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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Mantenedora: BRASIL EDUCAÇÃO S/A 

Curso: Tecnologia em Gestão Financeira  

Modalidade do Curso: Tecnológico 

Modalidade de Ensino: Ensino à Distância 

Coordenador: Márcio Rogério de Oliveira 

Ato Autorizativo: Portaria CEPE 26-A/2014 de 23/09/2014 

Número de vagas: 230 vagas 

Duração do curso: 4 semestres 

Prazo máximo para integralização do currículo: 8 semestres 

Carga horária: 1.760 horas/aulas 

Endereço: Rua dos Goitacazes, 1159, Barro Preto - Belo Horizonte - MG 

Contatos: Márcio Rogério de Oliveira 

Telefone: (31) 3319-9220 

E-mail: marcio@unisociesc.br 

Homepage da Instituição: https://www.una.br/unidades/campus-barro-preto/ 

Homepage do Curso: https://www.una.br/cursos/gestao-financeira/ 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 

No Brasil, o ensino de Administração iniciou-se em 1931. Posteriormente, em 

1938, o Governo criou o Departamento Administrativo de Ensino Público (DASP), 

ao qual se vinculou a Escola de Serviço Público, cujos alunos, enviados para 

aperfeiçoamento no exterior, foram os primeiros profissionais da área de 

Administração. Em 1944, com a criação da Fundação Getúlio Vargas, iniciaram-

se as atividades de ensino privado no campo de Administração. A profissão foi 

regulamentada com a Lei Federal n.º 4.769/1965 e com a expedição do Decreto 

n.º 61.934/1967. 

No Centro Universitário UNA, os cursos de Gestão são bastante tradicionais, sendo 

o de Administração o mais antigo. Ele teve sua origem nos pareceres favoráveis dos 

processos n.º 741/1968 e n.º 1.305/1970 do Conselho Federal de Educação (CFE), 

que versam sobre a autorização de funcionamento do curso na Faculdade de 

Ciências Administrativas da então União de Negócios e Administração (UNA). Esses 

processos foram finalizados com a publicação do Decreto Federal n.º 67.660/1970, 

que autorizou o curso. 

Não são recentes as iniciativas para a implantação de cursos superiores de 

tecnologia no Brasil. Atendendo ao processo de industrialização que se iniciou na 

década de 1930 e se intensificou na década de 1960, o Estado brasileiro buscou 

modernizar-se, voltando seus esforços para o desenvolvimento da infraestrutura, da 

ciência e da tecnologia necessárias à consolidação do processo de industrialização, 

o que determinava a necessidade de se repensar o sistema educacional. Em 

resposta a esse contexto econômico, em 1961, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) promulgou a primeira lei estabelecendo as Diretrizes Básicas da Educação 

Nacional (Lei Federal nº 4.024). Em seu artigo 104, a nova lei já possibilitava a 

criação de cursos com currículos e períodos escolares experimentais, o que fez 

surgirem as bases para o desenvolvimento de cursos superiores diferenciados. 

A Lei nº 5.540/1968 consolidou as bases para a implantação dos cursos superiores 

de curta duração, determinando seu caráter profissionalizante. De acordo com o 

artigo 23, as instituições de ensino poderiam, a partir da promulgação da lei, criar 
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cursos superiores de curta duração, destinados a proporcionar habilitações 

intermediárias do grau superior, de acordo com as demandas do mercado de 

trabalho. 

Em 1996, o MEC publicou a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394), que contém um capítulo específico sobre a educação profissional e 

tecnológica. Desde então, a educação profissional e tecnológica passou a fazer parte 

do grupo de cursos superiores de graduação e de pós-graduação, sendo 

regulamentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), e atendendo à legislação sobre carga 

horária mínima estipulada por este órgão. 

Em 2004, respondendo ao novo cenário econômico e produtivo caracterizado pela 

utilização de tecnologias complexas nos processos de produção de bens e 

serviços, o Centro Universitário UNA iniciou a oferta de cursos superiores de 

tecnologia, dentre eles o curso de Gestão Financeira, pertencente ao eixo 

tecnológico de Gestão e Negócios. O curso em EAD teve origem com a Portaria 

CEPE 26-A de 2014. As premissas, as justificativas, os objetivos, a proposta 

pedagógica, o perfil do egresso, a duração do curso e a estrutura curricular estão 

devidamente explicitados neste Projeto Pedagógico.  

O Projeto Pedagógico do Curso não pode ser entendido como um documento 

acabado, mas resultante de um contínuo e ininterrupto processo de discussão entre 

professores, alunos, representantes de turma, coordenação de curso, diretoria de 

instituto, núcleo acadêmico e diretoria executiva. De forma a mantê-lo adequado às 

demandas produtivas, econômicas e sociais, o Projeto Pedagógico do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, assim como todos os cursos do 

Centro Universitário UNA, passou por um amplo debate, de modo a orientar os 

currículos segundo (1) a estrutura modular, que flexibiliza e organiza os tempos de 

aprendizagem por ciclos, cada um dos quais ligados a um eixo específico de 

formação; (2) o conceito de aprendizagem significativa, que abandona o paradigma 

do ensino centrado na transmissão de conteúdos pelo professor e adota uma 

abordagem centrada na aprendizagem dos alunos, na contextualização do 

conhecimento e na necessidade de atribuição de sentidos ao que é aprendido; (3) o 
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trabalho colaborativo de diretores, coordenadores, professores e alunos; e, por 

último, (4) o conceito de interdisciplinaridade, que tira as disciplinas do isolamento e 

estabelece um diálogo entre elas e as demais áreas do conhecimento. 

Esse processo de discussão e rediscussão contínuo, consistente e participativo, 

além de garantir a adequação às DCN dos Cursos Superiores de Tecnologia, que 

defendem a atualização permanente dos cursos e de seus currículos, propiciou um 

alinhamento entre a proposta do curso, a missão do Centro Universitário UNA, os 

marcos legais, o projeto acadêmico da Instituição e os quatro pilares da Educação, 

segundo o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, a saber: 

 APRENDER A CONHECER, que preconiza o desenvolvimento do potencial 

cognitivo dos alunos e de sua capacidade de aprender a aprender, que lhes 

permite beneficiarem-se das oportunidades oferecidas pela Educação ao 

longo de toda a vida, bem como da combinação de aspectos culturais com 

os conteúdos das disciplinas cursadas. 

 APRENDER A FAZER, que defende a criação de oportunidades para que os 

alunos possam adquirir competências e desenvolver habilidades que os tornem 

aptos a resolver problemas, a enfrentar situações profissionais, a trabalhar em 

equipe e a negociar sentidos, no âmbito das diversas experiências sociais e de 

trabalho. 

 APRENDER A CONVIVER, que permite aos alunos atuar na perspectiva tanto 

da solidariedade, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências, quanto do respeito ao pluralismo e à diversidade, 

desenvolvendo a tolerância e superando antigos paradigmas, como o do 

preconceito, por exemplo. 

 APRENDER A SER, que visa oferecer aos alunos oportunidades de 

desenvolver autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal, de 

repensar suas relações de sociabilidade e desenvolver uma postura ética, 

cooperativa e cidadã e, ao mesmo tempo, de fortalecer suas potencialidades 

individuais: memória, raciocínio, sentido estético, capacidade física e aptidão 
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para a comunicação. 

O principal objetivo desse alinhamento foi garantir a identidade formativa dos alunos, 

a qualidade do ensino, a inovação das práticas pedagógicas e o cumprimento da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo a qual se deve proporcionar 

aos alunos uma formação ampla, diversificada e, ao mesmo tempo, flexível, a fim de 

propiciar-lhes um amplo e irrestrito acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento 

de habilidades e competências necessárias ao indivíduo, ao cidadão e ao 

profissional. 

Esse processo de reavaliação e reconstrução constante das tendências 

educacionais, dos currículos, da proposta pedagógica e das metodologias de ensino 

e aprendizagem levou o Centro Universitário UNA a identificar oportunidades 

crescentes no campo da Educação a Distância (EaD), motivo pelo qual este Projeto 

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira é orientado por 

essa modalidade de ensino. 
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2. A INSTITUIÇÃO  

2.1 Breve histórico 

O Centro Universitário UNA é uma instituição de Ensino Superior com limite de 

atuação territorial circunscrito ao município de Belo Horizonte, estado de Minas 

Gerais, mantido pela Brasil Educação S.A., Pessoa Jurídica de Direito Privado com 

Fins Lucrativos – Sociedade Anônima, sob CNPJ nº 05.648.257/0001-78, com sede 

e foro na cidade de Belo Horizonte. 

A Brasil Educação S.A. integra a Ănima Educação, uma das mais relevantes 

organizações educacionais privadas de ensino superior do país, com 

aproximadamente 105 mil estudantes matriculados em diversos campi localizados 

nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Santa Catarina, 

congregando as seguintes instituições: UNA, UNIBH, Unimonte, Universidade São 

Judas Tadeu, SOCIESC, HSM e EBRADI. 

A União de Negócios e Administração Ltda (UNA), organização voltada para o 

Ensino Superior, foi criada, em Belo Horizonte, pelos sócios Honório Tomelin, 

Huascar Terra do Valle e Olto Mariano dos Reis, mediante Ato Constitutivo assinado 

em 20 de outubro de 1961. Inicialmente, o objetivo da UNA era aprimorar 

profissionais em assessoria, pesquisa e treinamento, visando atender necessidades 

e interesses das empresas. A UNA acabou concentrando seus esforços na criação 

de uma faculdade no campo das ciências gerenciais que, em seu estágio preliminar, 

passou a funcionar em dezembro de 1965. O Decreto Federal n.º 67.660, de 

25.11.70, oficializou a criação da Faculdade de Ciências Administrativas e do curso 

de Administração de Empresas. Posteriormente, a faculdade mudou a denominação 

para Faculdade de Ciências Gerenciais, que foi reconhecida pelo Decreto Federal nº 

74.455, de 26 de agosto de 1974. 

Em 1972, pelo Parecer nº 804, da SESu/MEC, foi autorizada a transferência da 

instituição mantenedora e da faculdade para a Rua Aimorés, 1451, no Bairro de 

Lourdes. Nesse endereço, a Instituição passou a funcionar em uma edificação 

tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

IEPHA/MG, com padrões arquitetônicos nos moldes de 1897/1930.  
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Em 2 outubro de 2000, o Centro Universitário de Ciências Gerenciais da UNA foi 

credenciado como estabelecimento de ensino superior, mantido pela UNA, com sede 

e foro em Belo Horizonte. 

Em 2003, a UNA, entidade mantenedora do Centro Universitário, passou por uma 

modificação em seu contrato social. Com a chegada de novos sócios, foi 

estabelecido um plano de reestruturação administrativa e financeira na empresa. 

Nessa perspectiva, os objetivos e a missão da Instituição foram ampliados, o que 

levou o Centro Universitário a propor uma mudança em seu estatuto, que foi 

aprovado pela Portaria Ministerial nº 1.865 (DOU em 03/06/2005). A mudança do 

estatuto propunha também a alteração da denominação do Centro Universitário, que 

passou então o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA. 

No primeiro semestre de 2004, já alcançados os objetivos propostos pela nova 

equipe de direção da entidade mantenedora, iniciou-se uma nova etapa de 

reestruturação do Centro Universitário UNA. 

Em 2007, houve o credenciamento da primeira Faculdade UNA: o Centro 

Universitário UNA. A partir daí, houve criação e aquisição de novas IES UNA, e hoje 

existem as seguintes instituições, em Minas Gerais e Goiás: Centro Universitário 

UNA, Faculdade UNA de Betim, Faculdade UNA de Contagem, Faculdade UNA de 

Sete Lagoas, Faculdade UNA de Pouso Alegre, Faculdade UNA de Divinópolis, 

Faculdade UNA de Uberlândia, Faculdade UNA de Catalão, Faculdade UNA de Nova 

Serrana e Centro Universitário UNA de Bom Despacho. 

Em 2014, o Centro Universitário UNA foi credenciado por quatro anos para oferta de 

curso na modalidade de Educação a Distância (EAD) por meio da Portaria MEC n.º 

630/2014, de 23/07/2014. Em 2016, a IES passou pelo processo de 

recredenciamento e o obteve por quatro anos, pela Portaria MEC n.º 869/2016, de 

12/08/2016. 
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2.2 Missão 

Prover, com competência e paixão, ensino de qualidade, em um ambiente a 

que todos queiram pertencer, inspirando nossos alunos a concretizarem seus 

sonhos e potencialidades como indivíduos, profissionais e agentes de 

transformação da sociedade. 

Para realizar sua missão, o Centro Universitário UNA tem como constante 

preocupação a renovação e a criação de novos cursos de graduação, de pós-

graduação e de programas de qualidade que levem a uma diversidade de 

conhecimentos, à integração das diversas disciplinas e cursos, e à melhoria das 

atividades de extensão e de pesquisa básica e aplicada, de forma a contribuir para 

o desenvolvimento da sociedade. Assim, o conhecimento passa a ser utilizado para 

a transformação da sociedade e para a criação de oportunidades pela interação 

social, ou seja, pela troca de experiências técnicas e sociais. 

 

2.3 Visão  

Transformar o país pela educação, sendo valorizada pela busca constante de 

elevados indicadores acadêmicos e pelo rigor na formação profissional e 

humanista de nossos alunos, compromissada com a inovação, 

desenvolvimento sustentável e acolhimento às suas pessoas. 

O Centro Universitário UNA trabalha sempre para ser reconhecido pela formação de 

alunos altamente preparados para atuar no mercado de trabalho. De modo a 

continuamente se destacar na formação de líderes nas diversas áreas do 

conhecimento, aptos a atuarem em empresas técnicas e de negócios, públicas e 

privadas, a Instituição pretende: 

 ser reconhecida pelos cursos, atividades e pesquisas interdisciplinares, 

extensão, pesquisa básica e aplicada, bem como pela liderança e parceria 

com os setores de produção e serviço, governo e comunidade, no 

desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias; 
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 manter uma política de revisão de seus currículos para adequá-los aos 

desafios das novas realidades; 

 oferecer um ambiente estimulante de aprendizagem que atraia e retenha 

discentes, docentes e colaboradores técnico-administrativos; 

 promover interações com os ex-alunos (egressos) e a sociedade. 

 

2.4 Valores  

Em um processo que envolveu reuniões de consenso das equipes administrativas e 

o corpo de professores, construiu-se a Carta de Valores das IES UNA, dentre elas o 

Centro Universitário UNA.  

Os cinco princípios fundamentais definidos pela Carta (Comprometimento, Respeito, 

Transparência, Inovação e Reconhecimento) mostram a essência da Instituição e 

passam a nortear todas as decisões da IES. A Carta expõe as reais intenções do 

Centro Universitário UNA em se tornar um ambiente pautado pela verdade e 

integridade nos relacionamentos internos, pelo compromisso de todos em fazer 

sempre o melhor e buscar o trabalho em equipe, perseguindo o novo, o ousado e o 

criativo. 

Os cinco valores fundamentais do Centro Universitário UNA são: 

 Comprometimento: atuar com responsabilidade, dedicação e cooperação, 

integrado com a cultura, valores e objetivos da instituição, fortalecendo o 

desenvolvimento pessoal, profissional e social; 

 Respeito: agir sempre considerando os limites da própria liberdade e da 

liberdade dos outros, com dignidade e tolerância, sensível aos princípios 

éticos da vida humana, sem fazer aos outros aquilo que não gostaria que 

fizessem com você; 

 Transparência: praticar e promover a verdade coerente no sentir, pensar, 

falar e agir com liberdade para expressar ideias, dúvidas e discordâncias, 

sempre respeitando a opinião do outro; 

 Inovação: criar novas práticas e novos caminhos, com coragem e ousadia, 

por meio de processos criativos que gerem crescimento, desenvolvimento e 
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evolução das pessoas, da organização e da comunidade: transformação, 

reinvenção, mudança, e aprender a gerenciar riscos; 

 Reconhecimento: enxergar, além dos interesses pessoais, os interesses dos 

outros e da Instituição, assumindo o compromisso com a construção de um 

mundo melhor.  

 

Com o estabelecimento desses valores, o Centro Universitário UNA pretende que os 

colaboradores – sejam eles técnico-administrativos ou docentes – sintam-se 

valorizados e igualmente valorizem as ações das outras pessoas e do Grupo, e 

envidem  esforços por resultados que promovam a melhoria da qualidade de vida e 

o desenvolvimento institucional e pessoal. 

 

2.5 Responsabilidade Social da Instituição  

A prática social realiza-se por meio das diretrizes institucionais e políticas de 

extensão universitária propostas no Plano de Desenvolvimento Institucional do 

Centro Universitário UNA. Essas diretrizes norteadoras, conforme descrito no PDI, 

requerem estratégias educativas variadas e complementares no pensar e fazer 

acadêmicos da IES, que busca gradativamente: 

 Conhecimento da realidade regional e dos seus condicionantes histórico-

político-sociais; 

 A formação de profissionais competentes para atuar responsavelmente sobre 

essa realidade; 

 O compromisso com as necessidades e os interesses básicos da 

comunidade; 

 A articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 A revisão periódica e fundamentada dos projetos pedagógicos dos cursos que 

oferece, de modo a contribuir para a realização dos projetos educacionais dos 

estudantes, responder às mudanças ocorridas na sociedade, e contribuir para 

o desenvolvimento curricular perante às diretrizes, desafios e avanços 

didático-pedagógicos; 

 A busca permanente da articulação entre as dimensões das unidades teóricas 
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e práticas, o que pressupõe uma ênfase na aprendizagem, na transformação 

de professores em mediadores e de estudantes em profissionais competentes 

e éticos. 

Dessa forma, pretende-se estimular um conhecimento capaz de retroalimentar um 

processo contínuo de aperfeiçoamento da IES e das atividades educacionais que 

concebe e realiza. Sob essas perspectivas, o Centro Universitário UNA procura 

continuamente responder às demandas relativas: 

 Qual é o compromisso social de caráter educacional da IES? 

 Com quais recursos pedagógicos irá concretizá-lo? 

 Qual o perfil de egresso que contribuirá para formar? 

Procurando responder a essas questões, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

UNA, envolvendo todas as faculdades, expressa a organização e o pensar de suas 

propostas pedagógicas, voltadas para a formação do indivíduo, do profissional e do 

cidadão, validando a abertura de cursos correlacionados à demanda da região, à 

oferta de cursos pelas instituições existentes na região e ao perfil do corpo docente 

associado ao foco e campo de conhecimento dos cursos a serem ministrados.  

Nesta perspectiva, enfatiza-se que o Projeto Institucional se debruça sobre a 

inequívoca reflexão sobre o processo de globalização e seus impactos sobre a 

concorrência no setor de serviços em educação, na dinâmica escolar e, por 

extensão, na construção dos projetos pedagógicos dos cursos, que não podem e 

não devem desconsiderar a inserção de seus alunos e alunas em um concorrido 

mercado de trabalho, bem como deve atender às demandas de formação de um 

sujeito crítico, reflexivo, capaz de dialogar com diferentes atores sociais e, sobretudo, 

estar preparado para tomar decisões em cenários complexos. 

Assim, a construção do Projeto Pedagógico Institucional apoia-se em um diagnóstico 

da realidade e fundamenta-se em planos que possibilitem à IES reagir às ameaças 

e identificar oportunidades relevantes para o alcance de suas metas e que auxiliem 

em seu desenvolvimento institucional.  
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Nessa direção, algumas ações são consideradas para a consolidação do Projeto 

Institucional: 

 Instrumentalizar o estudante para que seja capaz de formular o seu projeto de 

vida; 

 Propiciar experiência no ciclo profissional para a interligação entre a academia 

e o mercado de trabalho; 

 Promover a integração entre a IES e outras instituições, empresas e órgãos 

públicos e privados, por meio de um relacionamento participativo e produtivo; 

 Explorar as mais modernas ferramentas de comunicação estimulando o seu 

uso nas atividades acadêmicas; 

 Promover a modernização contínua das instalações e dos recursos materiais 

e físicos da IES; 

 Consolidar uma estrutura organizacional compatível com sua missão e 

adaptá-la, sistematicamente, às necessidades de seu modelo pedagógico e 

administrativo; 

 Oferecer uma educação de qualidade, de modo a formar um capital intelectual 

capaz de participar, enquanto profissionais competentes, do desenvolvimento 

sustentável do estado e da região, englobando valores de ética e de 

responsabilidade social às organizações; 

 Exercer, em plenitude, a sua autonomia, o papel crítico que lhe é inerente, 

como fórum privilegiado de reflexão e proposição; 

 Desenvolver as habilidades e as competências dos estudantes, permitindo 

complementar sua formação com liberdade, oferecendo disciplinas optativas, 

cursos de complementação e oportunidades diferenciadas para integralização 

dos currículos; 

 Incorporar novas tecnologias que representem avanços para a realização da 

atividade acadêmico-pedagógica. 

Ao reconhecer tais objetivos, o Centro Universitário UNA busca meios para contribuir 

de forma efetiva para o êxito de sua concretização. Por que, mais do que instruir na 

perspectiva essencialmente técnica, a UNA busca ofertar uma educação 

transformadora. Nesse sentido, à esteira de Ribeiro (2013), entende a 
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Responsabilidade Social Universitária como “a dimensão humana da qualidade da 

educação superior, uma vez que, no contexto social, a universidade deve se 

posicionar como vanguardista, no processo de desenvolvimento econômico e 

político, em prol de uma sociedade melhor”.  

Por meio de suas ações de Responsabilidade Social, a UNA busca atuar na 

construção de um mundo economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto. Acredita-se que a efetivação dessas ações, socialmente 

responsáveis, só é possível a partir das características, bem como da articulação e 

indissociabilidade da tríplice função do ensino superior, qual seja: ensino - pesquisa 

- extensão. 

A Política de Extensão Universitária visa estabelecer uma interação entre a 

universidade e a comunidade, possibilitando a formação do profissional cidadão. É 

imprescindível sua efetiva interação com a sociedade, para a problematização e a 

busca de respostas às questões sociais. Isso pressupõe ações junto à comunidade, 

disponibilizando o conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa. Além 

disso, essas ações produzem novos conhecimentos a serem trabalhados no ensino.  

A articulação entre a universidade e a sociedade, por meio da extensão, é, portanto, 

um processo que possibilita a constante busca do equilíbrio entre as demandas 

socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadêmico. Como 

política acadêmica, as atividades de extensão ocupam lugar privilegiado no processo 

de formação e de desenvolvimento profissional de alunos, professores e 

funcionários, ao contribuir com conhecimentos, saberes, práticas e experiências de 

diferentes origens e natureza.  

Como estratégia de inserção social e regional, as atividades de extensão permitem 

que a instituição aprofunde seus compromissos educacionais, culturais e científicos, 

ao responder a necessidades da sociedade com solidariedade e responsabilidade 

social.  

Como modelo de construção de identidade institucional, a extensão possibilita que a 

instituição se consolide e se veja em sintonia com a realidade atual, com criatividade, 
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através da formação do comportamento ético e cidadão, da democratização da 

ciência, da cultura e da tecnologia.  

Para tanto, o Centro Universitário UNA pauta-se em premissas fundamentais: o 

caráter solidário e de reciprocidade do trabalho de extensão; o compromisso com o 

desenvolvimento local integrado e sustentável e a melhoria das condições de vida 

da população; a articulação entre ensino, pesquisa e extensão; o incentivo a projetos 

com pertinência e relevância social, econômica, cultural e científica; a participação, 

o respeito e o diálogo; a necessidade de garantir a continuidade das ações; a 

promoção da interdisciplinaridade; a eficiência na alocação e aproveitamento dos 

recursos disponíveis; a busca de parcerias e complementaridades referenciadas na 

qualidade social. 

A efetivação da extensão no ensino a distância como processo acadêmico se faz, 

ainda, mediante sua inserção em matrizes curriculares dos cursos, com projetos 

voltados para a comunidade nos campi, polos, cursos disponibilizados on-line 

gratuitos no site da IES e por meio de palestras disponíveis no ambiente, que pela 

própria natureza da modalidade possibilita a flexibilidade do horário, participação de 

diferentes profissionais, estudantes, dentre outros. Os cursos são elaborados por 

professores titulados, oferecidos gratuitamente e abertos à comunidade.  Ao apostar 

nesse horizonte, a Instituição pretende alcançar uma melhor e mais precisa definição 

da identidade e da inserção local e regional dos seus cursos; viabilizar o conceito de 

currículo como espaço de formação plural, dinâmico e multicultural e dotar seus 

alunos de um perfil profissional caracterizado pela formação humanista, crítica e 

reflexiva.  

Sabe-se, ainda, que a extensão contribui para uma flexibilização curricular 

enriquecedora das experiências singulares e contribuir para uma maior autonomia 

intelectual dos estudantes. Com relação à promoção de um maior aprofundamento 

da articulação entre pesquisa e extensão, propõe-se que algumas linhas de extensão 

sejam utilizadas como indicativas para a apresentação dos projetos de Iniciação 

Científica/Iniciação Tecnológica. Incentiva-se também a proposição de projetos 

integrados de pesquisa e extensão. 
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No Centro Universitário UNA, o ensino é orientado pela interdisciplinaridade que 

organiza os currículos e se materializa nas disciplinas de Projeto Interdisciplinar (PI) 

presentes em todos os cursos da Graduação da IES, sejam eles bacharelado, 

licenciatura e de graduação tecnológica.  

A interdisciplinaridade, como princípio norteador de ensino, contribui com a 

Responsabilidade Social na medida em que possibilita um olhar integrado, 

multifacetado, mais eficiente na busca de soluções para problemas reais, que são 

complexos e, por isso, dificilmente solucionados com o conhecimento isolado de uma 

determinada área do saber. Assim, nas disciplinas de Projeto Interdisciplinar, os 

alunos produzem conhecimento por meio da pesquisa e têm a oportunidade de 

aplicá-lo no seu entorno, contribuindo para a sua transformação. 

Nesse contexto, destaca-se o papel do professor na promoção da Responsabilidade 

Social. Por meio de mediações e práticas pedagógicas reflexivas e críticas, o 

docente na UNA incentiva o aluno à consciência sobre as questões sociais e os 

convida a fazer parte do compromisso de transformar, em alguma medida, o seu 

entorno. 

Dessa forma, a tríade ensino, pesquisa e extensão da UNA, se entendida de forma 

articulada e indissociável, permite uma aprendizagem significativa1 em que os alunos 

participam ativamente do processo de ensino-aprendizagem, constituindo-se 

sujeitos do ato de aprender, e extrapolando os muros da academia, contribuindo, 

dessa forma, para a transformação da sociedade. 

 

2.6 Histórico das Mudanças Curriculares 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação, pelas quais 

se pautam os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs),2 estabelecem que os cursos 

devem abandonar as características de que muitas vezes se revestem, quais sejam: 

                                                           

1 Da forma como a entende David Ausubel (2000). 
2 Cf. pareceres CES/CNE nº. 776, de 03/12/1997; nº. 583, de 04/04/2001; e nº. 67, de 11/03/2003.  
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as de atuarem como meros instrumentos de transmissão de conhecimentos e 

informações, passando a orientarem-se para oferecer uma formação que prepare o 

futuro graduado para os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, de produção do 

conhecimento e de domínio de novas tecnologias, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 

As DCNs orientam os cursos, ainda, a (a) estimular a prática de estudo 

independente; (b) fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão; (c) deslocar o eixo da formação do aluno de forma a englobar não 

apenas a qualificação técnica (habilidades específicas e globais), mas também o 

desenvolvimento de competências e a promoção da formação humana do cidadão3; 

e (d) incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem 

instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e discentes acerca do 

desenvolvimento das atividades didáticas.  

Todas essas ações devem estar alinhadas à lógica de formação do egresso, a qual 

deve servir como esteio para todos os cursos. O principal objetivo é formar um 

cidadão autônomo, intelectual e profissionalmente independente, capaz de se 

responsabilizar pela própria aprendizagem, reflexivo, adaptável a novas situações e 

demandas sociais e profissionais, atuante e transformador, com senso crítico, 

capacidade de criação, visão integradora, e capaz de articular teoria e prática. 

Essas exigências das DCNs levaram o Centro Universitário UNA a repensar e a 

reformular a sua orientação curricular, uma vez que o seu currículo não mais 

comportava a distribuição de disciplinas em “grades” em que o conhecimento se 

encontrava “prisioneiro” de pontos de vista singulares, definitivos, estanques e 

                                                           

3 A utilização dos termos habilidades e competências ancora-se especificamente nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação da Câmara do Ensino Superior (CES) do Conselho 
Nacional de Educação (CNE). Ao descrever o perfil do egresso, as DCNs definem todas as 
habilidades e competências que devem ser desenvolvidas pelo aluno. Neste documento, porém, 
entendem-se os termos como associados ao desenvolvimento de capacidades/formação dos atores 
sociais (sujeitos sócio-históricos) envolvidos nos processos de ensino/aprendizagem. 
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incomunicados. Os conteúdos das disciplinas passaram a ser traduzidos em 

ferramentas para novas buscas, novas descobertas, novos questionamentos, novas 

experimentações e desenvolvimento de novas capacidades, o que tornou possível 

oferecer aos alunos um sólido e crítico processo de formação.  

A proposta de Reforma Curricular do Centro Universitário UNA se sustenta em dois 

pilares: o trabalho coletivo do NDE, coordenação, do corpo docente e dos alunos, e 

o conceito de aprendizagem significativa. Esses dois pilares têm como interface a 

interdisciplinaridade. De fato, somente uma elaboração coletiva pode garantir a 

efetivação dos processos de reformulação dos currículos e promover uma 

aprendizagem pautada pela co-construção e apropriação crítica do conhecimento e 

ampliada pela necessidade de uma formação que garanta ao egresso a inserção não 

só no mercado de trabalho, mas também na vida em sociedade. Para tal, o ensino 

pode ajudar a aumentar ainda mais as possibilidades de o aluno transformar o que 

aprende em comportamentos socialmente significativos.  

O conceito de aprendizagem significativa, por sua vez, ancorado principalmente na 

contextualização do conhecimento e na atribuição de sentidos a ele, aparece 

ressignificado em nosso contexto educacional, deixando de se reportar apenas à 

teoria cognitiva da aprendizagem e passando a compreender também seus aspectos 

afetivos, como a motivação, e outros fatores de origem sociocultural, como a 

interação e a colaboração.  

Nesse contexto, destacam-se a orientação dada pelo professor, figura do tutor, e as 

suas práticas pedagógicas, orientando, abrindo espaço para a participação do aluno, 

e motivando para que o discente interaja com outros alunos envolvidos, discutindo, 

pesquisando, refletindo dessa maneira envolvendo-se nos processos e co-

construindo novos significativos conhecimentos. Os processos de ensino são 

também essenciais, visto que práticas pedagógicas inovadoras e transformadoras 

estimulam a formação da autonomia dos alunos. No espaço educacional, a 

Educação a Distância depara-se com o constante desafio de potencializar a 

utilização das TIC desenvolvendo e inovando o processo de ensino aprendizagem 

por meio do uso consciente dos recursos tecnológicos. 
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Quanto à interdisciplinaridade, apresenta-se essencialmente como uma crítica à 

“compartimentalização” do saber e ao isolamento das disciplinas em grades, pois 

busca o acesso à totalidade e à complexidade do conhecimento no diálogo e na 

interação entre as várias disciplinas das diferentes áreas, visando à superação da 

dicotomia entre o teórico e o prático e à constituição de novos espaços de 

investigação.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade a distância 

do Centro Universitário UNA foi iniciado no segundo semestre de 2015, seguindo o 

Projeto Pedagógico do Curso aprovado. No decorrer de sua implantação realizou-se 

uma alteração curricular, o que permitirá um melhor cumprimento dos objetivos do 

curso e formação do egresso, seja por uma melhor formação profissional dos alunos, 

seja por uma adequação na carga horária e na seriação das disciplinas, privilegiando 

a sequência lógica do aprendizado do aluno. A alteração está vigente até os dias de 

hoje. 

