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I. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 
1. Proponente:  

UF: RS 

Razão Social: Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

CNPJ/MF: 94.877.586/0001-10 

Endereço:  

Departamento de Ciências Econômicas,Administrativas e Contábeis 

A/C Profa. Suzana de Oliveira Malta 

Campus Carreiros 

Av. Itália Km 8, s/n – Rio Grande – RS 

CEP: 96200- 900 

Telefone: (53) 32336839  Fax:: (53) 32336665 

E-mail: - Coordenador / Profa. Suzana de Oliveira Malta 

   suzanamalta@hotmail.com  

- Pró-Reitoria de Graduação 

     prograd@furg.br 
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II. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
1. CURSO PROPOSTO 
 

Bacharelado em Administração: Habilitação Empresas 
 
 
2. QUANTITATIVO DE VAGAS 

 
Na implementação do curso serão oferecidas 150 vagas, sendo 25 vagas para cada pólo: Mostardas, Santa Vitória do Palmar, 

Santo Antônio da Patrulha, São José do Norte, São Lourenço, e Seberi. 

O processo seletivo está previsto para fevereiro de 2006 e o inicio do curso, com turmas presenciais em Instrumentalização em 

EAD, no período de março de 2007, iniciando a seguir o primeiro módulo do curso à distância.  

O número de vagas oferecido levou em consideração a disponibilidade de professores e laboratórios existentes nos pólos, de 

forma a atender a demanda apresentada pelas Secretarias de Educação Municipais. 

 
 
3. PROJETO PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração tem como objetivo central apresentar aos acadêmicos e educadores a linha 

de ação (ensino-aprendizagem), bem como as práticas necessárias à formação do profissional em Administração. 

Essencialmente, o Projeto pedagógico deve ser processo participativo de decisões; centrado em instaurar uma forma de 

organização de trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as contradições; que apresente princípios baseados na 

autonomia da instituição, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto 

comum e coletivo; e, principalmente explicitar o compromisso com a formação do cidadão. 

O Projeto Pedagógico de acordo com o pensamento do educador Moacir Godotti supõe ruptura com o presente e promessas 
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para o futuro; o que significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e 

buscar uma estabilidade. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente determinadas rupturas. As promessas 

tornam visíveis os campos de ação possíveis, comprometendo todos os participantes: docentes, discentes, coordenação; 

todas os atores e autores envolvidos. 

O curso proposto, na modalidade a distância, está em consonância com a legislação educacional vigente, buscando atender 

as políticas que dispõem sobre a inclusão escolar e social, o que significa possibilitar a acessibilidade curricular do aluno com 

necessidades especiais nas diferentes áreas do conhecimento, bem como as políticas que tratam das diversidades culturais e 

étnico-raciais brasileiras, que permitem uma inclusão escolar mais igualitária.  

 

3.1 Curso de Administração na FURG  

 
Apesar das dificuldades com as quais vêm se deparando as IES públicas, principalmente no que diz respeito a manutenção de 

seu corpo docente, o Departamento de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (DCEAC) tem maximizado seus 

esforços para que os cursos de graduação que o mesmo atende obtenham êxito na busca contínua pelo aperfeiçoamento da 

qualidade de ensino. 

Tal perspectiva traduz-se em realidade através das avaliações das condições de oferta dos cursos de graduação feitas por 

comissões de especialistas da Secretaria de Educação Superior - SESU/MEC no curso de Administração e também pelas 

notas obtidas pelo curso nos últimos provões, conforme tabela abaixo: 
 

EXAME NACIONAL DE CURSOS 

ANO PROVA 
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2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1998 

1997 

1996 

 

A 

A 

A 

A 

- 

A 

A 

A 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE OFERTA 

 

ANO 

 

CORPO DOCENTE 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

 

INSTALAÇÕES 

2003 

1999 

CB CB CR 

CB CB CR 

Fonte : MEC/SESu - 2005 
Elaboração: Comissão de Curso de Administração 

 

O resultado dos provões e das avaliações das comissões de especialistas demonstra que, apesar dos problemas enfrentados, 

quase todos atinentes a falta de recursos financeiros para infra-estrutura física e tecnológica, o Curso de Administração da 

FURG tem superado as adversidades e contribuído para a formação de recursos humanos capacitados para as comunidades 

de Rio Grande e Pelotas. 

