

principal objetivo incentivar a leitura e a prática em produção de texto entre os alunos da 

Faculdade Alves Faria -ALFA, premiando e divulgando os melhores trabalhos apresentados. 

Podem participar todos os alunos matriculados, do 1º ao penúltimo período, nos cursos de 

graduação da Faculdade Alves Faria (ALFA), desde que estejam em dia com suas 

mensalidades.  
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4.15 Iniciação Científica (I.C) 

 

A iniciação científica é um instrumento que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica. É a possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato 

direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nesta perspectiva, a iniciação 

científica caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um 

projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova 

mentalidade no aluno. Em síntese, a iniciação científica pode ser definida como um 

instrumento de formação de recursos humanos qualificados. 

Busca, também, proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador/orientador experiente, 

a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do 

pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto 

direto com os problemas de pesquisa; o estudante pode desenvolver pesquisa no âmbito da 

Iniciação Científica com bolsa oferecida pelas agências tradicionais de fomento à pesquisa. No 

entanto, pode também fazer sua pesquisa sem que lhe seja atribuída bolsa e/ou auxílio.  

Em geral, os estudantes que se dedicam a esta atividade possuem pouca ou nenhuma 

experiência em trabalhos ligados à pesquisa científica (daí o caráter de "iniciação") e 

representam o seu primeiro contato com tal prática. 

Nesta etapa da prática universitária, o estudante-pesquisador exerce os primeiros 

momentos da pesquisa acadêmica, como a escrita acadêmica, a apresentação de resultados em 

eventos, a sistematização de ideias, a sistematização de referenciais teóricos, a síntese de 

observações ou experiências, a elaboração de relatórios e demais atividades envolvendo o 

ofício de pesquisador. 

 

4.16 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

De acordo com o Regulamento da Área de Metodologia, Iniciação Científica e Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) da Faculdade ALFA, o Trabalho Final de Curso é exigido para a 

concessão do diploma de Graduação e de Pós-Graduação e consiste na elaboração de 

investigação científica, devendo, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), representar o resultado de estudo que expresse conhecimento do assunto 

escolhido, obrigatoriamente emanado das disciplinas e programas ministrados ao longo do 

Curso. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso pode deverá ser realizado em grupo, mínimo 3 e 

máximo 6, devendo ser obedecidas quaisquer exigências legais nesse sentido.  

Podem ser Orientadores e Leitores de Trabalhos de Conclusão de Curso os professores 

integrantes do Corpo Docente da Faculdade ALFA, podendo um professor assumir a orientação 

de até cinco Trabalhos de Conclusão de Curso por semestre. 

A avaliação final dos Trabalhos Finais de Curso é feita por meio de Banca Examinadora 

composta pelo Professor Orientador, na condição de presidente da Banca, e por pelo menos um 

Professor Leitor, cabendo a ambos a avaliação final do Trabalho de Conclusão de Curso. Os 

Trabalhos de Conclusão de Curso são avaliados pela sua forma escrita e pela apresentação oral 

do(s) aluno(s).  

A operacionalização dos Trabalhos de Conclusão de Curso é realizada pelas 

Coordenações de Curso e Coordenação do Núcleo de Pesquisa ALFA (NUPES), que 

estabelecem, por meio de Regulamento próprio, os mecanismos de efetivo acompanhamento 

desta atividade na Instituição como um todo e no interior de cada Curso.  

O NUPES é um setor de apoio ao Corpo Docente e Discente, que conta com instalações 

próprias e adequadas para seu funcionamento e para as atividades de orientação, promovendo a 

iniciação científica dos alunos, catalogando, constituindo e disponibilizando para consulta da 

Comunidade acadêmica o acervo dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Instituição. 

 

4.17 Articulação entre Teoria e Prática  

 

De acordo com a legislação em vigor a prática deve ser componente curricular e deve 

ser pensada e desenvolvida ao longo do processo formativo.  

Por isso a ALFA, associando esta necessidade à sua visão empresarial, busca promover, 

através das ferramentas citadas nos itens 4.1.3 e da construção e consecução dos objetivos do 

curso, alinhar a teoria vista em sala de aula e nos demais ambientes acadêmicos, com a prática 

organizacional, estimulando o aluno à prática do estágio não obrigatório, curricular, trabalhos 

de campo, núcleo de praticas empresariais, apresentações em seminários, palestras e eventos 

afins, de forma que este estudante aplique, dissemine e construa seu próprio conhecimento, de 

forma embasada teoricamente e metodologicamente construída. 
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4.18 Estágio Supervisionado  

 

De acordo como o Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, a atividade curricular de 

Estágio objetiva aprendizagens social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade 

em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e 

coordenação da Instituição de Ensino.  

A Faculdade Alves Faria  em sua proposta de formação superior consonante com a 

legislação vigente, entende que complementarmente ao processo de ensino cabe-lhe viabilizar o 

aprendizado prático sob a forma de Estágio que possibilite aos acadêmicos a vivência das 

atividades inerentes à sua formação humana e profissional.  

Por entender o Estágio como atividade determinante da aquisição dos fundamentos 

teórico-práticos da profissão, da formação integral, do exercício da cidadania e, sobretudo, da 

consolidação das competências necessárias ao perfil do profissional formado pela ALFA, todos 

os seus cursos de Graduação adotam o Estágio como componente curricular. 

O Estágio é caracterizado por atividades práticas correlacionadas à área de formação do 

aluno e desenvolvidas, em alguns casos na própria Instituição, ou em campos previamente 

selecionados, abrangendo Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins lucrativos, 

conforme prevê a legislação.  

De acordo com o Regulamento de Estágio da Faculdade ALFA nos cursos de 

Graduação são admitidas as modalidades de Estágio Curricular Não Obrigatório e Estágio 

Obrigatório.  

O Estágio Curricular Não Obrigatório é uma atividade complementar, intencionalmente 

assumida pela ALFA e desenvolvida em situação real de trabalho, para o enriquecimento da 

formação humana e acadêmico-profissional, podendo ser realizado do primeiro ao último 

período do curso, de acordo com as parcerias estabelecidas entre a ALFA, Agentes de 

Integração, Empresas, Órgãos Públicos ou Entidades sem fins lucrativos, podendo ter o caráter 

de Estágio Profissional, Estágio Sócio-cultural ou de Iniciação Científica e Estágio Civil. 

O Estágio Curricular Obrigatório é um componente que integraliza a carga horária do 

Curso, cabendo à ALFA e ao Concedente de Estágio o acompanhamento, a supervisão e a 

avaliação do Estagiário, devendo ser realizado a partir da segunda metade do Curso. 

A operacionalização, acompanhamento, supervisão e avaliação das práticas de Estágio 

são realizados por meio do Núcleo de Estágio ALFA e das Coordenações de Curso. Compete a 
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estas instâncias propor e firmar a realização de parcerias com Empresas, Órgãos Públicos ou 

Entidades sem fins lucrativos, visando buscar oportunidades de Estágio; orientar os alunos 

sobre a realização de Estágio, fazendo conhecer suas normas, os documentos exigidos e prazos 

previstos; criar condições para que se viabilizem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação 

do Estágio; promover eventos de integração entre a ALFA e o setor produtivo; divulgar oferta 

de vagas de Estágio; validar a documentação de Estágio, no que se refere à matrícula e 

freqüência; conferir e juntar toda a documentação exigida para formalização do Estágio; 

produzir, semestralmente, relatórios referentes ao Estágio; emitir parecer validando ou não a 

solicitação de Estágio; supervisionar o processo de acompanhamento e avaliação do Estágio, 

fazendo os encaminhamentos necessários; manter contato com o Supervisor do Concedente de 

Estágio, se necessário; analisar e avaliar o Relatório de Acompanhamento e Avaliação do 

Estágio Curricular Obrigatório, emitindo parecer sobre a aprovação ou não do Estagiário; 

registrar no Sistema Acadêmico o resultado da avaliação do Estagiário. 

A Matriz curricular do Curso dedica 360 horas para a realização do Estágio 

Supervisionado. 

 

4.19 Atividades complementares 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade, uma vez que as 

mesmas se constituem em componentes curriculares enriquecedores e implementadores do 

próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio curricular supervisionado s 

Faculdade ALFA compreendem as atividades acadêmico-científico-culturais (atividades 

complementares) como conjunto de atividades acadêmicas, escolhidas e desenvolvidas pelo 

aluno durante o seu período de integralização curricular, visando ao aperfeiçoamento da própria 

formação e ao desenvolvimento do hábito da formação continuada.  

Portanto, entende-se por atividades complementares a participação em pesquisas, 

conferências, seminários, palestras, congressos, encontros, simpósios, mesas redondas, ciclos 

de debates, estágios extracurriculares sem vínculo empregatício, atividades de extensão e outras 

atividades científicas, cursos livres, participação em fóruns, colóquios, cursos, oficinas 
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pedagógicas e outras atividades artísticas e culturais realizadas na própria Instituição ou em 

outras instituições, devidamente validadas pela Coordenação do Curso.  

Os alunos são motivados a participarem dessas atividades e devem efetivar o registro de 

participação em formulário próprio validando-a com a apresentação de documentação 

comprobatória junto à Coordenação do Curso. 

O Curso de Administração da ALFA define uma carga-horária mínima de 360 

(trezentos e sessenta horas) horas de atividades complementares, necessárias à integralização 

curricular.  

O aluno deverá comprovar a sua participação nas atividades, observado o limite 

máximo de carga horária de acordo com a Tabela abaixo: 

I) Iniciação Científica (IC) Percentual de Aproveitamento 

a) Elaboração e entrega do relatório de pesquisa de IC 80% 

b) Participação como ouvinte nas apresentações de eventos programados pelA 

Faculdade ALFA ou outra IES. 

80% 

c) Publicação de artigo científico oriundo da IC 80% 

II) Eventos na área do curso na ALFA   

a) Palestras, Seminários, Congressos 50% 

b) Debatedor 80% 

c) Apresentação de trabalhos 50% 

Eventos na área do curso em outra Instituição  

a) Palestras, Seminários, Congressos 50% 

b) Debatedor 40% 

c) Apresentação de trabalhos 80% 

III) Atividade de extensão universitária  

a) Participação em atividades ou eventos culturais 50% 

b) Ministrar cursos de extensão, sob supervisão docente na área do curso. 70% 

c) Visitas técnicas  60% 

d) Viagens de estudo 60% 

e) Participação em programas de cunho social 70% 

IV) Monitoria Máximo por 2 semestres 

a) Exercício de monitoria em disciplinas da Faculdade ALFA 100% 

V) Gestão ou Representação Estudantil  

a) Participação em entidades de natureza acadêmica 80% 

b) Representação em colegiados 80% 

VI) Laboratório de informática   

a) Participação em curso de informática 50% 

VII) Estágio voluntário/prática profissional em áreas afins ao curso. 50% 

VIII) Cursos na modalidade à distância – EAD 50% 

 

4.20 Interdisciplinaridade 

 

À luz da missão da IES, dos seus objetivos e da missão do curso de Administração, o 

foco na estruturação curricular concentrou-se no desenvolvimento integral do aluno por meio 

de práticas pedagógicas voltadas à aplicação das teorias aprendidas em sala de aula.  
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As simulações das realidades profissionais contribuem na formação do aluno, na medida 

em que o transporta da situação da sala de aula para a vivência e experiência de um cotidiano 

real e multidisciplinar. A prática da interdisciplinaridade possibilita aos educandos maior 

abertura e compromisso consigo e com o outro, de forma reflexiva e transformadora, inserindo-

os na realidade social, econômica, política, cultural e ambiental do mundo em que vivemos.  

 

4.21 Projetos Interdisciplinares   

 

O Curso de Administração adota Projetos de Integração Interdisciplinar que envolve 

algumas disciplinas de cada semestre.  

Esta prática permite ao professor, a partir de um tema comum, conduzir o aluno a 

perceber sob vários ângulos e pontos de vistas uma mesma questão. Também supera uma 

dificuldade presente nos métodos pedagógicos tradicionais que é a fragmentação do 

conhecimento. Acrescentando o pensar complexa e sistemicamente ao exercício acadêmico e 

profissional do aluno. 

Os resultados esperados com esta metodologia devem se refletir no perfil técnico 

comportamental do aluno e futuro profissional, agregando-lhe visão sistêmica, senso de causa e 

conseqüência, foco em resultados e conhecimento especialista e aplicação (com implicações) 

generalista. 

 

4.22  Flexibilidade 

 

A flexibilidade corresponde à capacidade de adaptar-se a situações novas ou não 

previstas, que podem ocorrer durante a execução de planos ou projetos.  

A Faculdade Alves Faria  tem acompanhado e contribuído para o debate das questões 

educacionais em todos os níveis, visando adequar seus cursos ao que há de mais atualizado em 

termos de proposta pedagógica para o Ensino Superior em todas as áreas, evidenciando o 

princípio da flexibilidade na atualização permanente dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

A flexibilidade entendida como princípio norteador de práticas pedagógicas deve 

preparar aluno e profissional para rápida resposta à dinâmica ambiental, de forma a propor e se 

antecipar em soluções vivenciais e organizacionais como parte de seu perfil comportamental. 

Esse princípio norteia a organização e o planejamento pedagógico da Instituição e ganha 

concretude em diferentes momentos, como: o Plano de Ensino (Plano de Curso e Plano de 
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Aula), o Processo de Adequação e Readequação, a Convenção Acadêmica, as Reuniões de 

Colegiado, entre outros momentos, analisados e reanalisados constantemente e sinalizadores da 

necessidade de redimensionamento de ações.  

 

4.23 Metodologia e estratégias de ensino-aprendizagem 

 

Tratar os aspectos de interdisciplinaridade e transversalidade é uma preocupação 

constante da Coordenação de Curso, para evitar que a retórica sobreponha-se a prática 

pedagógica, integrando as disciplinas das diversas áreas de conhecimento, relacionando-as e 

contextualizando-as às temáticas específicas para despertar o interesse do aluno.  

Isto requer estratégias de ensino que propiciem uma maior interatividade docente-

discente e discente-discente, proporcionando a construção do saber e do conhecimento a partir 

de um referencial teórico e de um conjunto de vivências e experiências de cada aluno. Buscou-

se desenvolver no aluno o compromisso com seu próprio desenvolvimento de forma reflexiva e 

transformadora, por meio da metodologia do ensino pela pesquisa.   

Assim, além de formação de nível superior adequada ao exercício profissional, a 

metodologia e as estratégias de ensino-aprendizagem da ALFA têm por objetivos a realização 

de pesquisas e o estímulo das atividades criadoras; o ensino e a pesquisa ligados à comunidade 

mediante cursos e serviços especiais e o incentivo à valorização humana e social das profissões.  

Dessa forma, no intuito de desenvolver o perfil profissional desejado para os alunos 

egressos do curso de Administração da ALFA, são privilegiadas metodologias de ensino-

aprendizagem coletivas, desafiadoras e crítico-reflexivas, voltadas ao atingimento de objetivos 

pedagógicos que tornarão este aluno profissional mais competitivo e direcionado à busca de 

resultados. 

 

4.24 Processo de avaliação 

 

A avaliação é entendida pelA Faculdade ALFA como um processo contínuo e 

sistêmico, abrangendo a avaliação do processo ensino-aprendizagem, a avaliação do egresso e 

avaliação institucional, de forma articulada com os processos de auto-avaliação do Docente, 

dos Discentes e da própria Instituição. 

No Curso de Graduação em Administração entende-se o processo ensino-aprendizagem 

como um projeto coletivo, onde todos são considerados agentes intelectuais ativos no processo 
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de construção do saber. Embora cada professor, no exercício do seu fazer docente, possua 

autonomia para desenvolver a disciplina que está sob sua responsabilidade, precisa 

compreender e valorizar que esta é parte integrante de um percurso formativo dos alunos e 

resultado de trabalho coletivo, que por sua vez precisa contribuir significativamente com este 

processo. 

A identificação do perfil profissional pretendido para o egresso é vista como essencial e 

ponto de partida para o trabalho de reflexão, que antecede o exercício formal de registro do 

plano do ensino (de curso e de aula) realizado pelo docente. Esta reflexão faz-se necessária, 

pela possibilidade do melhor encaminhamento na organização do trabalho pedagógico e sua 

relevância enquanto diferencial teórico, didático e da relação teoria-prática no processo ensino-

aprendizagem. 

Compete à Coordenação do Curso organizar momentos de discussão e reflexão coletiva 

entre os docentes que atuam no curso, tendo como objetivo aproximar as áreas de 

conhecimento para um trabalho interdisciplinar que garanta a qualidade do processo ensino-

aprendizagem pretendido.  

Os procedimentos de confecção dos planos de ensino (de curso e de aula) devem ser 

formalizados pelos docentes nos no sistema utilizado na instituição. A qualidade do processo 

formativo depende, em grande parte, do cumprimento integral das ementas das disciplinas 

previstas na grade curricular do curso, que por sua vez, deve garantir na sua efetivação a 

concepção de formação do pedagogo docente-gestor, tendo como referência o perfil 

profissional definido nesse projeto.  

A qualidade teórica, metodológica e os critérios avaliativos dos planejamentos devem 

ser verificados pelo coordenador do curso, pelos professores e alunos durante os momentos de 

avaliação coletiva, pelos consultores externos e, finalmente, pela supervisão do diretor de 

graduação e mantenedora. As avaliações do processo ensino-aprendizagem e do curso em geral, 

devem fornecer elementos teórico-práticos que consubstanciem relatórios de melhoria dos 

processos formativos e portanto, de avaliação curricular.  

Para tanto, é preciso investigar permanentemente o cumprimento das ementas das 

disciplinas na organização dos planos de ensino, a atualização bibliográfica constante, a 

definição lógica e equilibrada dos conteúdos programáticos, a utilização de recursos 

metodológicos variados e adequados à apreensão dos conhecimentos e habilidades, o 

desenvolvimento conceitual e o alcance dos objetivos pretendido, em razão do perfil 

profissional estabelecido. 
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Esses processos e elementos avaliativos só ganham sentidos quando os professores 

estão comprometidos com um processo de construção do pensamento reflexivo por parte do 

aluno, objetivando uma apreensão significativa de saberes. 

Cabe destacar que os objetivos do plano de ensino, em consonância com a concepção de 

formação presente no projeto do curso, apresentam-se como elemento constitutivo do processo 

formativo, pois antecipam resultados esperados do trabalho pedagógico, expressando 

conhecimentos, habilidades e hábitos a serem assimilados de acordo com as exigências 

metodológicas. É, portanto, fundamental que os professores compreendam a relação existente 

entre conteúdos-objetivos-métodos-avalição, visando maior qualidade teórica e prática do 

trabalho acadêmico. 

Essas definições, quando debatidas e estabelecidas colegiadamente, consubstanciam um 

diferencial teórico-conceitual e didático-metodológico, permitindo maior articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, sobretudo no que tange à implementação de projetos 

interdisciplinares.  

Nesse contexto, é de suma importância que a avaliação do processo ensino-

aprendizagem e do curso seja vista e trabalhada de forma processual, pois a perspectiva da 

formação de um profissional crítico-reflexo implica uma discussão constante das práticas 

curriculares desenvolvidas no curso de modo a indicar a melhoria dos procedimentos existentes 

na Instituição. 

Assim, é preciso avaliar se ao longo do curso os princípios que orientam a organização 

curricular estão sendo observados, conforme as diretrizes e bases do projeto, sem causar 

descompasso entre proposta e sua execução. De igual modo, é preciso acompanhar a inserção 

profissional dos egressos do curso, tendo em vista uma melhor definição do perfil do 

profissional a ser formado. 

O Processo de Adequação e Readequação se caracteriza como um processo de 

acompanhamento da implantação dos cursos de graduação. Esse acompanhamento visa 

especialmente o exame de questões relacionadas ao cumprimento do currículo e do projeto 

pedagógico estabelecido para o curso e de sua real implementação em nível de sala de aula. 