 

2.7 Acessibilidade Plena (Arquitetônica, Pedagógica, Atitudinal, nas 

Comunicações e Digital) 

Ao reforçar a diversidade humana como um valor, é preciso considerar e defender o 

direito das pessoas com deficiência ao acesso à educação, o que significa engajar 

estudantes, professores e funcionários do Centro Universitário UNA no propósito de 

garantia desse direito. Isso significa que os participantes do processo educativo 

devem valorizar as diferenças como fator de enriquecimento pessoal, acadêmico e 

profissional, removendo as barreiras para a aprendizagem e promovendo a 

participação de todos e de cada um, com igualdade de oportunidades. O princípio 

fundamental da inclusão e do acesso curricular é que os alunos devem aprender 

juntos, apesar das dificuldades e/ou diferenças que possam apresentar. Partindo 

desse princípio, a IES, desde o momento em que os alunos se inscrevem para o 

vestibular de acesso ao curso, identificará as demandas de inclusão de alunos com 

deficiências, oferecendo condições para que realizem a prova.  
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Tanto na legislação nacional (Plano Nacional de Educação) quanto na legislação 

municipal, existem metas explícitas para a melhoria das condições de acessibilidade 

para pessoas com deficiências nas Instituições de Ensino. Além do que propõe a 

legislação, o Centro Universitário UNA assume seu compromisso com a inclusão 

social efetuando mudanças fundamentais não apenas na adequação do espaço 

físico, mas, sobretudo, no desenvolvimento de atitudes de sua comunidade, por 

entender que são as ações concretas e formativas que efetivamente contribuem para 

a construção de um novo tipo de sociedade. 

Em termos de sistemas digitais, Palmer (2002) relata que a acessibilidade e a 

navegação são elementos importantes e devem ser considerados, possibilitando aos 

usuários as informações necessárias, mas a utilização e criação destas estruturas 

ainda é um desafio. De acordo com Fotinea (2008), a estrutura para que o sistema 

seja acessível necessita de interação entre os mecanismos disponíveis a partir da 

conversão de conteúdos, disponibilizando os significados. Cardoso et al (2010) 

contribui com o estudo da acessibilidade e coloca a necessidade de redução da 

carga necessária para a utilização do sistema, concluindo que o foco deve ser 

mantido na aprendizagem do conteúdo. 

Em uma sociedade justa, todos os indivíduos deveriam ter iguais 
oportunidades para participar, ou beneficiar-se, do uso de recursos 
computacionais, independente de raça, sexo, religião, idade, 
incapacidade, origem nacional ou qualquer outro fator similar. 
(Código de Ética da ACM) 

O NEAD - Núcleo de Ensino a Distância está em constante estudo junto ao NDE – 

Núcleo Docente Estruturante e o NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico com o 

objetivo de garantir a elaboração do material didático institucional e do ambiente 

virtual, com a qualidade adequada, visando um processo de inclusão eficaz, 

considerando as especificidades de cada aluno. 

Assim, no Centro Universitário UNA, os alunos com deficiências físicas, múltiplas, 

sensoriais, pessoas autistas, deficiência intelectual e transtornos de aprendizagem 

receberão o apoio adequado, eliminando as barreiras na comunicação interpessoal, 

escrita e virtual (acessibilidade digital por meio da integração de softwares), de modo 

que lhes seja assegurada uma aprendizagem efetiva.  
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A biblioteca oferece todo o apoio necessário às pessoas com deficiência, para que 

usufruam do acervo físico e digital, da maneira adequada às especificidades de cada 

um. Os polos de EaD do Centro Universitário UNA possuem condições de 

acessibilidade para pessoas com deficiências, ou seja, obedecem a um projeto 

arquitetônico e pedagógico que garante acesso e permanência. Muitas obras e 

adaptações foram planejadas e realizadas nas instalações, com vistas a atender as 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como rampas de acesso, 

elevadores, banheiros com barras de apoio e demais componentes adequadamente 

instalados, piso tátil, portas com metragem de acordo com normas específicas, 

identificações em braile. Nos polos, a acessibilidade digital é ofertada por meio do 

software, nas máquinas disponíveis nos laboratórios. 

Sobre o currículo do curso, para as pessoas com deficiências, é fundamental que a 

estrutura curricular contemple possiblidades de diversificação curricular requeridas 

pelas diferentes necessidades que demandem atendimentos específicos. A dilação 

de tempo para realização de atividades avaliativas, por exemplo, poderá ser 

solicitada previamente para os alunos que são contemplados pela política de 

acessibilidade da Instituição. As adaptações nos conteúdos têm o intuito de 

minimizar o distanciamento entre o conhecimento e as dificuldades dos alunos de a 

acordo com suas características.  

Nesse sentido, o Instituto UNA de Educação a Distância desenvolve processos de 

formação continuada acerca da educação inclusiva para que os docentes possam 

qualificar suas reflexões e práticas pedagógicas procedendo às diversificações 

curriculares necessárias. O Centro Universitário UNA está atento a tais 

necessidades, que são pauta em diversas reuniões acerca do atendimento à 

acessibilidade plena. 

Com relação à metodologia, ressalta-se que a inadequação metodológica é um dos 

principais fatores que podem desfavorecer e até inviabilizar a participação e 

aprendizagem das pessoas com deficiência.  A acessibilidade aqui se concretiza na 

diversificação metodológica em razão das eventuais dificuldades de aprendizagem 

apresentadas de acordo com as características de cada indivíduo. Em relação à 

acessibilidade plena, diversas ações são realizadas pelo Núcleo de Apoio 
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Psicopedagógico, setor já citado anteriormente. Dentre suas ações, o NAP possui 

também a responsabilidade de verificar as possibilidades de adaptações 

relacionadas ao material didático-pedagógico e recursos de acessibilidade 

indispensáveis aos alunos e/ou funcionários da IES.  

Assim, como para os alunos, os professores com deficiência ou mobilidade reduzida 

também contarão com adequação dos programas e equipamentos de informática, 

para as necessidades advindas da situação de deficiência (deficiências físicas, 

auditivas, visuais e cognitivas) por meio de softwares especiais. A tecnologia 

assistiva adequada é aquela que considera as necessidades advindas da 

especificidade de cada pessoa e contexto, e favorece a autonomia na execução das 

atividades inerentes à docência. 
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

3.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Educação a Distância é uma modalidade em que educando e educador se 

articulam em projeto comum na sociedade e de seu futuro. Entende-se que a 

Educação a Distância é uma modalidade de realização, que oferece a ampliação do 

acesso à educação, e fortalece o compromisso do Projeto Pedagógico do Curso 

Superior Tecnológico do Centro Universitário UNA com o projeto político-histórico e 

cultural da sociedade. 

É neste sentido que o Centro Universitário UNA considera a Educação a Distância 

não como uma sucedâneo da educação presencial, mas como um instrumento de 

qualificação do serviço social, realizando uma prática social significativa, 

proporcionado processos de ensino e aprendizagem que maximizam as 

possibilidades de construção do conhecimento, de modo a formar cidadãos críticos, 

reflexivos, éticos, autônomos, socioambientalmente responsáveis, preparados para 

a vida em sociedade com respeito a liberdade e à razão, capazes de atuar produtiva, 

comprometida e competitivamente no mundo do trabalho e dos negócios. 

Dados apresentados pelo MEC apontam que o Brasil ainda possui um percentual 

menor de pessoas da faixa etária 25 a 34 anos com ensino superior, se comparado 

aos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Vale ressaltar que, entre 2004 e 2013, a proporção de pessoas da faixa etária 25 a 

34 anos com ensino superior passou de 8,1% para 15,2%. 

Em 2016, foram oferecidas mais de 10,6 milhões de vagas em cursos de graduação, 

sendo 73,8% vagas novas e 26,0%, vagas remanescentes. Das novas vagas 

oferecidas, 33,5% foram preenchidas, enquanto apenas 12,0% das vagas 

remanescentes foram ocupadas no mesmo período. 

Quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de 

graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas. Após uma queda observada 

em 2015, o número de ingressantes teve um crescimento de 2,2% em 2016. Isso 

ocorreu porque a modalidade a distância aumentou mais de 20% entre os dois anos, 
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enquanto nos cursos presenciais houve um decréscimo no número de ingressantes 

de 3,7%. 

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES) ainda traz dados sobre o perfil do estudante brasileiro de ensino superior 

a distância: mais velhos (67% dos entrevistados têm mais de 30 anos), empregados 

(83%) e formados em escolas públicas (75%). É um público diferente dos cursos 

presenciais tradicionais, mais jovem (53%), não necessariamente trabalhando 

(apenas 33% estavam no mercado de trabalho), mas também vindos do ensino 

médio oferecido pelo Estado (64%). 

Os dados ABMES complementam o estudo anual que a Associação Brasileira de 

Ensino a Distância (ABED) publicou em novembro de 2017, mostrando que o Brasil 

possui hoje cerca de 840 mil alunos matriculados em cursos superiores online. 

Segundo os dados da entidade, só o volume de cursos técnicos a distância 

oferecidos no mercado duplicou em um período de 10 anos: de 66 em 2006 para 219 

em 2017 - um crescimento real de 213%. 

A EaD apresenta-se, portanto, como um potencial para a democratização do ensino 

de qualidade, no Brasil e no mundo, para a parcela da educação que não tinha oferta 

de cursos de graduação presencial em suas localidades, pois surge como resposta à 

demanda de ampliação das oportunidades de acesso à educação de qualidade em 

todos os níveis de ensino e, no caso específico do Centro Universitário UNA, no ensino 

superior, principalmente na área de Gestão, em âmbito nacional. 

Fruto, nos últimos 13 anos, sobretudo da aplicação das novas tecnologias digitais de 

informação e comunicação à educação, a EaD apresenta caminhos para o 

equacionamento de parte dos problemas acima relacionados, garantindo a qualidade 

dos processos de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, amenizando o 

problema da localização geográfica, da dificuldade de mobilidade e da 

impossibilidade de conciliação de horários de estudos presenciais com 

compromissos profissionais e pessoais. 

Embora alvo de preconceitos de longa data contra qualquer forma de aprendizagem 

ocorrida fora das paredes das salas de aula e além dos muros das universidades, a 
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prática e o estudo da EaD têm crescido tanto em termos de escala quanto de 

significado, e se tornado aceitos em contextos acadêmicos e de treinamento 

empresarial (MOORE; KEARSLEY, 2007). Os autores atribuem esse crescimento, 

sobretudo, ao surgimento de novas tecnologias, as quais têm atraído milhões de 

educadores no mundo inteiro para a experiência com ideias e técnicas da EaD. 

Impulsionadas pelas transformações das políticas educacionais, pelo aumento da 

competitividade e pela possibilidade de inovação das práticas pedagógicas por meio 

da utilização das novas tecnologias digitais, as IES passaram a entender a EaD 

como uma oportunidade para expandir sua área de atuação e de atração de alunos 

para além de suas fronteiras tradicionais e de aumentar a produtividade de seu corpo 

docente (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

O crescimento da EaD pode contribuir para a expansão do acesso de um grande 

contingente de alunos ao ensino superior, uma vez que os processos de ensino e 

aprendizagem e a construção de conhecimentos podem acontecer com a 

participação de diferentes pessoas geograficamente distantes, respeitando-se as 

disponibilidades de tempo de cada um. Em outras palavras, a EaD oferece 

condições para que professores e alunos possam se envolver em processos 

interativos de ensino e aprendizagem em espaços e tempos não compartilhados 

fisicamente.  

Essa flexibilidade configura-se como um dos fatores que mais contribuem para 

derrubar as paredes físicas das salas de aula e construir pontes para a inclusão no 

ensino superior, uma vez que possibilita ao Brasil enfrentar o desafio de melhorar 

substancialmente seus indicadores na área da Educação – por meio da expansão 

da formação universitária inclusiva e com qualidade – e tornar-se, assim, uma nação 

mais competitiva no cenário internacional. 

O quesito qualidade na modalidade a distância, tão enfatizado até aqui, é garantido 

pelos critérios também utilizados na modalidade presencial: 

1. Qualificação e possibilidade de capacitação em serviço do corpo docente; 

2. Capacidade de atração e de desenvolvimento do corpo discente; 
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3. Aplicação de metodologias de ensino e aprendizagem que destacam o 

papel dos alunos como sujeitos do próprio conhecimento e dos 

professores como mediadores do processo; 

4. Capacidade de inovação das práticas pedagógicas; 

5. Adoção de práticas avaliativas que reforçam o caráter formativo da 

avaliação das aprendizagens; 

6. Composição do acervo e demais recursos utilizados para estudo e 

pesquisa; 

7. Desempenho da instituição em avaliações externas; 

8. Acompanhamento do egresso. 

O comprometimento desses critérios afeta, certamente, a qualidade dos cursos 

ofertados em uma ou outra modalidade. Crescimento apenas em escala, sem 

crescimento da capacidade de colaborar significativamente com a construção de 

conhecimento, é prejudicial em ambas as modalidades de ensino: presencial e a 

distância.  

A mudança da cultura do ensino para a cultura da aprendizagem tem desafiado as 

práticas pedagógicas mais arraigadas, voltadas para um ensino meramente 

transmissivo, com foco na exposição de conteúdos e na aprendizagem passiva. 

Práticas pedagógicas centradas nos alunos são mais dinâmicas, dialógicas e 

interativas, pois criam oportunidades para uma aprendizagem autônoma e 

preparam os alunos para que sejam independentes, responsáveis pelo próprio 

conhecimento, autoconfiantes e autorregulados. Os alunos aprendem a planejar, 

a organizar, a controlar e a avaliar a própria aprendizagem.  

Quanto aos professores, abrem mão do papel de vetores únicos de informação e 

de conteúdo, e assumem o papel de co-construtores do conhecimento. Esses são 

os objetivos de todo ensino e de toda aprendizagem bem-sucedida, e eles se 

harmonizam bem com a EaD, segundo Peters (2003). O autor acrescenta ao 

cenário da EaD na contemporaneidade a preparação dos alunos para a vida na 
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economia do conhecimento em ambientes estimulantes e informatizados de 

aprendizagem, nos quais recebem instruções cuidadosamente desenvolvidas e 

planejadas, produzidas e distribuídas de forma a alcançar todos, a colaborar com 

a aprendizagem independente em rede e a garantir a humanização das relações, 

por meio da criação de ambientes de aprendizagem que enfatizem o valor de cada 

aluno e reforcem a importância do relacionamento com o grupo. 

A esses critérios somam-se ainda especificações relacionadas ao número de 

professores e tutores por alunos e aos papéis de cada um, bem como exigências de 

deslocamentos para os polos onde serão cumpridas as atividades presenciais 

previstas. No que diz respeito às atitudes dos alunos de EaD, têm sido feitos vários 

estudos visando à avaliação do nível de satisfação em relação aos cursos oferecidos 

na modalidade, às mídias de instrução específicas ou estratégias de ensino. A 

pergunta mais comum refere-se ao modo como os alunos comparam o EaD com as 

aulas presenciais. Segundo Moore e Kearsley (2007), em muitos casos os alunos 

manifestam preferência pelas aulas presenciais, embora gostem dos cursos feitos a 

distância e os considerem valiosos. Ainda de acordo com os autores: 

[a]lgumas vezes, existem problemas (por exemplo, falhas no 
equipamento, instrutores inexperientes) que geram atitudes 
negativas em relação ao aprendizado a distância. Problemas 
muito similares acontecem em salas de aula tradicionais, 
porém, a ausência da figura paterna ou da figura materna para 
cuidar dos alunos se torna embaraçosa para alguns deles. A 
maioria dos alunos realmente aprecia assumir 
responsabilidades pela solução de seus próprios problemas. 
No entanto, isso obviamente é mais fácil do que deixar um 
professor fazê-lo, e, portanto, algumas das atitudes negativas 
em relação ao aprendizado a distância surgem da relutância 
em assumir responsabilidades e realizar um esforço. 
Felizmente, isso apenas se aplica a uma minoria de alunos. 
Nos cursos bem implementados, os alunos podem ser muito 
positivos quanto a suas experiências de aprendizado a 
distância e muitos preferem tais cursos em vez dos tradicionais 
(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 187-188, grifos dos autores). 

Essas ideias reforçam a necessidade de se criarem oportunidades para que os alunos 

desenvolvam a capacidade de aprender com autonomia. Em linhas gerais, as 

pesquisas atribuem a insatisfação e a resistência dos alunos à EaD a três motivos 

(MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 191): 
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1. falha na elaboração do curso e incompetência do 

professor (a causa da maioria dos problemas!); 

2. expectativas erradas por parte dos alunos; 

3. tecnologia inadequada ou falta de habilidade para usar a 

tecnologia corretamente. 

A qualidade dos processos de ensino e aprendizagem na modalidade a distância e 

a preferência dos alunos estão condicionadas ao planejamento minucioso do curso 

e das atividades a serem desenvolvidas, à elaboração do material instrucional, à 

preparação dos professores e tutores, à utilização precisa das tecnologias digitais e 

à sensibilização quanto ao que esperar em se tratando das práticas diárias da EaD. 

Ciente dessas necessidades e também da urgência da oferta de cursos a distância, 

o Centro Universitário UNA apresenta o Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Financeira. A construção deste documento fundamenta-se no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, publicado em 2006 e 

revisado em 2014. 

 

3.2 Contexto Educacional e Justificativa do Curso 

Nos dias atuais, conforme destaca Moran (2009, p. 56), “nos encontramos numa fase 

de consolidação da Educação a Distância (EaD) no Brasil, principalmente no ensino 

superior. A Educação a Distância é política pública, com forte apoio governamental, 

o que não acontecia no começo”. Além da formação acadêmica, o acesso à 

informação, para milhares de pessoas que se encontram longe dos grandes centros, 

passa a ser uma preocupação política, até então deixada de lado pelo governo, 

porém amplamente discutida por pesquisadores da área, conforme destacam 

Bernheim e Chauí (2003, p. 1), ao afirmarem que “o fator mais importante deixa de 

ser a disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas ou energia, e torna-se a 

utilização intensiva do conhecimento e da informação”.  

O Centro Universitário UNA, atento a essas transformações e às exigências do 

mercado, não poderia deixar de se inserir nesse contexto, através da modalidade de 

Educação a Distância. Em face da atual instabilidade gerada pela crise global, 

conhecidamente abrigada pelas transformações no conceito de trabalhabilidade e 
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nas tendências mercadológicas, a EaD sustenta um papel privilegiado, na medida 

em que fomenta a continuidade das políticas governamentais de inovação, ciência e 

tecnologia e aumenta a competitividade dos produtos gerados pelo Estado para o 

bem-estar público. 

Para que se atue acertadamente no mercado, essa mudança de paradigma exige um 

novo perfil de indivíduo, com capacidades e competências mínimas para a 

participação produtiva no século XXI. A estrutura educacional profissional tem mudado 

rapidamente para atender as mudanças do mercado de trabalho, para suprir as 

lacunas criadas pela falta de mão de obra devidamente capacitada. Há de se 

considerar que a carência de tais profissionais aparece hoje generalizada em todos os 

setores, indistintamente quanto ao grau de instrução. A EaD surge nesse contexto 

como uma resposta imediata não apenas à premente formação de mão de obra 

capacitada, mas também como instrumento eficaz no desenvolvimento das 

capacidades e competências mínimas. 

O setor privado vem se expandindo a cada ano em todos os tipos de instituições de 

educação superior, segundo dados do MEC (2012). Esse crescimento das 

instituições privadas no país se deve, entre outros fatores, ao processo de 

deterioração acentuada do ensino superior, a partir dos anos 1990, ocasionado pela 

diminuição dos investimentos públicos em educação em todos os níveis, seja em 

infraestrutura, seja no quadro de pessoal. Os sucessivos cortes orçamentários 

atingiram o sistema universitário federal, impedindo sua expansão e provocando o 

sucateamento das universidades existentes. 

Até a algum tempo a economia mundial era dependente e centralizada. Atualmente, 

os países que detinham a soberania no crescimento econômico mundial estão se 

confrontando com um novo cenário: o mundo multipolar, onde os países do BRIC 

(Brasil, Rússia, Índia e China) são verdadeiras promessas de desenvolvimento. No 

entanto, cabe ressaltar que não existe desenvolvimento econômico sem o 

desenvolvimento do capital humano, o que corrobora para implantação e 

desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento tecnológico, 

educacional e científico do país (Rocha; Dal Poz & Silveira, 2011).  
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Após apresentar este cenário internacional, cabe sobressaltar que o ambiente de 

uma economia em constantes transformações impostas pelo fenômeno da 

globalização e da competitividade acaba exigindo cada vez mais a formação de 

profissionais voltados ao mercado de trabalho, que possuam perfil de especificidade 

e qualidade suficientes ao atendimento da demanda criada por este. A especialização 

dos profissionais que irão atuar neste segmento do mercado de trabalho cria 

condições para o desenvolvimento de novos cursos de nível superior tecnológico, 

apropriados à nova realidade, que possam oferecer serviços diferenciados e 

soluções adequadas às questões tecnológicas geradas no novo contexto econômico, 

focado em uma análise local das verdadeiras demandas. 

Belo Horizonte está inserida em uma das principais regiões do país, no âmbito 

econômico e político, conforme apresentado por Santos (1994), que descreve todo 

cenário de desenvolvimento preconizado para a região Sudeste do Brasil e MONTE 

MÓR; PAULA (2004) corrobora ao discutir o crescimento e desenvolvimento da 

cidade de Belo Horizonte. 

É o fato de concentrar serviços que distingue a cidade, qualquer 
cidade, de qualquer outra concentração populacional. Neste 
sentido, Belo Horizonte nasce e se expande como cidade que 
é cidade, isto é, cidade que tem na oferta de serviços sua marca 
específica. Escolas, hospitais, templos religiosos, clubes e 
associações, centros de pesquisa e de apoio a atividades 
técnicas, administrativas, comerciais, produtivas, espaços de 
lazer e aprimoramento cultural, lojas e restaurantes, hotéis, 
bares e cinemas, teatros e museus, são os elementos de sua 
topografia diversa, complexa e expansiva (MONTE MÓR; 
PAULA, 2004, p. 16). 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte, também conhecida pela abreviatura 

RMBH ou simplesmente Grande Belo Horizonte, é a terceira maior aglomeração 

urbana do Brasil, com uma população de 5.182.977 habitantes, conforme o Censo 

2010, sem contar o colar metropolitano. Seu produto metropolitano bruto (PMB) 

somava em 2010 cerca de 132,9 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 45% 

pertenciam à cidade de Belo Horizonte (IBGE, 2010). A RMBH é o centro político, 

financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais, representando em 

torno de 40% da economia e 25% da população do estado. A Grande BH é ainda o 

62º maior aglomerado urbano do mundo, o sétimo maior da América Latina e o maior 

do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%B3pole_Rio-S%C3%A3o_Paulo
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Os setores de comércio e serviços são muito importantes para a RMBH, sendo 

fortemente concentrados em Belo Horizonte, fato este que corrobora para 

implantação do curso Superior em Tecnologia de Gestão Financeira. No ramo 

industrial, fica por conta das indústrias metalúrgica, automobilística, petroquímica e 

alimentícia. A presença do quadrilátero ferrífero na RMBH garante uma participação 

importante da indústria extrativista mineral no PIB metropolitano. A RMBH é ainda 

um centro de excelência nas áreas de software e biotecnologia. 

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, a cidade está inserida em uma rede de 

cidades que articula o espaço geoeconômico que apresenta o maior nível de 

desenvolvimento industrial e de serviços da economia brasileira. Verificando-se os 

números de emprego e renda na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2013 

alcançou-se a condição de pleno emprego, pois a taxa de desocupação na região 

chegou a 2,5% em agosto: 

Em agosto de 2013, a população em idade ativa (PIA) somava 
4.576 mil pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
ficando estável no mês e registrando elevação de 1,1% no 
ano. Das 4.576 mil pessoas em idade ativa, 55,9% 
encontravam-se ocupadas (nível de ocupação), 2,5%, 
desocupadas e 41,6% não economicamente ativas. (IBGE, 
2013). 

A cidade de Belo Horizonte nos últimos anos vem passando por um processo de 

descentralização que é um processo social ancorado no protagonismo do Estado que 

tem reestruturado a cidade mediante descentralização dos espaços e que tem 

ganhado fôlego nas recentes políticas públicas sancionadas após as principais 

transformações do espaço urbano belo-horizontino na área de entorno do Vetor Norte 

(PORTO; FRANCA, 2011, p. 10-12).  

Os desdobramentos recentes supracitados apontam para a emergência e o 

progressivo destaque do Vetor Norte de Belo Horizonte, o novo polo de 

desenvolvimento econômico e de ocupação urbana da cidade de Belo Horizonte. 

Segundo Costa (2010), a região é marcada pela intensidade dos deslocamentos 

diários da população ocupada (PO) entre os municípios conurbados à RMBH que 

revela uma região de elevado grau de mobilidade pendular. Cabe ressaltar que essa 

mobilidade se dá por diversos motivos, o que evidencia que, por mais que essas 

cidades abriguem atividades econômicas de certa relevância e geradoras de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadril%C3%A1tero_ferr%C3%ADfero
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emprego, boa parte de seus moradores dependem da capital como fonte de 

oportunidade de emprego e para ampliarem sua formação escolar, tendo em vista 

maiores opções de IES – Instituições de Ensino Superior e cursos ofertados.  

Neste contexto, o Centro Universitário UNA está alocado neste eixo de maior 

crescimento e desenvolvimento atuais do município de Belo Horizonte: o Vetor Norte. 

Este vetor engloba uma dimensão territorial que abrange não só o centro 

metropolitano e a área norte do município de Belo Horizonte, como outros 14 

municípios da Região Metropolitana. O estado e o município têm implementado 

diversos projetos que vem desencadeando o crescimento e desenvolvimento 

econômico da região. Podem-se destacar três projetos estruturadores como grandes 

impulsionadores da expansão: 

a) A implantação da Linha Verde – sistema viário que envolveu duplicação e 

ampliação de vias para acesso rápido as áreas norte e nordeste de Belo 

Horizonte e ao Aeroporto Internacional de Confins; 

b) A ampliação do Aeroporto Internacional de Confins – tornou-se o maior e 

principal aeroporto da RMBH;  

c) A instalação da Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais (CAMG) – a 

atual sede da administração direta do estado foi construída em uma área de 800 

mil metros quadrados, sendo 200 mil metros quadrados destinados à construção 

de seis edificações que abrigam as Secretarias de Estado, o Palácio do 

Governo, um Prédio de Serviços, um Centro de Convivência com lojas e 

restaurantes, e um Auditório com capacidade para 540 pessoas; o número de 

servidores já atingiu 16 mil, uma vez que integrou 18 secretarias e 25 órgãos 

públicos (CODEMIG, 2010). 

Em função deste amplo crescimento existe uma demanda latente por pessoas 

qualificadas na região, carecendo de instituições de ensino, uma vez que nesta região 

existe um déficit de vagas ofertadas e um alto potencial para futuros alunos 

interessados em um curso superior, que apresenta a distribuição espacial das IES 

em Belo Horizonte. Pesquisas do IBGE afirmam que há um contingente de 160 mil 

alunos matriculados em Belo Horizonte, cerca de 350 mil pessoas apenas com o 
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ensino médio ou superior incompleto, sendo estes potenciais clientes, dado reforçado 

pelo baixo índice da população brasileira com ensino superior completo, de apenas 

8%. Além do mercado em potencial destacado por esses dados, o crescimento médio 

entre 5% e 7% de alunos matriculados em instituições de ensino superior nos últimos 

cinco anos revela uma tendência na demanda da população pelos serviços destas 

instituições.  

Dessa forma, após observação e avaliação do cenário e da conjuntura atual, 

constata-se como sendo oportuna a implantação de cursos que visam à formação de 

tecnólogos para atuarem na área de Gestão Financeira. O Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Financeira possibilitará uma formação sólida e de qualidade 

aos seus alunos, viabilizando o aporte de marketing necessário à competitividade do 

setor produtivo, ao mesmo tempo que amplia as oportunidades de novos 

empreendimentos e de novas formas de capacitação profissional. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira possibilita agilidade e 

qualidade na formação de graduados em educação profissional, ligados diretamente 

ao mundo do trabalho, viabilizando o aporte de recursos humanos necessários à 

competitividade do setor produtivo, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades 

de novos empreendimentos e de novas formas de capacitação profissional.  

Diante desse cenário, o Centro Universitário UNA oferece o curso de Tecnologia em 

Gestão Financeira, principalmente, para atender à demanda instalada, o crescimento, 

o novo cenário competitivo da sociedade e além como resposta do setor educacional 

às necessidades e demandas da sociedade brasileira.  

A oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade EaD 

pauta-se pela necessidade de oferecer aos alunos uma formação na área da gestão 

que os prepare para os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional, de produção do 

conhecimento e de domínio de novas tecnologias, visando a sua progressiva 

autonomia profissional e intelectual. O curso promove o envolvimento de professores 

e alunos em um processo de construção coletiva do conhecimento, gerando 

autonomia e capacidade de tomada decisão por parte dos discentes. Além disso a 
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oferta do curso atende à demanda da sociedade, a fim de acompanhar o 

desenvolvimento econômico e populacional do país, fortalecendo a economia e 

aumentando os índices de empregos formais. 

Os egressos do curso de Tecnologia em Gestão Financeira do Centro Universitário 

UNA contam, em sua formação, com um curso conectado aos avanços tecnológicos 

e de gestão de pessoas, capaz de prepará-los para exercer uma gestão 

empreendedora, obter aceitação por parte das empresas e do mercado de trabalho. 

Sob esse prisma, constata-se a preocupação do Centro Universitário UNA na 

modalidade a distância em garantir também que os seus polos possuam as condições 

para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Complementando esses aspectos, vale ainda acrescentar que o Centro Universitário 

UNA acredita que os polos devem localizar-se próximos aos alunos, com estrutura que 

contemple os requisitos fundamentais no processo de ensino/aprendizagem na 

modalidade de EAD, de acordo com necessidades específicas da instituição, 

considerando os Projetos Pedagógicos dos Cursos, públicos que busca atender, bem 

como a gestão dos colaboradores da instituição. A existência desses polos é muito 

importante no Brasil, uma vez que este ainda há uma cultura incipiente na EaD, e o 

sistema híbrido – unindo sistemas presenciais e a distância – tem apresentado 

resultados positivos.  

Para concretizar o objetivo de ampliar sua atuação, o Centro Universitário UNA, 

contribuindo para a democratização do ensino superior de qualidade, trabalhará 

constantemente na prospecção de parcerias para a implantação de Polos de 

Atendimento Presencial. Atualmente, além da Sede, a instituição conta com 11 polos 

distribuídos nas seguintes cidades: Aracaju, Araçatuba, Campinas, Campo Grande, 

Contagem, João Pessoa, Juiz de Fora, Santos, Sorocaba, Viçosa, Formiga. Há, ainda, 

dois polos situados em dois campi de Belo Horizonte: Raja e Barro Preto. 
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3.3 Formas de acesso  

O acesso aos cursos superiores pode ocorrer das seguintes formas: alunos calouros 

aprovados no Vestibular, PROUNI e ENEM. Os cursos superiores são destinados 

aos alunos portadores de diploma de, no mínimo, ensino médio. Semestralmente, a 

IES publica o edital do vestibular, regulamentando o número de vagas ofertadas e 

locais de funcionamento para cada um dos cursos, data e local das provas, taxa de 

inscrição, período e local de divulgação dos aprovados e requisitos necessários para 

efetivação da matrícula. O edital contempla também outras informações relevantes 

sobre os cursos e sobre a própria IES. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), no artigo 49, 

prevê as transferências de alunos regulares, de uma para outra Instituição de Ensino, 

para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. 

De acordo com as normas internas, a Instituição, no limite das vagas existentes e 

mediante processo seletivo, pode aceitar transferência de alunos, para 

prosseguimento dos estudos no mesmo curso ou em curso afim, provenientes de 

cursos autorizados ou reconhecidos, mantidos por instituições de ensino superior, 

nacionais ou estrangeiras, com as necessárias adaptações curriculares, em cada 

caso. 

O Processo Seletivo é constituído de uma prova de redação e uma prova objetiva de 

conhecimentos gerais, composta por questões de múltipla escolha sobre Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática, Ciências, História e Geografia, 

baseada em interpretação textual e raciocínio lógico.  

A prova de redação propõe um tema atual a partir do qual são verificadas as 

habilidades de produção de texto, raciocínio lógico, coerência textual, objetividade, 

adequação ao tema e aos objetivos da proposta, coerência, coesão, pertinência 

argumentativa, paragrafação, estruturação de frases, morfossintaxe, adequação do 

vocabulário, acentuação, ortografia e pontuação. 
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3.3.1 Obtenção de novo título 

Na hipótese de vagas não preenchidas pelos processos seletivos, a IES poderá, 

conforme resolução interna, mediante processo seletivo específico, aceitar a 

matrícula de portadores de diploma de curso de graduação, para a obtenção de novo 

título em curso de graduação, preferencialmente de área compatível, nos termos da 

legislação em vigor. 