Dentro deste contexto, os professores que integram o Curso de Administração entendem que a adesão ao Programa da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, mesmo tratando-se de um grande desafio, poderá proporcionar a ampliação da área de 

abrangência do Curso, que com isso poderá estender o ensino de graduação em Administração às demais comunidades da 

Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul, especificamente as cidades de Santa Vitória do Palmar, Chuí e São Lourenço, 

além das cidades de Mostardas, Santo Antônio da Patrulha, Palmares e Tavares. 
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Com isso, o número anual de vagas para o Curso por ingresso no processo seletivo vestibular, que hoje é de 55 novos 

acadêmicos, seria majorado em 150 vagas, a serem distribuídas entre as cidades conformadas pelos pólos. 

Cabe ainda ressaltar o impacto social que o oferecimento do Curso terá sobre a comunidade de cada uma das cidades 

abrangidas. A diminuição do êxodo de jovens, que ao completarem o ensino médio, não necessitarão abandonar sua cidade 

natal em busca de formação, é uma delas.   

 

3.2 Vinculação do Projeto ao Plano Institucional e Projeto Pedagógico da FURG 
 

A Fundação Universidade Federal do Rio Grande tem por missão promover a educação plena, enfatizando uma formação 

geral que contemple a técnica e as humanidades, que seja capaz de despertar a criatividade e o espírito crítico, fomentando as 

ciências, as artes e as letras e propiciando os conhecimentos necessários para o desenvolvimento humano e para a vida em 

sociedade. 

A FURG pontua suas ações, procedimentos e propósitos por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, a partir e 

para as urgências das demandas locais, das quais emanam os seus objetivos maiores voltados à formação de profissionais 

para a atuação nos mais diversos campos de atividades, capazes de estabelecer um diálogo entre a diversidade de saberes, 

bem como dotados de planos e ações para atuar positivamente nas questões próprias do ser humano e do meio ambiente 

(Resolução CONSUN 014/87). 

O ensino, a pesquisa e a extensão são as atividades-fim desta Instituição e buscam, de forma indissociável, criar condições 

para que os egressos sejam participantes, criativos, críticos e responsáveis, diante dos problemas atuais da sociedade, 

tornando, assim, a Universidade mais voltada para os problemas nacionais, regionais e comunitários, propagando e 

aumentando o patrimônio cultural da humanidade. Inserida em uma região costeira, a FURG tem como vocação natural a 

compreensão das inter-relações entre os organismos, incluindo-se aí o ser humano e o meio ambiente. Assim, como forma de 

orientar o ensino, a pesquisa e a extensão, a Universidade assume, como vocação institucional, o ecossistema costeiro. 
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Assim, a FURG tem como objetivos (Resolução CONSUN 014/87): buscar a educação em sua plenitude, desenvolvendo a 

criatividade e o espírito crítico e propiciando os conhecimentos necessários à transformação social; formar seres humanos 

cultural, social e tecnicamente capazes; promover a integração harmônica entre o ser humano e o meio ambiente. 

Nesse sentido, são objetivos do Projeto Político-Pedagógico da Instituição: explicitar a identidade institucional por meio de 

ações político-educacionais que propiciem a convergência das ações desencadeadas por todos os envolvidos no processo, 

contemplando-se a formação nos diferentes níveis de ensino: ensino médio e profissionalizante, graduação e pós-graduação; 

instalar um processo contínuo de reflexão sobre o espaço universitário e a diversidade de ações desenvolvidas por todos 

aqueles comprometidos com a formação de profissionais capazes de posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais; analisar os processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, a fim de 

compreender, de forma ampla e consistente, o fenômeno educativo e a sua prática. 

Pautada no seu Projeto Político-Pedagógico, cabe à Universidade dar direção ao processo formativo, levando em 

consideração os princípios éticos e políticos fundamentais para o exercício da cidadania, da democracia e da responsabilidade 

para com o meio ambiente. (Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras O currículo como expressão 

do Projeto Pedagógico: um processo flexível, 2000). 

Assim, no âmbito de abrangência da presente proposta, a implementação do curso de graduação em Administração na 

modalidade de Educação à Distância capacita os integrantes do Curso de Administração a atingirem um dos principais 

objetivos preconizados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, que é 

a democratização do acesso ao ensino de graduação. Sob essa perspectiva, a ampliação do número de vagas com a 

manutenção dos mesmos recursos humanos implica na aquisição de outros recursos tecnológicos que sirvam de suporte à 

novas práticas de ensino-aprendizagem. 

Dentro das novas práticas de ensino-aprendizagem e em conformidade com as políticas de desenvolvimento da instituição, 

que preconiza a utilização das novas tecnologias de ensino, o presente projeto contribui para o desenvolvimento da educação 
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à distância na área de Administração. Uma experiência em EAD foi desenvolvida em uma disciplina do curso de Administração 

nos anos de 1998 e 1999. Ela demonstrou a validade deste instrumento de ensino, ainda que a referida experiência tenha sido 

realizada em condições precárias de recursos de informatização. 