 

4.25 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

No Projeto Pedagógico Institucional (PDI) a avaliação e o acompanhamento do aluno 

são considerados como um processo contínuo e percebidos como uma condição que torna mais 
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dinâmica a ação educacional, pela qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar o 

desenvolvimento do aluno, do professor e do Curso.  

Neste sentido, a ALFA criou o processo de tutoria, no qual um dentre os Professores da 

turma é escolhido como Professor Tutor da Turma. Para a Instituição, o Professor Tutor é um 

parceiro no alcance das metas e objetivos institucionais. Para os alunos, é uma referência 

acadêmica e profissional no interior do curso, um orientador de carreira, um interlocutor da 

turma com a coordenação e com gestão da IES.  

Assim, procura-se assegurar a qualidade de ensino em sala de aula pela dinamização do 

fluxo de informação entre os alunos e a IES, sendo o Professor Tutor responsável por ser um 

canal de comunicação, mais próximo e mais acessível, entre os alunos e a própria gestão 

administrativa e educacional.  

O programa de Tutoria é, também, uma oportunidade de aproximar o corpo docente da 

gestão da IES, dando-lhe a oportunidade de participar ativamente da discussão das 

oportunidades de melhoria identificadas, da construção coletiva do Projeto Pedagógico dos 

Cursos e das ações de expansão. O foco do trabalho do Professor Tutor é, em última instância, 

o sucesso acadêmico e profissional dos alunos, por meio da excelência da prática educativa 

desenvolvida no interior de cada curso.  

Do ponto de vista da avaliação da aprendizagem, propriamente dita, o Curso pode 

verificar o alcance dos seus objetivos por meio de duas funções fundamentais para a avaliação: 

 função diagnóstica: visa determinar a presença ou ausência de conhecimento e 

habilidades, providências para estabelecimentos de novos objetivos, retomada de 

objetivos não atingidos, elaboração de diferentes estratégias de reforço, sondagem, 

projeção e retrospecção de situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos 

para verificar o que aprendeu e como aprendeu. 

 função formativa: evidencia se os objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais 

estão sendo alcançados e em que medida.  

Quanto ao sistema de verificação e apuração dos resultados finais, a Resolução interna, 

nº. 02/2010, estabelece que o aluno será avaliado ao longo do semestre letivo, pela sua 

freqüência (mínimo de 75%) e aproveitamento, expresso em notas de 0 a 10 (zero a dez). O 

aproveitamento do aluno é verificado por meio das avaliações denominadas N1, N2, N3 e N4 

(Prova de Recuperação). As notas de N1 e N2 são compostas por avaliações formais, de 

caráter documental, realizadas individualmente e sem consulta, valendo 80% da nota, e por 

avaliações processuais, valendo 20% da nota. As notas de N3 e N4 são definidas, unicamente, 
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por uma prova escrita, com valor igual a 10 (dez). A avaliação processual consiste da 

participação do aluno em atividades propostas ao longo do semestre letivo. 

 

4.26  Acompanhamento do egresso 

 

Para acompanhamento do egresso a ALFA conta com as ações desenvolvidas pelo 

Núcleo Discente, que tem como uma das suas finalidades a manutenção de um atualizado 

cadastro de endereços de todos os alunos e ex-alunos do Curso, com home page ou site na 

Internet. O objetivo é a comunicação de novos cursos de atualização, de extensão, de 

aperfeiçoamento ou de pós-graduação que porventura venham a ser criados pela Instituição e 

que possam trazer de volta à IES seus egressos para contínua capacitação e requalificação. 

A Associação dos Alunos Diplomados da Graduação e Pós-Graduação da Faculdade 

ALFA (AADGPG) é uma entidade sem fins lucrativos, criada com vistas a congregar os alunos 

egressos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, visando a beneficiar ainda mais os 

associados promovendo encontros, palestras e cursos, mantendo um vínculo permanente da 

Instituição com seus egressos.   

Por meio desses mecanismos e de uma coleta contínua de dados sobre a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, a Instituição obtém feedback  a respeito do profissional que 

está sendo formado. Os dados e informações obtidos são utilizados para alimentar o sistema de 

Avaliação Institucional, permitindo tomada de decisão quanto à revisão e atualização 

permanente do Currículo dos cursos ofertados. 

  

4.27 Avaliação Institucional  

 

Em cumprimento à Lei n. 10.861/2004 e ao Decreto nº. 5.773/20, que estabelecem as 

diretrizes para a Avaliação Institucional, A Faculdade ALFA, por meio de sua Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA), desenvolvem, anualmente, o processo de auto-avaliação da 

Instituição, contemplando as dez dimensões estabelecidas nos textos legais, envolvendo o 

Corpo Docente, Discente e Técnico-administrativo que formam a Comunidade ALFA. 

O processo de avaliação institucional da Faculdade ALFA está centrado em dois 

grandes objetivos: o primeiro diz respeito ao aperfeiçoamento da qualidade acadêmica de seus 

cursos de graduação e pós-graduação; o segundo visa à melhoria da gestão da Faculdade com a 

avaliação das atividades de Pesquisa, de Extensão, dos Recursos Humanos e de Infraestrutura. 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  – P. 49/125 

 

49 
 

Busca-se, com esse processo, gerar um conjunto de dados e diagnósticos confiáveis que, além 

de promover o auto-conhecimento da Instituição, possibilite a organização de ações de 

melhoria do seu funcionamento.  

A Avaliação Institucional da ALFA foi sendo implantada de maneira gradual, 

privilegiando num primeiro momento, a avaliação do ensino de graduação e das condições de 

infraestrutura e serviços. Atualmente, faz-se avaliação global da instituição, de forma a 

contemplar todas as dimensões avaliativas propostas pelos SINAES (Lei 10861/2004). 

Nessa avaliação, observa-se a coerência dos procedimentos de avaliação dos processos 

de ensino e de aprendizagem com a concepção do Curso, especificamente a articulação da auto-

avaliação do Curso com a auto-avaliação institucional. A partir das avaliações realizadas pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), torna-se possível realizar uma análise interna de 

resultados e diagnosticar possíveis ações que supram carências apresentadas nos aspectos 

avaliados. 

Vale ressaltar que o processo de avaliação do desempenho docente, da infraestrutura e 

da auto-avaliação do aluno é realizado semestralmente. Esses resultados somam-se ao processo 

global de avaliação, de forma a completar os dados relativos à avaliação das dez dimensões, 

culminando com a elaboração do Relatório de Avaliação Institucional, que é protocolado 

anualmente no sistema e-Mec. 

É importante destacar, ainda, que o processo de Avaliação Institucional da Faculdade 

ALFA pauta-se pelos seguintes princípios orientadores: 

 alcançar uma visão global da Instituição a partir do exame de todos os elementos 

que compõem a vida da Faculdade; 

 construir o processo avaliativo de forma gradativa, ampliando e refinando 

constantemente suas estratégias de ação e procedimentos de coleta de dados; 

 criar mecanismos que possibilitem uma participação efetiva de todos os envolvidos 

no processo; 

 criar oportunidades para a divulgação e discussão dos resultados em todos os 

segmentos avaliados; 

 criar uma nova concepção de avaliação institucional, como momento de reflexão e 

proposições. 

A avaliação institucional, entendida como um trabalho de permanente reflexão sobre a 

prática universitária, é uma condição básica para identificar e equacionar os desafios 

envolvidos na formulação de diretrizes para que o Ensino, a Pesquisa e a Extensão sejam 
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compatibilizados com as necessidades da sociedade, nas dimensões de natureza política, 

econômica, social e cultural, preservadas as peculiaridades da Instituição na sua função de 

gerar conhecimento. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser um processo contínuo, uma ferramenta para o 

planejamento e a gestão universitária, bem como um processo sistemático de prestação de 

contas à sociedade. 

Sendo a preocupação da Instituição a busca da excelência, a avaliação institucional é um 

processo aberto, do qual todos os setores da Faculdade ALFA participam efetivamente.  Dessa 

forma, um dos instrumentos para a busca da qualidade no ensino superior é a auto-avaliação 

institucional, que possibilita identificar, analisar e entender a realidade da Instituição, 

utilizando-se de indicadores internos e externos, com ênfase nos indicadores internos, 

construídos de forma participativa.  

Para tanto, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) dispõe de um projeto em 

permanente construção que contempla os princípios, objetivos, indicadores institucionais, 

processos e instrumentos que dão visibilidade às intenções e postura da Faculdade ALFA em 

relação à auto-avaliação da Instituição. 
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5. NÚCLEOS DE FORMAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A organização curricular do Curso de Graduação em Administração expressa as 

condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular em regime semestral, 

observando a sua pertinência aos conhecimentos necessários ao atendimento do perfil desejado 

do formando e às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Administração, 

instituídas pela Resolução CES/CNE nº 04, de 13 de julho de 2005, que fixa, no seu Artigo 

quinto, os conteúdos e atividades mínimos para o Curso de Administração.  

Levando-se em consideração a Resolução CES/CNE nº 04/2005, que faculta às IES, no 

seu Art. 3º, a adoção de Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração, 

A Faculdade ALFA, considerando sua vocação institucional, expressa no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) elegeram para o Curso de Graduação em Administração quatro Linhas 

Específicas de Formação: Finanças, Marketing, Produção, Logística, Gestão de Cidades e 

Finanças Públicas 

A elaboração da matriz curricular procura manter equilíbrio e integração entre os vários 

conteúdos, evitando a sua sobreposição e buscando, sempre que possível, o retorno, de forma 

complementar, ao ponto central que constitui o eixo da proposta do Curso. Nesse sentido, pode-

se dizer que o currículo apresenta um alto grau de interdisciplinaridade, tanto interna quanto 

externa. 

Visando ao atendimento ao disposto nas Diretrizes Nacionais, a estrutura do Curso de 

Administração da ALFA procura atender aos campos interligados de formação propostos pela 

Resolução CES/CNE nº 04, de 13 de julho de 2005, da seguinte forma: 

 

I – Conteúdo de Formação Básica Disciplinas propostas na matriz curricular 

Relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-

profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os 

relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação e das ciências 

jurídicas. 

Ciências Sociais 

Contabilidade Geral 

Direito Empresarial 

Economia 

Governança Corporativa e Familiar  

Negociação, Tomada de Decisão e Modelagem 

Contabilidade Pública (f) 

Direito Administrativo (e,f) 

Direito Tributário (f) 

Lei de Responsabilidade Fiscal e Direito Constitucional (e, f) 

Política I: Estado e Sociedade (e,f) 

 

II – Conteúdos de Formação Profissional Disciplinas propostas na matriz curricular 

Relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das 

organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, 

Administração de Operações 

Administração de Recursos Humanos 

Administração de Sistemas de Informação I 

Administração de Sistemas de Informação II (a, d) 
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produção e logística, financeira e 

orçamentária, sistemas de informações, 

planejamento estratégico e serviços. 

Administração Financeira I 

Administração Financeira II 

Administração Mercadológica de Vendas (b) 

Análise de Demonstrações Financeiras (a) 

Análise, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento (a) 

Auditoria I - Optativa Grupo II: Finanças (a) 

Avaliação Financeira de Empresas - Optativa Grupo II: Finanças 

(a) 

Controladoria (a) 

Desenvolvimento de Novos Negócios 

Gestão Ambiental - Optativa Grupo II Produção (c)  

Gestão da Manutenção Industrial (c)  

Gestão da Qualidade de Produção e Processo (c)  

Gestão de Custos, Preços e Subsidios 

Gestão de Estoques (d) 

Gestão de Projetos 

Gestão de Transportes Multimodais - Optativa Grupo II: Logística 

(d) 

Gestão Estratégica da Produção (c)  

Gestão por Processos  (c,d)  

Logística Empresarial - Cad. de Suprimentos I (d) 

Logística Empresarial - Cad. de Suprimentos II (d) 

Logística Internacional e Comércio Exterior (d) 

Marketing 

Marketing de Produtos e Serviços (b) 

Marketing de Relacionamento (b) 

Marketing Internacional (b) 

Marketing por Resultado (b) 

Mercado de Capitais e Mercados Financeiros Globais (a) 

Organização do Trabalho na Produção  (c)  

Organização, Sistemas e Métodos 

Planejamento e Controle da Produção I (c,d) 

Planejamento e Controle da Produção II (c,d) 

Planejamento e Estratégias de Comunicação Integrada de 

Marketing (b) 

Planejamento Estratégico em Marketing (b) 

Planejamento Estratégico I 

Planejamento Estratégico II 

Planejamento Financeiro e Gestão do Fluxo de Caixa (a) 

Sistemas de Informação e Pesquisa em Marketing (b) 

Técnicas de Gerenciamento de Operações Industriais (c)  

Teorias Administrativas 

Administração Pública (e, f) 

Elaboração, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas (e,f) 

Finanças Públicas (f) 

Gestão da Saúde e Segurança Pública (e) 

Gestão de Pessoas no Setor Público (e, f) 

Gestão Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Energia (e) 

Orçamento e Auditoria Pública (f) 

Plano Diretor Urbano e Planejamento Sustentável de Cidades (e) 

Administração do Patrimônio Histórico e Educação (e) 

 

III – Conteúdos de Estudos Quantitativos 

e suas Tecnologias 
Disciplinas propostas na matriz curricular 

 

Estudos que abrangem pesquisa operacional, 

teoria dos jogos, modelos matemáticos e 

estatísticos e aplicação de tecnologias que 

contribuam para a definição e utilização de 

Estatística 

Jogos de Empresas 

Matemática 

Matemática Aplicada 

Matemática Financeira (a) 
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estratégias e procedimentos inerentes à 

administração. 

Pesquisa Operacional (c, d) 

 

III – Conteúdos de Formação 

Complementar 
Disciplinas propostas na matriz curricular 

Estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do 

perfil do formando. 

Gestão de Carreira 

Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)  

Metodologia Científica 

Português Instrumental 

Técnicas de Leitura e Produção de Texto 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Observação:  

(a) - disciplinas específicas da Linha de Formação em Finanças 

(b) - disciplinas específicas da Linha de Formação em Marketing 

(c) - disciplinas específicas da Linha de Formação em Produção 

(d) - disciplinas específicas da Linha de Formação em Logística 

(e) – disciplinas específicas da Linha de Formação em Gestão de Cidades 

(f) – disciplinas específicas da Linha de Formação em Finanças Públicas 

 

5.1 Matriz Curricular 2009/01 

 

Apresenta-se, a seguir, a matriz curricular do Curso de Graduação em Administração, 

com suas Linhas de Formação Específica em Finanças, Marketing, Produção e Logística.  

 

MATRIZ CURRICULAR 

DISCIPLINAS DO PRIMEIRO PERÍODO CH 

Gestão de Carreira 80 

Matemática 80 

Metodologia Científica 80 

Técnicas de Leitura e Produção de Texto 80 

Teorias Administrativas 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEGUNDO PERÍODO CH 

Ciâncias Sociais 80 

Contabilidade Geral 80 

Economia 80 

Matemática Aplicada 80 

1 Optativa entre as abaixo:  80 

     Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS)   

     Português Instrumental   

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO TERCEIRO PERÍODO CH 

Administração de Operações 80 
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Administração de Sistemas de Informação I 80 

Direito Empresarial 80 

Estatística 80 

Gestão de Custos, Preços e Subsidios 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

DISCIPLINAS DO QUARTO PERÍODO CH 

Administração de Recursos Humanos 80 

Administração Financeira I 80 

Gestão de Projetos 80 

Marketing 80 

Negociação, Tomada de Decisão e Modelagem 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Administração de Sistemas de Informação II  80 

Administração Financeira II 80 

Análise, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento 80 

Matemática Financeira 80 

Organização, Sistemas e Métodos 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Análise de Demonstrações Financeiras 80 

Desenvolvimento de Novos Negócios 80 

Mercado de Capitais e Mercados Financeiros Globais 80 

Planejamento Estratégico I 80 

Total de Carga Horária do Período 320 

  

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Jogos de Empresas 80 

Planejamento Estratégico II 80 

Planejamento Financeiro e Gestão do Fluxo de Caixa 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Controladoria  80 

Governança Corporativa e Familiar 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

1 Optativa entre as abaixo:  80 

   Auditoria I   

   Avaliação Financeira de Empresas   

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM MARKETING 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO – MARKETING CH 

Administração Financeira II 80 
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Comportamento do Consumidor 80 

Marketing de Produtos e Serviços 80 

Sistemas de Informação e Pesquisa em Marketing 80 

1 Optativa entre as abaixo: 80 

   Organização Sistemas e Métodos   

   Direito do Consumidor e Legislação Publicitária   

   Governança Corporativa e Familiar   

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO – MARKETING CH 

Desenvolvimento de Novos Negócios 80 

Marketing Internacional 80 

Marketing por Resultado 80 

Planejamento Estratégico I 80 

Total de Carga Horária do Período 320 

  

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO – MARKETING CH 

Administração Mercadológica de Vendas 80 

Marketing de Relacionamento 80 

Planejamento Estratégico II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO – MARKETING CH 

Jogos de Empresas 80 

Planejamento e Estratégias de Comunicação Integrada de Marketing 80 

Planejamento Estratégico em Marketing 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO – PRODUÇÃO CH 

Administração Financeira II 80 

Gestão da Manutenção Industrial 80 

Gestão por Processos 80 

Organização do Trabalho na Produção 80 

Pesquisa Operacional 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO – PRODUÇÃO CH 

Desenvolvimento de Novos Negócios 80 

Gestão da Qualidade de Produção e Processo 80 

Gestão Estratégica da Produção 80 

Planejamento Estratégico I 80 

Total de Carga Horária do Período 320 

  

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO – PRODUÇÃO CH 

Jogos de Empresas 80 

Planejamento e Controle da Produção II 80 
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Planejamento Estratégico II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO – PRODUÇÃO CH 

Planejamento e Controle da Produção I 80 

Técnicas de Gerenciamento de Operações Industriais 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

1 Optativa entre as abaixo 80 

   Organização Sistemas e Métodos   

   Gestão Ambiental   

   Governança Corporativa e Familiar     

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM LOGÍSTICA 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO – LOGÍSTICA CH 

Administração de Sistemas de Informação II 80 

Administração Financeira II 80 

Gestão por Processos 80 

Pesquisa Operacional 80 

Planejamento e Controle da Produção I 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO – LOGÍSTICA CH 

Desenvolvimento de Novos Negócios 80 

Logística Empresarial - Cad. de Suprimentos I 80 

Planejamento e Controle da Produção II 80 

Planejamento Estratégico I 80 

Total de Carga Horária do Período 320 

  

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO – LOGÍSTICA CH 

Jogos de Empresas 80 

Logística Internacional e Comércio Exterior 80 

Planejamento Estratégico II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO – LOGÍSTICA CH 

Gestão de Estoques 80 

Logística Empresarial - Cad. de Suprimentos II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

1 Optativa entre as abaixo: 80 

   Organização Sistemas e Métodos   

   Gestão de Transportes Multimodais   

   Governança Corporativa e Familiar   

Total de Carga Horária do Período 280 
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DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM GESTÃO DE CIDADES 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO - GESTÃO DE CIDADES CH 

Plano Diretor Urbano e Planejamento Sustentável de Cidades 80 

Administração Financeira II  80 

Administração do Patrimônio Histórico e Educação 80 

Gestão de Pessoas no Setor Público 80 

Administração Pública 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO - GESTÃO DE CIDADES CH 

Planejamento Estratégico I 80 

Desenvolvimento de Novos Negócios 80 

Gestão Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Energia 80 

Direito Administrativo 80 

Total de Carga Horária do Período 320 

  

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO - GESTÃO DE CIDADES CH 

Planejamento Estratégico II 80 

Lei de Responsabilidade Fiscal e Direito Constitucional 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

1 Optativa entre as abaixo: 80 

  - Política I: Estado e Sociedade   

  - Organização Sistemas e Métodos   

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO - GESTÃO DE CIDADES CH 

Gestão da Saúde e Segurança Pública 80 

Elaboração, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas 80 

Análise Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento  80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS PÚBLICAS 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO - FINANÇAS PÚBLICAS CH 

Administração Financeira II 80 

Orçamento e Auditoria Pública 80 

Gestão de Pessoas no Setor Público 80 

Administração Pública 80 

1 Optativa entre as abaixo: 80 

  - Direito Tributário   

  - Organização Sistemas e Métodos   

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO - FINANÇAS PÚBLICAS CH 

Planejamento Estratégico I 80 

Desenvolvimento de Novos Negócios 80 

Contabilidade Pública 80 

Direito Administrativo 80 

Total de Carga Horária do Período 320 
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DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO - FINANÇAS PÚBLICAS CH 

Planejamento Estratégico II 80 

Lei de Responsabilidade Fiscal e Direito Constitucional 80 

Política I: Estado e Sociedade 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO - FINANÇAS PÚBLICAS CH 

Finanças Públicas 80 

Elaboração, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas 80 

Análise Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

Total de Carga Horária do Período 280 

 

5.2 Evolução da Matriz Curricular 

 

Atento para as necessidades do mercado de trabalho e para a dinâmica profissional, o 

NDE do curso de Administração propôs ao Colegiado, a nova matriz curricular a partir de 

2011.2, da seguinte forma. 