 

3.3.2 Matrícula por transferência 

A IES, no limite das vagas existentes e mediante processo seletivo específico, pode 

aceitar transferência de alunos, para prosseguimento dos estudos no mesmo curso 

ou em curso afim, ou seja, da mesma área do conhecimento, conforme resolução 

interna, provenientes de cursos autorizados ou reconhecidos, mantidos por 

instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras. 

 

3.4 Objetivos  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade a distância tem 

como objetivo principal formar profissionais preparados para trabalhar na área de 

Gestão Financeira de grandes, médias e pequenas empresas, sejam estas de 

manufatura ou serviços, com ética, visão gerencial e capacidade técnica e analítica 

para atuar no mercado. Visa formar profissionais com visão estratégica, capazes de 

mapear processos, definir pontos fortes e fracos e propor melhorias, objetivando 

competitividade e sustentabilidade financeira das empresas, dando-lhes uma visão 

flexível e integrada da gestão mercadológica. Mais do que formar tecnólogos, objetiva-

se preparar profissionais competentes, capazes de promover mudanças e adaptações 

em um mundo em constante evolução e de conduzir o seu próprio desenvolvimento 

profissional e intelectual, agindo de forma autônoma. Esse objetivo geral desdobra-se 

nos seguintes objetivos específicos: 
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 Oferecer acesso à educação superior, na modalidade de Educação a 

Distância, de modo especial aos profissionais que atuam ou pretendem 

atuar na gestão de empresas; 

 Formar profissionais capazes de atuar em empresas de todos os portes e 

de qualquer natureza; 

 Criar e desenvolver uma consciência da mudança cultural-histórica da 

sociedade industrial para a sociedade do conhecimento; 

 Desenvolver a conscientização da responsabilidade pela busca de 

informação e aquisição de conhecimento de forma independente; 

 Modificar atitudes tradicionais, conceitos e comportamentos habituais de 

modo a rever o conhecimento criticamente; 

 Compartilhar o conhecimento, tomar novas decisões e enfrentar com 

convicção as situações que surgem na atual sociedade da informação; 

 Romper o esquema representativo tradicional da situação de 

ensino/aprendizagem; 

 Procurar compreender a Educação a Distância como modelo de 

ensino/aprendizagem que utiliza tecnologias para mediar parte desse 

processo, e não como mero meio de armazenamento e disseminação de 

conteúdos. 

 Oferecer a oportunidade de desenvolver as tecnologias no campo da 

Gestão Financeira empresarial. 

 Desenvolver a visão sistêmica, integrada e interdisciplinar da atividade de 

Gestão Financeira. 

 Aplicar e desenvolver o raciocínio lógico e crítico-analítico para solução de 

problemas logísticos baseados em segurança e sustentabilidade. 
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 Conhecer e aplicar legislação vigente sobre as diversas atividades de 

Gestão Financeira, bem como comercialização externa.  

 Desenvolver competências profissionais que estão formuladas em 

consonância com o perfil profissional de conclusão do curso. 

 Desenvolver a formação de profissional capaz de se adaptar às 

transformações de mercado, atuar com agilidade ética e elevada 

capacidade de análise, interpretação e equação de problemas diversos. 

 

3.5 Perfil do egresso  

Perfil e competência profissional do egresso: 

Uma competência caracteriza-se por selecionar, organizar e mobilizar, na 
ação, diferentes recursos (como conhecimentos, saberes, processos 
cognitivos, afetos, habilidades, posturas) para o enfrentamento de uma 
situação-problema específica. Uma competência se desenvolverá na 
possibilidade de ampliação, integração e complementação desses recursos, 
considerando sua transversalidade em diferentes situações (BRASIL Inep, 
2011, p. 22).  
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade a distância 

contempla a formação de um profissional apto a desenvolver, de forma plena e 

inovadora, atividades de Gestão Financeira. Este profissional será capaz de 

compreender a lógica da estrutura e do funcionamento da área financeira, 

possibilitando a busca constante da modernização, da adequação dos processos 

administrativos e gerenciais, estabelecendo habilidades de análises sistêmicas e 

analíticas com foco na rentabilidade dos resultados e satisfação dos clientes. 

Apto a interpretar diversas reações dos clientes e da concorrência; a negociar com 

os clientes contratantes. Proficiente no uso de raciocínio lógico e crítico-analítico 

para a solução de problemas gerenciais; apto a verificar e analisar os impactos do 

macro ambiente nas relações financeiras; e dotado de grande capacidade técnica e 

conhecimento abrangente para desenvolver estratégias financeiras, mobilizar e 

desenvolver equipes para construção de resultados.  
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Desta forma, este curso é direcionado a todo profissional que se interessa ou já está 

atuando nas áreas financeiras e busca aprimoramento técnico e capacidades 

específicas para melhorar seu desempenho dentro da empresa, mais 

especificamente no setor de atendimento a clientes. 

O tecnólogo é visto como um profissional que busca sistematicamente ampliar seus 

conhecimentos, suas habilidades e aptidões, não só no âmbito tecnológico, mas 

também no humanístico. Logo, as competências e habilidades desse profissional 

incluem: 

 Identificar, analisar e solucionar problemas; 

 Planejar e implementar ações voltadas para o alcance dos objetivos da 

empresa; 

 Analisar fatos, dados e demais informações para a tomada de decisão;  

 Atuar de forma empreendedora, ética e com responsabilidade social na 

empresa.  

 Lidar produtivamente com a pluralidade, ou seja, com fontes 

heterogêneas, com diferentes conteúdos em variadas formas; 

 Aprender a planejar; desenvolver ações; 

 Aprender a receber, selecionar e enviar informações; 

 Resolver problemas em grupo; 

 Ser autônomo em relação à busca do fazer por si mesmo; 

 Aprender por meio de uma rede de colaboração: uns ajudam os outros a 

se desenvolverem, ao mesmo tempo em que também se desenvolvem; 

 Saber relacionar-se com outras pessoas nos espaços real e virtual; 

 Realizar conexões entre a teoria e a prática, incorporando o acaso, a 

indeterminação, a diversidade, a ambiguidade e a incerteza, que 
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caracterizam o mundo em que vivemos hoje; 

 Planejar, executar e avaliar todos os processos de Gestão Financeira; 

 Utilizar técnicas de comunicação, marketing digital, negociação, visando 

a promover a competitividade das empresas no mercado; 

 Compreender os mecanismos e canais de distribuição nos âmbitos 

nacional e internacional;  

 Gerir ou terceirizar, compreendendo essa decisão como algo que se 

adeque às necessidades da organização – seja ela do primeiro, segundo 

ou terceiro setor e de seus stakeholders. 

 Aplicar os conceitos de empreendedorismo, ética e criatividade nos 

planos e ações mercadológicas.  

 Ser o principal sujeito de sua própria aprendizagem; 

 Ser capaz de aprender em colaboração; 

 Ser capaz de atender às demandas dos novos ambientes on-line de 

aprendizagem e de trabalho; 

 Perceber-se como parte de uma comunidade virtual de aprendizagem e 

de formação colaborativa e desempenhar o novo papel a ele reservado 

nessa comunidade.  

Para que se alcancem os objetivos relacionados à formação pretendida para os 

alunos, os cursos não mais poderão permanecer “preparando” recursos humanos 

“despreparados”, ou seja, sem aptidões, capacidades, habilidades e domínios 

necessários ao permanente e periódico ajustamento às exigências sociais, políticas, 

econômicas, ambientais e profissionais do mundo do trabalho e dos negócios. Com 

efeito, segundo as DCN, a educação no ensino superior deve se pautar pela 

formação de profissionais aptos a mudanças e, portanto, adaptáveis. O paradigma 

de ensino focado apenas na transmissão de conteúdos, em que o professor 

desempenha o papel de mero executor de programas e em que o aluno aprende 
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passivamente, em nada contribui para a formação do perfil do egresso explicitado 

nas DCN, uma vez que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1997, p. 25). 

 

3.6 Número de vagas e turno  

O curso oferece um total de 230 vagas anuais. 

 

3.7 Pressupostos e Premissas do Projeto 

A oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade EaD 

pauta-se pela necessidade de oferecer aos alunos uma formação que os prepare 

para os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho 

e das condições de exercício profissional, de produção do conhecimento e de 

domínio de novas tecnologias, visando sua progressiva autonomia profissional e 

intelectual.  

A proposta do Centro Universitário UNA por meio da oferta dos cursos a distância é 

promover o envolvimento de professores e alunos em um processo de co-construção 

do conhecimento orientado para a autonomia, uma vez que os alunos passam a 

desempenhar papel significativo nos ambientes de aprendizagem, tornando-se 

gradativamente independentes dos professores, que deixam de ser vetores únicos 

do conhecimento. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento da capacidade de 

aprender com autonomia, característica central da Educação a Distância, convergem 

basicamente para a formação de indivíduos autônomos, cidadãos éticos, 

cooperativos e responsáveis, e profissionais qualificados. 

Algumas ações que podem viabilizar o desenvolvimento da autonomia dos alunos 

levam aos ambientes de ensino/aprendizagem um conjunto de descritores que 

corroboram a construção de conhecimentos. Esses descritores, considerados 

fundamentais para que os alunos possam desenvolver senso crítico, capacidade de 

integrar conhecimentos e outras capacidades/habilidades essenciais para uma 

participação efetiva na sociedade, são traduzidos no Nivelamento/Adapti, por meio 
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do letramento acadêmico, que inclui: (1) o desenvolvimento contínuo das habilidades 

de leitura e escrita nas diferentes áreas do conhecimento e as práticas sociais que 

envolvem essas habilidades – o letramento propriamente dito; (2) a familiarização 

dos alunos com as novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e a 

consequente apropriação dessas tecnologias – o letramento digital; (3) a introdução 

dos alunos à produção do conhecimento matemático por meio das práticas sociais 

de leitura e escrita da linguagem matemática e seus diversos tipos de representação 

(gráfico, geométrico, simbólico e outros) – o numeramento; (4) o desenvolvimento 

contínuo de raciocínio lógico-matemático; e (5) o entendimento do processo de 

construção do conhecimento científico. 

Segundo critérios estabelecidos pela UNESCO4 5, as IES devem cuidar para que o 

desenvolvimento por elas promovido seja sustentável. O conceito de educação 

sustentável pauta-se pelas relações de interdependência estabelecidas entre o 

desenvolvimento do indivíduo e a sua conscientização quanto aos desafios da 

sustentabilidade e quanto à urgência de ações; pela preparação do cidadão para o 

exercício pleno da cidadania, determinado a promover e a respeitar os direitos 

humanos e a atuar de forma responsável e solidária na sociedade; e pela 

qualificação do profissional por meio do desenvolvimento de capacidades e 

habilidades que lhe permitam adaptar-se às exigências do mercado de trabalho e 

às tendências econômicas, políticas, demográficas, culturais e sociais. 

Ao assumir o compromisso de orientar seus currículos nessa direção, o ensino 

superior muda a forma como se relaciona com a sociedade e apresenta-se como 

uma iniciativa concreta e possível para promover o desenvolvimento sustentável, 

uma vez que possui clareza de seu papel na formação integral de indivíduos, 

cidadãos, profissionais e líderes preparados para lidar com as complexidades do 

                                                           

4UNESCO. WORLD CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION IN THE TWENTY-FIRST 
CENTURY: VISION AND ACTION. World declaration on higher education for the twenty-first century: 
vision and action and Framework for priority action for change and development in higher education. 
Paris, 1998. Disponível em: 
<http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm.>. Acesso em: 27 fev. 2018. 
5UNESCO. WORLD CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION IN THE TWENTY-FIRST 
CENTURY: VISION AND ACTION. Preparing for a sustainable future: higher education and 
sustainable human development. Paris, 1998. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001136/113689Eo.pdf. Acesso em 27 fev. 2018. 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
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presente e do futuro. A perspectiva da sustentabilidade obriga o ensino superior a 

exercer um papel de grande relevância na formação de “agentes do crescimento 

sustentável”, além de investigar e apontar, por meio de pesquisas científicas e 

tecnológicas, soluções criativas e consistentes para os problemas que se colocam.  

No âmbito do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Financeira na modalidade EaD, a sustentabilidade é entendida como uma ação 

interdisciplinar que orienta o eixo de formação dos alunos e contribui para sua 

formação integral como indivíduos, cidadãos e profissionais autônomos, 

cooperativos e solidários, aptos a responderem com ética e responsabilidade às 

necessidades do mundo corporativo, da sociedade e do ambiente, e a colaborar 

para que todas as formas de desenvolvimento sejam sustentáveis. Os preceitos da 

educação sustentável devem nortear as atividades de formação, a produção, 

circulação e aplicação de conhecimentos e tecnologias e a criação de uma cultura 

de responsabilidade socioambiental. A figura a seguir ilustra essa formação integral 

pretendida para os alunos. 

Figura 1 – Formação integral dos alunos 

 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA. 

A concepção de formação integral é pautada por leituras do contexto social, cultural, 

histórico e econômico, e orientada pela seguinte pergunta: “Que alunos queremos 

formar?” Essa pergunta considera não apenas a formação de profissionais 

qualificados, cooperativos, com visão sistêmica, iniciativa, pro atividade, capacidade 

interdisciplinar, inteligência para adaptação a cenários de riscos e oportunidades e 

habilidades de liderança, de negociação, de trabalho em equipe e de inovação, mas 
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também a formação de indivíduos motivados e integrados, com autonomia e 

autoestima, capacitados para a tomada de decisões e para a ação local, porém 

dotados de visão global, e de cidadãos éticos, abertos ao pluralismo cultural, à 

diversidade e ao diálogo, aptos a participar ativa, criativa e construtivamente da 

sociedade. 

Compreendendo o seu papel na formação de cidadãos conscientes, o curso de 

Tecnologia em Gestão Financeira, de modo transversal e contínuo, e de forma 

articulada e integrada às disciplinas do curso, aborda os temas de: 

 Educação ambiental, considerando a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, nas disciplinas Ética e 

Responsabilidade Sócio Ambiental e Projeto Interdisciplinar; 

 Direitos Humanos, considerando a vinculação entre a ética, a educação, o 

trabalho e as práticas sociais, nas disciplinas Ética e Responsabilidade 

Sócio Ambiental e Projeto Interdisciplinar; 

 Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira, Africana e Indígena, por meio de um enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo preservando o reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, nas disciplinas 

Ética e Responsabilidade Sócio Ambiental e Projeto Interdisciplinar. 

 

3.7.1 Organização curricular  

Conforme explicitado anteriormente, os currículos dos cursos do Centro Universitário 

UNA organizam-se em torno da seguinte pergunta: “Que alunos queremos formar?” 

A resposta a essa pergunta define o eixo de formação geral pretendido para os 

alunos, o qual, por sua vez, desdobra-se em eixos de formação específica.  

O eixo de formação geral do curso é transversal e perpassa todos os eixos de 

formação específica. A cada eixo de formação específica corresponde um ciclo 
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modular de aprendizagem, composto por um ou mais módulos, cada um dos quais 

com a duração de um semestre letivo. Esses módulos, por sua vez, são formados por 

componentes curriculares que se reúnem em torno de um tema que lhes confere certa 

identidade/unidade. Os ciclos modulares de aprendizagem, portanto, embora 

articulados pelo eixo de formação geral, configuram unidades pedagógicas 

autônomas. 

Essa organização curricular fundamenta-se em uma visão interdisciplinar, 

transversal da educação e dos conteúdos necessários à formação acadêmica, 

dispostos a partir das capacidades e habilidades exigidas para a formação 

pretendida para os alunos. Nessa estrutura curricular, a noção de períodos é, pois, 

substituída pela noção de eixos de formação/ciclos modulares de aprendizagem 

como elementos básicos de articulação e de progressão do processo educativo. A 

organização e o processo da aprendizagem passam a ser compreendidos como 

períodos de tempo maiores do que um semestre, constituindo um processo contínuo, 

dentro de um mesmo ciclo e entre ciclos distintos, e permitindo a flexibilização da 

entrada de novos alunos, devido principalmente à inexistência de pré-requisitos entre 

os módulos de um ciclo de aprendizagem. 

 

3.7.2 Concepção curricular 

A proposta de uma prática pedagógica inovadora e transformadora demanda a 

reconstrução da noção de tempo e espaço, de forma a privilegiar a interação e a 

relação dialógica entre professores e alunos na construção do conhecimento, além 

de novas formas de abordagem dos conteúdos. Um processo de ensino com essas 

premissas contribui para a valorização das experiências de conhecimento dos alunos 

(o trabalho, o lazer, a família e os grupos sociais, por exemplo) e para a reformulação 

de seu papel como sujeitos do seu conhecimento, e favorece um processo de 

aprendizagem com foco na autonomia, na atribuição de sentidos ao que é aprendido 

e na flexibilização. 

Os professores permanecem, entretanto, por excelência, os mediadores da 

aprendizagem, cabendo-lhes a já mencionada valorização das experiências de 
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aquisição de conhecimentos, aliando-as ao conhecimento acadêmico. Segundo 

Freire (1997, p. 34), não há razão para que não se estabeleça “uma ‘intimidade’ entre 

os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm 

como indivíduos”. O currículo representa, pois, possibilidades de criação, 

organização e ampliação de experiências de aprendizagem que englobam todos 

os meios e oportunidades através dos quais se constrói conhecimento válido e 

desenvolvem-se as habilidades/capacidades dos agentes envolvidos no processo 

de ensino/aprendizagem, quais sejam: alunos, professores, coordenadores e 

instituições de ensino.  

Aqui, o currículo é entendido como práxis, integrado e organizado em redes de 

experiências que contribuem para o desenvolvimento dos alunos em múltiplas 

perspectivas. Essa concepção de currículo ancora-se teoricamente nas ideias de: 

Dewey (1938), segundo as quais uma análise das experiências daqueles que 

passam boa parte de suas vidas nas instituições de ensino é essencial para melhor 

compreender os sentidos da educação; Landinin e Connelly (1988), que entendem 

currículo como um meio de se organizarem e comunicarem experiências que formam 

e transformam o próprio currículo; e Sacristán (2000), que, por sua vez, entende que 

“[o] currículo define o que se considera o conhecimento válido, as formas 

pedagógicas, o que se pondera como a transmissão válida do conhecimento”. 

Um elemento central dessa concepção de currículo é o conceito de aprendizagem 

significativa, de Ausubel e colaboradores, baseado em dois pilares: o da 

contextualização do conhecimento e o de atribuição de sentidos a esse 

conhecimento. A aprendizagem significativa envolve, por definição, a aquisição e a 

construção de significados. Embora originalmente associada à teoria cognitiva da 

aprendizagem6, os autores não desconsideram os aspectos afetivos da 

aprendizagem, como, por exemplo, a motivação.  

                                                           

6O aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é adquirida mediante um esforço 
deliberado por parte do aluno em ligar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes 
preexistentes em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, David Paul; NOVAK, Joseph; HANESSIAN, Helen. 
Educational psychology: a cognitive view. 2 ed. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978, p. 159, tradução 
dos autores). A aprendizagem significativa permite que os alunos construam sua própria base de 

conhecimentos, em vez de induzi-los à simples memorização. Esse é, segundo Bruner (1990), o objetivo geral 
de todo o processo educativo. 
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Neste documento, porém, o conceito de aprendizagem significativa aparece 

ressignificado em um contexto que leva em consideração, além dos fatores 

cognitivos e afetivos da aprendizagem, alguns outros fatores de origem sociocultural, 

como a interação e a colaboração. Entende-se que a aprendizagem significativa 

possibilita aos alunos a construção do conhecimento por meio da elaboração e da 

reestruturação da aprendizagem também de forma colaborativa. Segundo Medina e 

Domingues (1989), a aprendizagem significativa apresenta respostas para os 

questionamentos, os interesses e as necessidades reais tanto dos professores 

quanto dos alunos, também por meio da troca de experiências. 

Essa nova abordagem da aprendizagem significativa orienta-se: para a integração 

dos conhecimentos e para a articulação entre teoria e prática por meio da 

interdisciplinaridade; para a construção de relações de sentido entre o conhecimento 

e a realidade dos alunos; para a flexibilização dos tempos e dos espaços de 

aprendizagem; para a inserção dos alunos em contextos econômicos, políticos e 

socioculturais, de forma a garantir o pleno exercício da cidadania e a promover o 

desenvolvimento profissional, humanista, artístico e cultural. Se por um lado o 

trabalho coletivo é condição essencial para a construção da prática interdisciplinar, 

por outro lado a interdisciplinaridade possibilita a criação de meios para que a 

aprendizagem dos alunos seja significativa. Como a noção de aprendizagem 

significativa leva em consideração fatores de origem sociocultural, como a interação 

e a colaboração, esse tipo de aprendizagem se materializa na interdisciplinaridade. 

Todas as experiências que se vivenciam na instituição constituem-se em 

instrumentos viabilizadores da articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Os 

conteúdos das disciplinas se traduzem em ferramentas para novas buscas, novas 

descobertas, novos questionamentos, novas experimentações e desenvolvimento de 

novas capacidades, o que possibilita oferecer aos sujeitos alunos um autônomo, 

sólido e crítico processo de formação. Por meio da troca de experiências e da 

elaboração coletiva, professores e alunos podem se organizar para planejar suas 

ações, avaliar suas consequências e replanejá-las. 

Em linhas gerais, a concepção de currículo que orienta a elaboração deste Projeto 

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na modalidade 
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a distância pauta-se pela mudança da cultura do ensino para a cultura da 

aprendizagem, pela concepção de currículo como rede de experiências de 

aprendizagem, pela ressignificação do conceito de aprendizagem significativa, pelo 

trabalho colaborativo de coordenadores, professores e alunos, e pelo 

desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. O foco dessas ações é a 

autonomia dos alunos e a formação para a cidadania, e elas se materializam na 

prática interdisciplinar, por sua orientação para o diálogo entre as disciplinas e por 

sua propensão a fazer circular os saberes. 

 

3.8 Eixos de Formação e certificação por Ciclos Modulares de Aprendizagem 

A estrutura curricular adotada na IES, diferentemente do modelo curricular 

tradicional, que privilegia uma formação rigidamente sequenciada em períodos, está 

organizada por ciclos modulares de aprendizagem. Esta organização curricular 

fundamenta-se em uma visão transversal e interdisciplinar da educação e dos 

conteúdos necessários à formação acadêmica, dispostos a partir das competências 

e habilidades exigidas para a formação pretendida para alunos. É uma organização 

que dinamiza o ensino e traz significado à aprendizagem, pois reconhece a 

importância de todos os componentes curriculares, integra conhecimentos e atribui 

uma visão prática à formação profissional dos alunos. 

Este design de currículos substitui a noção de períodos pela noção de eixos de 

formação e ciclos modulares de aprendizagem, que, por sua vez, se tornam os 

elementos básicos de articulação e de progressão do processo educativo. A 

organização e o processo da aprendizagem passam a ser compreendidos como 

períodos de tempo maiores do que um semestre, constituindo um processo contínuo, 

dentro de um mesmo ciclo e entre ciclos distintos, e permitindo uma maior 

flexibilização da entrada de alunos, devido principalmente à inexistência de pré-

requisitos entre os módulos de um ciclo de aprendizagem. A cada ciclo modular de 

aprendizagem, ou a cada grupo de ciclos modulares, corresponde um eixo de 

formação específica, sendo cada eixo de formação específica um desdobramento do 

eixo de formação geral do curso. 
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Os eixos de formação (geral e específica) são estruturados com base nas DCN, no 

Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI) e nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC), e partem, necessariamente, do objetivo geral do curso, da definição 

do perfil do egresso, da interpretação desse perfil, da identificação das competências 

e habilidades a serem desenvolvidas por alunos do estabelecimento de inter-

relações que nos permitem pensar um percurso formativo para esses mesmos 

alunos. Esse percurso formativo, por sua vez, deve refletir as três dimensões da 

formação integral pretendida para nossos alunos, conforme mencionado na seção 

anterior: a formação do indivíduo, a formação do cidadão e a formação do 

profissional. 

Cada eixo de formação tem como função gerar um complexo temático, entendido 

como um conjunto de temas e subtemas interdisciplinares, desdobramentos dos 

próprios eixos, que organizam os módulos, integram as disciplinas que o constituem, 

favorecem as ações interdisciplinares e orientam a prática avaliativa, 

necessariamente em convergência com o propósito de formação integral pretendida 

para alunos. 

Por esse caminho, os temas e subtemas interdisciplinares selecionados para 

constituir o complexo temático, a serem trabalhados dentro e fora do contexto da 

sala de aula, são, pois, objetos de análise, discussão e problematização que 

conduzem a: 

a) seleção do elenco de disciplinas e o recorte necessário para a priorização 

de competências/habilidades/ conteúdos a serem abordados em cada 

uma delas; 

b) conexão entre situações significativas de aprendizagem e a realidade do 

campo profissional, fator principal na construção de um programa de 

curso e seleção dos conteúdos das disciplinas; 

c) abordagem interdisciplinar, que coordena as ações vinculadas às 

escolhas didático-metodológicas de cada disciplina e das disciplinas em 

conjunto; 
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d) leitura crítica do conhecimento historicamente acumulado (informação), 

favorecendo a (re)construção desse conhecimento pelo aluno (formação 

para autonomia). 

Complexo temático é a denominação criada para expressar a intencionalidade do 

processo educativo, que toma como referência as contribuições de Pistrak (1981) 

acerca da organização do ensino segundo o sistema dos complexos, bem como as 

contribuições de Paulo Freire (1987) acerca do tema gerador, concebendo uma 

forma de organização do ensino que propõe captar a totalidade das dimensões 

significativas de determinados fenômenos extraídos da realidade e da prática social 

(SMED, Caderno 9, p. 21). 

A expressão “complexo temático” implica pensar um conjunto de temas e subtemas 

que possam constituir determinado itinerário formativo, isto é, um conjunto de 

“assuntos ou relações profundas” que captem as dimensões significativas de 

determinados fenômenos extraídos da realidade e da prática social e profissional. 

Os temas que compõem o complexo são colhidos das leituras, dos debates, das 

necessidades emergentes que se verificam no mundo contemporâneo em 

transformação, escolhas essas que vão materializar as intenções curriculares, quais 

sejam: as concepções de mundo, de sociedade, de ser humano e de educação. 

Torna-se necessário, portanto, que, no processo de construção dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, haja a abertura para o diálogo, de forma ampla, 

envolvendo o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado de Curso (COLEC), 

a fim de que o complexo temático seja produto das falas significativas da comunidade 

acadêmica, provocadas pela pesquisa e pela reflexão crítica e coletiva sobre a forma 

como tais temas devem ser pedagogicamente tratados e problematizados nos 

espaços de aprendizagem, dentro e fora da sala de aula. Qualquer aprendizagem só 

se torna verdadeiramente significativa para quem aprende quando os objetos de 

conhecimento a serem aprendidos também ganham sentido para quem tem a 

responsabilidade de mediar o processo. 

Definido o complexo temático (temas interdisciplinares), o passo seguinte é 

selecionar as disciplinas que podem contribuir para o entendimento e tratamento 

desses temas. Elaboram-se então as ementas das disciplinas, sempre pautadas 
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pelos eixos de formação e pelos propósitos formativos que conduziram à definição 

do complexo temático, como descrito anteriormente. O detalhamento das ementas 

de cada disciplina do módulo e da forma como elas se inter-relacionam deve ser feito 

no PPC e incluído nos planos de ensino. Ao concluir cada ciclo modular de 

aprendizagem, os alunos devem ter desenvolvido um conjunto de capacidades que 

lhes permitam alcançar as competências e as habilidades descritas nas DCN. 

Em síntese, no sentido de orientar a organização do complexo temático, 

evidenciando as relações com os eixos de formação que o estruturam, sugere-se o 

seguinte DECÁLOGO (adaptado de ROCHA, 1994): 

e) investigação do interesse coletivo do curso; 

f) definição do complexo temático no coletivo do curso; 

g) formulação de princípios por área de conhecimento; 

h) elaboração do plano de trabalho das áreas de conhecimento do curso; 

i) compatibilização e reelaboração no coletivo do curso; 

j) seleção do conjunto de ideias que serão trabalhadas por módulo, nos 

ciclos que integram a matriz curricular; 

k) plenária de socialização do que se selecionou em cada módulo/ciclo e o 

que se definiu como competências/habilidades/conteúdos em cada 

módulo; 

l) definição coletiva das linhas de ação didático-metodológicas; 

m) busca ou inserção de parcerias no processo, internas e externas, pelo 

coletivo do curso; 

n) problematização da realidade: definição dos Projetos Interdisciplinares. 

Essa metodologia de design de currículos viabiliza o agrupamento e a distribuição 

de todos os componentes curriculares de maneira integrada, respeitando todas as 

DCN e as premissas deste Projeto Acadêmico, de forma a garantir a qualidade da 

formação pretendida para alunos. Matrizes curriculares modulares podem ser 

representadas imageticamente por meio de diagramas denominados “árvores”. 

Como o design de currículos permite a criação de diferentes matrizes, não existe um 

desenho único que represente todas as matrizes dos cursos de graduação. 
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A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira do 

Centro Universitário UNA se constrói a partir de quatro eixos principais de formação 

específica (eixos tecnológicos). 

Recapitulando, os ciclos modulares de aprendizagem (aos quais estão ligados os 

módulos, cuja duração é de um semestre letivo), embora articulados pelo eixo de 

formação geral, configuram unidades pedagógicas autônomas, representativas de 

um eixo de formação específica. Os módulos, por sua vez, são formados por 

componentes curriculares que se reúnem em torno de um tema que representa o 

desdobramento de um eixo de formação específica, o qual lhes confere certa 

identidade/unidade. 

Além do design de currículos, que visa à qualidade acadêmica dos currículos da IES, 

há que se considerar a engenharia de currículos, que cuida do agrupamento e da 

distribuição de todos os componentes curriculares, agora na perspectiva da 

eficiência operacional. Por meio da engenharia de currículos, é possível definir a 

carga horária necessária para cada um dos componentes curriculares, respeitando 

todas as diretrizes, premissas e regras existentes, e, ao mesmo tempo, evitando o 

prolongamento desnecessário da duração do curso. 

Nessa perspectiva, a constituição das matrizes curriculares como design dá-se pela 

organização engenhosa de Ciclos Modulares de Aprendizagem, em que o complexo 

temático, decorrente do cruzamento dos eixos de formação geral e específicos, 

aglutina e confere unidade aos ciclos/módulos e aos demais componentes que os 

integram, sejam eles disciplinares ou não, contribuindo para a constituição dos 

itinerários formativos. Tais itinerários encontram nas competências e habilidades, 

definidas desde o complexo temático, a sua base estruturante, por tratarem das 

dimensões formativas com amplitude e complexidade, e por explicitarem o grau de 

progressão e de flexibilidade da trajetória formativa integral almejada, em 

convergência com os demais propósitos formativos estabelecidos nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. 

Para os cursos de graduação tecnológica Centro Universitário UNA, foi proposto um 

novo modelo curricular conceitual. O principal objetivo deste currículo é promover 
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uma formação cognitiva e afetiva do discente e que permita também o 

desenvolvimento da atitude empreendedora. Espera-se que os recursos individuais 

do discente ingressante, na perspectiva cognitiva e afetiva, sejam estimulados e 

desenvolvidos durante seu percurso formativo. Para tal, o currículo se estrutura de 

forma a promover o desenvolvimento de uma formação que leve em consideração o 

sujeito nas dimensões do indivíduo, do cidadão e do profissional. 

Na nova curricular considerou-se não somente “o que” ensinar, uma vez que não só 

foram selecionados os conteúdos que são importantes, mas também foi levado em 

consideração o ser humano que se deseja formar: sua identidade enquanto cidadão, 

indivíduo e profissional. Tal concepção levou em conta o fato de que “(...) além de 

uma questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade” 

(SILVA, 2014, p. 15). Sendo assim, na construção desta nova matriz curricular foram 

aliados os pressupostos pedagógicos, epistemológicos e também ideológicos. 

O principal objetivo no primeiro ano de formação do aluno é aplicar o sentido da 

palavra DESENVOLVER cuja semântica propõe: aumentar as dimensões 

intelectuais, verificar uma situação de diversos lados, orientar, motivar e crescer. 

Neste primeiro ano, o propósito do nosso currículo é demonstrar ao discente as suas 

dimensões individuais e o papel dele enquanto cidadão. Espera-se que os 

conteúdos, ementas, metodologias, experiências e a integração de diversos saberes 

promova a evolução do sujeito em sua autoestima e no exercício da cidadania. 