A sinergia de todos os esforços que fundamentam esta proposta capacitará as áreas integrantes à criação de uma estrutura 

interdisciplinar que fomente a implementação de mais cursos de graduação na modalidade de Educação à Distância.  

 

3.3. FURG e EAD 
 

A Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG - vem desde o ano dois mil (2000) estimulando a comunidade 

acadêmica para a implantação dos Programas de Educação a Distância. A primeira iniciativa da administração foi designar 

uma representante da FURG junto ao Consórcio – Rede Universidade Virtual Pública do Brasil - UNIREDE (portaria Nº 

311/2000). Em dois mil e um nomeou comissão para definir as diretrizes para embasar as ações (portaria Nº 907/2001).  

Simultaneamente aparelhou o laboratório de informática do CEAMECIM para dar início as primeiras ações em direção ao 

ensino a distância assumindo como pólo regional de coordenação do curso de extensão “A TV na Escola e os Desafios de 

Hoje”. O Centro de Educação Ambiental Ciências e Matemática da Fundação Universidade Federal do Rio Grande – 

CEAMECIM/FURG, conta com uma equipe interdisciplinar de profissionais que nos seus vinte e cinco anos da sua existência 

vêm atuando na formação inicial e continuada dos professores, desenvolvendo pesquisas em metodologias de ensino e 

materiais pedagógicos. Essas são disponibilizadas aos professores nos cursos, encontros, oficinas, biblioteca e numa central 

de empréstimos cujo material é socializado aos professores de forma cooperativa.  

Desde a fundação da UNIREDE o CEAMECIM ampliou suas ações criando o Núcleo de Educação  a Distância ocasião que 

coordenou o Curso de Extensão “A TV na Escola e os Desafios de Hoje”. Na época a universidade contava com um número 

reduzido de profissionais para atuar na área de EAD. Hoje o CEAMECIM além de contar com uma equipe interdisciplinar 

atuante na formação de professores, alunos bolsistas das diversas licenciaturas, conta também, com uma doutora e uma 
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doutoranda em Informática na Educação, três doutoras na área de educação e cinco mestres,  com profissionais e alunos do 

curso da Engenharia da Computação que dão o suporte técnico e participam do grupo de pesquisa instituído no centro. 

O curso TV na Escola serviu como âncora para novas ações da equipe, na medida em que proporcionou experiência e o início 

de um esforço conjunto dos profissionais em equipar o centro e se qualificar para futuras ações.  

Em dois mil e três (2003), em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, a Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande iniciou o desenvolvimento do projeto Escola–Comunidade-Universidade (ESCUNA), que visa a implementação de 

metodologias interativas e interconectivas e a informatização das escolas municipais do Rio Grande, com financiamento do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Companhia Petroquímica do Sul (COPESUL). No 

âmbito do projeto foram capacitados cerca de 70 professores no curso de especialização “Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Educação” (TIC-EDU). A demanda pela qualificação na área tem sido percebida pelo grupo, devido ao 

número crescente de professores que pleiteiam uma vaga no curso de especialização.  

Essas experiências, aliadas a qualificação da equipe, a estruturação e o suporte do CEAMECIM e a solicitação das Secretarias 

de Educação de vários municípios da região sul por uma maior oferta de vagas no curso de especialização TIC-EDU 

motivaram a elaboração do presente projeto, objetivando atender as mudanças que a sociedade está exigindo e integrando-se 

num esforço institucional da Universidade de constituição de uma competência diversificada em Educação a Distância. Isto se 

evidencia pela apresentação simultânea, em diversas frentes, de outros empreendimentos, como a participação no Projeto 

Pró-Licenciaturas (REGESD - Rede Gaúcha de Ensino Superior a Distância), na forma dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Química e Licenciatura em Biologia; e a proposição, conforme o Edital da UAB –Universidade 

Aberta do Brasil - de cursos a distância como Especialização em Desenvolvimento de Aplicações para Web, Especialização 

em Educação Ambiental, Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, e Licenciatura em 

Pedagogia. 

Além disso, a mudança da sociedade está exigindo um indivíduo criativo, autocrítico, com capacidade para trabalhar em 
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equipe, de aprender e adaptar-se a novas situações, ou seja, com múltiplas competências. Conseqüentemente, o papel da 

educação está se transformando e suas estratégias precisam ser modificadas para atender as novas demandas, notadamente 

com a introdução dos meios tecnológicos, requerendo re-elaboração dos currículos, metodologias e materiais, bem como, 

maior qualificação dos profissionais da educação. 