I – Conteúdo de Formação Básica Disciplinas propostas na matriz curricular 

Relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-

profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os 

relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação e das ciências 

jurídicas. 

Contabilidade de Custos e Gerencial 

Contabilidade( I) 

Economia Brasileira e Politica Economica  

Economia de Empresas 

Fundamentos do Direito 

Liderança de Pessoas e Negócios 

Psicologia Aplicada 

Sociedades e Organizações 

Tecnologia de Informação 

 

II – Conteúdos de Formação Profissional Disciplinas propostas na matriz curricular 

Relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das 

organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, 

produção e logística, financeira e 

orçamentária, sistemas de informações, 

planejamento estratégico e serviços. 

Administração de Operações I  

Administração de Operações II  

Administração de Sistemas de Informação  

Administração e Planejamento Estratégico nas Organizações  

Administração Financeira  

Gestão de Pessoas  

Introdução à Administração  

Introdução ao Empreendedorismo e Jogos de Empresas  

Marketing I  

Marketing II  

Modelagem Empresarial  

Administração de Ativos Financeiros e Criação de Valor (a) 

Análise de Investimentos de Capital  I (a) 

Análise de Investimentos de Capital  II (a) 

Engengaria Econômica e Financeira  (a) 

Avaliação e Análise de Ativos Financeiros (a) 
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Finanças Corporativas  I (a) 

Finanças Corporativas  II(a) 

Mercado Financeiro e de Capitais (a) 

Planejamento Financeiro e Controladoria (a) 

Planejamento Tributário em Finanças (a)  

Comportamento do Consumidor (b) 

Estratégias de Comunicação Integrada (b) 

Marketing III (b) 

Pesquisa de Mercado(b) 

Administração de Vendas(b) 

Direito do Consumidor e Legislação Publicitária(b) 

Marketing IV(b) 

Planejamento Estratégico de Marketing (b) 

E-commerce (b) 

Marketing de Resultado (b) 

Marketing de Varejo (b) 

 

 

III – Conteúdos de Estudos Quantitativos 

e suas Tecnologias 
Disciplinas propostas na matriz curricular 

 

Estudos que abrangem pesquisa operacional, 

teoria dos jogos, modelos matemáticos e 

estatísticos e aplicação de tecnologias que 

contribuam para a definição e utilização de 

estratégias e procedimentos inerentes à 

administração. 

Estatística I 

Estatística II 

Estatistica III 

Matemática Aplicada 

Matemática Financeira 

Matemática  

Tomada de Decisão Através de Jogos de Empresas (Finanças ou 

Marketing) 

 

 

III – Conteúdos de Formação 

complementar 
Disciplinas propostas na matriz curricular 

Estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do 

perfil do formando. 

Administração da carreira 

Comunicação Empresarial 

Metodologia Científica 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Observação:  

(a) - disciplinas específicas da Linha de Formação em Finanças 

(b) - disciplinas específicas da Linha de Formação em Marketing 

Apresenta-se, a seguir, a matriz curricular do Curso de Graduação em Administração, com suas Linhas de 

Formação Específica em Finanças e Marketing. 

 

FACULDADE ALVES FARIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MATRIZ CURRICULAR 2011-02 

DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM 

DISCIPLINAS DO PRIMEIRO PERÍODO CH 

Introdução ao Empreendedorismo e Jogos de Empresas 40 

Matemática I  80 

Estatística I 80 

Psicologia Aplicada 80 

Introdução à Administração 80 

Sociedades e Organizações 40 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  – P. 60/125 

 

60 
 

Total de Carga Horária do Período 400 

 

 

 

 

DISCIPLINAS DO SEGUNDO PERÍODO 

 

 

 

 

CH 

Comunicação Empresarial 40 

Matemática Financeira 80 

Matemática Aplicada 80 

Estatística II 80 

Modelagem Empresarial 80 

Metodologia Científica 40 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO TERCEIRO PERÍODO CH 

Contabilidade I 80 

Administração de Operações I 80 

Economia de Empresas 80 

Liderança de Pessoas e Negócios 40 

Tecnologia de Informação 40 

Estatistica III 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO QUARTO PERÍODO CH 

Marketing I 80 

Administração de Operações II 80 

Contabilidade de Custos e Gerencial 80 

Gestão de Pessoas 80 

Administração Financeira 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

  

DISCIPLINAS DO QUINTO PERÍODO CH 

Fundamentos do Direito 80 

Economia Brasileira e Politica Economica  80 

Administração de Sistemas de Informação 80 

Marketing II 80 

Administração e Planejamento Estratégico nas Organizações 80 

Total de Carga Horária do Período 400 

   

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM FINANÇAS 

   

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Administração de Carreira 40 

Análise de Investimentos de Capita I 80 

Engenharia Economica e Financeira 80 

Finanças Corporativas I 80 

Mercado de Financeiro e de Capitais  80 

Total de Carga Horária do Período 360 

  

DISCIPLINAS DO SÉTIMO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Análise de Investimentos de Capital II 40 
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Avaliação e Análise de Ativos Financeiros 80 

Engenharia Financeira 40 

Finanças Corporativas II 80 

Planejamento Financeiro e Controladoria 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40 

Total de Carga Horária do Período 360 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO – FINANÇAS CH 

Administração de Ativos Financeiros e Criação de Valor 80 

Planejamento Tributário em Finanças 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40 

Tomada de Decisão através de Jogos de Empresas em Finanças 80 

Total de Carga Horária do Período 280 

 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA DE FORMAÇÃO EM MARKETING 
 

  

  

DISCIPLINAS DO SEXTO PERÍODO - MARKETING CH 

Administração da carreira 40 

Comportamento do Consumidor 80 

Estratégias de Comunicação Integrada  80 

Marketing III 80 

Pesquisa de Mercado  80 

Total de Carga Horária do Período 360 

  

DISCIPLINAS ELETIVAS SÉTIMO PERÍODO - MARKETING CH 

Administração de Vendas 80 

Direito do Consumidor e Legislação Publicitária 40 

Marketing IV 80 

Planejamento Estratégico de Marketing 80 

E-commerce 40 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40 

Total de Carga Horária do Período 360 

  

DISCIPLINAS DO OITAVO PERÍODO - MARKETING CH 

Marketing de Resultado 80 

Marketing de Varejo 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40 

Tomada de decisão através de Jogos de Empresas em Marketing 80 

Total de Carga Horária do Período 280 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO h/a h/relógio 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300 (h/r) 300 (h/r) 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 360 (h/r) 360 (h/r) 

DISCIPLINAS 3.000 
2.500 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  3.660 
3.050 
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5.3 Ementas e bibliografias básicas e complementares 

Os planos de curso completos das disciplinas da matriz curricular estão listados no 

Apêndice I, deste documento. 
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6. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 

6.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante é formado pelo Coordenador do Curso e Professores 

que fazem parte do Corpo Docente da Instituição, todos com formação e titulação na área afim, 

com destacada experiência no Magistério Superior e no mercado de trabalho,  

Estes professores participaram, desde o início, das sucessivas rodadas de estudo nas fa-

ses de prospecção, concepção e organização do curso e integram o Corpo Docente do curso. 

 

6.2 Coordenação do Curso 

 

As coordenações constituem a unidade básica dos cursos da ALFA, cujas principais 

atribuições são a organização administrativa, didático-pedagógica e científica de cada curso. 

Cada coordenador de Curso responde hierarquicamente à Diretoria Acadêmica e suas 

atribuições, que estão consubstanciadas no Regimento Interno, são: 

 representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

 supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pelo Conselho de 

Curso, bem como a assiduidade dos professores; 

 apresentar semestralmente ao Diretor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão relatório de suas atividades e do Conselho; 

 sugerir ao Diretor de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão a contratação 

ou dispensa de pessoal docente; 

 fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário acadêmico e demais 

planos de trabalho do Conselho; 

 promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das práticas de 

ensino e de novos paradigmas de avaliação de aprendizagem; 

 exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Diretor de Graduação 

ou órgão colegiado superior; e 

 elaborar, semestralmente os relatórios de adequação e readequação para apresentar à 

mantenedora, após serem submetidos ao Diretor de Graduação.  

A Coordenação do Curso de Graduação em Administração participa de reuniões 
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colegiadas, a saber:  

Todos os coordenadores de curso participam ativamente das seguintes instâncias de 

decisão:  

 Colegiado Acadêmico: é composto por todos os coordenadores de cursos da IES e 

realiza reuniões semanais com a diretoria acadêmica, para deliberação de assuntos 

comuns e específicos a todos os cursos. 

 Reuniões de Colegiado de Curso: são realizadas, em cada semestre letivo, duas 

reuniões do colegiado de professores, com a participação de alunos representantes de 

sala e nas quais professore e alunos avaliam a prática educativa e o andamento das 

atividades previstas. 

 Semana de Planejamento Pedagógico: antes do início das aulas, é realizada a 

Semana de Planejamento Pedagógico, na qual o Coordenador e o Corpo Docente de 

cada curso desenvolvem atividades individuas e coletivas de planejamento das aulas 

para o semestre. Nesta semana, é realizada a integração dos docentes recém-

contratados e apresentados os novos produtos e serviços institucionais. Os docentes 

são atualizados quanto às normas de funcionamento da secretaria geral, aos critérios 

de avaliação e aos serviços da biblioteca e de outras áreas de apoio administrativo. A 

Coordenação de cada curso realiza junto ao seu corpo docente a consolidação dos 

planos de ensino e discute os aspectos relacionados à operacionalização do semestre.  

 Convenção Acadêmica: é a atividade que abre oficialmente o semestre letivo, se 

constituindo em um momento de formação, atualização e troca de experiências. A 

convenção acadêmica congrega todos os colaboradores da IES, professores, pessoal 

técnico-administrativos, gestores, Diretoria e representantes da Mantenedora. Na 

convenção são divulgadas e discutidas as principais diretrizes administrativas e 

pedagógicas da IES.  A convenção é, também, um momento de confraternização, de 

socialização das metas e objetivos semestrais, de renovação dos compromissos 

institucionais e do comprometimento de todos com a sua missão educacional. 

  

6.3 Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso é composto pelo Coordenador, todos os professores ativos e dois 

representantes de alunos de cada uma das turmas em andamento (representante e vice), eleitos 

oficialmente pelos alunos da turma que representam. As reuniões de colegiado, semestrais 
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avaliam o andamento do semestre registrando os aspectos positivos e discutindo os aspectos 

que carecem de encaminhamentos de melhoria. As atas de reuniões de colegiado são digitadas, 

validadas e assinadas por todos os participantes e encaminhadas para arquivo na Secretaria 

Geral da Faculdade, ficando uma cópia à disposição de todos no arquivo da sala da 

coordenação do curso. 
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7. RECURSOS HUMANOS DO CURSO 

 

7.1 Corpo docente do Curso 

 

A formação acadêmica e a experiência profissional do corpo docente são os diferenciais 

importantes dos seus cursos de formação. Com isso, as práticas correntes no mercado de 

trabalho ficam sempre em sintonia com as novas definições de cada área. Estes valiosos 

critérios são utilizados tanto para seleção como para enquadramento dos professores dentro da 

IES. 

O Corpo Docente do Curso de Administração da Faculdade ALFA é formado por 

profissionais criteriosamente selecionados, levando-se em conta sua trajetória profissional e 

acadêmica como também a titulação adequada às áreas de atuação em cada um dos cursos 

oferecidos.  

Trata-se de uma equipe qualificada e experiente, e, a Coordenação do Curso busca 

alocar os docentes às disciplinas correlatas com sua área de formação acadêmica de graduação 

e/ou linha de pesquisa desenvolvida nos cursos de pós-graduação. 

 

7.2 Plano de Carreira docente 

 

O Plano de Carreira Docente ALFA estabelece as normas que regem a vida acadêmica 

do Docente dentro da Instituição e define as diferentes atribuições dos integrantes do Corpo 

Docente; as classes da carreira; os prêmios e estímulos em forma de abono pecuniário; os 

critérios de promoção; o regime de trabalho e a remuneração. Há diversos estímulos e prêmios 

para incentivar a produção científica, assiduidade ao serviço, criatividade e dedicação, bem 

como os requisitos para promoção vertical e horizontal.  

O quadro de professores integrantes do Corpo Docente da ALFA constitui um único 

grupo ocupacional organizado em carreira, compreendendo a seguinte série de classes: 

I – professor titular;  

II – professor adjunto;  

III - professor assistente; 

O regime de trabalho dos professores da ALFA é o da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).  
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A ALFA concede apóia e estimula a formação continuada e o contínuo aprimoramento 

do seu Corpo Docente, por meio de prêmios, em função do desempenho profissional, como:  

 abono pecuniário em caso de presença integral às aulas;  

 abono pecuniário no caso de participação em evento (congresso, seminário, encontro e 

outros) relacionado à disciplina que ministra e de real interesse para o seu 

aprimoramento técnico-científico, limitado a uma participação por mês;  

 abono pecuniário em virtude de publicação de artigo em revista científica indexada; 

 menção honrosa em virtude de elevação do nome da instituição devido à publicação de 

trabalhos em anais de congressos e seminários e pela representação da Faculdade 

perante entidades, públicas ou privadas, ligadas ou não à sua área de atuação; 

 homenagem ao Professor Destaque, distinção concedida por ocasião da Convenção 

Acadêmica aos Professores que demonstraram melhor desempenho no exercício de suas 

funções, de acordo com critérios estabelecidos pela Diretoria Acadêmica.  

 

7.3 Corpo técnico-administrativo 

 

A exemplo da política de pessoal adotada para seu Corpo Docente, a instituição segue 

princípios semelhantes para os demais colaboradores, com relação ao plano de cargos e 

salários. A ALFA conta com profissionais previamente selecionados e continuamente treinados 

pelo setor de Recursos Humanos para exercer suas funções específicas em cada setor, todos 

concorrendo para assegurar o adequado funcionamento da sua atividade fim que é o ensino, 

com atendimento nos três turnos de funcionamento da Instituição. 

Para atender às suas necessidades a instituição mantém em seu quadro de colaboradores 

profissionais qualificados para a ocupação de cargos, como bibliotecários, psicólogos, 

psicopedagogos, enfermeiros, seguranças, contadores, analistas de sistemas, administradores e 

assistentes administrativos, além de oferecer oportunidade de bolsas e estágios a seus alunos. 

O Curso de Administração é apoiado pelo pessoal técnico-administrativo já existente 

nas Faculdade, o qual é dimensionado de forma a atender às necessidades da instituição como 

um todo e às especificidades de cada curso.  

Assim, o curso conta com o suporte direto de uma secretária administrativa, cujas 

atribuições, entre outras, são: realizar atendimento aos alunos, fotocopiar e envelopar as 

avaliações que são aplicadas pelos professores aos alunos do curso, digitar atas de reuniões e 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  – P. 68/125 

 

68 
 

demais documentos solicitados pela coordenação, monitorar o andamento dos processos dos 

alunos do curso nos demais setores da IES.  

 

7.4 Corpo discente 

 

Visando se tornar um Centro de Excelência em Educação e Negócios, a ALFA 

incorpora e investe em metodologias de ensino que se aproximam da excelência acadêmica e 

das melhores práticas gerenciais do mercado, com o objetivo de preparar para o mercado de 

trabalho profissionais reflexivos, com sólida formação teórica e prática, sendo aptos para a 

atuarem nas mais competitivas empresas nacionais e internacionais.  

Dessa forma, as características a serem desenvolvidas e que compõem o perfil 

profissional desejado para os alunos dos cursos da ALFA são: 

 ter perfil empreendedor; 

 demonstrar domínio técnico na área de atuação; 

 ser proativo; 

 demonstrar capacidade de gerir negócios; 

 ser objetivo e orientado para resultados; 

 possuir olhar investigativo (interpretar cenários de dados econômicos); 

 tomar decisões; 

 desenvolver liderança; 

 saber administrar conflitos; 

 atuar em equipe; 

 ser disciplinado e organizado; 

 saber ouvir, falar, redigir; 

 ter consciência e atitudes éticas; 

 ter capacidade de aprender a aprender sempre; 

 possuir raciocínio lógico; 

 ter capacidade crítica; 

 demonstrar noções básicas de qualidade total; 

 possuir consciência dos limites e potencialidade do ser humano; 

 ter visão e raciocínio multidisciplinar; 

 ser capaz de se adaptar a novas situações (flexibilidade). 

O ingresso de alunos para o Curso se dá, basicamente, de três maneiras: vestibular, 
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transferência externa ou ingresso de portadores de diploma e alunos provenientes do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Conforme previsto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Corpo Discente tem como órgão de representação o 

Diretório Acadêmico, constituído na forma da legislação pertinente. A forma de escolha da 

representação estudantil nos órgãos colegiados da Faculdade é prevista em regulamento 

próprio, aprovado pelo Conselho Superior, observadas as regras estabelecidas em Regimento 

próprio e na legislação.  

Iniciado o Curso, depois de aprovado em processo seletivo, estando regularmente 

matriculado, o Discente pode utilizar todas as instalações que a Instituição disponibiliza para a 

realização das atividades acadêmicas de cultura, lazer e recreação, bem como usufruir dos 

serviços de apoio pedagógico, psicológico e de apoio à carreira profissional.  

Buscando assegurar aos alunos não somente a qualidade do ensino, mas também a 

permanência no curso escolhido, o atendimento ao Corpo Discente é feito por meio de 

estruturas, programas e serviços de atenção ao aluno, entre os quais se destacam:  

 

Central de Atendimento ao Aluno: implantada nos primeiros anos de funcionamento da 

ALFA, tem como objetivo centralizar os atendimentos aos discentes e à comunidade 

interessada, visando maior celeridade e eficiência aos processos.  O atendimento é 

personalizado e realizado por pessoal devidamente treinado, e conta com a comodidade de um 

espaço amplo, confortável, climatizado e informatizado. A Central operacionaliza e padroniza 

as rotinas acadêmicas e financeiras da IES. É o setor onde todos os requerimentos pertinentes 

aos alunos são solicitados e onde as respostas a esses requerimentos são obtidas. É o ponto de 

referência do aluno nas suas relações com a Instituição, abrangendo os processos relativos à sua 

vida acadêmica, processos administrativos e obrigações financeiras. Reúne, em um mesmo 

local, variados serviços, atendendo a mais de 55 tipos de requerimentos, como: emissão de 

contratos, abertura de processos, requerimentos em geral, declarações e atestados, inscrições e 

matrículas em cursos, atualização de dados, informações sobre notas, avaliações e frequência, 

acordos e negociações de mensalidades. 