Para responder ao primeiro ciclo de aprendizagem DESENVOLVER, são ofertados 

dois módulos, cada um com duração de um semestre, cujos valores propostos são: 

INSPIRAR e DESAFIAR. Assim, o módulo INSPIRAR propõe que o indivíduo se 

reconheça dentro do contexto do ambiente da sala de aula e nos diversos espaços 

acadêmicos como um ser único, de pensamento e com potencialidades 

diferenciadas da coletividade. Espera-se que o discente se oriente e realize as suas 

escolhas como o protagonista de sua própria aprendizagem agindo com um olhar 

sistêmico e integrado com as diversas realidades. As principais habilidades que se 

espera desenvolver neste módulo são: trabalho em equipe, colaboração, 

criatividade, integração à coletividade e solução de problemas. 
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O módulo DESAFIAR tem o propósito também de promover o autoconhecimento e 

o exercício da cidadania no desenvolvimento de uma sociedade. Propõe-se nesta 

estrutura modular um ambiente de experiências que insira o aluno em desafios e que 

promovam a sua reflexão, capacidade crítica e cultura de realização. 

Neste primeiro ciclo de aprendizagem, propõe-se que as pesquisas realizadas pelos 

alunos e professores estimulem o olhar reflexivo, analítico e consciente quanto às 

diversas realidades sociais. Diante destes pressupostos as pesquisas serão 

direcionadas para as temáticas de inclusão social, étnico-racial, desenvolvimento 

local, sustentabilidade, direitos humanos e cidadania, desenvolvidas nos 

componentes curriculares Projeto Interdisciplinar de cada semestre do curso.  

Observa-se que a inserção das pesquisas direcionadas para temáticas sociais, além 

de aproximar o discente de diversas realidades, responderá também aos requisitos 

legais e normativos das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o os Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena - Lei no. 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP no. 01 de 17 de junho 

de 2004. 

No segundo ano de formação, o eixo de formação/ciclos modulares tem como 

princípio a inserção do discente nas realidades do mundo corporativo, entendendo 

que a formação tecnológica deve propiciar a compreensão da dinâmica dos arranjos 

empresariais e produtivos. Este eixo de formação foi denominado de 

TRANSFORMAR. Os arranjos dos módulos neste segundo ciclo possuem o objetivo 

de apresentar ao aluno conhecimentos específicos da formação escolhida, 

experiências e conceitos de estruturas organizacionais, processos e 

empreendedorismo. Neste eixo de formação, serão ofertados os módulos REALIZAR 

e INOVAR. 

Ao concluir os quatro módulos, o aluno receberá o título de Tecnólogo em Gestão 

Financeira, visto a sua formação em curso de graduação tecnológica de nível 

superior, cumprindo as exigências acadêmicas, técnicas e legais. O desenho do 

percurso que o aluno realiza na estrutura curricular atual está delineado no 

fluxograma apresentado na figura a seguir. 
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Figura 3 – Estrutura Curricular Modular 

 

Fonte: elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 

Os ciclos modulares de aprendizagem, portanto, embora articulados pelo eixo de 

formação geral, configuram unidades pedagógicas autônomas, representativas de um 

eixo de formação específica, ao qual estão ligados os módulos, cada um deles com a 

duração de um semestre letivo. Os módulos, por sua vez, são formados por 

componentes curriculares que se reúnem em torno de um tema que representa o 

desdobramento de um eixo de formação específica, o qual lhes confere certa 

identidade/unidade. 
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A sua organização curricular contempla o desenvolvimento de competências 

profissionais que estão formuladas em consonância com o perfil profissional do 

egresso. 

Também há uma preocupação em trabalhar competências transversais, que 

perpassam toda a estrutura curricular como forma de garantir a atuação de um 

profissional capaz de se adaptar às transformações de mercado, atuar com agilidade 

ética e elevada capacidade de análise, na interpretação e equação de problemas 

diversos. 

 

3.9 Matriz curricular 

Em atenção ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, ao 

Decreto Federal nº 5.773, de 09 de maio de 2006, revisada em 2014, bem como à 

legislação reguladora dos cursos a distância, o Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira terá a duração de 1.760 (um mil setecentos e sessenta) horas, 

sendo 160 (cento e sessenta) horas destinadas a atividades complementares, 

distribuídas em 4 (quatro) módulos letivos regulares.  

Na estrutura curricular básica do primeiro ano, já classificada de acordo com os 

novos padrões das diretrizes curriculares do MEC, identifica-se a presença das 

disciplinas clássicas de formação profissional específica. Os alunos devem iniciar 

o curso com conhecimentos sobre o assunto principal e, progressivamente, 

formarem paradigmas centrais da área. 

O projeto da estrutura curricular evoca diversos fatores, como o equilíbrio entre 

uma formação técnica sólida versus perfil maleável, adequado às questões 

humanísticas e à visão de negócio nas empresas – área dinâmica e em constante 

evolução. O currículo representa, pois, possibilidades de criação, organização e 

ampliação de experiências de aprendizagem que contribuem para o 

desenvolvimento dos alunos em múltiplas perspectivas.  

A estrutura do curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira da UNA, na 

modalidade a distância, foi concebida de forma dinâmica e propõe uma abordagem 
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dividida em três aspectos: sensibilização (que motiva para o momento educacional, 

aula ou correspondente), suporte (que dá os instrumentos de trabalho à medida que 

se tornam necessários) e socialização (na qual se pratica uma ação que resulta em 

um fato, objeto ou aprendizado). Os aspectos estão relacionados, recursivamente 

interconectados, em interação constante e em processo de transformação.  

Incluem-se, nesse contexto, no cenário de ensino/aprendizagem à distância, 

atividades que: 1) desenvolvam a habilidade de problematizar, isto é, identificar, 

descrever e solucionar problemas. Essa habilidade apoia-se em estratégias de 

metacognição e visa à aprendizagem independente, que estabelece que a 

formação dos alunos deva se ancorar em necessidades reais que os levam à busca 

contínua por respostas às mais variadas perguntas;  2) desenvolvam a capacidade de 

agir com foco em resultados de maneira empreendedora, a qual expressa a 

importância da capacitação do aluno na disciplina Empreendedorismo e Projeto 

Interdisciplinar I no sentido de desenvolver capacidade analítica sistemática e não 

linear; 3) apoiam-se na importância da adoção de práticas colaborativas, que 

perpassam as unidades curriculares, por meio da integração das tecnologias, como 

fóruns temáticos, com periodicidade adequada e controle individual de participação; 

4) incentivam a formação de grupos de trabalhos estimulados por aplicações 

colaborativas; 5) permitam compartilhar o conhecimento adquirido nas redes sociais 

ou listas de discussão e divulgar para a comunidade os aspectos e resultados 

relevantes da prática interdisciplinar. 

 

3.9.1 Disciplina Libras 

A disciplina LIBRAS é oferecida em caráter optativo a todos os alunos dos cursos de 

Graduação (Bacharelado e Tecnológicos) e Pós-Graduação. A disciplina tem como 

objetivo apresentar um panorama da Língua Brasileira de Sinais em âmbito nacional, 

além de exemplos práticos, com a finalidade de possibilitar-lhes uma comunicação 

inicial com a comunidade surda.  

O curso precisa atender à legislação vigente: "A Libras constituir-se-á em disciplina 

curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação 



 

 

 
 

P
ág

in
a6

2
 

profissional" (Lei nº 10.436). Trata de uma necessidade dos profissionais brasileiros 

do século XXI o reconhecimento e a compreensão da diversidade linguística em nosso 

país, bem como o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, que passa a ser um 

diferencial em sua formação. 

 

3.9.2 Prática Interdisciplinar 

As atividades curriculares estabelecidas neste PPC possuem, conforme 

mencionado, o objetivo de propiciar ao aluno a confrontação dos conhecimentos 

construídos em seu processo de formação acadêmica com as experiências práticas 

que vivencia no exercício profissional, estimulando, ainda, a construção e a 

reconstrução de sua identidade profissional.  

A prática interdisciplinar desempenha papel de destaque nessa formação pretendida 

para os alunos, uma vez que pressupõe o diálogo e a colaboração entre os atores 

envolvidos no processo educacional, a integração dos conteúdos abordados nas 

disciplinas dos módulos, a criação de oportunidades para o desenvolvimento da 

capacidade de problematizar e a articulação entre teoria e prática, essencial para o 

processo de aprendizagem, já que a teoria implica uma prática informada, 

sustentada por contribuições de diversas áreas do conhecimento, e a prática permite 

a construção, a validação e a transformação das elaborações teóricas. A relação 

entre teoria e prática é, pois, essencialmente dialógica e pode se materializar na 

prática interdisciplinar, que não comporta nenhuma conduta unidirecional. 

A interdisciplinaridade é tratada como uma maneira de agir sobre a disciplinaridade. 

Entende-se, assim, que a formação disciplinar e especializada constitui condição 

básica para o contato com outros campos do saber. Os professores não precisarão, 

portanto, abandonar suas formações em áreas e campos específicos para buscar 

um possível novo objeto do conhecimento. Na realidade, eles deverão se mover na 

direção de uma nova prática de diálogos para a promoção de outras formas de 

ensinar e aprender, produzidas coletivamente em torno do conhecimento. A 

condição sine qua non para o exercício da interdisciplinaridade, que “pressupõe o 

engajamento de educadores de diferentes áreas do conhecimento comprometidos 
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com o diálogo, com a reciprocidade, com a partilha” (SANTOS, p. 6) é, portanto, a 

elaboração coletiva. Ainda segundo a autora 

[o] trabalho interdisciplinar sustentado na parceria é muito mais 
fruto do encontro de sujeitos parceiros com ideias e disposição 
para o trabalho do que de disciplinas. A responsabilidade 
mútua surge como uma característica fundamental dos 
parceiros em um projeto interdisciplinar, fruto do envolvimento 
com o projeto em si, com as pessoas, com as instituições 
(SANTOS, no prelo, p. 7). 

Como são diversos os saberes que compõem a formação dos egressos do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, para atuarem no mercado de trabalho 

é necessário que desenvolvam a capacidade de sintetizar esses diferentes saberes. 

Após reflexão, em que se priorizou o desafio de conseguir que o processo 

ensino/aprendizagem seja capaz de permitir aos graduandos a articulação entre 

esses diversos saberes, este PPC apresenta orientações para promover a 

interdisciplinaridade por meio de uma prática realista que estimule os alunos a definir 

um problema, a examinar várias alternativas para tratá-lo e a integrar as várias áreas 

do conhecimento na elaboração de propostas de intervenção. O sucesso dessa 

atividade pressupõe a mediação contínua dos professores ao longo de todo o 

processo. No caso específico deste PPC, propõe-se a prática interdisciplinar por 

meio de estudos de casos empresariais, projetos de gestão na disciplina, Projeto 

Interdisciplinar. A metodologia de estudo da disciplina Projeto Interdisciplinar é 

oferecida nos 4 (quatro) módulos, sendo o módulo 1A destinado ao tema Projeto de 

Vida.  

Em seu escopo conceitual, o Projeto de Vida engloba uma série de proposições 

acerca de um processo educativo que se deseja mais amplo, pretendendo provocar, 

no currículo, a construção de componentes favorecedores de percursos formativos 

que não dependam tão somente das instituições e dos educadores para se constituir, 

mas que formem uma rede de relações em que a figura do educando ocupe o centro 

das ações. Por esta razão, o percurso do Projeto de Vida e orientado pelo objetivo 

de fazer com que cada educando construa – ora por meio de escolhas próprias, ora 

por meio de sugestões - um encadeamento de atividades formativas que o conduza 

a um processo de constante de desenvolvimento pessoal, social e profissional.  
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Os materiais de apoio à aprendizagem são elaborados especialmente para as 

disciplinas e atuam como repositório das informações necessárias à abordagem dos 

casos. Os alunos são estimulados a complementarem seu estudo com informações 

adicionais em livros-texto, bibliotecas físicas e virtuais, Internet etc. 

 

Figura 4 - Trabalho interdisciplinar e disciplinas do primeiro módulo 

 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 
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Figura 5 - Trabalho interdisciplinar e disciplinas do segundo módulo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 

 

Em complementação à metodologia da disciplina Projeto Interdisciplinar, os alunos 

desenvolverão, durante o último ciclo modular do curso, correspondente aos dois 

últimos módulos, um projeto de gestão, por meio de pesquisa que consiste na análise 

completa da situação de uma empresa real. Na elaboração do projeto de gestão, por 

meio da pesquisa, o aluno tem a oportunidade de integrar, em um ambiente de 

trabalho profissional, os conhecimentos estudados durante o curso e suas 

experiências pessoais. 
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Figura 6 - Trabalho interdisciplinar e disciplinas do terceiro módulo 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 
 
 

Figura 7 - Trabalho interdisciplinar e disciplinas do quarto módulo 
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O trabalho interdisciplinar é obrigatório, em grupo, e será orientado e corrigido pela 

equipe de docentes das disciplinas das diferentes áreas do conhecimento com as 

quais ele dialoga. A cada início de semestre, os professores do curso, por meio de 

seu Colegiado, definirão os temas e subtemas interdisciplinares a serem 

trabalhados, os quais deverão ser pensados a partir do eixo de formação geral 

(transversal) e dos eixos de formação específica de cada módulo que compõe a 

estrutura curricular do curso.  

Os temas e subtemas propostos devem traduzir componentes dos eixos de 

formação, contemplar questões atuais e serem pensados à luz dos conteúdos das 

disciplinas de cada módulo. Ao longo do semestre letivo, cada tutor a distância 

discutirá os temas e subtemas com os alunos, a fim de articulá-los com as áreas 

do conhecimento e estabelecer uma relação entre teoria e prática. Uma vez 

definidos os temas e subtemas interdisciplinares por eixo de formação, eles 

deverão ser revistos e atualizados a cada dois anos pelo Colegiado do Curso. 

A coletivização dos trabalhos realizados é efetivada na ferramenta, no AVA, na 

qual os alunos postarão seus trabalhos, permitindo que todos os colegas do grupo 

os visualizem e comentem, definindo estratégias e permitindo ações a serem 

seguidos para a realização da atividade, conforme orientação do professor.  

No cômputo da nota relativa ao trabalho interdisciplinar, será considerada a 

participação efetiva em todas as etapas que o envolvem.  

Cabe salientar que a UNA, preocupando-se em não replicar um modelo de curso 

presencial já existente, para a modalidade a distância, está concebendo e 

desenvolvendo, por meio do Instituto UNA de Educação a Distância, um modelo 

instrucional adaptado à plataforma iLang que apresentará diversos recursos, com o 

objetivo de tornar as atividades acadêmicas e o processo ensino/aprendizagem mais 

rico e construtivo, valorizando a interação entre o professor autor, o professor tutor 

e os alunos. 

O modelo instrucional adotado no processo da transposição para a linguagem da 

EaD pretende romper com a forma linear e cartesiana de apresentar conteúdos e de 

ensinar dentro do iLang, buscando oferecer interatividade entre os recursos 



 

 

 
 

P
ág

in
a6

8
 

tecnológicos disponíveis para que tais ferramentas favoreçam a interdisciplinaridade 

entre os conteúdos da matriz curricular e os temas transversais, referentes às 

relações étnico-raciais e às políticas de educação ambiental. O modelo possibilita 

que o professor autor alimente o modelo instrucional com seu conteúdo, que os 

designers instrucionais e web designers realizem suas tarefas pedagógicas, de 

design e de programação, com o intuito de atender as expectativas do professor 

autor no processo da transposição para a linguagem da EaD e, finalmente, que o 

aluno possa acessá-lo via ambiente (on-line ou por meio de download). 

 

3.9.3 Estrutura Curricular 

Atendendo ao Requisitos Obrigatórios expostos no Instrumento de Avaliação do MEC: 

 A matriz do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira na 

modalidade EaD está coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394) de 1996 que estabelece as DCNs estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), atendendo à legislação sobre carga horária 

mínima estipulada por este órgão e adequado ao Decreto ao Decreto 

5.773/2006. 

 A nomenclatura do curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, na 

modalidade EaD, está em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

 Nos termos do Decreto Federal nº 5.626/2005, o curso oferece a disciplina 

Libras, em caráter optativo.  

 Ressalte-se que o curso promove ações interdisciplinares e de incorporação 

dos temas transversais contemporâneos relacionados à educação ambiental, 

à diversidade étnico-racial e aos direitos humanos em disciplinas que 

compõem o currículo do curso, sob a perspectiva de se desenvolver a 

autonomia moral e intelectual do aluno.  
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 A acessibilidade plena será garantida por meio da identificação das demandas 

de inclusão de candidatos e alunos com Deficiências Físicas, Múltiplas e 

Sensoriais, além do Espectro Autista, da Deficiência Intelectual e do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A partir das 

demandas identificadas, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da IES realizará 

as intervenções necessárias, oferecendo as condições para que os candidatos 

realizem a prova de vestibular e que estudem na IES com todas as suas 

necessidades atendidas. 

 Em relação à prevalência da avaliação presencial, a IES cumpre o requisito do 

MEC, distribuindo 60% dos pontos ofertados no curso em uma prova 

presencial. 

 

Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira 

CARGA 
HORÁRIA 

DISCIPLINAS MÓDULO 

40 Análise e Interpretação de Dados 

1A 

80 Comunicação: Leitura, escrita e oratória 

80 Empreendedorismo 

40 Análise de Cenários Econômicos 

80 Métodos Financeiros 

80 Projeto Interdisciplinar 1A 

40 Microeconomia 

1B 

80 Gestão da Liquidez 

80 Raciocínio Lógico 

40 Direito Empresarial 

80 Contabilidade Geral 

80 Projeto Interdisciplinar 1B 

40 Análise de Risco 

2A 

80 Análise de Demonstrativos Financeiros 

80 Análise de Crédito e Captação de Recursos 

40 Mercado Financeiro e de Capitais 

80 Desenvolvimento Humano nas Organizações 

80 Projeto Interdisciplinar 2A 

40 Finanças Corporativas e Controladoria 

2B 80 Ética e Responsabilidade Socioambiental 

80 Gestão de Custos e Formação de Preços 
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40 Análise de Investimentos 

80 Administração Financeira de Longo Prazo 

80 Projeto Interdisciplinar 2B 

 

O curso oferece ainda a disciplina Libras, em caráter optativo, conforme preconiza 

a legislação vigente. 

 

3.10 Critérios de avaliação discente  

O Centro Universitário UNA conduz suas práticas avaliativas orientadas pela 

compreensão da avaliação como uma experiência de aprendizagem. Entendê-la 

dessa forma significa utilizá-la para oferecer feedback construtivo tanto para alunos 

quanto para professores, motivar os alunos a aprender, a diagnosticar seus pontos 

fortes e fracos, fornecendo-lhes meios para a obtenção de indicadores de seu 

progresso/desenvolvimento. Como instrumentos de orientação de professores e 

alunos, as práticas avaliativas só têm sentido se seus resultados contribuírem para 

o aprimoramento do ensino e das capacidades de aprender com autonomia 

(avaliação formativa), o que não é incompatível com a sua função social de ser o 

registro documental do cumprimento das exigências formais/legais para o 

recebimento de um documento (certificado de conclusão) que ateste a aquisição de 

conhecimento, por parte do aluno, ao final de uma etapa ou ciclo de formação do 

sistema escolar (avaliação somativa). 

A proposta se torna tangível avaliando semestralmente a qualidade do ensino que 

oferece aos seus alunos da EaD quanto ao planejamento e gestão das atividades; 

ao ambiente de aprendizagem virtual; ao conteúdo e recursos didáticos das 

diversas disciplinas; ao desempenho de professores e tutores e ao sistema de 

avaliação da aprendizagem. Essa avaliação, por ser contínua, processual e 

estabelecer feedback e condições para o aperfeiçoamento do processo de ensino-

aprendizagem, atende aos aspectos básicos da avaliação formativa.  

Somente pelo acesso frequente ao iLang o aluno familiariza-se com as disciplinas, 

seus conteúdos e as orientações dadas pelos professores. A participação dos 
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discentes nas disciplinas a distância é verificada pelos acessos à plataforma. Assim, 

é essencial a participação dos alunos nas atividades a distância, o que demonstra 

envolvimento com o curso e o acompanhamento das tarefas previstas para a 

disciplina. O tutor também desenvolverá atividade de avaliação ou mediação com 

os alunos no Polo de Atendimento Presencial, com o objetivo de colaborar no 

processo de ensino/aprendizagem. O rendimento será quantificado com base em 

uma escala de 0 a 100 pontos. A apuração será feita em etapas da seguinte forma: 

 60 pontos distribuído presencialmente em 1 (uma) prova presencial 

elaborada pelos Professores (docentes/tutores), realizada no Polo de 

Atendimento Presencial mediante identificação do aluno, em datas 

previamente determinadas pela UNA, sendo tal avaliação corrigida pelos 

Professores (docentes/tutores). A prova avaliativa possui 03 (três) 

questões discursivas e 7 (sete) questões objetivas; portanto, essa 

avaliação presencial compõe-se por 70% de questões objetivas e 30% de 

questões discursivas. 

 40 (quarenta) pontos destinados à realização de atividades on-line 

distribuídas entre trabalho em grupo, envio de tarefas, questões objetivas 

ou discursivas por unidade e outras atividades definidas pelos docentes 

e/ou vindas da coordenação. As atividades on-line são desenvolvidas ao 

longo do período letivo, com notas lançadas até o final deste período. 

As atividades on-line, que correspondem a 40% do total de pontos distribuídos, são 

compostas por 50% de atividades objetivas e 50% de atividades discursivas (Trabalho 

em Grupo e questões discursivas). 

A nota final da disciplina é o somatório das notas obtidas no processo de avaliação 

(on-line e presencial), sendo 70 (setenta) pontos o mínimo para aprovação. Os 

professores registram as notas no Sistema de Registro Acadêmico, as quais poderão 

ser consultadas via web, no Sistema On-line (SOL). 

Dos trabalhos e avaliações escritos, as revisões são efetuadas exclusivamente on-line 

pelo professor. Cabe ao professor devolver todas as atividades avaliativas para o 

aluno, acompanhadas de feedback, no prazo estabelecido em cronograma. 
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A forma de aplicação das avaliações, bem como os instrumentos a serem utilizados, 

datas e pontuação são detalhados no plano de ensino do professor, e aprovados pelo 

coordenador do curso, respeitando-se as especificidades da disciplina/curso e as 

decisões do Colegiado de Curso. 

O aluno poderá realizar, mediante requerimento, em cada disciplina em curso, uma 

prova alternativa no valor de 60 (sessenta) pontos, substitutiva da prova realizada 

presencialmente. A prova alternativa, também presencial, abrangerá toda a matéria 

lecionada e acontecerá no Polo de Atendimento Presencial, ao final do semestre letivo. 

A nota dessa prova alternativa substituirá, obrigatoriamente, a nota da avaliação 

presencial. 

A prova alternativa acontece em data prevista no calendário acadêmico da Instituição, 

nos horários estabelecidos pela Coordenação do Curso e abrange a matéria lecionada 

até a data de sua realização. 

Dos trabalhos e avaliações escritos, as revisões serão efetuadas exclusivamente on-

line pelo professor. Cabe ao professor devolver todas as atividades avaliativas para o 

aluno, acompanhadas de feedback, no prazo estabelecido em cronograma. 

A forma de aplicação das avaliações, bem como os instrumentos a serem utilizados, 

datas e pontuação deverão ser detalhados no plano de ensino do professor, e 

aprovados pelo coordenador do curso, respeitando-se as especificidades da 

disciplina/curso e as decisões do Colegiado de Curso. 

O aluno deverá atingir o mínimo de 70 (setenta) pontos para ser aprovado na 

disciplina. 

Terá direito à Prova Alternativa, ao final do semestre letivo, em substituição à Prova 

Presencial 60 (sessenta) pontos, o aluno que: 

a) Não alcançar os 70 (setenta) pontos mínimos para a aprovação; 

b) Tiver saldo mínimo de 10 (dez) pontos, resultantes da soma das notas 

das etapas de atividades e fóruns, realizados durante o semestre. 
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A prova alternativa, também presencial, abrangerá toda a matéria lecionada e 

acontecerá no Polo de Atendimento Presencial, ao final do semestre letivo. A data da 

prova está prevista no calendário acadêmico da Instituição, nos horários estabelecidos 

pela Coordenação do Curso. A nota dessa prova alternativa substituirá, 

obrigatoriamente, a nota da Prova Presencial. 

A nota final da disciplina será o somatório das notas obtidas no processo de 

avaliação, sendo 70 (setenta) pontos o mínimo para aprovação. Os professores 

registrarão as notas no Sistema de Registro Acadêmico, as quais poderão ser 

consultadas via web, no Sistema On-line (SOL). 

 

3.11 Sistema de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da IES e do 

curso 

A CPA (Comissão Própria de Avaliação), instituída e atuante desde a publicação da 

Lei do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004, é integrada por membros representantes de diferentes 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, e tem como 

finalidade instruir e acompanhar os processos avaliativos da IES. Além disso, é 

responsável por construir importantes instrumentos de avaliação e ferramentas para 

o planejamento educacional, em busca da melhoria da qualidade da formação, da 

construção do conhecimento e da extensão. Essas ferramentas permitem, ainda, 

que sejam identificadas áreas problemáticas ou que requerem melhorias.  

Pautada no cumprimento das metas, como forma de mensurar o que foi possível 

fazer e se foi feito com a qualidade esperada, a CPA desenvolve um trabalho 

contínuo pela melhoria de seu processo autoavaliativo, buscando a qualidade do 

processo de ensinar e aprender.  

A autoavaliação é realizada de forma quantitativa e qualitativa, em todos os cursos 

da IES, a cada semestre, de acordo com datas definidas no calendário acadêmico e 

em cronograma específico. Este processo atende à Lei do SINAES de 2004, que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
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prevê a avaliação de dez dimensões que, na IES, são agrupadas em 5 eixos 

temáticos, definidos internamente pela IES. 

Os processos de avaliação institucional compreendem dois momentos: o da 

avaliação interna e o da avaliação externa. No primeiro, a Instituição reconstrói a 

imagem que tem de si mesma, reunindo suas percepções e os dados que as 

baseiam. É o momento de elaboração do que vem sendo denominado autoavaliação, 

seguido da construção de um plano de ação, que define os aspectos que podem ser 

melhorados para aumentar o grau de realização da sua missão, objetivos e diretrizes 

institucionais e/ou o aumento de sua eficiência organizacional. O segundo momento, 

o da avaliação externa, é aquele em que essa visão é discutida por uma comissão 

externa, nomeada pelo INEP/MEC nos atos de autorização, reconhecimento de 

curso e recredenciamento da IES. As comissões externas, ao interagir com os 

diferentes setores da Instituição, também realizam um processo de avaliação na 

medida em que discutem a visão que a IES tem de si mesma. 

Além das visitas in loco, e também como componente do SINAES, o ENADE (Exame 

Nacional do Desempenho dos Estudantes) visa contribuir para a permanente 

melhoria da qualidade do ensino oferecido, fornecendo informações que auxiliam a 

IES a conhecer o perfil de seus estudantes e analisá-lo em relação às outras 

instituições. 

Ao integrar os resultados do ENADE aos das avaliações internas, a IES inicia um 

processo de reflexão sobre seus compromissos e práticas, a fim de desenvolver uma 

gestão institucional preocupada com a formação de profissionais competentes 

tecnicamente e, ao mesmo tempo, éticos, críticos, responsáveis socialmente e 

participantes das mudanças necessárias à sociedade. 

Foi, portanto, dentro dessas premissas que a IES implantou o “Núcleo de 

Especialistas”, composto por profissionais representantes das principais áreas do 

conhecimento. As atribuições desses especialistas consistem nas ações destinadas 

ao acompanhamento permanente dos currículos e a inserção das ações de inovação 

especialmente no uso das plataformas adaptativas, no suporte aos Núcleos 

Docentes Estruturantes na construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, além 
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da concepção e gestão dos processos que envolvem as avaliações do processo 

ensino aprendizagem. A partir dessas análises, a IES estabelece planos de ação que 

levem ao melhor desempenho discente e à melhoria da qualidade do curso. 

O processo de autoavaliação da IES é composto por cinco fases, que, de forma 

encadeada, promovem o contínuo pensar sobre a qualidade da Instituição: 

sensibilização, execução da autoavaliação, análise dos resultados, elaboração do 

relatório final e discussão do relatório com a comunidade acadêmica. 

Os objetivos traçados para a Avaliação Institucional são atingidos com a participação 

efetiva da comunidade acadêmica. Por isso, é de fundamental importância a primeira 

fase do processo, que é a sensibilização, que tem seu início, aproximadamente, um 

mês antes da data definida no calendário escolar para aplicação dos instrumentos e 

envolve, primeiramente, os Diretores e Coordenadores de Cursos. Em seguida, os 

docentes e funcionários técnico-administrativos e, por fim, a comunidade discente. A 

versão dos modelos específicos é amplamente divulgada e apresentada aos 

respectivos coordenadores (acadêmicos e administrativos) para deliberação. 

Com o objetivo de gerar comprometimento com o processo de autoavaliação, são 

utilizados meios formais de comunicação com as áreas que serão avaliadas e 

também avaliarão: carta ao líder do setor administrativo ou acadêmico, e-mails, 

cartazes informativos e site.  

A Coordenação de Operações do Núcleo de EaD fornece relatórios estruturados com 

informações como o desempenho dos alunos nas atividades on-line e a participação 

dos tutores no processo de ensino/aprendizagem. Os dados, tanto da avaliação dos 

alunos quanto dos relatórios do sistema, são apresentados ao coordenador do curso 

e analisados conjuntamente com o coordenador pedagógico, visando o 

estabelecimento de estratégias e ações de melhoria. Essa avaliação fornece 

subsídio para o estabelecimento de estratégias e seleção de ações que possibilitem 

o aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem. Como resultado desse 

processo, são elaboradas ações como a revisão do material on-line e a capacitação 

de tutores a distância e presenciais. 



 

 

 
 

P
ág

in
a7

6
 

No processo de divulgação, a CPA amplia o canal de comunicação com a 

comunidade acadêmica, a fim de apurar as críticas e sugestões para o 

aprimoramento do modelo de avaliação institucional, incorporando sugestões de 

melhorias coletadas durante a autoavaliação. Os resultados da avaliação servem 

como instrumento de gestão, buscando sempre melhorar o curso e a Instituição. A 

partir dos resultados inicia-se um processo de discussão com alunos, NDE, 

colegiado, professores e a própria direção para definir as ações que serão 

implementadas ao longo dos períodos.  

De outra forma, a política institucional utilizada como ferramenta para 

coordenar/verificar os processos de avaliação no curso é oriunda das decisões 

propostas no Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE), constituído com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico de Curso. Além disso, 

são ferramentas de gestão para constante avaliação do Projeto Pedagógico de 

Curso as deliberações em Colegiado de Curso com base na autoavaliação e os 

resultados do ENADE, pois este último é o instrumento destinado a avaliar o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos.  

Após a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), é realizada a análise do relatório de avaliação do curso, a fim 

de se verificar se todos os conteúdos abordados no ENADE são contemplados nos 

conteúdos curriculares do curso. Após a análise, elabora-se um relatório com as 

ações previstas para a melhoria do desempenho do curso. Em caso de visita in loco, 

também é adotado o mesmo procedimento em relação ao relatório da comissão. Os 

formulários aplicados, bem como as ações implementadas decorrentes dos 

resultados da avaliação institucional, encontram-se à disposição para consulta.  
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3.12 Políticas de atendimento discente 

O atendimento extraclasse ao discente estrutura-se, no Centro Universitário UNA, a 

partir das seguintes frentes de atuação, com a maior parte delas fazendo parte do 

SAOEP (Serviço de Apoio e Orientação Educacional e Profissional): 

 

3.12.1 Centro de Atendimento ao Aluno  

Responsável pelo recebimento, protocolo e resposta às diversas solicitações dos 

alunos, por requerimento, realizado por meio físico ou eletrônico. São esclarecidas 

demandas como: matrícula; transferências; dispensa de disciplinas; assistência 

pedagógica domiciliar; documentos expedidos para alunos e ex-alunos; 

documentação para estágio e/ou convênios; reopções e outros. É responsável, 

ainda, pelos estágios dos alunos, considerando a legislação vigente e orientando 

empresas e alunos quanto à documentação necessária para a contratação de 

estagiários. 

 

3.12.2 Nivelamento 

Os ingressantes dos cursos de graduação (bacharelados, tecnólogos e licenciaturas) 

da IES são orientados a realizar as atividades complementares de nivelamento, que 

têm como finalidade desenvolver as habilidades básicas de raciocínio lógico 

(Matemática) e de interpretação de texto (Língua Portuguesa), bem como reciclar 

habilidades e conceitos do Ensino Médio, como Biologia, Física, Química, História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia, distribuídas conforme o curso escolhido pelo aluno, 

cujos conhecimentos são indispensáveis para seu bom aproveitamento acadêmico. 