 

 

3.4. Objetivos do Curso de Administração EAD 

 

Objetivos Gerais 

 Formar profissionais generalistas capacitados a gerir organizações de forma eficaz, tendo como princípios norteadores de 

suas atividades profissionais, valores éticos e de cidadania, levando em consideração as mudanças sociais e as concepções 

humanísticas, na busca do equilíbrio permanente entre o desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade de vida, tanto 

nas organizações como na sociedade como um todo.  

 Desenvolver um padrão de excelência acadêmica, sustentado por um projeto pedagógico fundamentado nos princípios da 

educação e da cultura empreendedora, capaz de possibilitar aos discentes do Curso, condições mais amplas de 

competitividade no mercado de trabalho, bem como no que se refere aos diversos aspectos de participação em ações que 

envolvam a cidadania e a responsabilidade social. 

 Mobilizar e incentivar discentes e docentes para a produção e a difusão de conhecimentos relacionados às áreas temáticas 

abrangidas pelo Curso, gerando em conseqüência informação relevante para as diversas categorias de público alvo às quais 

está vinculado. 

 Oferecer aos docentes suportes e ações orientadas a sua formação didático-pedagógica. 
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 Oferecer ao público interno da FURG, oportunidades de aplicação, atualização e aprofundamento de conhecimentos 

abrangidos pelas áreas temáticas do Curso, mediante a realização de intercâmbio e parcerias. 

 Formar profissionais com capacidade de aprender – numa perspectiva de aprendizagem contínua, de pensar e refletir 

criticamente, buscando aperfeiçoamento constante como profissional e cidadão. 

 

Objetivos específicos: 

Como objetivos específicos, o processo de ensino-aprendizagem do Curso de Administração deverá oportunizar aos discentes, 

por meio da reflexão e da ação, condições de: 

 Integrar o processo de gestão organizacional no desenvolvimento local, regional e nacional, com visão do contexto global; 

 Promover de forma permanente a integração entre a organização e o meio ambiente, no bojo de processos de 

desenvolvimento sustentado e em contextos de grandes mudanças; 

 Manifestar capacidade de comunicação e trabalho em equipe, contribuindo para o gerenciamento eficaz das pessoas nas 

diversas formas de organização; 

 Atuar de forma planejada e estratégica, orientado pela sistematização de processos de tomada de decisão, por meio da 

identificação e análise de problemas dentro de um enfoque criativo, buscando o estabelecimento de prioridades; 

 Desenvolver métodos e técnicas utilizando-as nas diversas situações e fases do processo de gestão das organizações, a 

partir da integração de recursos teóricos e práticos desenvolvidos nos diferentes campos da ciência da administração e 

correlatos; 

 Liderar processos de criação e desenvolvimento de ações empreendedoras; 
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 Identificar e explorar oportunidades para o desenvolvimento de atividades inovadoras relacionadas com a profissão; 

 Atuar de forma ética, responsável e movido por ideais de justiça, fraternidade e democracia.  

 

 

3.5. Concepção do Curso de Administração 

 

O papel do administrador é contribuir para que a empresa tenha um resultado positivo, garantindo a sobrevivência e 

permanência no mercado. Dependendo do porte da empresa, o administrador pode estar focado mais em uma ou em outra 

área, mas a sua formação garante que ele consiga gerenciar todos os recursos. 

Sendo a sociedade formada por organizações, o papel do administrador torna-se relevante porque ao otimizar os resultados 

empresariais, ele pode estar gerando mais empregos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Através de estratégias 

de gestão, o administrador pode promover a cidadania e seus valores. Uma vez que os administradores também atuam em 

órgãos públicos, podem contribuir decisivamente no gerenciamento do patrimônio público. O profissional da Administração 

pode tornar as empresas socialmente responsáveis, preocupadas em dar respostas para a sociedade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, com duração de cinco anos, o curso de Administração oferece aos alunos matérias teóricas, como Matemática, 

Economia, Contabilidade, Estatística e Direito, e também as práticas, como Administração da Produção, de Recursos 

Humanos, de Materiais e Patrimônio, de Marketing, Pesquisa em Administração e Planejamento Estratégico, dentre outras não 

menos importantes.  

O curso de Administração procura formar profissionais capazes de incentivar as pessoas a agirem. O objetivo é o de formar 

profissionais com uma visão generalista para o desenvolvimento dos negócios, dando ênfase às ciências exatas e aos 
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conteúdos de comunicação e expressão, sempre acompanhando as novas tendências do mercado. 