 

Núcleo de Pesquisa e TCC (NUPES): tem por finalidade oferecer aos discentes a 

oportunidade de iniciarem a prática da pesquisa, cuidando da operacionalização dos trabalhos 

de conclusão de curso e seu arquivamento. 
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Núcleo de Estágio: estabelece relações com o mundo empresarial captando vagas de estágio e 

encaminhando alunos para as oportunidades de estágio e emprego.  

 

Núcleo de Educação Inclusiva: no âmbito da comunidade interna, a ALFA se preocupa com a 

produção e divulgação do conhecimento, com a inclusão social, e a democratização do acesso 

das pessoas com necessidades educacionais especais. Daí, a preocupação com a adoção de 

soluções que eliminem as barreiras arquitetônicas, promovendo a plena acessibilidade a suas 

dependências e uma atenção especial no sentido de apoiar pedagogicamente os alunos 

portadores de necessidades especiais por meio do Núcleo de Educação Inclusiva. Em seus dez 

anos de existência, a ALFA tem, não apenas adaptado suas estruturas físicas, mas também, 

disponibilizado apoio didático-pedagógico, atendimento e acompanhamento individualizado no 

sentido de promover a inclusão social de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Atualmente, o Núcleo de Educação Inclusiva atende a 19 alunos portadores de necessidades 

especiais, regularmente matriculados em diferentes cursos de graduação. A ALFA já diplomou 

em cursos de graduação 14 (quatorze) alunos especiais: seis com cegueira, dois com baixa 

acuidade visual, dois com deficiência auditiva moderada, dois com deficiência física, um com 

visão subnormal e deficiência auditiva e um com dislexia. A Coordenação do Núcleo de 

Educação Inclusiva ministra regularmente cursos de capacitação aos professores e técnico-

administrativos que atendem aos alunos especiais, incluindo a comunicação em Libras. A 

disciplina Libras faz parte da matriz curricular de todos os cursos de graduação. 

 

Inclusão digital: os alunos da ALFA têm livre acesso aos Laboratórios de Informática de uso 

comum e são incentivados a utilizar as tecnologias de informação e comunicação para 

acompanhamento da vida acadêmica, nos estudos e nas atividades profissionais. Os 

Laboratórios de Informática podem ser utilizados, de acordo com as Normas de 

Funcionamento, para realizar trabalhos escolares, estudos e pesquisas na Internet. A ALFA 

fornece uma conta de e-mail para todos os alunos matriculados, além de disponibilizar 

informações on-line de interesse do aluno, por meio da home page institucional, do Aluno On-

Line e da Central de Atendimento virtual. 

 

Acesso a programas de financiamento: a IES participa dos programas ProUni e FIES do 

Governo Federal e do Programa de Bolsas da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). 
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Programa de Financiamento Próprio: a ALFA oferece a seus alunos um programa de 

financiamento próprio, o Crédito Estudantil ALFA, que financia entre 30% e 40% do curso, 

inclusive matrícula, com quitação do débito em até 8 anos, sem juros e com correção apenas 

pelo IPCA. 

Além dos programas de financiamento, a Instituição oferece a seus alunos as seguintes 

modalidades de bolsas de estudo: 

 Bolsa Empresa: oferece descontos exclusivos para funcionários de empresas 

conveniadas; 

 Programa de Fidelização Empresarial: oferece descontos para colegas de trabalho 

que estudam na ALFA;  

 Programa de Fidelização Familiar: oferece descontos para familiares que estudam na 

ALFA; 

 Bolsa Coca-Cola: oferece descontos nas mensalidades, de acordo com o desempenho 

do aluno no vestibular; 

 Bolsa Escola Pública: oferece descontos na mensalidade para alunos de graduação, 

exceto do curso de Direito, provenientes de escolas públicas, de acordo com seu 

desempenho escolar. 

 Bolsa Atleta: oferece descontos para alunos que representem a ALFA em competições 

esportivas; 

 Bolsa Coral: oferece descontos para alunos que participem do Coral ALFA. 

 

Projeto de Tutoria: contempla a atuação de professores que são direcionados para cada turma 

em andamento, considerando a interface entre o acadêmico e o administrativo na busca de 

soluções rápidas e assertivas que contribuam com o desenvolvimento do aluno, do projeto do 

curso e da IES como um todo. 

 

Participação no processo de Avaliação Institucional: os alunos têm a oportunidade de 

participar do processo de avaliação Institucional, avaliando, semestralmente, a Instituição, os 

docentes, a estrutura física e os serviços educacionais, contribuindo na busca contínua da 

qualidade do ensino.  
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Processo de acompanhamento do egresso: a IES mantém coleta contínua de dados sobre a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho.  

Segurança: a IES, visando assegurar a tranquilidade da comunidade acadêmica, conta com 

sistema de segurança permanente em suas dependências, catracas eletrônicas e monitoramento 

por câmeras de vídeo.  

 

Ambulatório Médico (primeiros socorros): tem como objetivo oferecer primeiros socorros e 

encaminhamento aos hospitais, em casos mais graves, de alunos e colaboradores da Instituição. 

Realiza atividades de prevenção de acidentes e doenças por meio de palestras e campanhas de 

conscientização. 

 

 Higiene e limpeza: a IES zela pela manutenção da higiene e limpeza de todas as 

suas instalações, proporcionando conforto e bem estar a todos. 

  

Monitoria Voluntária e Remunerada: com o intuito de apoiar o aprendizado do aluno, a AL-

FA, semestralmente, disponibiliza o edital de monitoria; 
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8. ESTRUTURA FÍSICA 

 

A ALFA possui modernas instalações, destacando-se pela funcionalidade e conforto 

oferecidos aos seus discentes e docentes, fato que a coloca na primeira linha em termos de 

infraestrutura em relação às instituições de ensino superior em Goiânia. 

A IES conta com amplos espaços de circulação interna, biblioteca com acervo adequado 

aos cursos existentes, salas de aula espaçosas e climatizadas, sanitários adequados para 

portasdores de necessidades especiais, uma lanchonete, reprografia dedicada aos alunos e sala 

de professores. Uma área funcional e moderna e garante o conforto necessário para as áreas 

administrativa e acadêmica da Faculdade, contando cada Coordenador de Curso com sala de 

trabalho e atendimento ao corpo docente e discente. 

As instalações dedicadas à formação profissional encontram-se concentradas nos 

Laboratórios de Informática disponibilizados ao Curso, nos quais os acadêmicos utilizam 

softwares específicos e de uso geral. 

 

8.1 Instalações Unidade Bueno  

8.1.1 - Tabela XI - Infra-estrutura física Unidade ALFA BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quantidade Área (M²) 

Banheiros 04 152 

Central de Atendimento 01 16 

Tecnologia da Informação 01 24 

Foto-copiadora 01 11 

Área de Convivência 01 167 

Recepção 02 15 

Caixa D água com capacidade de 1.000 litros 09 - 

Caixa D água com capacidade de 15.000 litros 
02 

- 

Aparelhos condicionadores de ar SPLIT 35 - 

Lanchonete 01 23 

Área de alimentação 01  90 

Salas de aula 20 alunos 01 37 

Salas de aula 30 alunos 02 106 

Salas de aula 40 alunos 02 127 

Salas de aula 50 alunos 01  76 

Salas de aula 60 alunos 17 1426 

Sala de Coordenação 01 20 

Biblioteca 01 121 

Sala de Estudos 01 64 

Sala dos professores 01 20 

Laboratório de Informática 02 100 

Laboratório de Psicologia Experimental 01 66 
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8.2 Salas de aula 

 

Todas as salas possuem quadros para exposição de aula, sendo um em fórmica verde e 

outro em fórmica lisa branca, sistema de iluminação fluorescente de acordo com as normas da 

ABNT e sistema de prevenção de incêndio conforme normas do Corpo de Bombeiros. As salas 

de aula apresentam dimensões compatíveis com a capacidade instalada de alunos, isolamento 

adequado de ruídos externos e boa acústica interna, mobiliário adequado e suficiente, e passam 

por rigorosa limpeza diária. 

 

8.3 Instalações para docentes 

 

Os professores possuem uma sala para estudo, convivência e descanso entre as aulas, a 

qual conta com escaninhos para a guarda de materiais pessoais.  

Na sala dos Professores estão disponíveis para uso dos docentes computadores, para 

acesso à Internet, preparação de aulas, elaboração de provas, lançamento de notas e frequências 

no sistema on-line. 

 

8.4 Instalações para a formação geral 

 

A Faculdade ALFA prima pela qualidade de suas instalações gerais, a começar pelas 

salas de aula, cujas dimensões são compatíveis com o número de alunos, além de contar com 

climatização, iluminação e mobiliário adequados. Os laboratórios de informática estão 

instalados em salas que apresentam plenas condições para a acomodação dos equipamentos.  

A manutenção e a conservação das instalações físicas e dos equipamentos são feitas 

pelas respectivas áreas competentes dentro da Instituição ou por empresas especializadas e 

terceirizadas.  

A expansão física da ALFA ocorre segundo um programa de crescimento dos cursos da 

Instituição.  

 

8.5 Equipamentos e recursos  

 

A ALFA dispõe de recursos e equipamentos próprios para apoiar a atividade de ensino 

dos docentes. Esses recursos podem ser utilizados pelos professores mediante agendamento, e 
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podem ser instalados nos laboratórios, em salas de aula, salas de reuniões, auditórios e mesmo 

nas áreas comuns.  

O transporte e a instalação ficam a cargo do pessoal de apoio.  

RECURSOS E EQUIPAMENTOS PARA SALA DE AULA 

Tipo de Equipamento Quantidade 

Retroprojetor 01 

Projetores de Mídia, tipo DataShow 06 

Caixa de som amplificada 03 

Conjunto de som para computador 04 

 

8.6 Instalações para a formação profissional 

 

As instalações dedicadas à formação profissional encontram-se concentradas nos 

diversos Laboratórios de Informática da Instituição, onde o discente, durante todos os semestres 

do curso, tem contato com as ferramentas atuais da tecnologia da informação (softwares 

específicos e de uso geral) utilizados profissionalmente em diversos ramos de atuação.  

 

8.7 Instalações para a prática profissional e prestação de serviços à comunidade 

 

A prática em laboratório desenvolvida pelos alunos da Faculdade ALFA, por meio de 

softwares específicos, busca completar o aperfeiçoamento e aprendizado dos alunos nas 

habilidades operacionais, dotando-os de habilidades necessárias ao bom desempenho 

profissional e facilitando-lhes a inserção no mercado. 
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9. BIBLIOTECA 

 

9.1 Espaço físico e equipamentos 

 

A Biblioteca da Faculdade ALFA conta com modernas e confortáveis instalações, 

iluminação e ventilação adequadas, em espaço considerado adequado para armazenamento do 

acervo, serviços administrativos, salas para estudo em grupo, escaninhos para estudo 

individual, computadores para consulta on-line ao acervo e espaço para multimídia equipado 

com computadores para acesso à internet e bases de dados. A Biblioteca dispõe, também, de 

equipamentos e mobiliários necessários à acomodação do acervo e à prestação dos serviços de 

atendimento a seus usuários. 

 

9.2 Livros – Formação geral 

 

O acervo atual da biblioteca compõe-se de, aproximadamente, 1069 documentos, 

incluindo livros, revistas, além de outros documentos, como dissertações, folhetos, etc, sendo 

que esses documentos são relacionados ao curso de Administração.  

 

9.3 Livros – Formação específica 

 

Com o acervo disponibilizado (1069 documentos) e os meios de pesquisa e 

informações, A Faculdade ALFA disponibilizam ao aluno não somente obras de formação 

específica, mas de formação geral e humanística, voltadas, principalmente, para a formação 

continuada do docente e do discente. 

Dos livros que compõem o acervo específico, destacam-se os vinculados aos planos de 

Aula e de Curso, indicados como bibliografia básica e complementar. O quadro abaixo 

apresenta a distribuição dos documentos na unidade Bueno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE - Pergamum Levantamento bibliográfico por Classificação- Período: 01/01/1999 a 30/07/2014 

ESPECIFICAÇÃO  
UNIDADE 

BUENO 

TITULOS 752 

EXEMPLARES 259 

MATERIAL COMPLEMENTAR 4 

PERIÓDICOS - TITULOS 6 

PERIÓDICOS - EXEMPLARES 48 

T O T A L      G E R A L 1069 
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9.4 Periódicos, bases de dados específicas, jornais e revistas 

 

Para atender às expectativas de formação atualizada, A Faculdade ALFA reúne em seu 

acervo uma base de dados específica, constituída de jornais e revistas, amplamente adequadas 

em quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização em relação aos 

termos do projeto pedagógico. 

 

9.5 Atualização do acervo no âmbito do curso 

 

A política de expansão e atualização do acervo de livros, periódicos e outros tipos de 

materiais abrange todas as modalidades de aquisição, sendo realizadas por compra, doação e 

permuta.  

A aquisição é planejada, sendo feita com base na matriz curricular e nas necessidades de 

cada curso. A política de aquisição é desenvolvida por uma comissão formada pelo 

bibliotecário, coordenadores de cursos e professores. No que se refere à aquisição por compra, 

há verba semestral rubricada, destinada a cada curso individualmente, para aquisição de todos 

os tipos de documentos, o que garante a manutenção do acervo atualizado e em conformidade 

com as necessidades de cada curso. A aquisição pressupõe a observação de alguns critérios 

para a seleção dos documentos a serem incorporados ao acervo, tais como: 

 grau de atualização da obra em relação aos programas de ensino e de pesquisa 

realizados pela Faculdade;  

 idioma do texto em relação ao perfil de usuários da Instituição;  

 autoridade do autor e/ou editor;  

 citação em fontes de informação;  

 número de exemplares a serem adquiridos em relação ao número de alunos por curso;  

 áreas de concentração dos cursos da Instituição;  

 custo da obra em relação à disponibilidade financeira da Instituição. 

 

9.6 Recursos humanos 

 

A Biblioteca da unidade é composta por um Auxiliar de Biblioteca, de forma a atender 

ao período de funcionamento – noturno. 
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9.7 Horários de funcionamento 

 

A Biblioteca da Faculdade ALFA funciona de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 21h, 

em horário ininterrupto e, aos sábados, das 8h às 12h. 

 

9.8 Atendimento aos usuários 

 

Usuários, desde que vinculados à instituição, têm acesso ao acervo, podendo utilizá-lo 

no local ou retirá-lo por empréstimo. São oferecidos os seguintes serviços aos usuários: 

 consulta ao acervo (local e pela internet); 

 reserva de títulos e renovação de empréstimo, podendo ser realizadas na dependências 

da Biblioteca ou  pelo sistema online; 

 treinamento de usuários; 

 levantamento bibliográfico; 

 divulgação seletiva da informação (DSI): divulgação por meio de jornais eletrônicos do 

acervo e dos serviços da biblioteca; 

 murais informativos; 

 exposição de novas aquisições; 

 comutação Bibliográfica; 

 orientações gerais sobre o uso das normas de documentação da ABNT; 

 acesso ao acervo virtual 

 

9.9 Política de atualização do acervo  

 

A política de atualização do acervo abrange todas as modalidades de aquisição: compra, 

doação, assinatura e permuta. As coleções são selecionadas e adquiridas com base no conteúdo 

programático das disciplinas, de acordo com as bibliografias básicas e complementares 

sugeridas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos pelos Coordenadores, Corpo docente e 

sugestões dos Bibliotecários.  

Ao início de cada semestre letivo, Coordenadores e Professores, ao planejarem suas 

atividades acadêmicas, encaminham à Biblioteca as sugestões bibliográficas referentes à 

formação geral e específica dos cursos para fins de aquisição. Este procedimento mantém o 

acervo atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo.   



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  – P. 79/125 

 

79 
 

Quanto ao número de títulos, são adquiridos todos os indicados na bibliografia básica e 

pelo menos dois títulos da bibliografia complementar para cada disciplina.  A quantidade de 

exemplares é proporcional ao número de alunos e segue as recomendações dos órgãos oficiais 

de educação, porém, é possível adquirir maior quantidade de exemplares, conforme a demanda 

de uso das obras.   

A aquisição é planejada, sendo feita com base na matriz curricular e nas necessidades de 

cada curso. A política de aquisição é desenvolvida por uma comissão formada pelo 

bibliotecário, coordenadores de cursos e professores. No que se refere à aquisição por compra, 

há verba semestral, destinada a cada curso individualmente, para compra de todos os tipos de 

documentos, o que garante a manutenção do acervo atualizado e em conformidade com as 

necessidades de cada curso.  

A aquisição pressupõe, ainda, a observação de alguns critérios para a seleção dos 

documentos a serem incorporados ao acervo, tais como: 

 grau de atualização da obra em relação aos programas de ensino e de pesquisa 

realizados pela Faculdade;  

 idioma do texto em relação ao perfil de usuários da Instituição;  

 autoridade do autor e/ou editor;  

 citação em fontes de informação;  

 número de exemplares a serem adquiridos em relação ao número de alunos por curso;  

 áreas de concentração dos cursos da Instituição.  

 

9.10 Política de informatização 

  

Para o gerenciamento dos serviços, a Biblioteca utiliza o Sistema Pergamum, o que 

possibilita a gestão dos serviços de atendimento aos usuários em geral, processamento técnico 

das coleções e execução das rotinas administrativas.  
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10. PLANEJAMENTO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

 

Os recursos da Faculdade Alves Faria - ALFA, mantida pelo CENTRO 

EDUCACIONAL ALVES FARIA (CENAF), são oriundos do recebimento de mensalidades, 

convênios e parcerias. 

A entidade mantenedora possui fins lucrativos e seus recursos são administrados através 

de processo de gestão orçamentária, através do qual o fluxo financeiro é planejado e executado 

sob rigoroso controle de despesas e de investimentos. 

Para viabilizar o recebimento das mensalidades e por consequência a gestão 

orçamentária e de caixa, é mantido com os alunos um Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais.  
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APÊNDICE 1 

Ementas das disciplinas da Matriz Curricular  

PRIMEIRO PERÍODO 

 

INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO E JOGOS DE EMPRESAS - 40 H 

EMENTA: O empreendedor. Características de um empreendedor. O papel do empreendedor 

na criação de uma empresa. Qualidades, habilidades e competências do empreendedor. Análise 

para a competitividade: análise de mercado, recursos humanos, prática de competitividade. 

Atitude empreendedora em indústrias, comércio e serviços. Elaboração de Plano de Negócios. 

O sucesso e o fracasso de novos empreendimentos. O Intra-empreendedor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto.Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4.ed. São 

Paulo (SP): Saraiva, 2012. 281 p. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 4. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2012. 260 p 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. 2. ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil,2010. 142 p 

OLIVEIRA, Ricardo Daher. Jogos de empresa: construindo possibilidades no desenvolvimento 

depessoas e organizações. 119 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

INSTITUTO EUVALDO LODI. O Futuro da indústria: empreendedorismo ; coletânea de 

artigos. Brasília (DF): Iel, 2005. 139 p. (Série Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior, 14 ; 9) ISBN 8587257153. , DESENCADEANDO o empreendedorismo: o poder das 

empresas a serviço dos pobres. New York (USA): PNUD, 2004. 48 p.  

ARRAIS, Cleon de Oliveira; MENDES, Ednaldo de Souza; CUNHA, Júlio Cézar da; ELIAS, 

Mateus Silva; NASCIMENTO, Rodrigo Gonçalves do; SILVA, Smilly Gustavo da; CHAVES, 

Aurélio Ricardo Trancoso (Orientad. Eficácia dos programas de empreendedorismo em Goiás: 

caso Junior Achievement.. 2010/1 69 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) - 

Faculdade ALFA, Goiânia, 2010. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 

dinâmicas. 2.ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 330 p. 
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HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 7 ed. 

São Paulo (SP): Bookman, 2009. 278 p. 

HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a 

competitividade através do intra-empreendedorismo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 

2010. XXIII, 320 p.  

 

MATEMÁTICA I  - 80 H 

EMENTA:Operações com Números Reais. Noções iniciais de Álgebra: equações de 1º e 2º 

graus, inequações e sistemas de equações de 1º e 2º graus.  Equações Exponenciais.  Razão, 

Proporção e Regra de Três: aplicações. Porcentagem. Juro Simples. Tratamento da Informação: 

leitura e interpretação de gráficos e tabelas. O conceito de função. Funções Polinomiais de 

Primeiro e Segundo Graus. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONORA JÚNIOR, Dorival. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de ciências 

contábeis, administração e economia. 2. ed. São Paulo (SP): Ícone, 2000. 511 p. ISBN 

8527405946. 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo (SP): Ática, 2008. 

736 p. ISBN 9788508119332. , 

DEMANA, Franklin D.; DEMANA, Franklin D.; WAITS, Bert K.; FOLEY, Gregory D.; 

KENNEDY, Daniel. Pré- cálculo. São Paulo (SP): Pearson Addison Wesley, 2009. 380 p. 

ISBN 9788588639379.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Curso de matemática. 3 ed. São Paulo (SP): 

Moderna, 2003. 578 p. ISBN 8516036901. 

BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Cláudio Xavier da. Matemática: aula por aula: ensino 

médio (2º grau). São Paulo (SP): FTD, 1998. 3 v.  

DI PIERRO NETTO, Scipione. Matemática. 2. ed. São Paulo (SP): Scipione 1984. 312 p.  

IEZZI, Gelson. Matemática: 1º série, 2º grau. Saõ Paulo: Atual 1990. 309 p. ISBN 

85705602985  

IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 4. ed. São Paulo (SP): Atual 2006. 464 p. 

ISBN 9788535707267 

 

ESTATÍSTICA I - 80 H 
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EMENTA: Estatística descritiva. População, Amostras e Amostragem. Introdução à 

Probabilidade. Correlação e Regressão Lineares. Representação de dados amostrais e medidas 

descritivas de uma amostra. Principais distribuições de frequência. Medidas de Posição. 

Medidas de Dispersão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDERSON,David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS,Thomas A. Estatística aplicada à 

administração e economia. 3. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2013. 692 p. ISBN 

9788522112814. 

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 8.ed. Florianópolis (SC): 

UFSC, 2012. 320 p. : il. (Série Didática) ISBN 9788532806048. 

COSTA, Sérgio Francisco. Introdução ilustrada à estatística. 5. ed. São Paulo (SP): Harbra, 

2013. 399 p. ISBN 9788529404196. 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2002. 224 p. ISBN 

8502020560.  

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 7. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 

2012. 540 p. ISBN 9788502136915. 

SILVA, Ermes Medeiros da. Estatística: para os cursos de: economia administração e ciências 

contábeis. 3. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1999. 188 p. ISBN 85.224.2236-2. , 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FREUND, John E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 9.ed. Porto 

Alegre (RS): Bookeseller, 2000. 404p. ,  

LEVINE, David M.; STEPHAN, David F.; KREHBIEL, Timothy C.; BERENSON, Mark L. 

Estatística: teoria e aplicações: usando o microsoft excel e português. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2012. 804 p 

SPIEGEL, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2004. 

518 p. (Schaum) ISBN 8534613001 

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 696 p. 

ISBN 9788521615866. ,  

 

PSICOLOGIA APLICADA - 80 H 

EMENTA:Psicologia como Ciência do Comportamento. A complexidade e a lógica do 

comportamento, a história da vida, aspecto impalpável do psiquismo humano. A Personalidade: 

Teorias Fundamentais, elementos, diferenças individuais, sensações e percepções, 
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processamento de informações, assimetria das informações, interação pessoal. Inteligência 

Emocional. Cultura Organizacional: elementos que a moldam, aprendizagem da cultura, 

estabilidade e manutenção. Sentidos do trabalho e contrato psicológico. Processos subjetivos 

cognitivos e inconscientes. Impactos das organizações e instituições sobre a subjetividade. 

Sofrimento e prazer no trabalho. Saúde mental e trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERGAMINI, C. W. Psicopatologia do comportamento organizacional: organizações 

desorganizadas, mas produtivas. São Paulo: Cencage Learning, 2008. 

DEJOURS, C. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. 2ª edição revisada e ampliada. 

Rio de Janeiro: FioCruz; Brasília: Paralelo 15, 2008. 

MORIN, E. et al. Psicologia e gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo (SP): Saraiva, 2009. 424 p. 

HELOANI, J.R. Gestão e organização do capitalismo globalizado. São Paulo: Atlas, 2006. 

LIMONGI FRANÇA, A. C. Psicologia do trabalho: psicossomática, valores e práticas 

organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO - 80 H 

EMENTA: Conceito e Objetivos da Administração. Antecedentes Históricos. Abordagem 

Clássica da Administração: Administração Científica e Teoria Clássica da Administração. 

Teoria das Relações Humanas.Teoria da Burocracia, Teoria Estruturalista.  Teoria Neoclássica. 

Teoria Comportamental, Teoria do Desenvolvimento Organizacional. Teoria Matemática da 

Administração, Teoria de Sistemas.Teoria da Contingência. A Gestão da Qualidade, A 

Organização em Redes.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Elsevier, 2011. 608 p  

CHIAVENATO, Idalberto. Princípios de administração: o essencial em teoria geral da 

administração. Rio de Janeiro (RJ): Manole, 2013. 442 p. ISBN 9788520432884 

MAXIMINIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Editora 

Altas, 2004. 
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MEGGINSON, Leon C. Administração, conceitos e aplicação. São Paulo: Editora Harbra, 

1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto.  Administração: teoria, processo e prática.  4. ed. Rio de Janeiro 

(RJ): Makron Books, 2007. 416 p. ISBN 8535218580. 

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A.  Administração: construindo vantagem competitiva.  

São Paulo (SP): Atlas, 1998. 539 p.ISBN 85-224-1923-X.  

MEREDITH, Jack R.; SHAFER, Scott M. Administração da produção para MBAs.   Porto 

Alegre (RS): Bookeseller, 2002. 391 p. ISBN 85730777778.   

 

SOCIEDADES E ORGANIZAÇÕES - 40 H 

EMENTA: Sociologia como ciência. As principais correntes sociológicas. Classes Sociais, 

indivíduo e sociedade. Estado e Sociedade Industrial. Fundamentos sociológicos da teoria da 

sociedade e do poder. Tipos de organizações sociais, as relações de trabalho e as relações do 

indivíduo com as organizações. O papel da burocracia. Formas de poder na sociedade política e 

civil da contemporaneidade. A organização do espaço social urbano. Questões sociais 

contemporâneas: Pobreza, Violência, Educação, Criminalidade, Meio Ambiente, Cidadania e 

movimentos sociais. Etica nas Organizações 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. 2.ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2010. 

386 p. 

FORACHI, Maria. A. & MARTINS, José S. Sociologia e Sociedade. São Paulo: LTC, 1999. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre (RS): Artmed, 2010 598 p. ISBN 

9788536302225 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Sociologia das organizações: uma análise do homem e das 

empresas no ambiente competivi. São Paulo (SP): Pioneira, 2002. 337p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOUDON, R. & Bourricaub, Dicionário crítico de sociologia. São Paulo: Ática, 1993. 

DOWBOR, Ladislau e outros (orgs.). Desafios da glogalização. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 

DURKHEIM, Emilie. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

GARCIA, Canclini, Nestor. Culturas híbridas, 3. ed. São Paulo: Edusp, 2000.   

MARX, K. & ENGELS. Obras escolhidas em três tomos. Lisboa: Avante, 1982. 
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WEBER, M. Comunidades étnicas. In: Economia y sociedade: esbozo de sociología 

compreensiva. México: Fondo de Cultura Económica, 1979. 

WEBER, M. Ensaios de sociologia, Rio de Janeiro: LTC, 1982, p. 449-470. 

 

SEGUNDO  PERÍODO 

 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - 40 H 

EMENTA: Comunicação Organizacional: conceito. A importância da comunicação 

organizacional para os programas de qualidade da organização. Comunicação interpessoal 

verbal (oral e escrita) e não-verbal. Processos de comunicação na empresa. Definição de 

Comunicação: Gerencial, Administrativa e Social (interna e externa). Processo Comunicacional 

(elementos da comunicação e funções da linguagem). Problemas de Comunicação 

Organizacional. Barreiras da Comunicação. Comunicação nas Organizações: Etiqueta 

Empresarial. Ética Empresarial. Marketing Pessoal. A Redação Empresarial Moderna: 

Abordagem negocial. Preparação do texto. Documentos empresariais e administrativos. 

Correspondência Oficial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOLD, Miriam. Redação empresarial. 4. ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2010. 287 

p. ISBN 9788576056829. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: para curso de contabilidade economia e 

administração. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2000. 320 p. 

SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17ed. São Paulo (SP): 

Ática, 2007. 431 p. (Ática universidade) ISBN 9788508108664. , 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 4 ed., revista e 

atualizada. São Paulo (SP): Método, 2011. 768 p. ISBN 9788530934040.  

FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Gramática. 20. ed. São Paulo (SP): 

Ática, 2009. 584 p. ISBN 9788508106288.  

FERNANDES, Henrique Nuno. Português descomplicado: conforme o novo acordo 

ortográfico. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010. 744 p. ISBN 9788578421083.  

FERREIRA, Heloisa Finatto de Almeida; FACCINA, Rosemeire Leão da Silva. Língua 

portuguesa: redação técnica em uso: nível superior. São Paulo (SP): H. Pugliesi, 1999. 272 p. 

ISBN 8586729426. , 
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MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúcia Scliar. Português instrumental. 29. ed. Porto 

Alegre (RS): Sagra - Luzzatto, 2010. 560 p. ISBN 9788522457229.  

NOGUEIRA, Sérgio. Português sem complicação- Crase: regras, dicas e respostas comentadas. 

48 p. (Coleção aula extra)  

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA - 80 H 

EMENTA: Funcionamento da calculadora HP12C. Conceito de juros: Juros simples. Desconto 

Bancário: taxa de desconto e custo efetivo. Juros compostos: cálculo do valor futuro, valor 

presente, taxa de juros, período e juros. Operações indexadas à TR, câmbio e inflação. Taxa 

aparente e taxa real de juros. Cálculos com a taxa Selic e com o CDI. Cálculo de taxas 

equivalentes. Séries uniformes: cálculo de prestações, com e sem entrada. Comparando 

compras à vista e a prazo. Acumulação de capital. Planos equivalentes de financiamento. 

Planos com carência e intermediárias. Sistemas de amortização: Price, SAC e americano. 

Financiamentos imobiliários. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

BRUNI, A. L; FAMÁ,R. Matemática Financeira com HP 12C e Excel. São Paulo: Atlas, 2008. 

LAPPONI, J. C., Matemática Financeira Usando o EXCEL, São Paulo, Lapponi Treinamento e 

Editora, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira: com HP 12C e Excel. 4. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2007. 464 p. ISBN 97885224-4735-0.  

MATHIAS, Washington Franco; MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. 

Matemática financeira. 6.ed. São Paulo (SP): Atlas 2010. 416p. ISBN 9788522452125.  

SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 3. 

ed. São Paulo (SP): Prentice - Hall do Brasil, 2002. 364 p. ISBN 8587918079. ,  

SILVA, André Luis Carvalhal da. Matemática financeira aplicada. 3. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2010. 194 p. ISBN 9788522457083. 

TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP-12C : Armando José Tosi. 

São Paulo (SP): Atlas, 2006. 224 p. ISBN 8522439141.  

 

MATEMÁTICA APLICADA - 80 H 
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EMENTA: Função quadrática. Função exponencial. Conceito de Oferta, Demanda e Ponto de 

Equilíbrio. Funções Ofertas e Demanda. Conceito de Receita, custo e Lucro. Funções Receita, 

Custos e Lucro. Ponto de Nivelamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BONORA JÚNIOR, Dorival. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de ciências 

contábeis, administração e economia. 2. ed. São Paulo (SP): Ícone, 2000. 511 p. ISBN 

8527405946.  

DEMANA, Franklin D.; DEMANA, Franklin D.; WAITS, Bert K.; FOLEY, Gregory D.; 

KENNEDY, Daniel. Pré- cálculo. São Paulo (SP): Pearson Addison Wesley, 2009. 380 p. 

ISBN 9788588639379. 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, funções. 7. ed. São Paulo 

(SP): Atual 1993. 380 p. ISBN 8570562705  

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

Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. 5. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 1999. ISBN 8522422087.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval.  Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna 434 p. 

ISBN 8516013588  

BONGIOVANNI, Vincenzo. Matemática. 3. ed. São Paulo (SP): Ática, 1995. 472 p. ISBN 

850804514X, 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática 3: contexto e aplicações : ensino médio e preparação para a 

educação superior. 2. ed. São Paulo: Ática, 2001. 367 p.  

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3. ed. 

IEZZI, Gelson. Matemática 2º série 2º grau. 8. ed. São Paulo (SP): Atual 1990. ISBN 

8570562993  

 

ESTATÍSTICA II - 80 H 

EMENTA: Introdução à Probabilidade. Distribuição de Probabilidade. Distribuição Binomial. 

Distribuição Normal. Correlação e Regressão Lineares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDERSON,David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS,Thomas A. Estatística aplicada à 

administração e economia. 2. ed. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2011. 598 p. ISBN 

9788522105212.  
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CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2002. 224 p. ISBN 

8502020560.  

SILVA, Ermes Medeiros da. Estatística: para os cursos de: economia administração e ciências 

contábeis. 3. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1999. 188 p. ISBN 85.224.2236-2.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APPONI, Juan Carlos. Estatística usando excel. São Paulo (SP): Padrão Livraria e Editora 

LTDA, 2000. 450 p.  

FREUND, John E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 11.ed. Porto 

Alegre (RS): Bookman, 2006. 536 p. ISBN 9788536306674. . 

LEVINE, David M.; STEPHAN, David F.; KREHBIEL, Timothy C.; BERENSON, Mark L. 

Estatística: teoria e aplicações: usando o microsoft excel e português. 6 ed. Rio de Janeiro (RJ): 

LTC, 2012. 804 p. ISBN 9788521620198.  

SPIEGEL, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

518 p. (Schaum) ISBN 8534613001 

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2008. 696 p. 

ISBN 9788521615866.  

 

MODELAGEM EMPRESARIAL - 80 H 

EMENTA: Empresas e princípios. Modelo de empresas. Visão Holística. Processos de 

negócios. Aplicação da modelagem. Modelo de empresa como uma infraestrutura para 

integração. Aplicações, elementos, benefícios, barreiras e dificuldades num modelo de 

empresa. Requisitos básicos. Processo de modelagem de empresas. Tipos de metodologias de 

modelagem de empresas. Ferramentas de modelagem 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão 

organizacional: arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela 

qualidade total, reengenharia. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 334 p. ISBN 9788522449989 

BARBIERI, Carlos. BI2 - Business intelligence: modelagem & qualidade. Rio de Janeiro (RJ): 

Campus, 2011. 392 p. ISBN 9788535247220. 

MINTZBERG, Henry. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco configurações. 2. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2003. 334 p.  

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. Administração de sistemas de informação 

e a gestão do conhecimento. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012. 219 p. 
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ISBN 9788522111305.MELLO, José Carlos Martins F. de. Negociação baseada em 

estratégia. 3.ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 156 p. ISBN 9788522471218. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUCALGOV, Sérgio (org.). Manual de gestão empresarial. 2.ed. São Paulo (SP): Atlas, 2006. 

380 p. ISBN 8522423180. 

MARCIAL, Elaine Coutinho. Análise estratégica: estudos de futuro no contexto da inteligência 

competitiva. Brasília, DF: Thesaurus, 2011. 263 p. ISBN 9788540900097. 

ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo (SP): Saraiva, 

2000. 524 p. ISBN 8502030094. 

SERRA, Laércio. A essência do business intelligence. São Paulo (SP): Berkeley Brasil 2002 

288 p. ISBN 8572516301. 

TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; ARONSON, Jay e.; KING, David. USINESS 

intelligence: um enfoque gerencial para a inteligência do negocio. Porto Alegre (RS): 

Bookman, 2009. 253 p. ISBN 9788577803347. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA - 40 H 

EMENTA: Senso comum e conhecimento científico. A produção do conhecimento científico. 

Métodos de investigação científica: quantitativo e qualitativo e suas técnicas. Modalidades de 

trabalhos acadêmicos: resumos, projetos, relatórios, artigo, resenha. Citações. Referências. 

Estrutura e apresentação de trabalhos acadêmicos, de acordo com as normas ABNT.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica: ciência e 

conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 5. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 2007. ISBN 9788522447626 

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Claudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia (GO): 

Faculdade Alves Faria, 2008. 196 p. ISBN 9788589789048.  

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

científica. 7 ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 297 p. ISBN 9788522457588. , CONSTRUINDO 

o saber: metodologia científica: fundamentos e técnicas. 24 ed. Campinas (SP): Papirus, 2012. 

224 p. ISBN 9788530809119. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BEUREN, Ilse Maria (org.) Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

OLIVEIRA, Antonio B. Silva. Métodos e técnicas de pesquisa em contabilidade. São Paulo: 

Saraiva, 2003.           

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas.  3. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. Cortez, 2002. 

 

TERCEIRO  PERÍODO 

 

CONTABILIDADE I - 80 H 

EMENTA: Conceito básico de Contabilidade. Elementos básicos de constituição do 

Patrimônio e seus usuários. Conceito, elementos e nomenclatura da conta. Plano de contas; 

elaboração e nomenclatura. Livros básicos de escriturações. Conceito de receitas, despesas, 

custos, investimentos e gastos. Apuração simplificada do resultado do período. Estruturação do 

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício. Interpretação dos 

resultados e suas influências na estrutura patrimonial. Noções de análise de Balanço e D.R.E. 

Noções de fluxo de caixa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FEA/USP Equipe de professores. Contabilidade introdutória. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2010. 335 p. ISBN 9788522458158. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo 

dos. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades. São Paulo (SP): Atlas 

2010. 794 p. ISBN 9788522459124.  

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 531 p. 

ISBN 9788522456147.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade básica: finalmente você vai aprender contabilidade: 

teoria e questões comentadas. 7.ed. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010. 666 p. ISBN 

9788578420536.  

FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23 ed. São Paulo (SP): Atlas, 1997. 407 p. ISBN 

8222414866. 
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IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Dicionário de termos de contabilidade. São 

Paulo (SP): Atlas, 2001. 214 p. ISBN 8522428832.  

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2012. 291 p. ISBN 9788522468683 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória e 

intermediária : texto e exercicios. 8. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 401 p. ISBN 

9788522471096.  

STICKNEY, Clyde P.; WEIL, Roman L. Contabilidade financeira: introdução aos conceitos, 

métodos e aplicações. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2010. 745 p. ISBN 9788522106141.  

 

ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES I - 80 H 

EMENTA: Sistema de Produção.Projeto de rede de operação, Projeto do produto e do 

processo, Tecnologias de processo, Arranjo físico, Organização do trabalho industrial. Higiene 

e segurança do trabalho, Estudo de tempos e métodos, Administração da manutenção, 

Qualidade total, Certificado de qualidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

cadeia de suprimento.  São Paulo (SP): Atlas, 2001. 594 p.  

CHRISTOPHER, Martin.  Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos:   estratégias 

para a redução de custos e melhoria dos serviços.  São Paulo: Iob Thonsom, 2002. 240 p.  ISBN 

8522100624 

CORREA, Henrique L. Administração de produção e operações:   manufatura e serviços: uma 

abordagem estratégica.  2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 690 p.  ISBN 8522442126 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.  Logística empresarial:   o processo de integração 

da cadeia de suprimento.  São Paulo (SP): Atlas, 2001. 594 p.   