O Nivelamento é realizado com a utilização do ADAPTI, uma plataforma de atividade 

adaptativa individual, que propõe atividades diferentes para cada aluno a partir dos 

índices de acerto e erro às tarefas de aprendizagem. 

O programa Nivelamento ADAPTI ocorre a partir de uma avaliação prévia do aluno 

(processo seletivo/vestibular), propondo-se missões de acordo com os 
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conhecimentos necessários para que cada discente possa ter um melhor rendimento 

no curso escolhido. Para cada missão, são disponibilizados conteúdos diferentes. 

Para alunos ingressantes pelo ENEM, por transferência ou por obtenção de novo 

título, o próprio sistema indica questões para medir o nível de conhecimento e, a 

partir das respostas, designa missões para aprimorar o conhecimento desses 

alunos.  

A plataforma objetiva, ainda, identificar as potencialidades e dificuldades dos alunos 

por meio de relatórios e diagnósticos de desempenho detalhados. Essa mensuração 

é utilizada para traçar um mapa de conteúdos do Ensino Médio com as necessidades 

de reciclagem, cruzando as disciplinas, de modo que se consiga avançar 

simultaneamente em cada uma delas. Os resultados mostram que alunos que 

cursam integralmente o programa têm vinte vezes mais chances de serem 

aprovados nas disciplinas regulares de seu curso. 

A composição do material oferece uma estrutura de autoaprendizagem, com telas e 

linguagem descomplicada, que permite ao aluno o desenvolvimento de uma 

aprendizagem autônoma. As aulas são disponibilizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem, acompanhadas de um tutorial de navegação, e têm o 

acompanhamento da equipe de EaD. 

Com base na plataforma ADAPTI, a IES busca aperfeiçoar seu ciclo pedagógico, 

acompanhando o desenvolvimento acadêmico do aluno. A Instituição, ao aliar 

educação e tecnologia, procura identificar e trabalhar de forma específica as 

necessidades de cada discente. Como consequência, há a melhoria significativa da 

qualidade de ensino, contribuindo com a constante busca da excelência acadêmica. 

 

3.12.3 Monitoria 

São instituídas formalmente e são remuneradas. O monitor é aluno regular do curso 

em questão e tem como função prestar auxílio extraclasse aos discentes e/ou auxiliar 

o professor no desenvolvimento de atividades, sendo vetado substituí-lo em qualquer 

circunstância. Os monitores são selecionados com base em critérios previamente 
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estabelecidos e são supervisionados diretamente pelo docente da disciplina. A 

monitoria pode, também, atender a alguma demanda específica, como auxiliar os 

estudos de um aluno deficiente visual.  

 

3.12.4 Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP – Acessibilidade 

A formação do Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico tem como objetivo 

criar e consolidar na IES condições para utilização com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos, da organização didático-

pedagógica, dos serviços acadêmicos e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por uma pessoa que necessite de atendimento 

diferenciado.  

A partir de um enfoque social, possibilita uma nova visão da realidade em que a 

diversidade é valorizada e a diferença é respeitada, bem como desperta a 

sensibilidade e busca a acessibilidade de todas as mais diversas instâncias sociais. 

Academicamente, constrói-se um paradigma educacional que é flexível e propício à 

inovação para vivências e metodologias do “aprender a aprender”. Trata-se da 

inclusão como paradigma educacional que promove uma mudança de perspectiva 

educacional, em que incluir não se limita a ajudar alunos que apresentam 

dificuldades na universidade, mas promove a construção da acessibilidade (física, 

comunicacional e atitudinal) e apoia a todos (professores, alunos, corpo técnico-

administrativo) como parte da comunidade aprendente. 

O apoio psicopedagógico aos estudantes é destinado ao atendimento da demanda 

discente em suas particularidades, conforme descrito em Resolução Interna do 

Centro Universitário UNA, como também engloba o planejamento e supervisão de 

processos de formação docente.  

A metodologia de trabalho do NAP, no que concerne à política de acessibilidade, se 

organiza nas atividades de apoio ao estudante com deficiência, por meio de 

orientação de hábitos de estudo (por demanda do discente), além de assessoria em 

dificuldades de relacionamentos interpessoais eventualmente apresentadas, 

decorrentes de choque cultural (por demanda do discente). 
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Após verificação das necessidades do aluno, os acompanhamentos e intervenções 

poderão ser das seguintes ordens:  

- Apoio Psicopedagógico;  

- Adaptação de materiais didáticos;  

- Intérprete de LIBRAS para os estudantes surdos;  

- Intérprete oralizador para estudantes com deficiência auditiva;  

- Escribas - guias para estudantes cegos/ baixa visão e deficiência física com 

comprometimento nos membros periféricos superiores;  

- Ledores para os estudantes cegos/com baixa visão;  

- Profissional de apoio especializado, disponibilizado pelo NAP, em atividades 

avaliativas, quando necessário e solicitado;  

- Dilação de tempo em atividades avaliativas, quando solicitada;  

- Interlocução com áreas clínicas;  

- Utilização de Tecnologia Assistida, voltada à Comunicação 

Alternativa/Aumentativa. 

 

3.12.5 Créditos Estudantis, Bolsas de Estudos e Descontos 

Visando possibilitar maior acesso dos estudantes com menores condições 

financeiras à educação superior, a IES viabiliza aos alunos o acesso ao estudo em 

suas IES, por meio de: 

 - Adesão ao FIES, programa desenvolvido pelo Ministério da Educação com créditos 

governamentais, para possibilitar maior acesso ao ensino superior. Por meio dele, o 

estudante pode financiar até 100% dos custos das mensalidades. 
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- Adesão ao PROUNI, Programa Universidade para Todos, também do Ministério da 

Educação, que possibilita, com créditos governamentais, o acesso  à educação 

superior, por meio da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos 

de graduação, em Instituições privadas de ensino. 

- Outras modalidades de crédito em parceria com Instituições Financeiras e/ou 

Convênios Empresariais, de iniciativa do Centro Universitário UNA, oferecidas aos 

alunos quando têm a oportunidade de abater ou financiar um percentual do valor das 

suas mensalidades em um período de tempo bem maior que o tempo de 

integralização do curso, sem juros ou com juros muito abaixo do valor de mercado.  

Além dessas formas de financiamento, nossas Instituições oferecem aos seus 

alunos a Garantia Estudantil, com o objetivo de beneficiar o aluno com a quitação 

integral de até cinco mensalidades de seu curso, caso o seu responsável financeiro 

seja desligado do emprego. 

 

3.12.6 Acompanhamento de egresso e formação continuada 

O atual reposicionamento da nova organização do mundo do trabalho, o excesso de 

oferta educacional, a escassez e diluição da demanda e a nova postura dos 

candidatos ao ensino superior alteraram as posições estabelecidas ao longo de anos 

e preocupam as IES em relação à sua permanência nesse cenário. Os serviços 

educacionais não se restringem mais a uma boa aula. Os alunos têm hoje uma 

percepção mais detalhada dos serviços prestados e avaliam a qualidade, os preços, 

a infraestrutura, o corpo docente, a tecnologia, a matriz curricular, a reputação da 

marca e a relação custo-benefício.  

Uma marca forte e reconhecida traduz confiança, representa a atração natural de 

bons profissionais e de uma consequente oferta de qualidade para o mercado. Todos 

esses fatores, aliados às exigências do Ministério da Educação, levam as Instituições 

de Ensino a buscar formas mais criativas de se apresentar e se relacionar com seus 

diversos públicos. Esse relacionamento deve passar, essencialmente, pela 

continuidade dos contatos após a conclusão do curso. A relação com os alunos não 
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deve ser interrompida logo após a solenidade de formatura. Desta forma, o egresso 

passa a ter acesso a um novo rol de práticas educacionais pela IES. Essa nova fase 

do relacionamento passa a ser valorizada pelo mercado, pois demonstra que a 

Instituição está preocupada não só com a formação técnica do profissional, mas 

também com sua carreira. O programa de Relacionamento com o Egresso visa, 

portanto, estabelecer a integração entre o ex-aluno e a Instituição.  

Assim, a IES promove um relacionamento contínuo com seus egressos, visando ao 

aperfeiçoamento de suas ações, acompanhando e discutindo a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho, levantando e propondo medidas voltadas ao 

aperfeiçoamento do curso, a partir dos indicadores obtidos. Com ações direcionadas 

ao estabelecimento de uma relação mais estreita com os egressos, a IES facilita a 

formação de uma rede de comunicação entre os egressos, possibilitando a troca de 

informações profissionais e acadêmicas. 

As ações de acompanhamento do egresso são realizadas a partir de dados 

cadastrais dos ex-alunos, referentes à inserção do profissional no mundo do 

trabalho, suas repercussões sociais e o comprometimento com as políticas públicas, 

por meio de pesquisa sistemática, realizando o acompanhamento do egresso, de 

modo a obter as seguintes informações:  

 Feedback sobre o curso (pontos negativos e fortes). 

 Atuação do egresso no mercado de trabalho. 

 Dificuldades encontradas no mercado de trabalho. 

 Identificação do perfil do profissional exigido pelas empresas, interesse em 

realizar cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento e atualização. 

 Identificação da percepção das empresas com relação à IES. 

 

Além disso, a área de relacionamento com o egresso presta serviços aos ex-alunos, 

abrindo possibilidades com relação a: 

 

 Inclusão dos seus dados no banco de currículos, que será disponibilizado para 

as empresas. 
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 Criação de um ambiente de relacionamento entre os egressos, a IES e os 

alunos, promovendo encontros de confraternização, palestras e conferências, 

participação em cursos de extensão, membros de bancas examinadoras etc. 

 Manutenção do vínculo por meio da possibilidade de utilização da biblioteca, 

infraestrutura, laboratórios e serviços mantidos pela IES. 

 

3.13 Internacionalização 

As atividades de internacionalização na IES incluem os programas institucionais de 

mobilidade acadêmica/intercâmbio, a prospecção de alunos estrangeiros para 

estudar em nossas IES, a oferta de disciplinas como Língua Estrangeira aos nossos 

alunos que irão para o exterior e Língua Portuguesa para os estrangeiros, além dos 

diversos programas e projetos internacionais que envolvem alunos e professores, 

tanto da graduação quanto da pós-graduação. 

O setor de Intercâmbio e Relações Internacionais da IES atua junto às universidades 

e institutos internacionais, fechando acordos para programas semestrais e de curta 

duração, com o intuito de proporcionar experiência para os estudantes, professores 

e funcionários de suas IES, por meio da vivência transcultural e educacional no 

exterior. Além disso, recebe delegações internacionais que visitam a IES para 

viabilizar novos programas. 

O setor atua, também, na seleção dos estudantes, funcionários e professores que 

participarão de programas de intercâmbio, além de receber alunos estrangeiros que 

vêm estudar na IES.  

Com o objetivo de proporcionar o aprimoramento profissional e pessoal aos nossos 

estudantes, funcionários técnico-administrativos e professores, estabelecemos 

parcerias internacionais com diversas instituições de ensino, órgãos de relações 

internacionais, agências de intercâmbio e Câmaras de Comércio de diferentes 

países. Essas parcerias permitem ofertar bolsas de estudo, estágios e intercâmbios 

de graduação, mestrado e doutorado em conceituadas instituições estrangeiras, 

além de possibilitar o contato com a cultura de outros países.  
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3.14 Convênios 

Coerente com seu propósito de transformar o país e as comunidades onde se faz 

presente pela educação superior de diferenciada qualidade, o Centro Universitário 

UNA continuará desenvolvendo projetos relevantes no campo da Gestão Financeira, 

haja vista a preocupação constante com a formação prática e humanística de seus 

egressos, de modo a torná-los cidadãos comprometidos com as transformações 

sociais. 

 

3.15 Hiperconexão e as tecnologias digitais educacionais 

No contexto da Educação a Distância, a potencialização das TICs enriquece e facilita 

o processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, os saberes, experiências e 

informações necessitam ser valorizadas e discutidas como um processo na 

construção do saber. 

Nesta perspectiva, nos deparamos com um grande desafio que não está 

simplesmente relacionado a introdução das TICs, mas sim de afirmar a necessidade 

da troca, diálogo, interatividade levando o aluno a uma postura ativa na co-construção 

do saber. 

A disposição interativa permite ao usuário ser ator e autor, fazendo da 
comunicação não apenas o trabalho da emissão, mas cocriação da própria 
mensagem e da comunicação. Permite a participação entendida como troca 
de ações, controle sobre acontecimentos e modificação de conteúdos. O 
usuário pode ouvir, ver, ler, gravar, voltar, ir adiante, selecionar, tratar e enviar 
qualquer tipo de mensagem para qualquer lugar. Em suma, a interatividade 
permite ultrapassar a condição de espectador passivo para a condição de 
sujeito operativo. (SILVA, 2010) 

A IES oferece a seus alunos e professores um ambiente virtual de aprendizagem. A 

ferramenta possibilita a inclusão de vasto material didático, exercícios, fóruns, bem 

como propicia a troca de informações entre discentes e docentes. Implementa-se 

regularmente, a cada semestre letivo, plano de expansão e atualização de 

equipamentos de acordo com a demanda dos cursos. 
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O Sistema On-Line (SOL) é o recurso tecnológico que subsidia a interação dos alunos 

com a IES. É tanto um instrumento de comunicação e interação como também 

ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. O SOL é ainda o sistema 

que permite ao aluno o acesso a diversos protocolos de secretaria relacionados à sua 

vida acadêmica. Por meio do SOL, o aluno poderá contar também com a Biblioteca 

Digital, que reúne uma série de títulos universitários disponíveis para acesso on-line, 

e permite, assim, a relação de um livro por aluno, sem necessidade de empréstimos 

ou reservas. 

O SOL permite o acesso do professor a assinatura digital das atas de resultado final 

podendo visualizar seu relatório de avaliação institucional, acessar a base de dados e 

a biblioteca para renovação e reserva de livros, bem como acessar a biblioteca digital 

e compartilhar livros ou indicações bibliográficas com os alunos.  

Os protocolos disponíveis no SOL contribuirão para a melhoria do atendimento ao 

aluno e para a efetividade e agilidade nas respostas, otimiza processos e evita a perda 

de tempo para atendimento. O SOL poderá ser acessado em qualquer computador 

com conexão a internet, não necessariamente na IES. Poderá ser acessado também 

por dispositivos móveis, pela versão do sistema adequada a estes dispositivos 

denominada SOL MOBILE. Dentre os inúmeros processos que poderão ser solicitados 

pelo SOL destacamos os seguintes: APD – Assistência Pedagógica Domiciliar; 

Atestado de conclusão de curso com histórico escolar; Colação de grau especial; 

Declaração de Frequência, dentre outros. 

Por meio do Sistema On-Line (SOL), o aluno poderá também realizar sua matrícula e 

contar com uma secretaria virtual constituída exclusivamente para efetivação dos 

processos de matrícula. Cabe ressaltar, todavia, que a virtualização dos protocolos 

não exclui o atendimento presencial, quando este se faz necessário. 

Dessa forma, os alunos terão à sua disposição, em qualquer tempo e espaço, acesso 

a informações acerca de sua vida acadêmica, o que permite maior autonomia para 

organização e planejamento de sua rotina diária de estudos. O estudante poderá 

contar também com a Biblioteca Digital (BD), um sistema informatizado que 

disponibiliza, em meio digital, títulos universitários, em parceria com editoras. 
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As duas plataformas disponíveis na IES para acesso pelo SOL, a Biblioteca Digital 

Pearson e a Minha Biblioteca, contribuem para o aprimoramento e aprendizado do 

aluno com diversos recursos interativos e dinâmicos, o acesso à informação de forma 

prática e eficaz, bem como com a diversidade de títulos, contando atualmente com 

cerca de 8.300 títulos. 

Um dos grandes diferenciais da Biblioteca Digital é a garantia de acesso de um livro 

por aluno, o que permite os estudos de maneira mais independente ou de forma 

interativa pelas marcações e indicações dos professores. Cabe destacar, todavia, que 

a IES não prescindirá de exemplares impressos que estarão à disposição dos alunos 

também na biblioteca dos polos. 

O acesso ao SOL e AVA e todas as ferramentas acadêmicas que oferecem permitem 

aos alunos o desenvolvimento da autonomia e aprimoramento no uso destes recursos 

ao longo de sua formação, de forma ética e visando sempre à construção do 

conhecimento numa perspectiva interdisciplinar. 

Ressalte-se ainda que, visando à acessibilidade digital e nas comunicações, buscando 

diminuir as barreiras existentes na comunicação com as pessoas com deficiência, os 

currículos de todos os cursos de graduação da IES apresentam a disciplina  Libras 

como optativa. Além disso, a base de dados Academic one file – CENGAGE disponível 

no Sistema On Line (SOL) no link de acesso à biblioteca apresenta informação em 

formato alternativo, ou seja, permite que os alunos com deficiência visual escutem os 

artigos e façam download deles em formato MP3. Por fim, os alunos com deficiência 

visual podem contar ainda com o SOL Mobile, um recurso totalmente acessível para 

deficientes visuais que permite acesso ao Sistema On Line por meio de smartphones. 

Em se tratando de acesso, os polos possuem redes Wi-Fi. Os discentes contarão, 

ainda, com livre acesso aos equipamentos de informática para atender às 

necessidades dos usuários na realização das atividades acadêmicas. Nesses 

laboratórios de acesso livre, os computadores também estarão ligados à internet, e os 

alunos poderão contar com o apoio do tutor presencial para orientá-los.  
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4 MODELO PEDAGÓGICO 

O Centro Universitário UNA oferece o curso Superior Tecnológico em Gestão 

Financeira na modalidade de ensino EaD 100% oferecendo métodos e meios 

instrucionais estruturados visando a produção do aprendizado efetivo, 

democratização do saber e ampliação das oportunidades de acesso ao 

conhecimento. 

A instituição optou pela EaD 100% devido ao potencial metodológico, oferecendo 

aos alunos alternativas para aprender por meio de práticas pedagógicas inovadoras, 

promovendo a autonomia e a interatividade como aspectos indissociáveis da 

aprendizagem. 

Afim de promover o desenvolvimento permanente da educação a distância, 

modernizar suas práticas pedagógicas (nas quais se incluem também as práticas 

avaliativas), investigar metodologias inovadoras de aprendizagem e cumprir sua 

função de mediadores das aprendizagens dos alunos, professores e coordenadores 

passam por processos contínuos de formação e de capacitação, oferecidos pela 

própria instituição. 

 

4.1 PRINCÍPIO PEDAGÓGICO 

O Centro Universitário UNA entende que a formação integral dos educandos implica 

o desenvolvimento contínuo de um conjunto de habilidades e competências 

consideradas necessárias à sua futura atuação como cidadão e como profissional. 

Uma vez que esse desenvolvimento é processual, a formação inicial – a graduação, 

seja bacharelado, licenciatura ou graduação tecnológica, na modalidade presencial 

e a distância – é considerada apenas a primeira etapa de um desenvolvimento social 

e profissional permanente. Essa perspectiva de desenvolvimento exige a 

compreensão de que a sua construção implica um processo de educação 

continuada. 
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É importante considerar o aspecto dinâmico do conhecimento, o qual exige 

momentos de reciclagem, aperfeiçoamento e novas aprendizagens. Nesse sentido, 

a instituição toma para si a responsabilidade de levar seus alunos a aprender 

continuamente e de oferecer a eles opções adequadas ao seu percurso formativo, 

motivo pelo qual a educação continuada integra o conjunto de princípios que norteia 

a formação dos alunos. 

A inclusão da disciplina e Projeto Interdisciplinar (PI) na matriz curricular do curso 

apresenta-se, pois, como uma forma de tratamento da interdisciplinaridade como 

componente curricular e como uma proposta de prática/construção interdisciplinar 

elaborada coletivamente. Além de favorecer o desenvolvimento de habilidades 

(específicas e globais) e competências, a disciplina PI favorece, ainda, o papel ativo 

dos estudantes na construção do conhecimento, em que o processo de aquisição do 

saber é mais importante que o próprio saber. 

Outro princípio norteador do curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira é o 

da educação para a sustentabilidade. Compreendida como um tema transversal, 

imperativo para o entendimento e a abordagem de temas diversos (condição 

humana, economia global, relações de trabalho, concentração de riquezas, 

globalização da pobreza, violência, exclusão social, consumismo, produção de 

novas tecnologias, conduta ética, relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, 

cultura indígena, questões ambientais etc.), a sustentabilidade encontra na 

educação uma força central. 

Na sociedade do conhecimento, a atualização permanente é imprescindível para 

todos os que precisam se manter ativos profissionalmente. O ritmo das inovações 

científicas e tecnológicas e a maior complexidade da vida social impõem a 

necessidade de aprimoramento constante. Atento a tais determinações, o Centro 

Universitário UNA adota as novas tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) a serviço de um processo de ensino/aprendizagem com foco na autonomia, 

que amplie as chances de construção do conhecimento pelo aluno.  

O Centro Universitário UNA oferece inovações pedagógicas significativas, 

especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares, oportunidades 
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diferenciadas de integralização dos cursos, projetos integradores, aprendizagem 

baseada em problemas, metodologias ativas de ensino e aprendizagem, 

aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho e outros 

meios, desenvolvimento de tecnologias, dentre outras.  

Os princípios de EaD, tratados nesse contexto são: a interação social entre alunos, 

professores/tutores, alunos social e equipes de trabalho, a acessibilidade 

estruturada como direito ao aluno no processo de formação com materiais 

pedagogicamente acessíveis e serviços como biblioteca, atendimento e manutenção 

disponíveis para que alunos usem efetivamente, a aprendizagem não-linear, a 

responsabilidade pela autoaprendizagem, as tecnologias aplicadas à EaD 

proporcionando uma maior flexibilidade  e acessibilidade à oferta educativa, fazendo-

a avançar na direção de redes de distribuição de conhecimentos e de métodos de 

aprendizagem inovadores, revolucionando conceitos tradicionais e contribuindo para 

a criação dos sistemas educacionais do futuro e a comunicação pautando-se pelo 

comprometimento com os alunos durante e após sua aliança com as instituições de 

ensino superior. 

 

4.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)  

Atendendo aos preceitos do modelo pedagógico proposto para a Educação a 

Distância, o Centro Universitário UNA implementou a plataforma iLang, com 

funcionamento integral via web, que garante ao aluno flexibilidade de acesso, 

considerando-se a esfera temporal (em qualquer dia e horário) e a esfera 

espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos 

estudos.  

A iLang é uma solução de gestão acadêmica baseada em nuvem.  Suas ferramentas 

conectam alunos, professores, e todo o ecossistema acadêmico ao longo do 

processo de construção do conhecimento. Com foco em experiência de uso e de 

processos ágeis de desenvolvimento de software, a iLang oferece uma suíte de 

produtos que representam o estado da arte em tecnologia educacional. A distribuição 

de conteúdo é parte central dessa solução educacional.   
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O principal diferencial está em como o conteúdo pode ser criado e gerenciado 

eficientemente, eliminando duplicação de trabalho.  As ferramentas possibilitam a 

otimização de alocação de recursos humanos:  

 alunos podem facilmente ser movidos entre turmas e segmentados em 

diferentes contextos, favorecendo a realização de trabalhos em grupo 

 facilidade na atribuição de tutores e professores de acordo com regras de 

negócio específicas, atendendo aos preceitos e aderência de leis 

trabalhistas locais que regulamentam número máximo de alunos por 

tutor.  Essa flexibilidade é essencial para instituições para as quais quase 

todo o trabalho escolar é realizado de forma digital.   

 possui módulo de matriz referência que permite a implementação e gestão 

integrada de currículo: objetos de aprendizagem e questões podem ser 

tagueados e o desempenho dos alunos pode ser medido e comparado 

com precisão e velocidade.   

 a iLang é social: possui feeds, publicadores e loops de feedback que 

permeiam os módulos da plataforma, encorajando o compartilhamento de 

opiniões, dúvidas e comentários e enriquecendo o ambiente de 

aprendizagem.   

 gestão baseada em dados:  processamento e distribuição de dados 

relevantes e customizados ajudam os usuários a monitorar o 

aprendizado.  Os modelos preditivos ajudam com retenção de alunos e 

outras métricas chave para uma gestão eficiente. 

A plataforma está integrada com o sistema acadêmico e financeiros da UNA, o 

Sistema Integrado Acadêmico-Financeiro (SIAF), por meio do qual a instituição 

acompanha os seguintes processos acadêmicos: 

 Matrícula: abertura e fechamento do processo de matrícula com 

configuração de etapas (processo interno e processo externo web); 

recebimento dos aprovados no vestibular ou em qualquer outra forma de 

ingresso totalmente integrada com o sistema de processo seletivo 
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Vestibular; manipulação do diário de classe com base em cadastros 

prévios de período letivo, grade curricular, horários, remanejamentos, 

quadro de vagas. 

 Relatórios/Consultas Eventuais: informações consistentes, apresentadas 

de forma adequada para atender ao usuário. 

 Diário de Classe: configuração de vínculo de professores, coordenadores, 

disciplinas, alunos nas turmas; abertura e fechamento de diários antigos 

para professores ou coordenadores efetuarem correções. 

 Dados de histórico escolar dos alunos: equivalências por aluno, disciplina 

e estrutura curricular. 

 Protocolos: atendimento, configuração do processo/fluxo, registro de 

contato com o aluno. 

 Outros menus para alimentação do sistema, para que sejam usadas as 

informações em alguma tela operacional. 

 

4.3 PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO 

O princípio que norteia o planejamento e o desenvolvimento das disciplinas em EaD 

é a garantia de que, tanto quanto possível, as diferenças individuais dos alunos 

sejam respeitadas, para que possam aprender, atingir os objetivos educacionais e, 

assim, desenvolverem-se como indivíduos7. Para isso, o modelo de EaD incorporou 

as seguintes características: 

 Desenvolvimento, em cada uma das disciplinas, de um bom planejamento 

instrucional, para atender à maioria das diferenças individuais 

                                                           

7 De acordo com Carrier e Jonassen (1988); Jonassen e Grabowski (1993) as principais diferenças 
individuais que interferem na aprendizagem são: aprendizagens prévias, aptidão para aprender 
(inteligência), cultura, estilos de aprendizagem e características de personalidade (motivação, 
ansiedade, locus de controle). 
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(AYERSMAN; MINDEM, 1995). 

 Apoio ao uso da plataforma por meio da ferramenta de “suporte 

tecnológico” do AVA e de telefone. 

 Nivelamento Adapti, disponibilizado como Atividade Complementar. 

 Prova Alternativa para substituição ou recuperação de uma das provas 

presenciais. 

 Esclarecimento de dúvidas, por meio do AVA, pelo tutor a distância de 

cada disciplina. 

Outro aspecto enfatizado no modelo de ensino da EaD é a oferta de possibilidades 

para que o aluno se adapte ao método e às tecnologias empregadas: 

 Ambiente virtual de aprendizagem intuitivo e fácil de usar. 

 Instruções de uso do ambiente, desde o início do curso, na forma de 

tutorial, no AVA.  

 Instruções sobre os procedimentos acadêmicos e administrativos também 

disponibilizadas para o aluno, na forma de manuais de fácil leitura. 

 

4.3.1 Autonomia 

O modelo de ensino da EaD procura estimular todos os alunos à autonomia e a 

assumir responsabilidade por sua aprendizagem. Pelo fato de, a cada semestre, 

o aluno precisar realizar, em média, cinco disciplinas, os discentes serão 

estimulados a analisar seus conhecimentos, pré-requisitos e outras capacidades, 

decidindo como distribuir seus esforços, seu tempo de estudo etc. Em cada 

disciplina, o aluno é estimulado a decidir sobre a ordem e a ênfase com que 

realizará o estudo das unidades e, em cada unidade, a ordem e a ênfase com 

que realizará o estudo dos módulos.  
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4.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AVA 

4.4.1 Atividades Individuais a Distância 

A Educação a Distância exige do aluno o hábito de investir em estudos e registros 

individuais, ainda que apoiado por ferramentas coletivas. São exemplos de rotinas 

individuais: 

 Momentos de estudos e resolução de atividades objetivas e Fórum. Os 

alunos, com seus ritmos e temporalidades próprios, criam autonomia para 

a execução das atividades, desde que preservem o conteúdo e os prazos 

estabelecidos para o bom andamento do curso.  

 Materiais midiáticos, suportes tecnológicos e informatizados fazem parte 

de conjunto de subsídios para auxiliar nesse processo de 

desenvolvimento de autonomia e automotivação para a aprendizagem. 

 

4.4.2  Atividades Coletivas a Distância 

São consideradas atividades coletivas a distância a participação e a colaboração nas 

atividades propostas no ambiente virtual oferecidas nas disciplinas de Projeto 

Interdisciplinar e durante o trabalho em grupo proposto nas atividades on-line. 

Responder, argumentar, contra argumentar, pesquisar, definir estratégias e ações e 

intervir nos processos de troca coletiva são comportamentos estimulados nos 

alunos, em busca de seu crescente envolvimento nas discussões e atividades. 

 

4.5 ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO-PEDAGÓGICO DO PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

Na proposição de conteúdos e atividades, há a preocupação de que a linguagem 

seja conversacional, a fim de propiciar um ambiente de diálogo entre os diferentes 

atores do processo e destes com o docente. A UNA acredita que, durante o 

planejamento e o desenvolvimento de um curso em EaD, é necessário que as 
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equipes dialoguem e interajam constantemente, pois cada uma delas fornece 

informações importantes para a outra, formando um sistema de retroalimentação 

contínua. 

A UNA tem consciência de que seus alunos na modalidade a distância precisam 

se comunicar com as pessoas na instituição de ensino e com os instrutores. Essa 

comunicação tem por objetivo auxiliar todo aluno a converter as informações 

recebidas em conhecimento. Assim, pode-se afirmar que, além de disponibilizar 

os materiais distribuídos pela mídia, é preciso prover aos alunos toda a 

informação necessária para o bom andamento do curso. Em outras palavras, 

disponibilizar recursos que viabilizem a interação dos alunos com as pessoas da 

instituição (administrativo, tecnologia, secretaria), dos alunos com os tutores, dos 

alunos entre si, dos alunos com outros atores, aspectos que se fazem 

necessários para a EaD de qualidade.  

A componente mídia é responsável por estabelecer a comunicação entre a 

organização de ensino e o aluno, isto é, disponibilizar o material do curso e 

viabilizar a interação. O principal mecanismo de interação entre tutor e aluno 

ocorre no ambiente virtual de aprendizagem por meio da ferramenta “Mensagens” 

– que possibilita o contato individual entre os participantes da disciplina/do curso 

e é destinada a viabilizar o esclarecimento de dúvidas sobre conteúdo, 

funcionalidades da plataforma, entre outras.  

Além desse canal de comunicação, há os fóruns: 

 Fórum de dúvidas: disponibilizado em algumas disciplinas para auxiliar os 

alunos no esclarecimento de dúvidas de unidades específicas das 

disciplinas. 

 Fórum avaliativo: obrigatório que em todas as disciplinas sejam 

disponibilizadas atividades avaliativas que utilizem o fórum temático como 

um recurso para fomentar discussões entre os participantes, viabilizando 

a construção colaborativa do tema proposto.  

O Chat também é utilizado como um recurso para sanar dúvidas de conteúdo da 
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disciplina, e disponibilizado nas semanas que antecedem a aplicação das provas 

presenciais, sendo incorporado à medida que educadores e educandos se fazem 

sujeitos do seu processo.  

Essas possibilidades de interação vão ao encontro da proposta da UNA para a 

modalidade e se fundamentam no diálogo, na mediação entre os sujeitos do “ato” – 

tutor, aluno – apoiados por novas TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, 

que não devem ser consideradas como as soluções do processo de educar, mas 

como instrumento de apoio e mediação. A comunicação e o diálogo no projeto 

pedagógico estão contemplados por meio das ferramentas de apoio, uma vez que a 

disposição de trocar informações é fundamental, pois o aluno que está a distância 

precisa de apoio, respostas e esclarecimentos que só se resolvem na base do 

diálogo. A interação apresenta-se pela ação recíproca entre os sujeitos e pode ser 

mediatizada por diferentes suportes. E a interatividade, na concepção da UNA, pode 

ser pontuada pelas seguintes formas: pela potencialidade técnica oferecida por 

algum meio tecnológico, tais como jogos, projetos interdisciplinares e AVAs e pela 

compreensão da atividade humana de usar e agir sobre a máquina, e a modificação 

que a máquina pode permitir ao usuário.  

Sua concepção está voltada para o atendimento das atividades de Educação a 

Distância no que se refere ao ensino, a pesquisa e a extensão, tendo como objetivo 

principal ser um facilitador para utilização de novas tecnologias digitais e um 

multiplicador do conhecimento científico e tecnológico por meio de capacitações, 

disponibilização de arquivos e divulgação de artigos. 

O Instituto UNA de Educação à Distância acredita que o processo de produção de 

materiais é fundamental para o desenvolvimento de cursos na modalidade de EaD, 

principalmente porque, diferentemente do ensino presencial, o professor não vê o que 

o aluno está fazendo e nem se está motivado. Dessa forma, utilizar os recursos para 

despertar a atenção e desafiar o aluno é essencial para o sucesso deste modelo 

educativo. O tratamento de material para a EaD requer uma equipe de produção que 

está integrada ao NEAD, Núcleo de Educação a Distância, coordenador de tecnologia 

da informação, coordenador de curso, coordenador pedagógico, coordenador de 

operações, designers instrucionais, revisores de textos, designers gráficos e web 



 

 

 
 

P
ág

in
a9

6
 

designers, dentre outros. 

A equipe do NEAD (núcleo de EaD) dentre outras atividades se encarrega da 

produção dos materiais, acompanhamento e formatação do livro, sendo capaz de 

efetivar as seguintes ações: criar os modelos instrucionais do ambiente de 

aprendizagem, definir a interface gráfica do projeto; adaptar e transpor o conteúdo 

curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas conforme modelo 

definido pela instituição; identificar os objetivos referentes às competências 

cognitivas, habilidades e atitudes; validar a bibliografia, videografia, iconografia, 

audiografia, tanto básicas quanto complementares, apresentados pelo autor, 

observando questões relativas a direitos autorais; elaborar e avaliar o material 

didático,  videogravado, audiogravado, indicando correções e aperfeiçoamentos; 

autoavaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto na modalidade a distância. 
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5 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

O coordenador, subordinado ao diretor do Centro Universitário, é responsável pela 

concepção e pela garantia da qualidade acadêmica dos cursos ofertados na 

modalidade a distância, cabendo a ele: 

 Trabalhar em estreita colaboração com o Núcleo de EaD – a Coordenação 

Pedagógica e a Coordenação de Operações –, provendo a adequada 

integração entre os serviços e preservando a qualidade do ensino 

proporcionado aos alunos; 

 Elaborar as informações relativas ao curso, para publicação na web, no 

material, ou em qualquer outra mídia, sempre que necessário; 

 Coordenar o processo de dispensa de disciplinas, quando requerida pelos 

alunos; 

 Supervisionar os serviços administrativos relativos ao curso; 

 Organizar o processo de seleção de professores autores e tutores; 

 Participar, juntamente com um representante do Núcleo de EaD, das bancas 

de seleção interna e externa para escolha dos docentes;  

 Organizar e acompanhar a capacitação, em EaD e no ambiente virtual de 

aprendizagem, dos professores que atuarão nas disciplinas; 

 Elaborar, juntamente com a Coordenação Pedagógica e com os professores 

autores, o cronograma do curso, em todas as suas etapas;  

 Providenciar, com o apoio da Coordenação Pedagógica, junto aos 

professores autores, a organização e/ou elaboração do material didático, a fim 

de que os prazos estabelecidos sejam respeitados; 

 Supervisionar o cumprimento do cronograma do curso, em todas as suas 

etapas; 
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 Acompanhar, juntamente com a Coordenação Pedagógica, o trabalho dos 

professores autores e dos tutores, dando-lhes a orientação necessária; 

 Avaliar a interlocução entre os alunos e os diferentes setores (atendimento 

tecnológico, secretaria, professor tutor e coordenações), por meio do 

acompanhamento das interações efetuadas no AVA; 

 Supervisionar o processo de elaboração, diagramação, reprodução e 

distribuição das provas presenciais, provendo o cumprimento dos prazos 

estabelecidos no cronograma; 

 Estar presente em um dos polos, ou designar representante qualificado, para 

acompanhar, nas datas agendadas, a aplicação das provas presenciais; 

 Discutir com o coordenador pedagógico, professores autores e tutores as 

alterações pedagógicas que se fizerem necessárias no decorrer do curso; 

 Avaliar e validar as atividades complementares e a equivalência de 

disciplinas. 

 

5.2 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O coordenador pedagógico provê o acompanhamento pedagógico exigido na 

estruturação, na produção e no desenvolvimento de cursos e de disciplinas a 

distância. Esse suporte abrange orientações relativas a concepções de ensino e 

aprendizagem e a adequação dos conteúdos às diferentes mídias e linguagens. 

Esse profissional fornece suporte aos professores autores no que tange a elaboração 

e a avaliação de materiais didáticos para a aprendizagem a distância, a elaboração 

de atividades para o ambiente virtual, o planejamento de provas presenciais, dentre 

outros. 

Para nortear a elaboração das disciplinas, disponibiliza-se aos professores-autores 

templates que foram construídos de acordo com o modelo pedagógico adotado pela 

instituição. 
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Esse profissional é responsável, também, por preparar, juntamente com a 

coordenação de práticas educacionais, professores e tutores para atuar na 

modalidade a distância, por meio de oficinas, treinamentos e cursos de 

capacitação/atualização.  

Trabalham de forma articulada com a Coordenação Pedagógica os seguintes 

profissionais: 

 Analistas: são responsáveis por dois grandes processos produtivos 

chamados de “oferta” que consiste na produção de novas disciplinas e 

“reoferta” que consiste na manutenção das disciplinas existentes. 

 Designer Instrucional: responsável por elaborar projeto instrucional para 

cursos e disciplinas, além de orientar os professores autores sobre o 

projeto a ser desenvolvido. Deve garantir a integridade instrucional do 

projeto.  

 Ilustradores: responsáveis por transformar as ideias dos professores nas 

ilustrações de todo o material produzido, seja para o livro virtual, a 

estrutura didática ou para as atividades avaliativas (atividades no AVA e 

provas presenciais). 

 Revisores de texto: responsável por orientar a produção do material 

didático em relação à linguagem, aos gêneros dos textos, às normas da 

ABNT, bem como por fazer a revisão de todo o material disponível na web.  

 Bibliotecária: responsável por verificar direitos autorias, normalização de 

todo o material, providenciar registros ISBN (International Standard Book 

Number) para o livro virtual, criar as fichas catalográficas, etc. 

 Diagramadores: responsável pela programação visual gráfica e 

editoração de textos e imagens. 

 Produção audiovisual: equipe responsável pela produção de material 

didático, como podcasts, videoaulas, animações e dentre outros objetos 

de aprendizagem. 
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 Web designer: responsável pela produção de materiais para web, 

utilizando técnicas e suportes específicos ao projeto instrucional, 

definindo processo de navegação e linguagem a ser utilizada em cada 

projeto.  

Cabe destacar, ainda, outras funções dessa equipe de profissionais: 

 Conceber e planejar o projeto;  

 Realizar o desenho instrucional do curso em parceria com o coordenador 

pedagógico, o coordenador de operações e os demais envolvidos da 

equipe de produção;  

 Desenvolver o Guia de Estilo da instituição (imagens, áudio, fontes, cores, 

personagens, metáforas, menus);  

 Levantar e analisar as necessidades de instrução; 

 Levantar o perfil dos alunos ou usuários;  

 Avaliar e revisar o modelo e o design instrucional buscando inovar sempre 

que possível. 

 

5.3 COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES 

O núcleo de Coordenação de Operações é responsável pela replicação, 

gerenciamento e execução das disciplinas a distância no ambiente virtual de 

aprendizagem - AVA, seguindo as orientações e recomendações da Coordenação 

Pedagógica. 

Para tanto, conta com uma equipe composta por colaboradores devidamente 

treinados e capacitados a manipular os sistemas que suportam a operação da 

disciplina na modalidade virtual. Esta equipe ainda é responsável pelo suporte 

tecnológico e Help Desk aos usuários com perfil de professores, coordenadores, 

tutores. A administração e manutenção da infraestrutura tecnológica relativa ao AVA, 
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também faz parte das atribuições do núcleo de operações. 

Para uma perfeita aderência a proposta didática e pedagógica das disciplinas, 

sempre que houver necessidade de desenvolvimento de novas funcionalidades na 

plataforma EaD, este núcleo é setor responsável pela especificação, 

desenvolvimento, implantação, administração e manutenção da infraestrutura 

tecnológica, fornecida por terceiros ou desenvolvida internamente. 

Também responde pela customização do iLang e por sua integração ao Sistema 

Integrado Acadêmico-Financeiro (SIAF). Esse serviço recebe apoio do 

Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e do Núcleo de Suporte à 

Informática (NSI). 

 

5.4 PROFESSOR AUTOR 

Docente com experiência comprovada na disciplina e com pós-graduação stricto 

sensu na área, o professor autor trabalha de acordo com as diretrizes do Projeto 

Pedagógico do Curso e das orientações constantes no Guia do Professor Autor.  

No Centro Universitário UNA, os professores autores elaboram o material didático e 

livro da disciplina assumindo a organização e desenvolvimento de todo o processo 

de ensino aprendizagem. Desta maneira, espera-se do Docente um papel de fio 

condutor valorizando conteúdos, estratégias metodológicas e referenciais teóricos, 

dialogando por meio de uma perspectiva interativa no ambiente virtual possibilitando 

o envolvimento e desenvolvimento das competências e habilidades necessárias do 

egresso. 

Conta também com a assessoria da Coordenação Pedagógica da EaD, capacitada 

para trabalhar no ambiente virtual de aprendizagem. Cabe ao professor autor:  

 Planejar o curso ou a disciplina com o apoio da equipe multidisciplinar do 

Núcleo EaD, respeitando o cronograma estabelecido; 

 Selecionar e propor o conteúdo do curso ou da disciplina, explicitando o 

sistema de avaliação adotado; 
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 Elaborar o material didático previsto; 

 Aprovar o material didático revisado e diagramado, antes de sua 

publicação; 

 Acompanhar a inserção do conteúdo do curso na Internet e/ou em outras 

mídias; 

 Participar das reuniões com os tutores das disciplinas; 

 Cumprir rigorosamente os cronogramas de entrega de material e 

atividades avaliativas a distância e presenciais; 

 Revisar os conteúdos, após a primeira utilização do material, fazendo as 

alterações e adaptações necessárias; 

 Selecionar os vídeos a serem trabalhados nas disciplinas 

 Conhecer da metodologia de ensino no curso;  

 Preparar e ser responsável pelo conteúdo (de qualidade) da disciplina: 

seleção e elaboração do conteúdo do curso, articulado a atividades, 

tarefas, procedimentos pedagógicos e recursos educativos; 

 Selecionar e reunir os materiais, organizando e propondo dinâmicas; 

 Desenvolver o material didático e livro on-line da disciplina;  

 Elaborar o material dentro do design adotado pela instituição; 

 Criar os roteiros dos áudios, vídeos e animações (caso insira vídeo na 

proposta da disciplina); 

 Elaborar as atividades de ensino-aprendizagem e de avaliações da 

aprendizagem;  

 Elaborar e sequenciar os conteúdos e das atividades propostas;  
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 Revisar e corrigir a primeira versão diagramada do material didático – 

validação do material. 

 

5.5 DOCENTE TUTOR A DISTÂNCIA 

Docente com formação e experiência comprovada na disciplina em que irá atuar, o 

tutor a distância trabalha de forma articulada com o projeto pedagógico do curso e 

com o plano de ensino proposto pelo professor autor. É o profissional responsável 

por supervisionar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a participação dos 

alunos, de acordo com as orientações do Guia do Tutor e da Coordenação 

Pedagógica. São atividades básicas do tutor a distância:  

São atividades do tutor a distância:  

 Responder às questões demandadas pelos alunos, relacionadas ao 

conteúdo, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

 Corrigir as provas presenciais obrigatórios, responsabilizando-se pelo 

lançamento das notas. 

 Estimular a participação e a interatividade entre os alunos; 

 Avaliar os relatórios referentes ao desempenho dos alunos na disciplina, 

emitidos pela Coordenação de Operações; 

 Cumprir rigorosamente os cronogramas de entrega de material, 

atividades, questões de provas e notas; 

 Participar dos procedimentos de avaliação (tanto no ambiente virtual 

quanto nos encontros presenciais) e do encerramento do curso ou da 

disciplina (fechamento do diário eletrônico). 

 Fazer-se presente durante todo o período de aplicação das provas 

presenciais, conforme orientação da Coordenação do Curso; 
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 Comparecer a todos os encontros virtuais agendados e participar 

ativamente desses encontros. 

 Proporcionar aos alunos vias de contato com a instituição promotora do 

curso, incentivando-o e orientando-o quando surgirem dúvidas, 

diminuindo sua ansiedade diante dos problemas, de modo que nunca se 

sinta isolado;  

 Planejar ações tutoriais; 

 Orientar o aluno em relação a como estudar: ritmo, intensidade, local, 

necessidades, valorização da autoavaliação, consultas à instituição 

promotora do curso; 

 Auxiliar o aluno na sua adaptação ao ambiente educativo; 

 Desenvolver a autonomia e senso crítico do aluno; 

 Propor ao aluno diversas técnicas de trabalho intelectual, propiciadoras 

da aquisição de conhecimentos e habilidades; 

 Promover a interação do grupo tutorado; 

 Integrar e conduzir as intervenções, sintetizando, reconstruindo os temas 

que vão surgindo em um fórum de discussão; 

 Propor perguntas que possam ajudar os alunos a descobrir possíveis 

contradições ou inconsistências em suas contribuições nos fóruns; 

 Administrar as situações de conflito, situações de euforia, desânimos e 

rotinas; 

 Comunicar com cada aluno por e-mail, pelo ambiente virtual, não só para 

orientá-lo em relação ao estudo, mas também para verificar se há 

problemas que possam dificultar a aprendizagem, propondo-lhe soluções 

alternativas; 
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 Orientar os alunos sobre o material e aos procedimentos pedagógicos, 

além de motivá-los; 

 Manter a qualidade do pronto atendimento com o intuito de sanar e 

estimular a superação das dificuldades; 

 Atender às consultas do aluno, levando-os a atuar/interagir a maior parte 

do tempo; 

 Guiar, orientar e facilitar os alunos na utilização dos materiais fornecidos 

como fontes de informação; 

 Administrar os testes e as provas; 

 Informar e clarificar os objetivos e os conteúdos do curso; 

 Facilitar e fomentar o uso de bibliotecas, oficinas e laboratórios; assim 

como visita a museus, exposições, fábricas entre outros; 

 Propiciar que os alunos se integrem ao uso dos distintos recursos 

didáticos que a instituição promotora do curso coloca à disposição;   

 Elaborar informes tutoriais; 

 Renovar, se necessário, as metodologias de acompanhamento e tutoria 

dos alunos; 

 Averiguar as dificuldades mais frequentes dos alunos e a incidência das 

mesmas; 

 Organizar e dirigir situações de aprendizagem, ou seja, conduzir o aluno 

para o desenvolvimento de sua curiosidade; 

 Estimular a criação de comunidades virtuais de aprendizagem, ou seja, 

fomentar a discussão entre pares; 

 Encaminhar questões administrativas e técnicas ao setor responsável; 

 Monitorar as aulas no ambiente de aprendizagem; 
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 Discutir com os alunos temas nos chats e fóruns (atividades síncronas e 

assíncronas); 

 Fazer devoluções sobre o progresso dos estudantes; 

 Notificar os alunos sobre atrasos na entrega de atividades ou não 

cumprimento de quaisquer prazos; 

 Encaminhar comunicados aos alunos, alertando-os para datas 

importantes constantes do cronograma. 

 

5.6 TUTOR PRESENCIAL 

Profissional com, no mínimo, pós-graduação lato sensu, o tutor presencial trabalha na 

organização dos encontros presenciais, a fiscalização de provas, a orientação dos 

alunos no Polo de Atendimento Presencial e o acompanhamento das atividades 

presenciais, sem inferências pedagógicas. Esse profissional também ficará à 

disposição no polo, para o devido suporte ao aluno que se encontra em dificuldades 

operacionais. Os alunos receberão informações sobre esse suporte no início do 

semestre e poderão agendá-lo em datas estabelecidas pelo coordenador do curso, 

coordenador do Polo e/ou secretários do Polo de Apoio Presencial e disponibilizadas 

no AVA. São atividades do tutor presencial: 

 Criar um ambiente de aprendizagem apropriado; 

 Estabelecer regras disciplinares; 

 Ouvir e observar a reação dos alunos nos polos; 

 Esclarecer dúvidas do ambiente/processos e participar das atividades 

solicitadas; 

 Sinalizar o polo para aplicação de provas presenciais; 

 Garantir a identificação dos alunos nas provas presenciais; 
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 Apoiar os procedimentos logísticos; 

 Cuidar de detalhes técnicos; 

 Ser capaz de instalar os equipamentos;  

 Receber e distribuir material para os alunos, quando necessário; 

 Orientar os estudantes quanto ao manuseio das mídias e tecnologias 

utilizadas no curso; 

 Aplicar avaliações presenciais; 

 Disponibilizar a tecnologia e os recursos de acordo com as solicitações do 

tutor a distância, quando necessário. 

 

5.7 MONITOR EM EAD 

São atividades do monitor em EaD: 

 Auxiliar o aluno em sua adaptação ao ambiente educativo. 

 Contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico do 

aluno, incentivando-o e orientando-o quando surgirem dúvidas técnicas, 

diminuindo a ansiedade dele diante dos contratempos.  

 Incentivar a participação dos alunos nas atividades propostas. 

 Manter a qualidade do pronto atendimento. 

 Identificar os alunos que não estão realizando as atividades e tampouco 

acessando a plataforma. Entrar em contato conforme a seguinte rotina: 

primeira semana – e-mail; segunda semana – telefone.  

 Desenvolver a autonomia e o senso crítico do aluno, incentivando-o e 

orientando-o quando surgirem dúvidas técnicas, fazendo com que ele se 

sinta acompanhado em seu processo de aprendizado. 
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5.8 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

Todos os cursos do Centro Universitário UNA possuem o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), constituído por um grupo de docentes de cada curso, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. O NDE é 

constituído pelo coordenador do curso, por mais 4 (quatro) docentes do curso. São 

atribuições do NDE: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (licenciatura e bacharelado) e do 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, além de outras 

recomendações preconizadas pela legislação vigente; 

 Zelar pela criação, implantação, acompanhamento e atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso; 

 Elaborar, orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades 

interdisciplinares do curso; 

 Sugerir formas de incentivo, convênios, parcerias ou outras atividades 

necessárias para o desenvolvimento e a consolidação do curso; 

 Sugerir formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do curso; 

 Elaborar, implementar e acompanhar a política de egressos do curso; 

 Propor ações de melhoria do curso com base nos relatórios de 

autoavaliação da instituição. 
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5.9 COLEGIADO DE CURSO - COLEC 

Para cada curso há um Colegiado de Curso, composto pelo Coordenador do Curso, 

por quatro representantes do corpo docente e um do corpo discente, que tem por 

atribuição cuidar do funcionamento do curso, discutindo seu  projeto pedagógico, os 

planos de ensino, o perfil do egresso; elaborar propostas de regulamentação para 

estágios, trabalho de conclusão de curso, atividades complementares; acompanhar 

a realização de projetos de extensão e interdisciplinares, além de apreciar 

requerimentos de alunos, de natureza didático-pedagógica. 

De acordo com Regimento Interno do Centro Universitário UNA, são atribuições do 

Colegiado de Curso: 

I. Orientar e fiscalizar o funcionamento didático-pedagógico do curso, 

respeitando as decisões do Núcleo Docente Estruturante - NDE e dos órgãos 

colegiados superiores; 

II. Responsabilizar-se pela supervisão e pela orientação técnico-científica e 

pedagógica do trabalho de seus professores, no ensino, na pesquisa e na 

extensão, observando as recomendações dos demais órgãos envolvidos; 

III. Manifestar-se, quando solicitado, sobre a distribuição dos encargos didáticos 

aos docentes do curso, observando as normas institucionais e a legislação 

em vigor; 

IV. Manifestar-se, quando solicitado, sobre admissão, dispensa e licenciamento 

de seu pessoal docente ou técnico-administrativo, quando for o caso; 

V. Propor, ao Diretor do Instituto, a modificação de regime de trabalho dos 

docentes; 

VI. Discutir permanentemente com o NDE o perfil do egresso e suas 

competências e habilidades; 

VII. Decidir, em grau de recurso, as questões que lhes são atinentes, conforme 

previsto neste Regimento; 
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VIII. Aprovar, acompanhar e supervisionar a participação do curso nos projetos de 

pesquisa, de extensão ou de responsabilidade social; 

IX. Aprovar, acompanhar e supervisionar a participação do curso no programa de 

iniciação científica; 

X. Promover periodicamente a avaliação do curso, isolada ou em conjunto com 

os programas de avaliação institucional, traçando planos de ação com base 

nos resultados da avaliação; 

XI. Apreciar, quando solicitado pelo coordenador ou órgão colegiado superior, os 

requerimentos de natureza didático-pedagógica, dos alunos; 

XII. Aprovar a proposta orçamentária elaborada pelo coordenador; 

XIII. Incentivar a participação dos docentes em programas de capacitação internos 

ou externos; 

XIV. Designar comissões examinadoras de concursos destinados ao provimento 

de vagas do corpo docente; 

XV. Manifestar-se previamente sobre acordos, parcerias e convênios, projetos de 

prestação de serviços a serem executados por professores envolvendo a 

Instituição, bem como sobre a realização de eventos de caráter cultural e 

científico próprios da educação superior. 

 

5.10 PLANOS DE CARREIRA, CORPO DOCENTE E POLÍTICAS DE 

QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

O Centro Universitário UNA oferece o mesmo plano de carreira da modalidade 

presencial aos profissionais que atuarão na modalidade a distância. 

O Corpo Docente do Centro Universitário UNA é constituído de:  

I. Professores/Tutores Titulares 

II. Professores/Tutores Adjuntos 
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III. Professores/Tutores Assistentes 

IV. Professores/Tutores Auxiliares 

V. Professores/Tutores Visitantes 

O provimento na classe de professor é feito por portador de, no mínimo, diploma de 

especialização, observando-se os títulos e provas e/ou avaliações de didática e 

conhecimento, conforme enquadramento do Plano de Carreira docente. Professores 

de reconhecida competência poderão ser contratados como professores visitantes, 

por proposição do Centro Universitário UNA e aprovação da Diretoria. 

O Programa Desenvolvimento de Docentes inclui oferta de cursos de atualização, de 

métodos e técnicas de ensino e incentiva a participação em congressos, simpósios, 

seminários, oficinas de capacitação e cursos diversos.  

O Centro Universitário UNA busca investir no aprimoramento didático de seus 

professores, oferecendo-lhes conhecimentos adicionais e desenvolvimento de 

habilidades que possam melhor orientá-los na condução das atividades 

pedagógicas. O intuito é capacitar os professores para que possam fazer tanto da 

sala de aula quanto no ambiente virtual de aprendizagem espaços de conhecimento 

um ambiente agradável, tornando o aprendizado mais prazeroso e obtendo melhores 

resultados dos alunos. 

Merecem destaque as seguintes diretrizes e programas do Centro Universitário UNA: 

 Postura educadora 

 Filosofia da instituição 

 Interdisciplinaridade e aprendizagem significativa 

 Didática 

 Condução de grupos 

 Curso Propedêutico e atividades inovadoras desenvolvidas por nossos 

professores 
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 Elaboração de itens de prova 

 Filosofia para o hoje e o amanhã 

 Para entender os sintomas do homem contemporâneo 

 Educação e sustentabilidade 

 Avaliação do desempenho discente 

 Planejamento 

 Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 Novas tecnologias  

 Treinamento AVA 

 Gestão empreendedora  

 Cultura Surda e Educação para Surdos 

 Língua Brasileira de Sinais - Libras para Professores 

O programa de capacitação docente está direto ou indiretamente ligado, ao processo 

de Avaliação do Desempenho do Docente, que compõem, com outros 

procedimentos, a Avaliação Institucional do Centro Universitário UNA. Com o 

resultado de sua avaliação, cada professor define, com o coordenador de curso, 

quais ações de capacitação poderão lhe ajudar a desenvolver determinadas 

competências. 

Essas ações são analisadas, e nova etapa de capacitação será programada, 

proporcionando aos professores: 

 vivência de práticas pedagógicas alternativas relacionadas ao uso de 

material didático diferenciado; 

 troca de experiências relativas à prática pedagógica entre os docentes; 

 diferentes possibilidades de abordagem do ensino. 
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Como oportunidade de ampliação da formação acadêmica, o Centro Universitário 

UNA também conta com ajuda de custo para docentes e discentes para 

apresentação de trabalhos acadêmicos em congressos nacionais e internacionais. 

Além disso, todo professor recém-admitido deve participar de um treinamento de 

integração denominado “Boas-Vindas e Sistemas”, nos primeiros 15 dias após 

admissão na IES. Além deste treinamento, todo professor (Novato e Veterano) é 

convidado a participar do Simpósio dos Professores, que ocorre no início dos 

semestres letivos. 

Os critérios para a seleção do candidato-docente para programas stricto sensu são: 

 ter prestado serviços à Instituição, por, pelo menos 2 (dois) anos letivos; 

 ter a carta de aceitação em programa de Instituição de nível de excelência, 

em área de formação de interesse da Faculdade;  

 ter demonstrado competência profissional e responsabilidade didática, 

pedagógica e administrativa;  

 ter interesse manifesto de se fidelizar à instituição;  

 estar em franca produção intelectual na sua área de atuação acadêmica. 

O processo de concessão de bolsas segue as seguintes etapas: 

1. Apresentação de solicitação, por parte do candidato, mostrando 

obediência aos critérios de concessão de licença ou bolsa de capacitação; 

2. Indicação do candidato, pelo respectivo Diretor, observados os critérios 

de concessão de licença ou bolsa de capacitação, os aspectos de 

qualidade, conveniência e exequibilidades acadêmica e temporal do 

programa e custos envolvidos; 

3. Verificação e análise da conveniência do pedido, tendo por base os 

aspectos citados em 1 e 2, anteriormente, por comissão especialmente 

designada. 
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6. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA 

É de responsabilidade da equipe de produção o desenvolvimento dos materiais 

didáticos disponibilizados para os alunos. Atualmente, a produção das disciplinas a 

distância do Centro Universitário UNA utiliza os seguintes objetos de aprendizagem:  

 Livro Virtual: o livro da disciplina contempla todo o conteúdo proposto na 

ementa do curso e é disponibilizado on-line. 

 Estrutura Didática: esse objeto de aprendizagem foi estruturado por 

unidade e contempla os objetivos a serem alcançados, o conectando ao 

assunto (introdução ao tema), o apreendendo que consiste na 

abordagem do conteúdo de forma mais dinâmica e interativa a partir de 

diferentes recursos de aprendizagem, tais como infográficos, ilustrações, 

tirinhas, vídeos curtos, animações, podcasts, dentre outros, além das 

atividades avaliativas organizadas em questionários objetivos e fóruns de 

discussão. 

 Videoaulas: vídeos de até 30 minutos por unidade com abordagem do 

conteúdo. 

A seguir, a representação de como se dá o fluxo de produção dos materiais didáticos 

citados: 
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Figura 9 - Fluxo de Produção 

 

Fonte: Elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 

 

Ressalta-se que o controle e o acompanhamento da produção é realizado pelo 

Sistema de Solicitações EaD. Trata-se de um sistema desenvolvido internamente pela 

equipe de DTI (Departamento de Tecnologia da Informação). Esse sistema é utilizado 

pelas áreas envolvidas e abrange todas as etapas do processo produtivo.  

O sistema é subdividido em três grandes áreas:  

 Cronograma de disciplinas: após a contratação do professor autor, 

inicia-se o processo de produção com a criação da disciplina no sistema 

de solicitações. Nessa tela, registra-se especificidades da disciplina, dados 

do professor autor, indica-se a DI (Design Instrucional) que acompanhará 
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o professor autor, o tipo de produção (interna ou externa), dados 

financeiros e cronograma aprovado pelo professor para elaboração da 

disciplina. Nesse ambiente realiza-se, também, o registro dos materiais 

entregues pelo professor ao longo da produção conforme figura a seguir. 

 

Figura 10 - Cronograma de Disciplinas 

 

Fonte: elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 
 

 Solicitações: após a inclusão da disciplina, as DI’s iniciam o processo de 

produção a partir da abertura de um formulário no sistema. Esse formulário 

busca informações da disciplina já inseridas no cronograma. Nele é 

possível direcionar a produção para outras áreas, passando assim, por 
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todas as etapas do processo produtivo. Esse percurso é todo registrado 

pelo sistema, dessa forma é possível acompanhar tempo de produção em 

todas as etapas do processo registradas em um histórico de produção, 

conforme figura a seguir. 

 

Figura 11 - Solicitações EaD 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNA 
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 Relatório: as duas etapas citadas anteriormente podem ser 

acompanhadas por meio de relatórios facilitando assim a gestão de todo o 

processo produtivo, bem como gerar indicadores. 

 

6.1 Logística 

A impressão, seleção e embalagem das provas distribuídos pelo Instituto UNA de 

Educação a Distância, bem como o seu controle e distribuição, quer seja para os 

polos, quer seja diretamente para o endereço do aluno, são administradas e 

monitoradas com o apoio do sistema SGP (Sistema de Gestão de Provas), o qual é 

alimentado pelos sistemas de matrícula, envolvendo dinamicamente todos os atores 

de toda a cadeia logística (fornecedores e colaboradores). Através de sistema, é 

possível criar de forma colaborativa (professores, coordenadores, revisores, 

pedagogos) cada item de prova, bem como gerar modelos de provas para os eventos 

presenciais. O processo de geração de cadernos de provas, encaminhamento de 

provas para impressão, importação de gabaritos de repostas dos alunos, correção e 

divulgação de notas, também constituem partes das funcionalidades do SGP. 

O setor de logística controla a distribuição dos materiais e documentos cadastrando 

os dados de postagem (descrição do material, data de envio e número do 

rastreamento). É responsabilidade desse setor:  

 Recepção, conferência e estoque de materiais;  

 Embalagem, envio e transporte de livros, documentos e equipamentos;  

 Envio dos malotes;  

 Controle dos envios e retornos de materiais (livros, instrumentos de 

avaliação, documentos e equipamentos) pelos Correios e/ou pelo malote;  

 Envio dos livros aos tutores a distância;  

 Controle dos envios e coletas das atividades de avaliação presencial;  
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 Atendimento ao protocolo.  

É disponibilizado para no AVA o material didático das disciplinas dos cursos 

ofertados na modalidade a distância. Esse material é produzido e editado pela 

própria instituição, considerando sempre o uso da linguagem dialógica.  
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7. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

Para que a infraestrutura oferecida seja adequada para atender os objetivos de 

excelência propostos pela instituição, os gestores devem continuadamente propor 

melhorias e atualização de recursos didáticos/pedagógicos. É importante que os 

gestores, corpo docente e colegiados a partir de algumas ações e dos dados da 

avaliação institucional que expressam a visão dos alunos em relação à infraestrutura 

planejem continuadamente adequação e melhorias nos recursos. São estratégias 

realizadas em relação à infraestrutura e recursos didático pedagógicos: 

 Avaliação a cada semestre as instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do curso e necessidades de aquisição de livros assinatura 

de periódicos e materiais especiais indispensáveis ao desenvolvimento de 

seu curso; 

 Elaboração do plano de investimentos para o curso; 

 Acompanhamento e aquisição de materiais e implementações na 

estrutura do curso. 

Os laboratórios atendem adequadamente à quantidade de equipamentos relativa ao 

número de usuários, à acessibilidade, à velocidade de acesso à Internet, à rede Wi-

Fi, à política de atualização de equipamentos e softwares e à adequação do espaço 

físico. 

 

7.1 Instalações acadêmicas 

A UNA conta, atualmente, com sete (7) campi situados na cidade de Belo Horizonte, 

destinados ao desenvolvimento de suas atividades acadêmico-administrativas. São 

eles: 

 Campus Aimorés (Sede Administrativa): Rua Aimorés, 1451, Lourdes. 

 Campus Barreiro: Rua Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro. 
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 Campus Barro Preto: Rua Goitacazes, 1159, Barro Preto. 

 Campus Guajajaras: Rua Guajajaras, 175, Centro. 