CHRISTOPHER, Martin.  Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos:   estratégias 

para a redução de custos e melhoria dos serviços.  São Paulo: Iob Thonsom, 2002. 240 p.  ISBN 

8522100624 

CORREA, Henrique L.  Administração de produção e operações:   manufatura e serviços: uma 

abordagem estratégica.  2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 690 p.  ISBN 8522442126 

 

ECONOMIA DE EMPRESAS - 80 H 
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EMENTA: Conceito de Economia. Principais problemas econômicos. Divisão da Economia. A 

Economia de mercado, origens e destino da produção. A unidade produtora, sua inserção no 

sistema. A circulação numa economia de mercado. Estruturas de Mercado. As relações 

econômicas internacionais. O setor público. O sistema financeiro. Repartição apropriada do 

produto social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. 2. ed. 

Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2001. 831 p.  

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro: teoria e 

exercícios, glossário com 260 principais conceitos econômicos. 2. ed. São Paulo Atlas, 2001. 

425 p ISBN 8522428468.  

TROSTER, Roberto Luis; MORCILLO, Francisco Mochón. Introdução à economia. São Paulo 

(SP): Makron Books do Brasil, 1994. 391 p. ISBN 8534601178. . 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 17.ed. São Paulo: Atlas S/A 1997. 922  

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à economia. São Paulo (SP): Ática 1993. 207 p. 

ISBN 8508044380.  

SILVA, Eraldo Sérgio Barbosa da. Introdução à economia. São Paulo (SP): FTD 1996. 167 p. 

((Coelção Ensino Técnico)) ISBN 853222282x.  

SOUZA, Nali de Jesus de. Introdução à economia. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas 1997. 509 p. 

ISBN 8522416311.  

VICECONTI, Paulo E. V.; NEVES, Silvério das. Introdução à economia. 6 ed. São Paulo (SP): 

Frase, 2003. 578 p. ISBN 8587065432.  

 

LIDERANÇA DE PESSOAS E NEGÓCIOS - 40 H 

EMENTA: A natureza da liderança. A natureza do trabalho gerencial. Perspectivas sobre o 

comportamento da liderança eficaz. Comportamentos específicos para gerenciar o trabalho e 

relacionamentos. Teorias de contingência da liderança eficaz. Liderança carismática. Liderança 

transformacional e cultural. Liderança em grupos de tomada de decisão. Liderando a mudança. 

As organizações e o processo de aprendizagem. A nova função do dirigente.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LUND, Myrian; CARPILOVSKY, Marcelo; CAVALCANTI, Vera L. Liderança e motivação. 

3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. Série Gestão de Pessoas. 
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BERGAMINI, Cecília W. Motivação nas organizações. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

GOLDSMITH, Marschall; LYONS, Laurence S.; FREAS, Alyssa M. Coaching: o exercício da 

liderança: Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional: teoria eprática no contexto brasileiro. 

14. ed. São Paulo (SP): Person Prentice Hall, 2011. 633 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALCANTI, Vera Lucia; CARPILOVSKY, Marcelo. Liderança e motivação. 3. ed. Rio de 

Janeiro (RJ): FGV, 2009. 152 p. ISBN 9788522507337. 

CHOPRA, Deepak. A Alma da liderança. São Paulo , v.6, n.33,, p.60-63, jul./ago. 2002.  

CUTTLERBUCK, David. Coaching eficaz: como orientar sua equipe para potencializar 

resultados. São Paulo:Gente, 2009. 

KELLEHER, Herb; COHEN, Andy. Conceitos e práticas executivas: liderança. [s.l]: JCN 

Mídia Digital, 2008. 1 disco laser (90 min) : NTSC ; (Master series HSM v. 5)   

 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - 40H 

EMENTA: Tecnologia da Informação (TI) conceito, evolução e importância para as 

organizações.  Características básicas de um Sistema de Informação (SI). Principais 

componentes físicos: infraestrutura, hardware e redes de comunicação de dados. Principais 

componentes lógicos: linguagens de programação, software e programas aplicativos. O uso de 

ferramentas de modelagem quantitativa através de planilhas eletrônicas e modelagem de dados, 

utilizando aplicativos de bancos de dados. Administração de recursos de TI. Iniciativas 

governamentais e sociedade digital. Cenários e tendências tecnológicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 7. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2007. 

MATTOS, Antônio C. M. Sistemas de informação: uma visão executiva. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

MEIRELLES, Fernando S.; LEITE, Jaci C. Usando excel na prática. 3. ed. São Paulo: 

Fundação Getulio Vargas / EAEsp-CIA, 1998. Série Textos Didáticos.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RECODER, Maria-José; ABADAL, Ernest; CODINA, Luís. Informação eletrônica e novas 

tecnologias. São Paulo: Summus, 1995. 
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ROSS, Jeanne W.; WEILL, Peter; ROBERTSON, David C.. Arquitetura de TI: como estratégia 

empresarial. São Paulo: M. Books, 2008. 184 p. ISBN 9788576800323  

TURBAN, Efrain; RAINER JR., R. Kelly; POTTER, Richard. Administração de tecnologia da 

informação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

ESTATISTICA III - 80H 

EMENTA: Modelos para séries de tempo. Análise descritiva de séries de tempo. Aplicação 

prática para previsão de demanda. Modelos para variável resposta qualitativa. Análise 

Discriminante e Regressão Logística. Aplicação prática para estudos de Churning. Análise de 

Agrupamentos. Medidas de distância e de similaridade. Métodos hierárquicos de agrupamento. 

Análise de Cluster: Métodos de otimização. Aplicação prática para segmentação nas relações 

interpessoais. Aplicação prática para construção de escalas para mensuração de atitudes. 

Análise Multivariada. Aplicação prática para estudo de atributos de produto no composto 

mercadológico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS. Estatística aplicada à administração e economia. 2. 

ed. São Paulo: Thomson, 2007. 

BUSSAB; MORETTIN. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

LEVINE et al. Estatística: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em Português. 3. ed. 

São Paulo: LTC, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 4. ed. Florianópolis: Ed. 

da UFSC, 2001. 

FREUND, John. E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. Porto Ale-

gre: Bookeseller, 2000. 

KAZMIER, Leonard.  Estatística aplicada à administração e economia. 4. ed. Porto Alegre 

(RS): Bookman, 2007. 387 p. 

 

QUARTO  PERÍODO 

 

MARKETING I - 80 H 

EMENTA: O Surgimento do Conceito de Marketing e sua Evolução. Conceitos de Valor e 

Satisfação para o cliente. O Marketing no Processo de Planejamento Estratégico: Objetivos de 

Marketing. Segmentação do Mercado. Definição do Mercado Alvo. Mensuração da Demanda 
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de Mercado e Previsão de Vendas. Análise do Ambiente de Marketing. Processo e Fatores 

Influenciadores do Comportamento do Consumidor. Diferenciação. Posicionamento da Oferta 

ao Mercado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 

2009.  

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. 2 ed. 

São Paulo (SP): Saraiva, 2010. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012.  

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. 

São Paulo (SP): Ediouro, 2009. 303 p. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo (SP): Atlas, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing e 

posicionamento competitivo. 5. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2011. 464 p. ISBN 

8576050137. . 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças 

que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 

2010. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing: edição compacta. 5. ed. Rio de Janeiro (RJ): 

Elsevier, 2012. 315 p. ISBN 9788535259216.  

SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: conceitos e 

metodologia. 4. ed. São Paulo (SP): Prentice - Hall do Brasil, 2007 272 p. ISBN 8576050834.  

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. 2. ed. 

rev. e atual. São Paulo (SP): SARAIVA EDITORA, 2011. 783 p. (Gestão empresarial) ISBN 

97878502121522 

 

ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES II - 80 H 

EMENTA: Histórico da logística e evolução do pensamento logístico. Definição de logística 

empresarial. Objetivos da logística empresarial. Conceito de logística integrada e Gestão da 

Cadeia de Suprimentos. Atividades Logísticas. Serviço Logístico. Produto Logístico. A 
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importância da logística: novo modelo competitivo e gerencial. Estratégia Logística. 

Participação da logística na economia. A logística no Brasil e no mundo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes,administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo(SP): Atlas, 1993. ISBN 8522408742 

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

cadeiade suprimento. São Paulo (SP): Atlas, 2001. 594 p. ISBN8522428778 

POZO, Hamilton.Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem 

logística. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2008. 195 p.ISBN 9788522453347.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, Ronald H.. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e 

logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookeseller, 2001 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. LOGÍSTICA empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo 

(SP): Atlas, 2009. 372 p. ISBN 9788522427420. 

______________Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2. ed. São Paulo (SP): 

Saraiva, 2009. 546 p. ISBN 9788502080959.  

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

cadeia de suprimento. São Paulo: altas, 2001. 594 p.  

CHING, Hong. Gestão de Estoques na Cadeia de Logística Integrada. 3 ed.  São Paulo (SP): 

Atlas, 2007. 222 p. ISBN 9788522442768 

CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada - supply chain. 4. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2010. 238 p. ISBN 9788522460274.  

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 332 p. ISBN 8522100624. 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2 ed. São Paulo (SP): 

Cengage Learning, 2011. 624 p. ISBN 9788522105878.  

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL - 80 H 

EMENTA: Balanço Patrimonial: depreciação, investimentos e consolidação. Demonstração do 

Fluxo de Caixa: métodos direto e indireto. Classificação e comportamento dos custos. Custeio 

de materiais e mão de obra. Custeio por absorção, Custo marginal e por atividades. Ponto de 

equilíbrio, relações custo-volume-lucro e alavancagem operacional. Impacto dos tributos nos 

custos e preços. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços com aplicações 

na calculadora HP 12C e Excel. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2011. 535 p. (Finanças na Prática) 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 370 p. ISBN 

9788522433605.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. São Paulo (SP): Saraiva 2012. 522 p. ISBN 

9788502136946.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. 5.ed. São Paulo (SP): 

Atlas, 2010. 364 p. ISBN 8522458288. . 

HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M.; FOSTER, George. Contabilidade de custos. 

11. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2010. 526 p. ISBN 9788587918406.  

MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. São Paulo (SP): Pearson, 2012. 290 p. ISBN 

9788564574519.  

PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luís Martins de; COSTA, Rogério Guedes. 

Gestão estratégica de custos. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2011. 338 p. , 

SANTOS, Joel. Contabilidade e análise de custos: modelo contábil, métodos de depreciação, 

ABC: Custeio Baseado em Atividades, análise atualizada de encargos sociais sobre salários. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2011. 245 p.ISBN 9788522462032.  

 

GESTÃO DE PESSOAS - 80 H 

EMENTA: Mundo do trabalho. Evolução da Administração de Recursos Humanos e do Papel 

do Gestor de Pessoas nas Organizações. Diagnóstico organizacional. Planejamento Estratégico 

de Recursos Humanos. Cultura e clima organizacional. Habilidades gerenciais: percepção, 

comunicação, motivação e liderança. Processos de gestão de pessoas: descrição e análise de 

cargos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, 

remuneração, saúde e segurança no trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOWDITCH, James L.; BUONO, Anthony F. Elementos de comportamento organizacional. 

São Paulo (SP): Pioneira, 2004. 305 p. (Biblioteca pioneira de administração enegócios) ISBN 

8522101426.  

LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de recursos humanos. São Paulo (SP): Atlas, 

1995. 265 p. ISBN8522406197.  
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MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. 

ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2011. 336 p. ISBN 9788502125605 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 12 ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 213 p. 

ISBN 9788522473168.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOOG, Gustavo.  Manual de gestão de pessoas e equipes:   estratégias e tendências. 5. ed. São 

Paulo (SP): Gente, 2002. 700 p.  ISBN 8573123745. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 9. 

ed. São Paulo: Futura, 2000.  

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 3. ed. São Paulo: altas, 2003. 213 p. 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 80 H 

EMENTA: Introdução à Administração Financeira: conceitos e objetivos. A função do 

administrador financeiro. O papel e o ambiente da administração financeira. Meios de 

Pagamento. Administração financeira de curto prazo. Administração do Capital de Giro. 

Necessidade de investimento em Capital de Giro. Administração de Disponibilidades. 

Administração de Duplicatas a Receber. Administração de Conta a Pagar. Administração de 

Estoques. Orçamento e projeções de caixa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira.12. ed. São Paulo: Harbra, 2010. 

MATIAS, Alberto Borges. Finanças corporativas de curto prazo: a gestão do valor do capital de 

giro. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHAM, Eugene F.; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração 

financeira. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2000.  

ROSS, Stephen et al. Princípios de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2000. 

SIEGEL, Joel; SHIM, Jae. Pensando financeiramente. São Paulo: Business Books, 1997.  

 

QUINTO  PERÍODO 

 

FUNDAMENTOS DO DIREITO - 80 H 
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EMENTA: Estudos fundamentais da Ciência do Direito. Instituições de Direito. O conjunto de 

normas inerentes ao Direito Empresarial como subsídio jurídico a vários setores da área. O 

Direito do Consumidor. Formação do Direito do Trabalho e seus princípios. O contrato 

individual de trabalho. Relação de emprego. Partes do contrato individual de trabalho. Salário e 

remuneração. Pagamentos de natureza remuneratória e indenizatória. Normas de proteção ao 

salário. Duração do trabalho. A limitação da duração do trabalho. O Estado e o poder de 

tributar e Direito tributário. Competência tributária e capacidade tributária. Princípios 

Constitucionais referentes à tributação. Tributos: conceito, espécies e Funções. Limitadores do 

poder de tributar. Divisão de competências entre os entes da federação. Responsabilidade 

tributária das empresas e das pessoas naturais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 

Manual de direito do consumidor.3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo (SP): RT, 2010. 464 p. 

ISBN 9788520337356.  

FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito tributário: para os cursos de 

administração e ciências contábeis. 8. ed. rev. e atualizada com a Lei complementar. São Paulo 

(SP): Atlas, 2011. 180 p. ISBN 9788522466283.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Constituição Federal do Brasil de 1988. 

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 

BULGARELLI, Waldirio. Tratado de direito empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas 2008. 

CAVALLAZZI FILHO, Tulio. Atualidades do novo direito empresarial. Florianópolis: OAB, 

2002. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 2009. Edição acompanhada do Sistema Tributário 

Nacional constante da Constituição Federal de 1988 e de legislação complementar.  

 

ECONOMIA BRASILEIRA E POLITICA ECONOMICA  - 80 H 

EMENTA: Evolução histórica nos seus ciclos de desenvolvimento (concentração, 

desconcentração e reconcentração de riqueza no país), a política econômica dos vários 

períodos, os instrumentos de política monetária, fiscal e cambial ao longo da república, a 

natureza da intervenção do Estado, as condicionantes externas e os diferentes modelos teóricos 

interpretativos. A Análise do processo inflacionário e das reformas fiscais em discussão nos 

dias atuais.. 



FACULDADE ALFA – CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO  – P. 101/125 

 

101 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LACERDA, Antônio Corrêa de. Economia brasileira. 2. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2005. 295 

p. ISBN 8502040707. 

LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidades. 2. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2002. 196 p. ISBN 8522427690.  

REZENDE, Cyro. Economia brasileira contemporânea. São Paulo (SP): Contexto, 1998. 208p. 

(Coleção manuais) ISBN 8572441018.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO,Eliana A. Economia brasileira ao alcance de todos. 4. ed. São Paulo (SP): Correio 

Braziliense 1998. 197 p. ISBN 8511090320. 

FURTADO, Milton Braga. Síntese da economia brasileira. 6. ed. Rio de Janeiro (RJ): Livraria 

Canuto, 1998.  

IORIO, Ubiratan J.. Economia e liberade: a escola Austríaca e a economia Brasileira. 2.ed. Rio 

de Janeiro Forense 1997. 240p . 

REZENDE, Cyro. Economia brasileira contemporânea. São Paulo (SP): Contexto, 1998. 208p. 

((Coleção manuais)) ISBN 8572441018.  

SIMONSEN, Mario Henrique. A Nova economia brasileira. Rio de Janeiro (RJ): J. Olympio, 

1976. 257 p. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 80 H 

EMENTA: A origem e o conceito da Teoria Geral dos Sistemas. Panorama atual da 

informática. O processo decisório.Os Sistemas Integrados.Introdução aos sistemas de apoio à 

decisão (SAD). Introdução ao sistema de apoio à decisão industrial (SADI). Sistemas 

deInformação (SI). Sistemas de informações gerenciais. O pensamento sistêmico aplicado na 

resolução de problemas. Planosdiretores de informática. Modelagem de sistemas. 

Considerações sobre o CIO (Chief Information Officer). Comércio eletrônico e a estratégia de 

informação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de 

gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais 7. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2007. 
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REYNOLDS, George W. Sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Livraria Canuto, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEAL, Adriana.  Gestão estratégica da informação:   como transformar a informação e a 

tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações.  

São Paulo (SP): Atlas, 2004. 137 p.  

RECODER, Maria-José; ABADAL, Ernest; CODINA, Lluís. Informação eletrônica e novas 

tecnologias. São Paulo: Summus, 1995. 

REZENDE, Denis Alcides.  Planejamento de sistemas de informação e informática: guia 

prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das 

organizações.  São Paulo (SP): Atlas, 2003. 185 p.  

 

MARKETING II - 80 H 

EMENTA: Bens tangíveis e intangíveis. Classificação e perfil mercadológico dos produtos: 

industriais, de consumo e sub-classificações. Classificação e perfil mercadológico dos serviços: 

industriais, de consumo e sub-classificações. Composto, itens e linhas de produtos. Estratégias 

de composto de produtos: simplificação X diversificação. Estratégias de agregação de valor e 

diferenciação de produtos, ligadas a atributos de produtos: marcas, logotipos, embalagens, 

tamanho, preço, design, estilo. Produto básico, ampliado, genérico e estratégias decorrentes. 

Estratégias de canais de distribuição. Desenvolvimento e lançamento de produtos novos: etapas 

e projeto prático de lançamento do novo produto/serviço: da idéia ao teste de mercado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

ISBN 9788581430003. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo (SP): Atlas, 2008. 528 p. ISBN 9788522442430. 

URDAN, Flávio Torres; URDAN, André Torres. Gestão do composto de marketing : visão 

integrada de produto, preço, distribuição e comunicação, táticas para empresas brasileiras, 

casos e aplicações.. 2.ed. São Paulo (SP): Atlas, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FORMAÇÃO e administração de preços. 2. ed. rev. e atua. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2006. 

172 p. (Marketing) ISBN 8522504571. 
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KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo (SP): 

Prentice - Hall do Brasil, 2003. 593 p. ISBN 8587918192.  

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan;SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que 

estão definindoo novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2010. 

215 p. ISBN 9788535238693.  

MATTAR, Fauze Najib (Org). Gestão de produtos, serviços, marcas e mercados: estratégias e 

ações para alcançar e manter-se "Top of Market". São Paulo: Atlas, 2009. 442 p. ISBN 978-85-

224-4881-4. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento 

e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise de dados. 4. 

ed. São Paulo (SP): Atlas, 1999. 260 p.  

PINHEIRO,Duda; GULLO, José. Comunicação integrada de marketing: gestão de elementos 

de comunicação: suporte às estratégias de marketing e de negócios da empresa: fundamentos de 

marketing e visão de empresa. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2013. 190 p. ISBN 

9788522475940. . 

URDAN, Flávio Torres; URDAN, André Torres. Gestão do composto de marketing. São Paulo 

(SP): Atlas, 2006. 340 p. ISBN 9788522442423. 

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS ORGANIZAÇÕES - 

80 H 

EMENTA: As Escolas do Pensamento Estratégico. Conceitos, filosofias e tipos de 

planejamento. Fases de metodologias de elaboração do Planejamento Estratégico. Fatores 

Críticos de Sucesso. Implementação do planejamento estratégico. Planejamento estratégico 

versus análise competitiva. Estruturas e modelos para formulação de estratégias. Estratégias 

competitivas modernas. BSC (Balanced Scorecard) como instrumento de gestão estratégica e 

indicadores de desempenho. Inteligência competitiva.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e implantação 

da estratégia. 3. ed. São Paulo (SP): Pearson, 2010. 321 p. ISBN 9788576058120. 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A Estratégia em ação: balanced scorecard. 11. ed. 

Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1997. 348 p. ISBN 8535201491. 

MINTZBERG, Henry. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 

Porto Alegre (RS): Bookeseller, 1998. 299 p. ISBN 85.7307.541.4.  
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OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e 

práticas. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 343 p. ISBN 9788522474851. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

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

LUCENA, Maria Diva Salete. Planejamento estratégico e gestão de desenvolvimento para 

resultados. São Paulo: Atlas, 2004. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos metodologias e 

práticas. Atlas, 2007. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração estratégica na prática. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

 

SEXTO  PERÍODO - FINANÇAS 

 

ADMINISTRAÇÃO DA CARREIRA - 40 H 

EMENTA: Formação profissional. Administração de carreira. Planejamento e direcionamento 

de carreira. Etiqueta e Marketing (Pessoal e profissional).Empregabilidade e Networking. 

BMyou.( Modelagem de Carreira). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 172 p. ISBN 9788522414116.  

MOGGI, Jair; BURKHARD, Daniel. Assuma a direção de sua carreira: os ciclos que definem o 

seu futuro profissional. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2003. 154 p. ISBN 8575890034.  

PASSOS, Alfredo.  Carreira e marketing pessoal: da teoria à prática. São Paulo: Negócio 

Editora, 1999. 203p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOGGY, Jair e BURKHARD, Daniel. Assuma a direção de sua Carreira. Rio de Janeiro, 

Negócio, 2003. 

NAVARRO, Leila.  Supervocê: descubra seu poder de superação. São Paulo: Editora Gente, 

2003. 

NELSON, S. Carreira - manual do proprietário. Quality Mark. 1991. 

RIFKIN, J. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books, 1995. 

PASSOS, A. Carreira e marketing pessoal. Negócio. 1998. 
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FINANÇAS CORPORATIVAS I - 80 H 

EMENTA: Introdução às Finanças Corporativas: Evolução da administração financeira. Teoria 

da agência (agency). Responsabilidades contemporâneas da administração financeira. Dinâmica 

das decisões financeiras: Relação risco e retorno em finanças. Interdependência econômica e 

financeira. Decisões financeiras em ambiente de inflação. Política de Crédito. Análise e 

avaliação de risco: Conceito e as Etapas do Crédito. Operações de crédito no mercado 

financeiro. Política de Cobrança. Expansão e Falência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre Assaf. Finanças Corporativas e Valor. 5 ed. Atlas, 2010.   

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Education do Brasil, 2010. 776 p. ISBN 9788576053323 

MATIAS, Alberto Borges. Finanças corporativas de curto prazo: a gestão do valor do capital de 

giro. São Paulo (SP): Atlas, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHAM, Eugene; EHRHARDT, Michael. Administração financeira. São Paulo: Thomson, 

2006. 

GALVÃO, Alexandre et al. Finanças corporativas: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Ed, 

Elsevier-Campus, 2008. 

ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira: 

corporate finance. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS - 80 H 

EMENTA: Conceitos de Mercado Financeiro. Aplicações em renda fixa e renda variável. 

Investimentos em títulos e em fundos de investimento. Fundos de renda fixa e fundos de ações. 

Mercado de capitais. Avaliação de ações. Características da Ação ordinária e da preferencial. 

Bonificações, dividendos, splits, desdobramentos e recompra de ações. Abertura e fechamento 

de capital de uma empresa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDREZO, A. F., LIMA, I. S. Mercado Financeiro: Aspectos Históricos e Conceituais. 2ª Ed. 

Pioneira, 2002. 

ASSAF NETO, A., Mercado Financeiro, 5ª Ed., Atlas, 2003. 

FORTUNA, E., Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. 15ª Ed. Qualitymark, 2004. 

MELLAGI FILHO, Armando. Mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Atlas, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDREZO, A. F., LIMA, I. S. Mercado Financeiro: Aspectos Históricos e Conceituais. 2ª Ed. 

Pioneira, 2002. 

BRUM, Carlos A. H. Aprenda a investir em ações e a operar na bolsa via internet. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 

CAVALCANTE, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio; RUDGE, Luiz Fernando. Mercado de 

capitais: o que é, como funciona. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

FORTUNA, E. Mercado financeiro. Produtos e serviços. 16. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2007. 

MELLAGI FILHO, Armando. Mercado financeiro e de capitais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL I - 80 H 

EMENTA: Conceitos de investimento. Origens das propostas de investimentos. Tipos de 

investimentos. Fluxo de Caixa para análise de investimento. Métodos de avaliação de 

investimentos: Payback simples. Payback descontado, Payback total, Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Interna de Retorno Modificada (MTIR) e Índice 

de Lucratividade. Análise e substituição de equipamentos. Aspectos organizacionais do 

orçamento de capital: restrições técnico-operacionais, de organização e financeiras. Fontes de 

financiamento de curto e longo prazo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MATIAS, Alberto Borges. Finanças corporativas de longo prazo: criação de valor com 

sustentabilidade financeira. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 

BRITO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2011. 100 p. ISBN 9788522444946. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRADE, César de Oliveira. Finanças e mercado de capitais: inclui sistema financeiro nacional, 

análise de investimentos e exercícios resolvidos. 2 ed. Brasília (DF): VEST-CON, 2005. 309 p. 

ISBN 8574003921. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 

investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia 

empresarial. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 411 p. ISBN 9788522457892. 
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FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio 

de Janeiro (RJ): Qualitymark, 2013. 1066 p. ISBN 9788541400497. 

MOTTA, Regis da Rocha; CALÔBA, Guilherme Marques. Análise de investimentos: tomada 

de decisão em projetos industriais. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 392 p. ISBN 

9788522430796.MATIAS, A. B. Finanças corporativos de longo prazo: criação de valor com 

sustentabilidade financeira. São Paulo: Atlas, 2007. v. 2.  

 

ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANCEIRA - 80 H 

EMENTA: A Contabilidade como Linguagem dos Negócios. Elementos fundamentais para 

análise das Demonstrações Financeiras. Introdução à Análise de Balanço; principais 

indicadores. Análise Vertical e Análise Horizontal. Avaliação do Desempenho Empresarial 

Através dos Índices Financeiros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 6. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2010. . 

SILVA, José Pereira da. Análise financeira de empresas. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. 2.ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2011. 836 p. ISBN 9788522462315.  

FERREIRA, Ricardo J. Análise das demonstrações contábeis: teoria e questões comentadas. 3. 

ed. Rio de Janeiro (RJ): Ferreira, 2010. 154 p.  

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Education do Brasil, 2010. 776 p. ISBN 9788576053323.  

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada, 

estratégias financeiras, orçamento empresarial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 587 p. ISBN 

9788522468904.  

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2012. 291 p. ISBN 9788522468683.  

 

SÉTIMO PERÍODO - FINANÇAS 

 

AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE ATIVOS FINANCEIROS - 80 H 
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EMENTA: Fundamentos da Avaliação: modelo básico de avaliação. Avaliação de Títulos de 

Dívida: avaliação básica de um título de dívida; comportamento do valor do título de dívida; 

rendimento até o vencimento (ytm); juros semestrais e valores dos títulos de dívida. Avaliação 

da Ação Ordinária: modelo de crescimento nulo; modelo de crescimento constante (modelo de 

gordon); modelo de crescimento variável. Tomada de Decisão e Valor da Ação Ordinária: 

mudanças no retorno esperado; mudanças no risco; efeito combinado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Education do Brasil, 2010. 776 p. ISBN 9788576053323 

SILVA, José Pereira da. Análise financeira de empresas. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. 2.ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2011. 836 p. ISBN 9788522462315. , 

BRIGHAM, Eugene F.; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração finan-

ceira. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2000.   

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2012. 291 p. ISBN 9788522468683. . 

 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTROLADORIA - 80 H 

EMENTA: Planejamento Financeiro. Orçamento empresarial x planejamento. Introdução ao 

Orçamento Empresarial e conceitos gerais. Orçamento de Vendas. Orçamento de Produção: 

orçamento de materiais e compras, orçamento de mão de obra direta, orçamento de custos 

indiretos de fabricação. Orçamento de despesas operacionais: despesas de vendas, despesas 

administrativas, despesas financeiras, outras despesas gerais. Orçamento de Investimentos. 

Orçamentos de resultados: Caixa, Demonstração de Resultados do Exercício, Balanço 

Patrimonial. Análise e controle orçamentário. Controladoria: na execução, controle e avaliação 

de desempenho. Balanced Scorecard (BSC). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FREZATTI, F. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 
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HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada, 

estratégias financeiras, orçamento empresarial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estruturas, 

aplicação. São Paulo (SP): Cengage Learning, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CATELLI, Armando (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

FREZZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

MOREIRA, José Carlos. Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura e 

aplicação. São Paulo: Iob Thonsom, 2003. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Controladoria Básica.  São Paulo: Thomson, 2004. 

 

FINANÇAS CORPORATIVAS II - 80 H 

EMENTA: Lucro e Valor Agregado: Avaliação do ponto de equilíbrio. Alavancagem: 

Alavancagem financeira, combinada e operacional. Estrutura de capital: Capital Próprio. 

Capital de Terceiros. Custo de Capital. Fontes de Capital. Alternativas de Financiamento. 

Decisão de dividendos. Política de Dividendos. Aspectos básicos das políticas de dividendos. 

Relevância e Irrelevância dos dividendos. Práticas legais de distribuição de dividendos no 

Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre Assaf. Finanças Corporativas e Valor. 5 ed. Atlas, 2010.   

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Education do Brasil, 2010. 776 p. ISBN 9788576053323 

MATIAS, Alberto Borges. Finanças corporativas de curto prazo: a gestão do valor do capital de 

giro. São Paulo (SP): Atlas, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHAM, Eugene; EHRHARDT, Michael. Administração financeira. São Paulo: Thomson, 

2006. 

GALVÃO, Alexandre et al. Finanças corporativas: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Ed, 

Elsevier-Campus, 2008. 
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ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira: 

corporate finance. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

ENGENHARIA FINANCEIRA  - 40 H 

EMENTA: Mercados derivativos e seus produtos. Opções, futuros e operações com 

derivativos. Como funciona uma opção. Propriedades básicas das Opções de Compra e de 

Venda das ações. O que é Preço de exercício. O que é Premio da opção. Operações de hedging. 

Estratégias com opções: Spreads de alta e de baixa. Borboleta. Stradle, Strips, Straps, Strangles. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A., Mercado Financeiro, 5ª Ed., Atlas, 2003. 

ANDREZO, A. F., LIMA, I. S. Mercado Financeiro: Aspectos Históricos e Conceituais. 2ª Ed. 

Pioneira, 2002. 

FORTUNA, E., Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. 15ª Ed. Qualitymark, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHAM, Eugene; EHRHARDT, Michael. Administração financeira. São Paulo: Thomson, 

2006. 

GALVÃO, Alexandre et al. Finanças corporativas: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Ed, 

Elsevier-Campus, 2008. 

ROSS, Stephen; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira: 

corporate finance. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL II - 80 H 

EMENTA: Análise de investimento em condições de certeza: Análise de projetos 

independentes. Projetos mutuamente excludentes. Projetos mutuamente dependentes. Decisões 

de investimento sob restrição de capital. Análise de investimento em condições incerteza. Risco 

de um investimento. Árvores de decisão. Análise de sensibilidade de investimentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo (SP): Pearson 

Education do Brasil, 2010. 776 p. ISBN 9788576053323.  

MATIAS, Alberto Borges. Finanças corporativas de longo prazo: criação de valor com 

sustentabilidade financeira. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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FRADE, César de Oliveira. Finanças e mercado de capitais: inclui sistema financeiro nacional, 

análise de investimentos e exercícios resolvidos. 2 ed. Brasília (DF): VESTCON, 2005. 309 p. 

ISBN 8574003921. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 

investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia 

empresarial. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 411 p. ISBN 9788522457892. 

MOTTA, Regis da Rocha; CALÔBA, Guilherme Marques. Análise de investimentos: tomada 

de decisão em projetos industriais. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 392 p. ISBN 

9788522430796.MATIAS, A. B. Finanças corporativos de longo prazo: criação de valor com 

sustentabilidade financeira. São Paulo: Atlas, 2007. v. 2.  

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio 

de Janeiro (RJ): Qualitymark, 2013. 1066 p. ISBN 9788541400497. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - 80 H 

EMENTA: Linhas de pesquisa institucionais. Modalidades de TCC do curso. Elaboração da 

estrutura do Projeto de TCC: Escolha e justificativa do tema; Levantamento bibliográfico e/ou 

documental; Problematização; Hipóteses; Objetivos; Seleção do referencial teórico-

metodológico: definição do método de investigação, dos instrumentos de coleta, organização e 

análise dos dados; Definição da estrutura do trabalho; Cronograma de execução. O papel da 

Coordenação de TCC, do professor orientador e do orientando. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane Pru-

dente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia: ALFA, 2008. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

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

Paulo: Atlas, 2001. 

PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João de Almeida. Metodologia científica. 3. ed. São 

Paulo: Futura, 2000. 

RICHARDSON, Roberto J.(org.). Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 
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OITAVO  PERÍODO - FINANÇAS 

 

ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS E CRIAÇÃO DE VALOR - 80 H 

EMENTA: Avaliação Econômica de Empresas (VALUATION): avaliações para aquisição, 

venda, fusões e aumento de capital; avaliação de ativos financeiros (Precatórios e outros tipos 

de ativos); avaliação de unidades de negócios; viabilidade econômica de empreendimentos; 

cálculo de Fair Value e Goodwill. Risco e Retorno: Teoria de Carteiras, Modelos de Índices. 

Equilíbrio no mercado de capitais: O CAPM. Medidas de criação de valor: custo de 

oportunidade e criação de valor; valor econômico agregado (EVA); valor (riqueza) para o 

acionista; modelo de gestão baseada em valor; avaliação do desempenho pelo MVA; valor 

econômico agregado e demonstrativo financeiros; Árvore de valor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de empresas. 2.ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 

2007. 

MATIAS, Alberto Borges. Finanças corporativas de longo prazo: criação de valor com 

sustentabilidade financeira. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 

SILVA, José Pereira da. Análise financeira de empresas. 11. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. 2.ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2011. 836 p. ISBN 9788522462315. , 

BRIGHAM, Eugene F.; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração finan-

ceira. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2000.   

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 7. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 2012. 291 p. ISBN 9788522468683.  

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM FINANÇAS - 80 H 

EMENTA: Contabilidade Tributária. Planejamento Tributário. Implementação do 

Planejamento tributário. Estudo de formas de tributação das Pessoas Jurídicas com fins 

lucrativos: lucro real, lucro presumido, arbitrado e simples. Distribuição de lucros, pró-labore e 

remuneração do capital próprio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento tributário: IPI, ICMS, ISS e IR. 11 ed. revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo (SP): Atlas, 2011. 429 p. ISBN 9788522463091. 

BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento tributário: IPI, ICMS, ISS e IR. 9 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária aplicada. 

São Paulo (SP): Atlas, 2008. 

FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito tributário: para os cursos de 

administração e ciências contábeis. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

GRECO, Marco Aurelio. Planejamento tributário. São Paulo (SP): Dialética, 2004. 495 p. 

ISBN 8575001191. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NOBRE, César Augusto Di Natale. A Terceirização como planejamento tributário. São Paulo 

(SP): Verbatim, 2006. 384 p. ISBN 9788561996468. 

ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 

2000. 255 p. ISBN 8586208914. 

SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. O planejamento tributário e a Lei complementar 104. São 

Paulo: Dialética, 2002. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - 80 H 

EMENTA: Orientação do aluno na execução do Projeto de TCC. Definição dos elementos pré-

textuais. Definição da estrutura do trabalho e redação de suas partes constitutivas: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Definição dos elementos pós-textuais. Revisão final do TCC, de 

acordo com normas da ABNT. Definição da Banca Examinadora. Realização da defesa do 

TCC. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

MENDONÇA, Alzino Furtado de; ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente. Trabalhos acadêmicos: planejamento, execução e avaliação. Goiânia: ALFA, 2008. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

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

Paulo: Atlas, 2001. 
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PARRA FILHO, Domingos; SANTOS, João de Almeida. Metodologia científica. 3. ed. São 

Paulo: Futura, 2000. 

RICHARDSON, Roberto J.(org.). Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 

TOMADA DE DECISÃO ATRAVÉS DE JOGOS DE EMPRESAS EM FINANÇAS - 80 

H 

EMENTA: Os jogos de negócios consistem na simulação de um ambiente empresarial 

competitivo, desenvolvido a partir de um software de última geração, para processamento do 

Jogo (coordenação) e apoio à decisão (participantes). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERNARD SISTEMAS. Curso de simulação comercial - SIMCO. 

GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. São Paulo, Makron Books, 

1997. 

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresa. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: para cursos de administração e economia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 207 p. 

GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de empresas. São Paulo, Makron Books, 1994. 

GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. São Paulo, Makron Books, 

1997. 

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresa. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de empresas. São Paulo, Makron Books, 1994. 

PAULO, Vicente. Jogos de Empresas. São Paulo: Makron Books, 2000. 120 p.simulação 

comercial - SIMCO. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – 40H 

EMENTA: Fundamentação teórica. Aspectos culturais do deficiente auditivo. Aspectos 

lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como a fonologia, morfologia e sintaxe, 

possibilitando ao aluno o uso desta língua em contextos reais de comunicação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CAPOVILLA, Fernando César Maurício; RAPHAEL Aline Cristina L.; DUARTE, Walkiria. 

C. Novo Deit-Libras: Dicionario Enciclopedico Ilustrado Trilingue da Lingua de Sinais 

Brasileira (2 VOLS.). 1ª ed. Editora EDUSP, 2010. 

FERREIRA, Lucinda. Por uma grámatica língua de sinais.      Rio de Janeiro (RJ): Tempo 

Brasileiro, 2010. 273 p.    ISBN 8528200698.MAURÍCIO, A. C. L.; RAPHAEL,  

MOURA, L. A. da C. (Orientadora); VIEIRA, A. G. Curso de LIBRAS: língua brasileira de 

sinais- nivel I. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, E. C. de; DUARTE, P. M.. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de 

Janeiro (RJ): Revinter, 2004. 

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda.    São Paulo (SP): Parábola, 2009. 87 p.    ISBN 9788579340017.   

LACERDA, C. B. F. de. Intérprete de libras: em atuação na educação infantil e no ensino 

fundamental. 

MOURA, L. A. da C. (Orientadora); VIEIRA, A. G. Curso de LIBRAS: língua brasileira de 

sinais- nivel I. 

QUADROS, Ronice Müller de. O Tradutor e intérprete de língua brsileira de sinais e língua 

protuguesa:  Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos.    Brasília (DF): MEC, 

SEESP, 2004. 94 p.  

 

MARKETING 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR - 80h 

EMENTA: Conceito e fundamento do Comportamento do Consumidor. Fatores de influência 

no comportamento de compra. Tipos de comportamentos de compra. O Mercado. 

Organizacional e Governamental, Satisfação e Lealdade. O processo decisório de compras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2004.  

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do consumidor: 

conceitos e casos.    São Paulo (SP): Prentice Hall, 2005. 267 p. 

SHETH, Jagdish N. Comportamento do cliente: indo além do comportamento do consumidor. 

São Paulo: Atlas, 2008.  

SOLOMON, Michael R. O Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9. 
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ed. Porto Alegre: Bookeseller, 2011.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHETOCHINE, Georges. O blues do consumidor: por que seu cliente não está satisfeito. São 

Paulo: Financial Times, Prentice Hall, 2006.  