 Campus Liberdade: Rua da Bahia, 1764, Lourdes. 

 Campus Linha Verde: Av. Cristiano Machado, 11157. 

 Complexo João Pinheiro: Av. João Pinheiro, 508 e 515, Centro. 

A instituição dispõe de laboratórios de informática, equipados com modernos 

computadores, acesso à Internet e softwares de primeira linha, para trabalhos de 

pesquisa e prática acadêmica, treinamento e produção de trabalhos, destinados a 

alunos regularmente matriculados, professores e funcionários. O usuário deve possuir 

login e senha de acesso, que são fornecidos pelo setor de Gestão de Informática. Além 

disso, a UNA possui diferentes e modernos laboratórios específicos, que atendem 

alunos dos cursos de Engenharia, Logística, da área de Saúde e de Comunicação 

Social, imprimindo maior qualidade aos cursos e excelente oportunidade prática aos 

alunos. 

O setor de Bibliotecas do Centro Universitário UNA é formado por várias unidades, 

todas informatizadas pelo Sistema Pergamum, que possibilita aos usuários respostas 

e atendimentos ágeis e precisos em suas pesquisas. O acervo possui publicações não 

só da bibliografia das disciplinas, como livros de consulta interna, dicionários, 

enciclopédias, periódicos, jornais, mapas e materiais audiovisuais especializados nas 

áreas de atuação das unidades. As bibliotecas oferecem ainda o acesso à base de 

dados Ebsco, entre outras como Scielo, BVS, Periódicos CAPES Acesso Livre, BDTD, 

Domínio Público e Livre, contendo os mais importantes periódicos nacionais e 

internacionais de todas as áreas do conhecimento. O acesso ao acervo é aberto ao 

público interno e em cada unidade - campus ou Polos – é destinado espaço específico 

a multimeios, leitura e reuniões. O empréstimo é facultado a alunos, professores e 

colaboradores administrativos. 

A biblioteca da Unidade Sede do NEAD está localizada no Campus Barro Preto. Os 

materiais adquiridos serão catalogados e processados pela Biblioteca Sede e 

distribuídos através de malote para as Bibliotecas dos Polos. Nosso acervo está 
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totalmente inserido no sistema Pergamum, com possibilidade de acesso à base de 

dados local e remoto (pelos polos), para consulta (autor, título, assunto e booleana), 

reserva, renovação on-line e acesso à base de dados. 

 

7.2 Polos de atendimento presencial  

Polo Aracaju 

Aracaju possui 579.563 habitantes e conta com 2 Instituições de ensino superior (IES) 

pública e 11 Privadas. A cidade tem uma população em idade escolar de 124.487 

alunos, conforme dados do IBGE, 2012, sendo que 25.660 estão no ensino médio 

(MEC/INEP, 2011). Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de 

matriculados no ensino médio representa, 4,4% da população (IBGE, 2012). 

Polo Araçatuba 

Araçatuba possui 183.441 habitantes e conta com 2 IES Públicas e 4 Privadas. A 

cidade tem uma população em idade escolar de 33.678 alunos, conforme dados do 

IBGE, 2012, sendo que 7.750 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio 

representa, 4,1% da população (IBGE, 2012). 

Polo João Pessoa 

João Pessoa possui 742.478 habitantes e conta com 2 IES Pública e 4 Privadas. A 

cidade tem uma população em idade escolar de 33.678 alunos, conforme dados do 

IBGE, 2012, sendo que 7.750 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio 

representa, 4,2% da população (IBGE, 2012). 

Polo Campinas 

Campinas possui 1.088.611 habitantes e conta com 1 IES pública estadual e 15 

privadas. A cidade tem uma população em idade escolar de 205.244 alunos, conforme 

dados do IBGE, 2012, sendo que 42.995 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 
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2011). Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino 

médio representa, 2,9% da população (IBGE, 2012). 

Polo Santos 

Santos possui 419.757 habitantes e conta com 1 IES pública estadual e 8 privadas. A 

cidade tem uma população em idade escolar de 69.543 alunos, conforme dados do 

IBGE, 2012, sendo que 15.694 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio 

representa, 3,7% da população (IBGE, 2012). 

Polo Sorocaba 

Sorocaba possui 593.775 habitantes e conta com 1 IES pública estadual e 10 privadas. 

A cidade tem uma população em idade escolar de 123.338 alunos, conforme dados 

do IBGE, 2012, sendo que 28.609 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio 

representa, 4,8% da população (IBGE, 2012). 

Polo Campo Grande 

Campo Grande possui 796.252 habitantes e conta com 2 IES Públicas e 9 privadas. 

A cidade tem uma população em idade escolar de 174.857 alunos, conforme dados 

do IBGE, 2012, sendo que 35.106 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio 

representa, 4,0% da população (IBGE, 2012). 

Polo Belo Horizonte 

Belo Horizonte possui 2.375.444 habitantes e conta com 5 IES Públicas e 54 privadas. 

A cidade tem uma população em idade escolar de 450.293 alunos, conforme dados 

do IBGE, 2012, sendo que 104.951 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 

2011). Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino 

médio representa, 4,4% da população (IBGE, 2012). 
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Polo Formiga 

Formiga possui 65.064 habitantes e conta com 1 IES pública e 1 privada. A cidade tem 

uma população em idade escolar de 12.796 alunos, conforme dados do IBGE, 2012, 

sendo que 2.950 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). Além disso, é 

importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio representa, 

4,5% da população (IBGE, 2012). 

Polo Juiz de Fora 

Juiz de fora possui 517.872 habitantes não conta com 2 IES pública e 11 privadas. A 

cidade tem uma população em idade escolar de 100.118 alunos, conforme dados do 

IBGE, 2012, sendo que 19.919 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). 

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio 

representa, 3,8% da população (IBGE, 2012). 

Polo Viçosa  

Viçosa possui 72.244 habitantes não conta com 1 instituição de ensino superior 

pública e 3 privadas. A cidade tem uma população em idade escolar de 15.038 alunos, 

conforme dados do IBGE, 2012, sendo que 3.654 estão cursando o ensino médio 

(MEC/INEP, 2011). Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de 

matriculados no ensino médio representa, 5,1% da população (IBGE, 2012). 

Polo Contagem 

Contagem possui 603.442 habitantes não conta com 7 IES privada. A cidade tem uma 

população em idade escolar de 128.578 alunos, conforme dados do IBGE, 2012, 

sendo que 24.354 estão cursando o ensino médio (MEC/INEP, 2011). Além disso, é 

importante ressaltar que a quantidade de matriculados no ensino médio representa, 

4,0% da população (IBGE, 2012). 

Os números da educação dos municípios que são polos do Centro Universitário UNA 

demonstram grande potencial para a criação de novas vagas de ensino superior, 

inclusive na modalidade à distância.  
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Polo Belo Horizonte – Barro Preto 

Dando ênfase à Região Sudeste, destaca-se o estado de Minas Gerais, que possui 

estimativa de população de 19.855.332 habitantes em 2012, conforme dados do IBGE, 

2012. A região Central é a mais populosa do Estado, com mais de 7 milhões de 

habitantes, seguida do Sul de Minas (2,6 milhões) e Mata (2,2 milhões). O menor 

contingente de moradores está no Noroeste de Minas, que tem 355 mil pessoas.  

Dentre os 853 municípios de Minas Gerais, merece destaque Belo Horizonte que, de 

acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, tinha uma população de 2.375.444 

habitantes, sendo a sexta cidade mais populosa do país.  

Belo Horizonte é o centro da chamada Grande BH, atingindo os municípios de 

Contagem, Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Ibirité, Vespasiano e 

Sabará. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi criada no ano de 1973 

e atualmente é constituída por 34 municípios, sendo a terceira maior aglomeração 

urbana do Brasil, com 4.882.997 habitantes (IBGE, 2010). Seu Produto Interno Bruto 

(PIB) somava em 2005 cerca de 62,3 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 

45% pertenciam ao município de Belo Horizonte. 

Em relação ao Ensino Superior, Belo Horizonte possui 5 Instituições Públicas e conta 

com 54 Instituições Privadas. A Cidade possui uma população em idade escolar de 

450.293 alunos conforme dados do IBGE, 2010. Pela FIGURA 15 é possível observar 

os números do município quando comparados ao Estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste e Brasil. 

De acordo com dados do MEC/INEP (2011), Belo Horizonte possuía um total de 

104.951 alunos matriculados no ensino médio em 2010. Na tabela a seguir, é possível 

verificar os números da cidade em relação ao total de matriculados e compará-los com 

o estado de Minas Gerais e Brasil. 
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Matrículas no ano de 2010 

 

Fonte: MEC/INEP, 2010. 

A quantidade de matriculados no ensino médio representa 4,4% da População (dados 

de 2012), nesse contexto, percebe-se um público potencial para o Ensino Superior e 

a necessidade de ampliação das Instituições de Ensino Superior na cidade, com 

abertura de novas vagas e, principalmente, o curso de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos para atender à demanda instalada, o crescimento e o novo 

cenário competitivo da região.  

Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do Brasil, com 1,38% do PIB nacional, atrás 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília (IBGE, 2012). A capital tem 77.454 sedes de 

empresas legalizadas. Segundo dados do IBGE (2010), a rede urbana de influência 

exercida pela cidade no resto do país abrange 9,1% da população e 7,5% do PIB 

brasileiro. A influência é percebida em 698 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e de 

Minas Gerais. O município também está entre os sete municípios com a melhor 

infraestrutura do país.  

Belo Horizonte é caracterizada pela predominância do setor terciário em sua 

economia. Mais de 80% da economia do município se concentra nos serviços, com 

destaque para o comércio, serviços financeiros, atividades imobiliárias e 

administração pública. Com um diversificado setor de comércio e de prestação de 

serviços e contando com uma desenvolvida rede de hotéis, restaurantes e agências 

bancárias, Belo Horizonte é um dos principais polos de turismo de negócios do país, 

sediando importantes eventos nacionais e internacionais. 

No âmbito desse mercado competitivo, com olhares para o estado de Minas Gerais, 

se destaca como a segunda maior em população e densidade demográfica. Esse 

aumento crescente retroalimenta o crescimento do setor industrial que, por sua vez, 

demanda mais e mais serviços de apoio. De acordo com a ONU, em 2008 a população 
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que vive em centros urbanos superou as que vivem em áreas rurais pela primeira vez 

na história. Estima-se que em 2025, 61% das pessoas viverão em áreas urbanas. 

Comparativo demográfico entra as principais cidades de Minas Gerais 

CIDADE 
ÁREA 
(km2) 

POPULAÇÃO 2013 (*) 
DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 
(habitante/km2) 

PERÍMETRO 

Belo Horizonte 331 2.479.175 7.167,00 121,89 

Contagem 195 637.961 3.090,33 84,46 

Betim 346 406.474 1.102,80 106,11 

Juiz de Fora 1.437 546.125 359,59 s/d 

Uberlândia 4.116 646.673 146,78 s/d 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. (*) População estimada para 2013 – dados do IBGE 

Outro fator relevante é o crescimento do PIB da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte superior ao das Regiões Metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Gráfico 1 - Evolução do PIB das Regiões Metropolitanas 

 

 

 

Fonte: Ipeadata e IBGE 

Fica evidente, no cenário apresentado, que a educação profissionalizante é 

necessária e apresenta demanda crescente no município de Belo Horizonte, aqui 

representada pelo curso de Tecnologia em Gestão Financeira. 

Com este contexto, a criação do Curso Superior de Tecnologia possibilita agilidade e 

qualidade na formação de graduados em educação profissional, ligados diretamente 

ao mundo do trabalho, viabilizando o aporte de recursos humanos necessários à 

competitividade do setor produtivo, ao mesmo tempo, em que as oportunidades de 
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novos empreendimentos e de novas formas de capacitação profissional são 

ampliadas.  

O Polo Sede possui uma sala de videoconferência para reuniões administrativas e 

Tutores a distância.  

Todos os espaços acadêmicos do Centro Universitário UNA são cobertos por rede 

wireless, que permite à comunidade acadêmica desenvolver trabalhos de pesquisa 

em seus próprios computadores, inclusive nas salas de aula e biblioteca. 

O Campus Sede possui 11 Laboratórios de Informática. Os laboratórios, além de 

propiciarem ambiente para a aprendizagem das ferramentas computacionais 

propriamente ditas, funcionam como salas de aula informatizadas, nas quais alunos e 

professores desenvolvem atividades acadêmicas relacionadas aos diversos 

conteúdos com acesso pleno e ininterrupto à Internet. 

As salas de Coordenação de Polo, secretaria, tutoria, laboratório e biblioteca dão 

suporte ao planejamento, gestão dos cursos a distância, com infraestrura garantindo 

o padrão de qualidade.  

 

7.3 Instalações Gerais 

7.3.1 Espaço Físico do Curso 

Os espaços físicos utilizados pelo curso são constituídos por infraestrutura adequada 

que atende às necessidades exigidas pelas normas institucionais, diretrizes do curso 

e órgãos oficiais de fiscalização pública.  

As instalações da IES possuem dimensões adequadas à quantidade de alunos, 

equipamentos atualizados e em número suficiente para as atividades acadêmicas, 

conservação, iluminação, limpeza, acústica, ventilação, acessibilidade e comodidade 

ótimas para o pleno funcionamento da instituição. Todos os espaços da IES possuem 

cobertura Wi-Fi. As dependências encontram-se dentro do padrão de qualidade 

exigido pela Lei de Acessibilidade nº 13.146/2015, sendo que o acesso às salas de 

aula, bem como a circulação pelo campus são sinalizados por pisos táteis e 
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orientação em braile. Há rampas ou elevadores em espaços que necessitam de 

deslocamento vertical. 

A infraestrutura compõe-se dos seguintes espaços: 

 

7.3.1.1 Sala de Aula 

As salas de aula possuem estrutura física adequada para os usuários e para as 

atividades exercidas. Todas as salas têm acústica adequada, são contempladas com 

janelas grandes, ventiladores, projetores multimídia, estação de trabalho completa 

para o professor, lousa branca e quadro de aviso. As salas são limpas três vezes ao 

dia e dispõem de lixeiras em seu interior e nos corredores. Todos os andares 

possuem pontos de acesso de rede wireless, possibilitando cobertura em todas as 

salas de aula do campus. 

As instalações estão de acordo com a legislação vigente quanto ao atendimento de 

pessoas com deficiência. 

 

7.3.1.2 Instalações Administrativas 

As instalações administrativas são adequadas para os usuários e para as atividades 

exercidas; possuem iluminação e ventilação artificial e natural. Todos os mobiliários 

são adequados para as atividades; as salas são limpas três vezes ao dia e dispõem 

de lixeiras em seu interior e nos corredores. 
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7.3.1.3 Instalações Administrativas 

A sala de professores do Centro Universitário UNA compõe-se de espaços para 

reunião, gabinetes de trabalho. A sala possui 135 m² com excelente limpeza, 

iluminação, ar condicionado, acessibilidade, conforto e comodidade. A sala é 

equipada com data-show, telão, lousa, quadro de avisos, 05 mesas grandes, 02 

bancadas, 60 cadeiras, sofás, poltronas, 108 escaninhos e 4 computadores 

destinados ao uso comum dos docentes.  

 

7.3.1.4 Instalações para a Coordenação de Curso 

O espaço de trabalho da coordenação não se restringe à sala da coordenação e 

direção, engloba também os sistemas desenvolvidos pela própria IES para gestão 

do curso, bem como os serviços de apoio acadêmico e os demais órgãos colegiados. 

O espaço da coordenação é de 180 m² com 9 postos de trabalho individuais para 

coordenadores, 2 postos para triagem de atendimento e agendamento de horários e 

8 postos para equipe administrativa. A sala possui uma impressora multifuncional a 

laser de alta performance, mobiliário próprio e ar condicionado. 

O campus conta com mais duas salas para reuniões e atendimentos individualizados 

aos discentes e docentes que ficam anexas à coordenação. 

Os coordenadores, diretores e demais funcionários técnico-administrativos da IES 

contam ainda com o sistema Lync de comunicação (um chat) que permite a 

comunicação de forma rápida e eficaz para a resolução dos problemas do cotidiano, 

o que permite, em uma análise sistêmica e global, o atendimento aos alunos e 

professores. 

Ressalta-se que, além dos atendimentos individuais presenciais que podem ser 

agendados na coordenação, os alunos podem se comunicar com os coordenadores 

por meio do e-mail ou do “fale com o coordenador”. Esses canais de comunicação 

do tipo “fale com” existem também para todos os setores de apoio ao discente: 

tesouraria, CAA – Centro de Atendimento ao Aluno, Biblioteca, etc. 
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7.3.1.5 Instalações para os Docentes de Tempo Integral 

As instalações para professores TI docentes em tempo integral atendem, de maneira 

sistêmica e global, os aspectos de disponibilidade de equipamentos de informática 

em função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

7.3.1.6 Auditório 

No polo Barro Preto, o espaço destinado para conferência tem 120 metros quadrados 

de área total e capacidade para aproximadamente 120 pessoas. O local apresenta 

iluminação e ventilação tanto natural como artificial. A acústica é adequada. O 

mobiliário é suficiente para as atividades de conferência. 

 

7.3.1.7 Laboratórios de Informática 

O Campus Barro Preto possui 11 laboratórios de informática, equipados com 

modernos computadores, acesso à Internet e softwares de primeira linha, para 

trabalhos de pesquisa e prática acadêmica, treinamento e produção de trabalhos, 

destinados a alunos regularmente matriculados, professores e funcionários. O 

usuário deve possuir login e senha de acesso, que podem ser fornecidos pelo NSI – 

Núcleo de Suporte à Informática. 

Para a manutenção dos equipamentos dos laboratórios, são utilizados os termos de 

garantia, no período em que estiver em vigor, sendo feito, em seguida, contrato de 

manutenção com empresa especializada. Mantem-se ainda, na unidade, técnico de 

suporte, capaz de solucionar problemas do dia a dia. 

Os laboratórios são utilizados: 

a. Por professores e alunos, para a realização de trabalhos acadêmicos; 

b. Pela administração, para a realização de trabalhos técnicos; 
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c. Para a promoção de cursos de informática (treinamentos); 

d. Para ações de extensão social. 

O Centro Universitário UNA é coberto por rede Wi-Fi, o que permite que os alunos 

desenvolvam trabalhos de pesquisa em seus próprios computadores em todo o 

Campus, inclusive nas salas de aula e biblioteca. 

Os laboratórios, juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros 

ambientes, apoiam o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de tecnologia 

de informação na rotina de trabalho de professores e aluno. 

 

7.4 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

A IES possui o setor SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

e em Medicina do Trabalho), mais conhecido como Segurança do Trabalho, que 

figura como uma das áreas do Departamento Pessoal da instituição. 

O SESMT é responsável pelas seguintes atividades: 

a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do 

trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 

máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali 

existentes. 

b) Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação 

do risco e este persistir, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI. 

c) Colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e 

tecnológicas da empresa. 

d) Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento das 

NR (Normas Regulamentadoras) aplicáveis às atividades executadas pela 

empresa e/ou seus estabelecimentos. 
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e) Manter-se permanente relacionamento com a CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes), valendo-se ao máximo de suas observações, além 

de apoiá-la, treiná-la e atendê-la. 

f) Promover a realização de atividades de conscientização, educação e 

orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais, tanto por meio de campanhas, quanto de programas 

de duração permanente. 

g) Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e 

doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. 

h) Analisar e registrar todos os acidentes ocorridos na empresa ou 

estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença 

ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e/ou da 

doença ocupacional e os fatores ambientais. 

i) Desenvolver plano de segurança do trabalho, analisando e determinando 

agentes agressivos, além de apontar soluções e formas adequadas para se 

evitar ocorrência de sinistros e acidentes. 

j) Acompanhar peritos em diligências oficiais. 

 

7.5 Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência  

Além do que propõe a legislação, por ter a diversidade humana como um valor, o 

Centro Universitário UNA assume seu compromisso com a inclusão social efetuando 

mudanças fundamentais não apenas na adequação do espaço físico, mas, 

sobretudo, no desenvolvimento de atitudes de sua comunidade, por entender que 

são as ações concretas e formativas que efetivamente contribuem para a construção 

de um novo tipo de sociedade. 

Nesse sentido, a gestão propôs, como metas no seu PDI, a reserva de vagas de seu 

corpo técnico-administrativo a pessoas com deficiência/mobilidade reduzida, ao 

mesmo tempo em que, com relação à infraestrutura da IES, implantou equipamentos 

para melhor atender às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Muitas obras 

e adaptações foram planejadas e realizadas nas instalações, com vistas a atender 
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às necessidades de locomoção e conforto, como rampas de acesso; banheiros com 

barras de apoio; pia e espelho adequadamente instalados, piso tátil, portas com 

metragem de acordo com normas específicas, garantido a total acessibilidade no 

campus. 

 

7.6 EQUIPAMENTOS 

7.6.1 Acesso aos Equipamentos de Informática pelos Docentes e Discentes 

A IES possui laboratórios de informática, tanto de acesso livre como laboratórios 

específicos dos cursos. Tais espaços são equipados com modernos computadores, 

acesso à internet e softwares atuais e adequados para trabalhos de pesquisa e 

prática acadêmica, treinamento e produção de trabalhos, destinados a alunos 

regularmente matriculados, professores e funcionários. Os usuários possuem login 

e senha de acesso, fornecidos pela Gestão de Informática, e os laboratórios estão 

disponíveis durante todo o horário de funcionamento do campus. 

 

7.6.2 Rede de Comunicação Internet 

O Centro Universitário UNA possui rede de comunicação (internet e intranet) 

disponível a todos os discentes, docentes e colaboradores administrativos em todos 

os campi por meio de seus laboratórios e terminais disponibilizados nas bibliotecas 

e salas dos professores. Além disso, a rede da instituição possui acesso sem fio (Wi-

Fi), fornecendo mobilidade e flexibilidade aos alunos, docentes e demais 

colaboradores. 

 

7.7 RECURSOS DE TIC – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA) 

A base da infraestrutura de comunicação entre a gestão do Núcleo EaD e os 

dispositivos provedores dos serviços web está sedimentada sob um link redundante 
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de comunicação de 100Mbps cada, implementado por meio de um canal circular de 

fibra ótica, entre a base de operações da EaD (campus Barro Preto) e o provedor de 

acesso à Internet Ativas Datacenter. A disponibilidade do serviço (SLA) está acordada 

em 99,98%. Cabe destacar que o referido datacenter possui certificação TIER III, 

sendo o primeiro da América do Sul (estabelecido em Belo Horizonte).  

No Ativas Datacenter, estão acomodados os servidores (banco de dados e HTTP) 

que disponibilizam os serviços da EaD para a comunidade acadêmica; eles são 

implementados através de um link de Internet de 100 Mbps, usando a tecnologia de 

máquinas virtuais, o que nos permite uma rápida recuperação após uma falha geral. 

Os servidores ainda operam sob a tecnologia cloud computing, mais especificamente 

como PaaS (Plataformas a Service ou Plataforma como Serviço), o que garante a 

rápida recuperação e alta disponibilidade dos serviços. Ainda sob o conceito de 

computação em nuvem e para manter alta disponibilidade com baixo gerenciamento, 

os serviços de áudio e vídeo stream são terceirizados para provedores específicos. 

Os podcasts são hospedados no sistema SoundCloud e os vídeos acadêmicos, 

armazenados no Vimeo. 

Para a gravação das videoaulas, estão disponíveis as dependências do Instituto de 

Comunicação e Artes, mais especificamente os estúdios de áudio e vídeo, os quais 

possuem sala de edição com equipamentos de última geração, como o gerador de 

caracter datavideo. Para a equipe de produção multimídia do Núclea EaD, estão 

disponíveis equipamentos e softwares de última geração, tais como Computador 

MAC, Adobe Premier versão Ultra entre outros aplicativos.  

Os demais equipamentos para a produção de conteúdos web e administração do 

sistema EAD utilizam a plataforma Intel com sistema operacional Windows Xp e 

Windows 7. Todos os equipamentos e softwares utilizados no Centro Universitário 

UNA são devidamente homologados e licenciados. 

Todas salas do Centro Universitário UNA possuem computador com acesso à internet 

e equipamento multimídia. Pretende-se expandir esta política para todos os Polos de 

Atendimento Presencial. 
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7.8 PLANO DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A atualização tecnológica de bens acontece de acordo com análise da sua vida útil 

e a partir dos indicativos apresentados na tabela de depreciação da receita federal. 

As aquisições de novos softwares deverão estar previstas no Planejamento 

Operacional da Unidade de acordo com o Orçamento. Este planejamento é realizado 

anualmente.  

Quanto aos softwares utilizados nos processos administrativos, a organização 

também tem contratos com empresas desenvolvedoras e sua atualização está 

prevista nestes, com verba específica no orçamento programado. 

 

7.9 BIBLIOTECA 

7.9.1 INSTALAÇÕES PARA GERENCIAMENTO CENTRAL DAS BIBLIOTECAS 

DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL E MANIPULAÇÃO DOS RESPECTIVOS 

ACERVOS 

A biblioteca da Unidade Sede do NEAD está localizada no polo Barro Preto. A 

aquisição de materiais é feita em parceria com o Setor de Compras. Após o 

recebimento das indicações, o bibliotecário insere todas as informações em uma 

planilha que contém o nome do curso, disciplina, tipo de bibliografia e título da obra e 

faz a conferência dos livros já existentes na Biblioteca Sede e nas Bibliotecas do Polos. 

A definição das quantidades a serem adquiridas é feita com base nos exemplares 

existentes e na quantidade de alunos considerando os preceitos do MEC. Após a 

definição de títulos/quantidades para compra, a planilha é enviada ao Setor de 

Compras que providencia a cotação e a aquisição. 

O recebimento dos materiais é feito diretamente na Biblioteca e imediatamente os 

materiais são processados (classificados, catalogados, inseridos exemplares) pelos 

bibliotecários. Por fazer parte da Rede Cooperativa Pergamum. Após a catalogação, 

são geradas etiquetas de lombada e de aquisição e os materiais são etiquetados, 

colocados em malote lógica e fisicamente. O envio do material às Bibliotecas dos 
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Polos é feito via Sedex. 

É relevante citar que os espaços destinados ao gerenciamento central das 

bibliotecas atendem plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade necessária à atividade 

proposta. 

 

7.9.2 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS QUE ADMINISTRA 

AS BIBLIOTECAS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

A Biblioteca Central e as Bibliotecas do Polo de Apoio Presencial são gerenciadas 

em pelo software Pergamum, programa desenvolvido pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná. O sistema conta com arquitetura cliente/servidor, interface 

gráfica, programação em Delphi e banco de dados relacional Oracle. Utiliza o formato 

MARC (Machine Readable Cataloging) padrão internacional de catalogação. 

O Pergamum, disponível na web, permite a importação e exportação de registros 

com intercâmbio de informações entre acervos bibliográficos e dispõe de eficientes 

recursos direcionados para as várias atividades desenvolvidas em bibliotecas, com 

destaque para os que favorecem a consulta ao catálogo por meio das redes internas 

e da Internet. O acervo está totalmente inserido no sistema, com possibilidade de 

acesso à base de dados local e remoto (pelos polos), para consulta (autor, título, 

assunto e booleana), reserva, renovação on-line e acesso à base de dados.  

Além disso, os alunos podem contar também com a Biblioteca Digital (BD), um sistema 

informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos universitários, em parceria com 

editoras. 

As duas plataformas disponíveis na IES para acesso pelo SOL, a Biblioteca Digital 

Pearson e a Minha Biblioteca, contribuem para o aprimoramento e aprendizado do 

aluno com diversos recursos interativos e dinâmicos, o acesso à informação de forma 

prática e eficaz, bem como com a diversidade de títulos das maiores editoras nacionais 

e algumas internacionais, contando atualmente com cerca de 8.300 títulos.  
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Um dos grandes diferenciais da Biblioteca Digital é a garantia de acesso de um livro 

por aluno, o que permite os estudos de maneira mais independente ou de forma 

interativa pelas marcações e indicações dos professores, sem os inconvenientes 

relacionados ao transporte de livros grandes e pesados em seu cotidiano escolar. 

Cabe destacar, todavia, que o Centro Universitário UNA não prescindirá de 

exemplares impressos que estarão à disposição dos alunos também na biblioteca. 

O acesso ao SOL e a todas as ferramentas acadêmicas que oferece (desde o 

acompanhamento de suas notas e frequência, a solicitação de protocolos até a 

possiblidade de comunicação e estudo pelos recursos disponíveis no ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) e na Biblioteca Digital - BD) permitirá aos alunos o 

desenvolvimento da autonomia e aprimoramento no uso destes recursos ao longo de 

sua formação, de forma ética e visando sempre à construção do conhecimento numa 

perspectiva interdisciplinar. 

Ressalte-se ainda que visando à acessibilidade digital e nas comunicações, buscando 

diminuir as barreiras existentes na comunicação com as pessoas com deficiência, os 

currículos de todos os cursos de graduação da IES apresentam a disciplina de Libras 

como optativa. Além disso, a base de dados Academic one file – CENGAGE disponível 

no Sistema On-Line (SOL) no link de acesso à biblioteca apresenta informação em 

formato alternativo, ou seja, permite que os alunos com deficiência visual escutem os 

artigos e façam download deles em formato MP3. Por fim, os alunos com deficiência 

visual podem contar ainda com o SOL Mobile, um recurso totalmente acessível para 

deficientes visuais que permite acesso ao Sistema On Line por meio de smartphones. 

 

7.9.3 BIBLIOTECA: POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO 

DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL 

O desenvolvimento e a avaliação do acervo devem ser entendidos como o processo 

utilizado para se determinar seu valor e adequação, em função dos objetivos das 

bibliotecas, à instituição e aos polos, possibilitando traçar diretrizes para aquisição, 

acessibilidade e descarte do acervo. O Projeto Pedagógico de cada curso deverá 

privilegiar, na indicação bibliográfica das disciplinas que compõem a sua estrutura 
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curricular, títulos que integrem o acervo da biblioteca da instituição, obedecidos os 

critérios de quantidade e de qualidade exigidos pelo MEC. 

As bibliotecas realizam avaliação de seu acervo por ocasião da aquisição de 

materiais, empregando métodos quantitativos e qualitativos para que os resultados 

sejam comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos definidos pela 

instituição, considerando percentual por área, listas de bibliografias indicadas para 

os cursos e sugestão dos usuários. Na indicação da bibliografia, os professores 

contribuem para a formação de um acervo de boa qualidade, indicando 

criteriosamente os materiais a serem adquiridos através do Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) enviado pelo Coordenador à biblioteca para avaliação da aquisição dos 

materiais solicitados, nos prazos pré-estabelecidos. 

A comunidade universitária (docentes, discentes e funcionários) pode sugerir a 

compra de materiais com o preenchimento do formulário de Requisição para 

Compra, o que é avaliado pelo bibliotecário do campus e do polo e pelo coordenador 

do respectivo curso, de acordo com a disponibilidade orçamentária da biblioteca. 

A atualização do acervo também se dá por indicações de Bibliografia vindas dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), por ocasião da revisão dos projetos 

pedagógicos dos cursos. 

A Gestão de bibliotecas adota uma política de desenvolvimento de acervo cujos 

critérios possibilitam a formação dos acervos de acordo com os objetivos da 

instituição e a disponibilidade de recursos financeiros, proporcionando o crescimento 

racional e equilibrado das diferentes áreas do acervo que dão suporte ao ensino, 

pesquisa e extensão. Nossa política de desenvolvimento de acervo tem como 

principais objetivos: 

 Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação 

da Instituição; 

 Racionalizar e otimizar os recursos financeiros e tecnológicos disponíveis; 

 Estabelecer prioridades para a aquisição de materiais bibliográficos; 
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 Identificar os elementos adequados à formação do acervo; 

 Estabelecer critérios para a avaliação do acervo; 

 Traçar diretrizes para o desbaste, descarte, remanejamento e reposição de 

material; 

 Otimizar o aproveitamento do espaço físico. 

A responsabilidade pela seleção do material adquirido é do coordenador do curso e 

seu corpo docente, dos bibliotecários e diretores. O orçamento é anual e definido 

pela diretoria acadêmica juntamente com a Biblioteca Universitária Central.  

Esta Política aplica-se tanto para a Biblioteca da Sede, como para as dos Polos. 