GIGLIO, Ernesto. O comportamento do consumidor e a gerência de marketing. São Paulo: 

Pioneira 1996.  

PINHEIRO, Roberto Meireles et al. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. 3. 

ed. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2006. 

SHETH, Jagdish N. Comportamento do cliente: indo além do comportamento do consumidor.  

São Paulo (SP): Atlas, 2008. 795 p. 

SANTOS, Samara Beatriz; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do consumidor: 

conceitos e casos. São Paulo: Prentice Hall, 2005.  

 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA - 80h 

EMENTA: A importância da comunicação para o marketing. O processo de comunicação. O 

composto de comunicação: propaganda, publicidade e relações públicas, promoção de vendas, 

venda pessoal, marketing direto e merchandising. Elaboração da estratégia de comunicação. 

Orçamento: ações e investimentos. Gerenciamento e controle dos investimentos e resultados 

em comunicação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OGDEN, James R.; CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: conceitos, 

técnicas e práticas. 2. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2007  

PINHEIRO, Duda; GULLO, José. Comunicação integrada de marketing: gestão de elementos 

de comunicação: suporte às estratégia de marketing e de negócios da empresa. 2. ed. São Paulo 

(SP): Atlas, 2008. 

PREDEBON, José. Curso de propaganda: do anúncio à comunicação integrada. São Paulo 

(SP): Atlas, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CORRÊA, Roberto. Comunicação integrada de marketing: uma visão global. São Paulo: 

Saraiva, 2006.  

KUNCH, Margarida M. Krohling. GESTÃO estratégica em comunicação organizacional e 

relações públicas.  São Paulo (SP): Difusão Editora, 2008. 308 p. 
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MUYLAERT, Roberto. Marketing Cultural: Comunicação Dirigida. 4. ed. São Paulo (SP): 

Globo  S/A, 1995. 291p.   

YNAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing: avanços e aplicações.  São Paulo (SP): 

Saraiva, 2006. 554 p 

 

 

 

MARKETING III - 80h 

EMENTA: Marketing de Atitude: Marketing esportivo; Marketing Cultural; Marketing de 

Responsabilidade social e/ou marketing sócio-ambiental: fundamentos, características, 

vantagens e estratégias; Patrocínio, licenciamento.  Incentivos Fiscais: fundamentos, tipos e 

relação com o markering. O mercado de marketing de atitude no Brasil: investimentos, 

resultados de empresas que utilizam esta ferramenta. Marketing Rural: fundamentos, estratégias 

e mercado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CORRÊA, Marcos Barreto. Do Marketing ao desenvolvimento cultural: relacionamento entre 

empresa e cultura - reflexões e experiências.Belo Horizonte: Autor, 2004. 169 p. 

FIGUEIREDO, Rubens. Marketing político em tempos modernos. Rio de Janeiro (RJ): Konrad 

Adenauer Stiftung, 2008. 198 p. ISBN 9788575041246. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

ISBN 9788581430003. 

MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing de patrocínio. 2. ed. Rio de Janeiro (RJ): Sprint, 

2003.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 

2009.  

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. 2 ed. 

São Paulo (SP): Saraiva, 2010.  

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012.  

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. 

São Paulo (SP): Ediouro, 2009. 303 p. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo (SP): Atlas, 2008. 
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MARKETING político, do comício à internet. São Paulo (SP): ABCOP, 2007. 216 p. ISBN 

9788561285005. 

 

PESQUISA DE MERCADO - 80h 

EMENTA: A conceituação do sistema de informação em Marketing. Tipos de pesquisas. 

Necessidade da pesquisa em marketing como ferramenta de decisão. Briefing de Pesquisa 

Mercadológica, Delimitação do Tema, Problema de Pesquisa, Determinação dos Objetivos, 

Construção de Hipóteses, Testes de Hipóteses, Método de Pesquisa, Amostragem, Cálculo 

Amostral, Construção de Instrumentos para coleta de dados, Pré-testes de Instrumentos de 

coleta de dados, Trabalho de campo, Tabulação e Análise dos Dados, Elaboração do Relatório 

de Pesquisa. Estatística aplicada ao Marketing. Utilização da Tecnologia na tabulação e análise 

de dados (Excel; Access, SPSS, outros).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de marketing. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 745 p. ISBN 852242800x. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4.ed. Porto Alegre 

(RS): Bookman, 2008. 719 p. ISBN 857307728x. 

MCDANIEL JR., Carl; GATES, Roger. Fundamentos de pesquisa de marketing. 4. ed. Rio de 

Janeiro: LCT, 2005. 312 p. ISBN 9788535215243. 

RUTTER, Marina. Pesquisa de mercado. São Paulo (SP): Ática, 2006. 77 p. (Princípios ; v. 

141) ISBN 8508102216. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, Pedro Carlos de. Administração mercadológica:   história, conceitos e 

estratégias. Campinas: Alinea, 2002. 233 p. 

GARBER, Rogério. Inteligência competitiva de mercado.   São Paulo: ABDR, 2001. 357 p.     

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 10. ed. São Paulo: Publicações Técnicas 

Internacionais, 2000. 

MOREIRA, Itamar (org.) Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado.    3. ed. Rio 

de Janeiro (RJ): FGV, 2006. 164 p. 

SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. 3. ed. São Paulo: 

Prentice - Hall do Brasil, 2002. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS - 80h 
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EMENTA: Vendas: conceitos e fundamentos. Vendas no conceito organizacional e de 

marketing. Administração estratégica de vendas. Sistema de informação de vendas: automação 

da força de vendas. Estrutura e funções de vendas: uma visão estratégica. Estimativa do 

potencial do mercado e previsão de vendas. Relacionamento comercial. Fatores críticos de 

sucesso. Avaliação do desempenho das vendas. Ética e legislação de vendas. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FISCHER, César Henrique; SOUSA, José Júlio de; MOREIRA, Júlio César Tavares; 

PASQUALE, Perrotti Pietrangelo. Administração de vendas. 2. ed. rev. e atual. São Paulo (SP): 

Saraiva, 2007. 387 p.  

FISCHER, César Henrique; SOUSA, José Júlio de; MOREIRA, Júlio César Tavares; 

PASQUALE, Perrotti Pietrangelo. Administração de vendas. 2 ed. São Paulo (SP): Saraiva, 

2008. 387 p. 

KOTLER, Philip. Marketing e vendas: autores e conceitos imprescindíveis. São Paulo: 

Publifolha, 2001.  

PASQUALE, Perrotti Pietrangelo; PERROTTI, Liliana Regina. A arte de vender: Perrotti 

Pietrangelo Pasquale. São Paulo (SP): Plêiade, 2007. 206 p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BROLIO, Jorge L. Guia da promoção:   um guia prático para você vender mais e atrair mais 

clientes.   2. ed. São Paulo (SP): Yucas, 1992. 102 p.    

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing:   criando valor para os clientes. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 625 p. 

FISCHER, César Henrique et al. Administração de vendas. São Paulo: Saraiva, 2001.  

GRECCO, Constantino. Gerência de vendas:   curso sobre as funções administração e 

executivas do departamento de vendas.    São Paulo (SP): IBRASA 1977. 147 p.   

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 160 p. ISBN 9788522448586.  

 

DIREITO DO CONSUMIDOR E LEGISLAÇÃO PUBLICITÁRIA - 40h 
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EMENTA: Fundamentos do Direito do Consumidor. Conceitos. Política Nacional de Relações 

de Consumo e os Direitos Básicos do Consumidor. Qualidade de produtos e serviços, 

prevenção e reparação de danos. As práticas comerciais e a proteção contratural. Sanções 

administrativas e infrações penais. Defesa do consumidor em juízo. O sistema nacional de 

defesa do consumidor e as convenções coletivas de consumo. Legislação na área de 

Publicidade e Propaganda. Aspectos jurídicos e legais. A censura e o CONAR. A consciência 

do profissional de publicidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASIL. Código de defesa do consumidor: lei 8.078/90 . 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

MELLO, Sônia Maria Vieira de. O direito do consumidor na era da globalização: a descoberta 

da cidadania. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.  

MOMBERGER, Noemí Friske. A publicidade dirigidas às crianças e adolescentes: 

regulamentações e restrições. Porto Alegre: Memória Jurídica, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COSTELLA, Antonio F. Legislação da comunicação social:   curso basico: jornalismo, 

publicidade, relações públicas, rádio e tv, editoração de cinema  . Campos do Jordão: 

Mantiqueira, 2002. 239p.   

CAMPOS, Maria Luiza de Saboia. Publicidade:   responsabilidade civil perante o consumidor.    

São Paulo (SP): Cultural paulista papelaria e grafica, 1996. 324 

DEUTSCHMAN, Alan. E a publicidade descobre a internet. HSM Management: Informação e 

Conhecimento para Gestão Empresarial. São Paulo, v. 9, n. 51, p. 46-52, jul./ago. 2005. 

EREMBERG, Jean Jacques. Publicidade patológica na internet à luz da legislação brasileira. 

São Paulo: J. Olympio, 2003.  

KHOURI, Paulo R. Roque A.. Direito do consumidor: contratos, responsabilidade civil e 

defesa do consumidor em juízo. 2. ed. São Paulo: Atlas S/A, 2005. 

 

MARKETING IV - 80h 

EMENTA: As origens do marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento 

associado ao CRM. Desenvolvendo o marketing direto, o DBM e o call center. Entendendo e 

implementando o CRM. Recursos de CRM para o encantamento dos clientes e os cuidados para 

sua implementação. Aumentando a longevidade do relacionamento com clientes e parceiros 

comerciais. O valor do cliente: como atrair, satisfazer e reter clientes. Endomarketing: 

princípios, tendências e estratégias. Marketing pessoal: princípios, tendências e estratégias. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DIAS, José Geraldo Gaurink. Endomarketing: um instrumento estratégico na busca da 

competividade empresarial. São Paulo, SP: Livropronto, 2008. 125 p. ISBN 9788598627434 

MCKENNA, Regis. Marketing de relacionamento: estratégias bem-sucedidas para a era do 

cliente. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 1999. 253 p. ISBN 870017650. 

MADRUGA, Roberto. Guia de implementação de marketing de relacionamento e CRM: o que 

e como todas as empresas brasileiras devem fazer para conquistar, reter e encantar seus 

clientes. São Paulo (SP): Atlas, 2006. 251 p. 

RAMALHO, Rogério Jussier. Você é sua melhor marca: como o marketing pessoal pode ser 

utilizado para fazer a diferença em sua carreira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 126 p. ISBN 

9788535227338 

VAVRA, Terry G. Marketing de relacionamento: aftermarketing. São Paulo (SP): Atlas, 1992. 

323 p. ISBN 85-224-0933-1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo (SP): Person 

Prentice Hall, 2004. 187 p. ISBN 9788587918338.AMARAL, D. C. et al. Gestão de 

desenvolvimento de produtos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BERNARDINO, Eliane de Castro. Marketing de varejo. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2011. 

168 p. (Marketing) ISBN 9788522506606. 

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. 2 ed. 

São Paulo (SP): Saraiva, 2010. 626 p. ISBN 9788502102415. 

DIAS, Sergio Roberto (Coord.). Marketing: estratégia e valor. São Paulo: Saraiva, 2007. 386 p. 

ISBN 8502054430 

GRACIOSO, Francisco. Marketing estratégico: planejamento estratégico orientado para o 

mercado. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 315 p. ISBN 9788522448074. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

ISBN 9788581430003. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo (SP): Atlas, 2008. 528 p. ISBN 9788522442430. 

SANDHUSEN, Richard L. Marketing Básico. 3 ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2010. 508 p. 

ISBN 9788502103788. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM MARKETING - 80h 
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EMENTA: O Marketing no processo de Planejamento Estratégico e posicionamento 

competitivo. Missão empresarial. Processo de marketing. Processo de planejamento de 

marketing. Objetivos e estratégias de marketing. Desenvolvimento de plano de marketing. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GRACIOSO, Francisco. Marketing estratégico: planejamento estratégico orientado para o 

mercado. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 315 p. ISBN 9788522448074. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2009. 726 p. ISBN 9788522418251. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo (SP): Atlas, 2008. 528 p. ISBN 9788522442430. 

NEVES, Marcos Fava. Planejamento e gestão estratégica de marketing. São Paulo (SP): Atlas, 

2005. 230 p. ISBN 8522441731. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SILVA, Helton Haddad Carneiro da. Planejamento estratégico de marketing. 3. ed. Rio de 

Janeiro (RJ): FGV, 2006. 140 p. ISBN 8522504636 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 160 p. ISBN 9788522448586. 

SKACEL, Robert K. Plano de marketing: o que deve conter e como preparar. São Paulo (SP): 

Nobel, 2005. 88 p. ISBN 8521313047. 

AMBRÓSIO, Vicente; SIQUEIRA, Rodrigo. Plano de marketing passo a passo: serviços. Rio 

de Janeiro (RJ): Reichmann, 2002. 168 p. ISBN 8587148648. 

WESTWOOD, John. O Plano de marketing: guia prático. 2. ed. São Paulo (SP): Makron 

Books, 1997. 275 p. ISBN 8534606382. 

 

E-COMMERCE - 40h 

EMENTA: Ambiente do Marketing Eletrônico e Direto: transformações. A publicidade no 

mundo on-line. Marketing de Busca. Tecnologias Mobile. Introdução aos conceitos do 

marketing digital; A mídia digital; Comunidades e Relacionamento; Conteúdo Gerado pelo 

Usuário; E-commerce; O conceito de loja virtual no marketing de produtos e serviços; As 

ferramentas do marketing digital; Marketing de Relacionamento Online; Otimização em 

Mecanismos de Busca; Webdesign e a Marca na internet. Planejamento de marketing para 

atividades online e implementações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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DEITEL, H. M. E-Bussiness e e-commerce para administradores. São Paulo (SP): Pearson 

education do Brasil, 2004. 455 p. ISBN 85344613737 

SIEGEL, David. Futurize sua empresa: estratégias de sucesso na era do e-customer e-business e 

e-commerce. São Paulo (SP) Futura 2000 315 p. ISBN 8574130435. 

VENETIANER, Tom. E-commerce na corda bamba. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2000. 262 

p. ISBN 8535207325. 

MATTE, Mauricio de Souza. Internet - comércio eletrônico: aplicabilidade do código de defesa 

do consumidor nos contratos de e-commerce. São Paulo: LTr, 2001. 142 p. ISBN 8536100672 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TELLES, André. A Revolução das mídias sociais : estratégias de marketing digital para você e 

sua empresa terem sucesso nas mídias sociais: cases, conceitos, dicas e ferramentas. 2. ed. São 

Paulo (SP): M. Books, 2011. 211 p. ISBN 9788576800958. 

GRACIOSO, Francisco; NAJJAR, Eduardo Rienzo. Marketing de rede: a era do supermercado 

virtual. São Paulo (SP): Atlas, 1997. 128 p. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

ISBN 9788581430003. 

HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing e 

posicionamento competitivo. 5. ed. São Paulo (SP): Pearson Prentice Hall, 2011. 464 p. ISBN 

8576050137. 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças 

que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 

2010. 215 p. ISBN 9788535238693. 

GESTÃO de marketing. São Paulo (SP): Saraiva, 2009. 539 p. ISBN 8502037870. 

 

MARKETING DE RESULTADO - 80h 

EMENTA: Métricas de desempenho adequadas para a gestão de desempenho organizacional 

do ponto de vista de Marketing. Maximização de valor baseada no produto ou no serviço. 

Rentabilidade do cliente. A Lei de Pareto. Investimento de marketing. Marketing de 

interrupção. Marketing de permissão. Mídia impressa: testando revistas. Mídia eletrônica: 

testando TV aberta e fechada. Testando a mala-direta. Testando na internet: banners, e-mails e 

sites. Banner. E-mail. Site. Modelos de teste. Incremento de valor do consumidor. Análise 

financeira. Componente de custo. Componente de resposta. Componente de custo por resposta. 

Retorno sobre o Investimento. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AZEVEDO, Abaetê de; POMERANZ, ricardo. Marketing de resultados. São Paulo (SP): M. 

Books, 2004. 252 p. ISBN 8589384381. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

ISBN 9788581430003. 

COELHO, Fabiano Simões. Formação estratégica de precificação: como maximizar o resultado 

das empresas.    São Paulo (SP): Atlas, 2007. 240 p. 

ZYMAN, Sérgio. A propaganda que funciona: como obter resultados com estratégias eficazes. 

Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LAS CASAS, A.L. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e aplicações à 

realidade brasileira.  São Paulo: Atlas, 2006. 

CHRISTOPHER, Martin. A logística do marketing: otimizando processos para aproximar 

fornecedores e clientes.   3. ed. São Paulo (SP): Futura, 2001. 220 p 

NEWMAN, Michael. As 22 Consagradas leis de propaganda e marketing. São Paulo (SP): M. 

Books, 2007. 271 p. 

HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing e 

posicionamento competitivo. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

ZYMAN, Sérgio. O fim do marketing como nós o conhecemos. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

 

MARKETING DE VAREJO - 80h 

EMENTA: Introdução ao Varejo. Estratégia Varejista. Localização Varejista. Gestão de 

Estoques, Compras e Abastecimento. Serviços ao Consumidor. Layout e Apresentação de 

Produtos. Capital Humano e Gestão Varejista. O Futuro do Varejo. Conceito e Classificação 

dos Serviços. Características dos Serviços e Suas Implicações de Marketing. O Cliente e o 

Serviço. O Serviço segundo o Cliente. Qualidade em Serviços. Posicionamento do Serviço. 

Estratégias de Marketing para Empresas de Serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANGELO, Claudio Felisoni de; GIANGRANDE, Vera. Marketing de relacionamento no 

varejo. São Paulo: Saint Paul Editora, 2004. 140 p. ISBN 9788598838366. 

BERNARDINO, Eliane de Castro. Marketing de varejo. 4. ed. Rio de Janeiro (RJ): FGV, 2011. 

168 p. (Marketing) ISBN 9788522506606. 
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DAUD, Miguel; RABELLO, Walter. Marketing de varejo: como incrementar resultados com a 

prestação de serviços. Porto Alegre (RS): Bookman, 2007. 148 p. ISBN 8560031696 (broch). 

ESTRATÉGIA de marketing para varejo: inovações e diferenciações estratégicas que fazem a 

diferença no marketing de varejo . São Paulo: Novatec, 2007. 345p. ISBN 9788575221341 

LAS CASAS, Alexandre L. ; GARCIA, Maria Tereza. Estratégias de marketing para varejo: 

inovações e diferenciações que fazem a diferença, São Paulo: Novatec Editora, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2012. 765 p. 

ISBN 9788581430003. 

ANDERSON, Chris. A cauda longa: a nova dinâmica de vendas: como lucrar com a 

fragmentação dos mercados. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de varejo. 2. e. São Paulo: Atlas, 2000. 

MIRANDA, Roberto Lira. Marketing do varejo e alianças estratégicas com a indústria.    Rio 

de Janeiro (RJ): Qualitymark, 1997. 112 p. ISBN 8573031441. 

PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

TOMADA DE DECISÃO ATRAVÉS DE JOGOS DE EMPRESAS EM MARKETING - 

40h 

EMENTA: Os jogos de negócios consistem na simulação de um ambiente empresarial 

competitivo, desenvolvido a partir de um software de última geração, para processamento do 

Jogo (coordenação) e apoio à decisão (participantes). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERNARD SISTEMAS. Curso de Simulação Comercial - SIMCO. 

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de Empresa. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de marketing.       São Paulo (SP): 

Atlas, 2001. 745 p.    ISBN 852242800x. 

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; ALYRIO, Rovigati Danilo; MACEDO, Marcelo Alvaro 

da Silva. Princípios de negociação:   ferramentas e gestão.   2. ed.  São Paulo (SP): Atlas, 2009. 

273 p.    ISBN 9788522445837. 

GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais. São Paulo, MAKRON 

Books, 1997. 

 