A aquisição ocorre durante todo o ano, consoante indicações que constam do Projeto 

Pedagógico do Curso e de acordo com a política de desenvolvimento de coleção. No 

decorrer do semestre, também podem ser adquiridas obras relevantes para os cursos 

ou aquelas de interesse geral, cuja existência no acervo seja importante. A seleção do 

material bibliográfico é criteriosa. Um acervo adequado pode ser mensurado por meio 

da compatibilidade existente entre as obras que a Biblioteca considera, possui e 

mantém como relevantes, simultaneamente com as que são consideradas importantes 

para o usuário.  
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ANEXO 1 – NDE  

Anita Poerner  Mestrado 

Christiane Mendes Drozdek Pereira   Mestrado 

Gabriela Liliana Egea Mestrado 

Márcio Rogério de Oliveira Mestrado 

Yara Marcia Silva Daniele Doutorado 
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ANEXO 2 – PERIÓDICOS 

 
1. RAE: Revista de Administração de Empresas. ISSN 2178-938X. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-
7590&lng=en&nrm=iso. 
 

2. RAUSP: Revista de Administração. ISSN1984-6142. Disponível em: 
http://www.rausp.usp.br/pt/archivo/ 
 

3. BAR: Brazilian Administration Review. ISSN 1807-7692. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1807-
7692&lng=pt&nrm=iso 
 

4. RAC: Revista de Administração Contemporânea. ISSN 1415-6555. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1415-
6555&lng=pt&nrm=iso 
 

5. REGE: Revista de Gestão. ISSN 2177-8736. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rege/issue/archive?.  
 

6. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. ISSN 1983-0807. Disponível em: 
http://rbgn.fecap.br/RBGN/issue/archive.  
 

7. Revista de Administração Mackenzie. ISSN 1678-6971. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1678-
6971&lng=en&nrm=iso.  
 

8. Revista de Ciências da Administração. ISSN 2175-8077. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/issue/archive.  
 

9. Revistas de Gestão Ambiental e da Sustentabilidade. ISSN 2316-9834. 
Disponível em: http://www.revistageas.org.br/ojs/index.php/geas/issue/archive.  
 

10. Revista Brasileira de estudos de população. ISSN 0102-3098. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-
3098&lng=en&nrm=iso.  
 

11. GeP: Revista de Gestão e Projetos. ISSN 2236-0972. Disponível em: 
http://www.spell.org.br/periodicos/ver/32/revista-de-gestao-e-projetos.  
 

12. JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management. 
ISSN 1807-1775. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1807-
1775&lng=en&nrm=iso.  
 

13. Gestão & Tecnologia de Projetos. ISSN 1981-1543. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/issue/archive.  
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-7590&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-7590&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1807-7692&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1415-6555&lng=pt&nrm=iso
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ANEXO 3 – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

MÓDULO 1A 

 

DISCIPLINA:  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Ementa:  Introdução ao estudo da Estatística. Conceitos estatísticos básicos. Conceitos 
de variáveis. Tipos de dados. Distribuição de frequência. Representação tabular. 
Gráficos estatísticos. Medidas de tendência central e separatrizes. Medidas de 
variabilidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:     

LEVIN, Jack; FOX, James Alan; FORDE, David R. Estatística para ciências humanas. 
11. ed. São Paulo: Pearson, 2012. Disponível em: 
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recurso online. ISBN 9788521634256. Disponível em: 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:   

BRUNI, Adriano Leal; PAIXÃO, Roberto Brazileiro. Excel aplicado à gestão 
empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788522465835. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465835 

CASTANHEIRAS; Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. Curitiba: 
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CLARK, Jeffrey; DOWNING, Douglas. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 1 recurso online. (Essencial). ISBN 9788502126817. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126817 

SHARPE, Norean R.; DE VEAUX, Richard D.; VELLEMAN, Paul F. Estatística 
aplicada: administração, economia e negócios. Porto Alegre: Bookman, 2011. 1 recurso 
online. ISBN 9788577808656. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577808656 

SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e 
estatística. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 1 recurso online. (Schaum). ISBN 
9788565837477. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565837477 
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DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO: LEITURA, ESCRITA E ORATÓRIA 

Ementa: O ato de ler: conhecimentos, habilidades e estratégias envolvidas no 
processamento da leitura em diferentes contextos tecnológicos/midiáticos. Uso da 
linguagem como instrumento para a construção da cidadania. Variação Linguística: 
níveis e registros. Produção de textos: condições de produção, coerência e coesão. 
Tipos e gêneros textuais: estrutura e funcionamento. O texto dissertativo. Argumentação 
oral e escrita. Técnicas e recursos de oratória. 

 

Bibliografia básica: 

BLIKSTEIN, Izidoro. Falar em público e convencer: técnicas e habilidades. São Paulo: 
Contexto, 2016. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572449366/pages/-2 

LUCAS, Stephen E. A arte de falar em público. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 
recurso online. ISBN 9788580552850. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552850 

WERNER, Adriane. Oratória descomplicada: dicas práticas para quem quer se 
comunicar melhor. Curitiba: InterSaberes, 2012. Disponível 
em:http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120545/pages/-2 

 

Bibliografia Complementar: 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11.ed. São Paulo: Ática, 2010. 
Disponível em: http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508101931. 

FONTANA, Niura Maria; PORSCHE, Sandra Cristina. Leitura, escrita e produção oral: 
propostas para o ensino superior. Caxias do Sul: EDUC, 2011. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616296. 

GOLD, Miriam. Redação empresarial. 4 ed. São Paulo: Person, 2010. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056829. 

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Comunicação e linguagem. São Paulo: Pearson, 
2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574397. 

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 10 ed. São Paulo: 
Contexto, 2011. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572440684. 

 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO 

Ementa: Conceitos básicos de empreendedorismo; o empreendedorismo e o 
desenvolvimento econômico; tipos de empreendedorismo; ideia x oportunidade, perfil 
empreendedor e inovação; metodologias empreendedoras (Canvas e Plano de 
negócio); empreendedorismo social, economia criativa e desing thinking; gestão da 
inovação; fontes de assessoria e financiamento (incubadoras, institutos, franchising, 
capitalista de risco e investidor anjo); arranjos empresariais; startup; o perfil do futuro 
empreendedor. 

 

http://unibh.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120545/pages/-2
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:     

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 
4. ed. São Paulo: Manole, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438039. 

HASHIMOTO, Marcos; BORGES, Cândido. Empreendedorismo: plano de negócios 
em 40 lições. São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220461. 

WILDAUER, Egon Walter. Plano de negócios: elementos constitutivos e processo de 
elaboração. Curitiba: Ibpex, 2010. 324p. Disponível: em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120262/pages/-2 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:   

DEGEN, Ronald. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: 
Makron Books, 1989. Disponível: em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788534602174/pages/-2 

EMPREENDEDORISMO. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. Disponível: em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574342/pages/-12 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPERD, Dean 
A. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553338. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 15 ed. São Paulo: 
Pearson, 2008. 600 p. Disponível: em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004471/pages/-22 

LINS, Luiz Dos Santos. Empreendedorismo: uma abordagem prática e 
descomplicada. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493968.  

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CENÁRIOS ECONÔMICOS 

Indicadores econômicos (juros, inflação, câmbio, PIB, taxa de emprego/desemprego). 
Políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, cambial, comercial). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:     

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2013. 1 recurso online. ISBN 9788522112739. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112739. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de economia. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788502137844. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502137844. 

WESSELS, Walter J. Microeconomia: teoria e aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125278. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:   

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2011. 
Disponível em: http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576057079. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 21. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 
2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597008081. 

SILVA, César Roberto Leite da; LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados. 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502111264. 

SILVA, Edson Cordeiro da. Governança corporativa nas empresas: guia prático de 
orientação para acionistas, investidores, conselheiros de administração e fiscal, 
auditores, executivos, gestores, analistas de mercado e pesquisadores. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008920. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; OLIVEIRA, Roberto Guena de; 
BARBIERI, Fábio Augusto. Manual de microeconomia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522469932. 

 

DISCIPLINA: MÉTODOS FINANCEIROS 

Ementa: Analise de perfil de gastos e estabelecimento de metas pessoais de gastos. 
Dicas de economia doméstica, identificação dos piores tipos de dívida, como evitar que 
o nome fique sujo, as armadilhas do cartão de credito, do cheque especial e das 
promoções, dicas para a renegociação de dívidas. Noções básicas sobre indicadores 
financeiros e opções de investimentos. Valor do dinheiro no tempo. Juros simples e 
descontos simples. Juros compostos e descontos compostos. Taxas de juros: real, 
efetiva, aparente e equivalente. Equivalência de Capitais no RCC. Séries de 
Pagamentos postecipadas e antecipadas, com e sem carência. Sistema de 
amortização: SAC e Price. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BODIE, Zvi; KANE, Alex; MARCUS, Alan J. Investimentos. 10. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788580554205. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554205 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações e análise de 
investimentos. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.Disponivel 
em:http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576057994/pages/_1 

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479412. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira: edição universitária. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597013139. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013139. 
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CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de. Matemática 
financeira aplicada. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120019. 

FERREIRA, Roberto G. Matemática financeira aplicada: mercado de capitais, análise 
de investimentos, finanças pessoais e tesouro direto. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487141. 

GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática financeira com HP 12 C e Excel: uma 
abordagem descomplicada. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2010. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055662. 

WAKAMATSU, André (Org). Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em: http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574502. 

 

DISCIPLINA: PROJETO INTERDISCIPLINAR 1A 

Identificação, investigação e proposição de soluções para situações-problema que 
assegurem um movimento de reflexão sobre os conceitos assimilados. Cooperação 
entre as partes para que se construa o todo, ou seja, o conhecimento. Pensamento 
crítico e analítico. Desenvolvimento de competências para elaboração de projetos 
transdisciplinares que permitam ao aluno reconhecer o seu papel no mundo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788565848138. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848138> 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 2003. 1 
recurso online. ISBN 9788520448168. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448168.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 
científico. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012408. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012408  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERVO, A.L. Metodologia cientifica. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2007. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476/pages/_5. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484867. 

MASCARENHAS, S. A (Org). Metodologia cientifica. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574595/pages/-6. 

SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210332. 
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VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522491001.  

 

MÓDULO 1B 

 

DISCIPLINA: MICROECONOMIA 

Ementa: Conceitos econômicos fundamentais. Composição do mercado: oferta, 
demanda, equilíbrio, choques e elasticidades. Teoria do consumidor. Teoria da firma. 
Estrutura de mercado: concorrência perfeita e imperfeita 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2013. 1 recurso online. ISBN 9788522112739. Disponível em: 
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VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de economia. 4. ed. 
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2006. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125278. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia: livro de exercícios. 4. ed. São 
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SILVA, César Roberto Leite da; LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados. 19. ed. São 
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Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475100. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; OLIVEIRA, Roberto Guena de; 
BARBIERI, Fábio Augusto. Manual de microeconomia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522469932. 
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DISCIPLINA: GESTÃO DA LIQUIDEZ 

Ementa: Ciclos das atividades e prazos médios. Conhecer e fazer análise dinâmica do 
curto prazo, mensuração da necessidade de Capital de Giro, Capital de Giro e 
Tesouraria, Contas Erráticas ou Circulantes Financeiras. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BROM, Luiz Guilherme. Análise de investimentos e capital de giro. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788502088505. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088505 

CAMLOFFSKI, Rodrigo. Análise de investimentos e viabilidade financeira das 
empresas. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522486571. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486571 

NASCIMENTO, André. Gestão do capital de giro. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010229/pages/-6 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Análise e demonstração financeira. São Paulo: Pearson, 2014. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543015118/pages/-6 

FREZATTI, Fábio. Gestão do fluxo de caixa: perspectivas, estratégica e tática. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522490615. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490615 

GOMES, José Maria. Elaboração e análise de viabilidade econômica de 
projetos: tópicos práticos de finanças para gestores não financeiros. São Paulo: Atlas, 
2013. 1 recurso online. ISBN 9788522479634. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479634 

IUDÍCIBUS, Sergio de. Análise de balanços. 11. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 
recurso online. ISBN 9788597010879. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010879 

MATIAS, Alberto Borges (Coord.). Finanças corporativas de curto prazo, v.1: a 
gestão do valor do capital de giro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788522484652. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484652 

 

DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO 

Ementa: Introdução ao estudo da lógica; Proposição e suas operações; Tabela verdade; 
Tautologia, contradições e contingências; Inferência lógica; Equivalência lógica; 
Problemas de correlacionamento; Desafios lógicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUNHA, Marisa Ortegoza da; MACHADO, Nílson José (Org.). Lógica e linguagem 
cotidiana: verdade, coerência, comunicação, argumentação. 3. ed. São Paulo: 
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Autêntica, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788582170854. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582170854 

PAVIONE, Damares. Matemática e raciocínio lógico. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 
recurso online. (Concursos públicos). Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502169401. 

VILLAR, Bruno. Raciocínio lógico facilitado. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2015. 1 
recurso online. ISBN 978-85-309-6839-7. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6839-7. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABDALLA, Samuel Liló. Raciocínio lógico para concursos. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502173316.  

BENZECRY, Vera Syme J.; RANGEL, Kleber A. Como desenvolver o raciocínio 
lógico. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1991-8. 

BRENELLY, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar: a construção de 
noções lógicas e aritméticas. Campinas: Papirus, 2015. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900932. 

BRUNI, Adriano Leal. Matemática financeira para concursos. São Paulo: Atlas, 2008. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465712.  

CASTANHEIRA, Nelson. Teoria dos números e teoria dos conjuntos. Curitiba: 
InterSaberes, 2014. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128817 

 

DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL 

Ementa: Introdução ao direito empresarial. A empresa, o empresário, a EIRELI e a 
sociedade:conceito, capacidade jurídica, caracterização, impedimentos, regularidade e 
tipos societários. Estabelecimento empresarial. Registro público. Personalidade jurídica. 
Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Propriedade intelectual. Nome 
empresarial. Teoria geral do direito societário. Sociedade Ltda. e sociedade anônima. 
Títulos de crédito. Falência e recuperação judicial e extrajudicial. O direito do 
consumidor. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANCHIER, Alex Sander Hostyn. Direito empresarial. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704175/pages/-2 

POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito empresarial: o estabelecimento e seus aspectos 
contratuais. Barueri: Manole, 2006. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520415900/pages/_1 

NIARADI, George. Direito empresarial. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2012. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574458/pages/-12 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 12. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 
2018. 1 recurso online. ISBN 9788597015003. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015003 

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 19. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 
2018. 1 recurso online. ISBN 9788597014730. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014730  

MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 12. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 
2018. 1 recurso online. ISBN 9788597015003. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015003  

NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, v.2. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788547215903. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547215903  

NIARADI, George Augusto. Direito empresarial para administradores. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051855/pages/_1  

 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERAL 

Ementa:  Conceitos fundamentais de contabilidade. Papel da contabilidade como fonte 
de informações. Conceitos e técnicas da estruturação contábil. Demonstrações 
contábeis Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Tomada 
decisões nas organizações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:   

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória 
e intermediária: texto e exercícios. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010091. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade avançada e 
análises das demonstrações financeiras. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502133389.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502206731.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:   

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 11. ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2015. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498871. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Novas mudanças contábeis nas IFRS. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008371. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade fundamental. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502199736.  
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SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumura. 
Contabilidade intermediária: atualizado pela Lei no 11.941/09 e pelas normas do CPC. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477906.  

MULLER, Aderbal Nicholas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. São 
Paulo: Pearson, 2009. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055075/pages/_7  

 

DISCIPLINA: PROJETO INTERDICIPLINAR 1B 

Ementa: Identificação, investigação e proposição de soluções para situações-problema 
que assegurem um movimento de reflexão sobre os conceitos assimilados. Cooperação 
entre as partes para que se construa o todo, ou seja, o conhecimento. Pensamento 
crítico e analítico. Desenvolvimento de competências para elaboração de projetos 
transdisciplinares que permitam ao aluno reconhecer o seu papel no mundo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788565848138. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848138> 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 2003. 1 
recurso online. ISBN 9788520448168. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448168.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 
científico. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012408. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012408  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERVO, A.L. Metodologia cientifica. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2007. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476/pages/_5. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484867. 

MASCARENHAS, S. A (Org). Metodologia cientifica. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574595/pages/-6. 

SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210332. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522491001.  
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MÓDULO 2A 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE RISCO 

Ementa: Fundamentos de risco e retorno. Identificação de riscos aos quais a empresa 
está exposta e respostas adequadas para eliminação ou mitigação. Mensuração dos 
riscos de mercado das empresas. Modelos e metodologias para gestão dos riscos 
financeiros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de administração 
financeira. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788597010145. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010145  

LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496464/cfi/5!/4/2@100:0.00. 

CAETANO, Marco Antônio Leonel. Análise de riscos em aplicações financeiras. São 
Paulo: Blucher, 2018. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788521211457/pages/5 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. As decisões de investimentos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. (Desvendando as finanças). ISBN 
9788597012910. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012910 

BRUNI, Adriano Leal. Avaliação de investimentos. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível 
em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466504/cfi/0!/4/4@0.00:0.00. 

DAMODARAN, Aswath. Gestão estratégica de riscos. São Paulo: Bookman, 2008. 
Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804580/cfi/2!/4/2@100:0.00. 

ROSS, Stephen. Stephen A. Ross et al. Administração financeira. 10. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580554328. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554328  

TITMAN, Sheridan; MARTIN, John D. Avaliação de projetos e investimentos. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788577806096. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577806096. 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

Análise Sistêmica dos Demonstrativos Financeiros. Análise Horizontal e Vertical. 
Análise de Indicadores: Liquidez (Imediata, Corrente e Seca), Endividamento 
(Participação de Capital de Terceiros, Endividamento Geral, Composição de Capital de 
Terceiros, Imobilização do Patrimônio Líquido, Índice de Participação de Capital 
Oneroso nos Ativos,Índice de Cobertura de Dívida-ICD, Índice de Cobertura de juros-
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ICJ); Estrutura (Prazos médios de pagamento, recebimento, estocagem); 
Rentabilidade/Lucratividade (ROE, ROA, ROI, Margem Líquida e Margem Operacional; 
Giro dos ativos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Análise e demonstração financeira. São Paulo: Pearson, 2014. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543015118/pages/-6 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 
empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788522478002. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478002 

SILVA, Alexandre Alcantara da. Estrutura, análise e interpretação das 
demonstrações contábeis. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 
9788597012897. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012897 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRICH, Emir Guimarães. Finanças corporativas: análise de demonstrativos 
contábeis e de investimentos. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301036/pages/5 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-
financeiro. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788597000146. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597000146 

BRUNI, Adriano Leal. A análise contábil e financeira, v.4. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 1 recurso online. ISBN 9788522490332. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490332 

IUDÍCIBUS, Sergio de. Análise de balanços. 11. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 
recurso online. ISBN 9788597010879. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010879 

LINS, Luiz Dos Santos; FRANCISCO FILHO, José. Fundamentos e análise das 
demonstrações contábeis: uma abordagem interativa. São Paulo: Atlas, 2012. 1 
recurso online. ISBN 9788522482078. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522482078 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE CRÉDITO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Fontes de financiamento. Produtos de crédito de curto prazo e longo prazo. Os C´s do 
crédito. Metodologia de avaliação de risco de crédito. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAI, Carlos org. Análise de crédito e risco. São Paulo: Pearson, 2015. Disponível 
em: http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016504/pages/-6 
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KERR, Roberto Borges. Mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Pearson, 2011. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058892/pages/_7 

MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Administração 
financeira: decisões de curto prazo, decisões de longo prazo, indicadores de 
desempenho. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788522466573. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466573 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática financeira aplicada a produtos 
financeiros e à análise de investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013. 1 recurso online. 
ISBN 9788502207615. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502207615 

CAMLOFFSKI, Rodrigo. Análise de investimentos e viabilidade financeira das 
empresas. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522486571. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486571 

LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. 
ISBN 9788522496464. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496464> 

RODRIGUES, Crystian Marcelo. Análise de crédito e risco. Curitiba: Intersaberes, 
2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704045/pages/5 

TOSI, Armando José. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788522498932. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498932 

 

DISCIPLINA: MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

Ementa:  Mercado financeiro. Mercado de capitais. Produtos financeiros. Mercado a 
vista de ações. Derivativos. Risco operacional e mercado financeiro internacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:   

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 13. ed. São Paulo:  Atlas, 2015. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597002591. 

BRITO, Osias Santana de. Mercado financeiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 1 
recurso online. ISBN 9788502205529. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502205529  

PORTO, José Maria. Manual dos mercados financeiro e de capitais. São Paulo: 
Atlas, 2015.  Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496938. 

 

 

 



157 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:   

FERREIRA, Roberto G. Matemática financeira aplicada: mercado de capitais, 
administração financeira, finanças pessoais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível 
em:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487141. 

MEGLIORINI, Evandir; VALLIM, Marco Aurelio. Administração financeira: uma 
abordagem brasileira. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2009. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052067/pages/_7. 

PEREIRA, Cleverson Luiz. Mercado de capitais. Curitiba: InterSaberes, 2013. 
Disponível em: http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128183. 

PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008531. 

ROSSETTI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. Governança corporativa: 
fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493067. 

 

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

Comportamento Humano dentro do processo de globalização nas organizações Maslow 
e Aldefer; Características e críticas; Relacionamento interpessoal; Comunicação 
organizacional; Estratégias para o processo criativo; Percepção; Liderança e tomada de 
decisão; administração de conflito; Comunicação intra e inter; Feedback e emoções. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2007. 1 recurso online. 
ISBN 9788502144507. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502144507 

NEWSTROM, John W. Comportamento organizacional: o comportamento humano 
no trabalho. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788563308870. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308870 

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional: teoria e pratica no contexto 
brasileiro. 14. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055693/pages/-22 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de 
empresas: psicologia do comportamento organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481309. 

JOHANN, Sílvio Luiz. Comportamento organizacional: teoria e prática. São Paulo: 
Saraiva, 2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502212435. 

KANAANE, Roberto; ORTIGOSO, Sandra Aparecida Formigari. Manual de 
treinamento e desenvolvimento do potencial humano. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465019.  



158 

 

 

 
 

SCHERMERHORN JR., John R.; HUNT, James G.; OSBORN, Richard N. 
Fundamentos de comportamento organizacional. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2007. Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800087. 

TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação nas organizações: empresas privadas, 
instituições e setor público. São Paulo: Summus, 2015. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310156 

 

DISCIPLINA: PROJETO INTERDISCIPLINAR 2A 

Ementa: Identificação, investigação e proposição de soluções para situações-problema 
que assegurem um movimento de reflexão sobre os conceitos assimilados. Cooperação 
entre as partes para que se construa o todo, ou seja, o conhecimento. Pensamento 
crítico e analítico. Desenvolvimento de competências para elaboração de projetos 
transdisciplinares que permitam ao aluno reconhecer o seu papel no mundo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788565848138. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848138> 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 2003. 1 
recurso online. ISBN 9788520448168. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448168.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 
científico. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012408. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012408  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERVO, A.L. Metodologia cientifica. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2007. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476/pages/_5. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484867. 

MASCARENHAS, S. A (Org). Metodologia cientifica. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574595/pages/-6. 

SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210332. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522491001.  
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MÓDULO 2B 

 

DISCIPLINA: FINANÇAS CORPORATIVAS E CONTROLADORIA 

Gestão Baseada em Valor: modelo, custo de oportunidade, valor econômico agregado, 
medida de valor para o acionista, avaliação do desempenho pelo MVA. Medidas de 
Criação de Valor: medidas de valor de demonstrativos financeiros, acionistas e variáveis 
de mercado. Avaliação de Empresas. Desenvolvimento dos processos de identificação, 
mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 
informações, tanto financeiras quanto operacionais, utilizadas pela administração para 
planejamento, avaliação e controle dentro das organizações e para assegurar o uso e a 
responsabilidade sobre seus recursos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LUZIO, Eduardo. Finanças corporativas: teoria e prática. 2. ed. rev. São Paulo: 
Cengage Learning, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522118250. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522118250 

OLIVEIRA, Luís Martins de; HERNANDEZ PEREZ JUNIOR, José; SILVA, Carlos Alberto 
dos Santos. Controladoria estratégica: textos e casos práticos com solução. 11. ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788597003000. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597003000  

ROSSETTI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. Governança 
corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 1 recurso online. ISBN 9788522493067. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493067 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 1 recurso online. ISBN 9788522490912. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490912 

MARCOUSÉ, Ian. Finanças. São Paulo: Saraiva, 2013. 1 recurso online. (Processos 
gerenciais). ISBN 9788502199811. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502199811 

 

Finanças sem complicação. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127681/pages/5 

SILVA, André Luiz Carvalhal da. Governança corporativa e sucesso 
empresarial: melhores práticas para aumentar o valor da firma. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788502220492. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502220492 

SILVA, Edson Cordeiro da. Governança corporativa nas empresas. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788597008920. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597008920 
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DISCIPLINA: ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Conceitos e fundamentos. Ética na contemporaneidade e seus desdobramentos no 
cenário empresarial. Ética empresarial, uma perspectiva histórica. Código de ética e sua 
implementação. A responsabilidade social no contexto de uma visão ecossistêmica da 
sociedade. Reflexão ética empresarial como resposta ao multiculturalismo étnico e 
cultural. As relações étnico-raciais e sua constituição histórica. A responsabilidade 
social das organizações produtivas: indicadores da qualidade, sustentabilidade e 
desenvolvimento ambiental. Cidadania corporativa. As relações de trabalho no universo 
organizacional e os principais dilemas éticos. Direitos Humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARRUDA, Maria Cecilia Coutinho de; WHITAKER, Maria do Carmo; RAMOS, José 
Maria Rodriguez. Fundamentos de ética empresarial e econômica. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597013115. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013115. 

ASHLEY, Patrícia Almeida (Coord.). Ética e responsabilidade social nos 
negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502087762. 

BARSANO, Paulo Roberto; SOARES, Suerlane Pereira da Silva. Ética 
profissional. São Paulo: Erica, 2015. 1 recurso online. ISBN 978-85-365-1541-0. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-365-1541-0 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética empresarial na pratica: liderança, gestão 
e responsabilidade corporativa. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704229/pages/5. 

SANTOS, Fernando de Almeida. Ética empresarial: política de responsabilidade social 
em 5 dimensões: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, 
inovação, governança corporativa. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494576.  

FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão. Direito à diversidade. São 
Paulo: Atlas, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522496532 

MICHALISZYN, Mário Sérgio. Relações étnico-raciais: para o ensino da identidade e 
da diversidade cultural brasileira. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300770. 

OLIVERIA, Mara de; AUGUSTIN, Sérgio (Orgs.). Direitos humanos: emancipação e 
ruptura. Caxias do Sul, RS: Educs, 2013. Disponível 
em:http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617231/pages/-2 
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DISCIPLINA: GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Métodos de Apuração de custos: PEP´s e UEP´s. Métodos de alocação de custos: 
absorção, rateio e departamentalização. Formação do preço. Margem de Contribuição. 
Break even point. Preço de mercado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicações na calculadora hp 12c e Excel. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso 
online. ISBN 9788522481675. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481675. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Formação de preços: estratégias, custos e resultados. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597011531. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011531 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Gestão de custos: aplicações operacionais e 
estratégicas: exercícios resolvidos e propostos com utilização do Excel. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788522471287. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522471287  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, June Alisson Westarb, REIS, Júlio Adriano Ferreira dos; PROHMANN, José Ivan 
de Paula e MIGUEL, Paulo Sergio. Formação de preços mercado e estrutura de 
custos. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120200/pages/5 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos: contabilidade e controle. 
São Paulo: Cengage Learning, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788522109364. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109364 

MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2011. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059646/pages/-8 

SARDINHA, José Carlos. Formação de preço: uma abordagem prática por meio da 
análise custo-volume-lucro. São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788522479610. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479610 

SANTOS, Joel José dos. Fundamentos de custos para formação do preço e do 
lucro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788522472147. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522472147 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Análise de Investimentos. TIR, TIR Modificada, VPL, PAY BACK. Análise de alternativas 
de investimentos em momentos de incerteza. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BROM, Luiz Guilherme. Análise de investimentos e capital de giro: conceitos e 
aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788502088505. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088505 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. As decisões de investimentos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. (Desvendando as finanças). ISBN 
9788597012910. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012910 

BRUNI, Adriano Leal. Avaliação de investimentos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 1 
recurso online. ISBN 9788522478385. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478385 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRITO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. São Paulo: Atlas, 
2006. 1 recurso online. ISBN 9788522465774. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465774 

CAMLOFFSKI, Rodrigo. Análise de investimentos e viabilidade financeira das 
empresas. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522486571. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486571 

GITMAN, Laurence Júnior. Princípios de investimentos. 8.ed. São Paulo: Pearson, 
2005. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639218/pages/_5 

MINARDI, Andrea Maria Accioly Fonseca. Teoria de opções aplicada a projetos de 
investimento. São Paulo: Atlas, 2004. 1 recurso online. ISBN 9788522472505. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522472505 

SOUZA, Almir Ferreira de. Avaliação dos investimentos. São Paulo: Saraiva. 1 
recurso online. ISBN 9788502088672. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088672 

 

DISCIPLINA: PROJETO INTERDICIPLINAR 2B 

Ementa: Identificação, investigação e proposição de soluções para situações-problema 
que assegurem um movimento de reflexão sobre os conceitos assimilados. Cooperação 
entre as partes para que se construa o todo, ou seja, o conhecimento. Pensamento 
crítico e analítico. Desenvolvimento de competências para elaboração de projetos 
transdisciplinares que permitam ao aluno reconhecer o seu papel no mundo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788565848138. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848138> 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 2003. 1 
recurso online. ISBN 9788520448168. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448168.  
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 
científico. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788597012408. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012408  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERVO, A.L. Metodologia cientifica. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2007. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050476/pages/_5. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484867. 

MASCARENHAS, S. A (Org). Metodologia cientifica. São Paulo: Pearson, 2012. 
Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574595/pages/-6. 

SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 
2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210332. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em 
administração. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522491001.  

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO  

Ementa: Caracterização das decisões financeiras de longo prazo. Decisões de 
investimentos: conceito e tipologia dos projetos de investimentos, técnicas de avaliação 
de viabilidade, orçamento de capital pelos modelos da empresa e do acionista. Decisões 
de financiamentos: principais modalidades de financiamento de longo prazo, custo de 
capital, alavancagem operacional e financeira, estrutura de capital. A política de 
distribuição de resultados. Gestão baseada em valor: conceito, importância e 
direcionadores de valor. A perspectiva financeira de resultados e sua relação com as 
perspectivas sociais e ambientais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 1 recurso online. ISBN 9788522490912. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490912>. 

FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Atlas, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788597014099. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014099. 

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração financeira. 12.ed. São 
Paulo. Pearson. 2010. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053323 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 1 recurso online. ISBN 9788522486298. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486298.  

MEGLIORINI, Evandir; VALLIM, Marco Aurélio. Administração financeira: uma 
abordagem brasileira. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2009. 264p. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052067/pages/_1. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Orçamento empresarial: novos conceitos e técnicas. São 
Paulo: Pearson, 2009. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051787/pages/_1. 

ROSS, Stephen A. et al. Administração financeira. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
1 recurso online. ISBN 9788580554328. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554328. 

SOUZA, Acilon Batista de. Curso de administração financeira e orçamento: 
princípios e aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788522485642. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485642. 

 

OPTATIVAS 

LIBRAS 

Língua de sinais e conceito, mais terminologia Surdo x mudo. História da educação dos 
surdos no Brasil e no Mundo. Alfabeto Manual. Vocabulário das Classes Semânticas 
(Cores, vestuários, animais, alimentos, família e outros). Gramática (pronomes, verbos 
e adjetivos). Vocabulário (horas, profissões, lugares públicos, lateralidade, cidades, 
estados, países, economia, utensílios domésticos). Sistema de transcrição para Libras. 
Interpretação de frases. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUADROS, Ronice M. Língua de herança: língua brasileira de sinais. Porto Alegre: 
Penso, 2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291113.  

SILVA, Rafael Dias Silva (Org.). Língua brasileira de sinais libras. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016733/pages/-4 

LOPES, Maura Corcini. Surdez & educação. 2. ed. rev. ampl. Belo Horizonte: Autêntica, 
2011. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582179932/pages/-1 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAGGIO, Maria Auxiliadora. Libras. Curitiba: Intersaberes, 2017. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301890/pages/1 
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FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível 
em: http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120149/pages/-2 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2011.Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058786/pages/_1 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 
estudos lingüísticos. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746. 

VALENTINI, Carla Beatriz; BISOL, Cláudia Alquati. Inclusão no ensino superior: 
especificidades da prática docente com estudantes surdos. Caxias, do Sul, RS: Educs, 
2012. Disponível em: 
http://una.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570616692/pages/-2 

 