Prepara-se o aluno, para que ele tenha condições de atuar nos processos decisórios de qualquer organização, seja ela grande 

ou pequena. Mas, com a globalização e as novas leis de mercado na área comercial, é preciso também formar profissionais 

que estejam aptos a enfrentar as novas exigências administrativas. A terceirização dos serviços é uma delas.  

No último ano do curso, está o Projeto de Graduação. Nele, o aluno tem a oportunidade de montar a sua própria empresa, com 

a vantagem de contar com o apoio de todos os professores, como assessores, nas diversas fases do trabalho. Ao final, ele tem 

em mãos um projeto viável, que pode ser implantado no mercado. 

 

 

3.6. Dados do Curso 

 

Sede do Curso de Administração 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

Comissão de Curso de Administração – ComCur ADM 

Av. Itália, km 08, s/n° 

Cep 96.201-900 

Rio Grande – RS 

Telefone: (0xx 53) 3233-6692 Fax: (0xx53) 3233-6662 

Home page: www.furg.br/adm    e-mail: ccadm@furg.br 

 

Reconhecimento 
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A profissão do administrador foi regulamentada pelo Decreto nº 61934, de 22/12/67. O Curso de Administração da FURG foi 

reconhecido em 27/04/76, através do Decreto nº 77501. 

 

Duração 

4 anos e meio (modalidade EAD) 

 

 

Turno de Oferecimento 

Misto (manhã, tarde ou noite, de acordo com disponibilidade dos Pólos e professores). 

 

Vagas 

150 vagas, via ingresso Processo Seletivo. 

 

 

3.7. ESTRUTURA  E FUNCIONAMENTO DO CURSO: 

 

3.7.1. Metodologia de ensino e Princípios do Curso: 

 

O curso será realizado buscando estudar, discutir e analisar os conhecimento teórico-práticos que envolvem o 

desenvolvimento dos negócios, dando ênfase às ciências exatas e aos conteúdos de comunicação e expressão, sempre 

acompanhando as novas tendências do mercado através de leituras, debates, realização e apresentação de trabalhos, fóruns, 

listas de discussão e atividades on-line e off-line. 

A proposta metodológica do curso de Administração será baseada no modelo sugerido por Oliveira (2003, p. 82). Segundo a 
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referida autora, os itens listados estão organizados em quatro fases, e correspondem a uma lógica seqüencial considerada 

como importante para o processo de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) de forma pedagógica. 

1- Fase preparatória dos professores que irão atuar no curso em relação as questões teóricas e práticas que envolvem a 

utilização pedagógica das TIC na modalidade de EAD.  

2- Fase preparatória dos alunos selecionados para o curso em relação as questões teóricas e práticas que envolvem a 

utilização pedagógica das TIC na modalidade de EAD.  

3- Fase de instrumentalização eletrônica dos alunos (não necessária, visto que há como pré-requisito de ingresso exigência de 

conhecimentos mínimos em Computação). 

4- Fase construtiva: o desenvolvimento ou aperfeiçoamento das competências necessárias para que os alunos possam 

explorar os potenciais oferecidos pelas TICs, como: pesquisas na Internet e comunicação entre professores e alunos por e-

mail de forma sistemática; atividades programadas de acesso regular ao site do curso e a documentos digitalizados; 

participação em listas de discussão a serem disponibilizadas por cada disciplina oferecida; encontros presenciais com 

professores e tutores nos Pólos. 

 

 

3.7.2. Processo de comunicação – interação entre os participantes 

 

Para garantir a comunicação entre alunos, professores, tutores e monitores, o desenho do curso propõe o seu 

desenvolvimento nas modalidades a distância com algumas atividades presenciais, tendo como base uma metodologia 

interativa e problematizadora. Essa metodologia caracteriza-se pela formulação de problemas, o levantamento de hipóteses, o 

planejamento de situações experimentais para testagem de hipóteses através do desenvolvimento compartilhado de projetos 

interdisciplinares. 
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Na modalidade a distância as interações serão efetivadas via ambiente virtual (plataforma e-ProInfo), além de 

videoconferências. Será intensificado o uso de serviços da Internet: correio eletrônico, listas de discussão, fóruns de debate, 

comunicação em tempo real (IRC, chat, etc) e, ao mesmo tempo será organizado um repositório de produtos, relatórios de 

experiências, textos, webfólios de avaliação formativa e continuada, a partir da produção dos próprios estudantes do curso, 

como registro de suas atividades e coleta de informações. 

Além disso, os alunos terão acesso aos Pólos para desenvolver atividades de produção autônoma: estudos individuais, 

pesquisa, resolução de problemas-desafios, resolução de desafios na área de informática; busca de informações na Internet; 

troca de dados e informações pela rede;  estudo de software, entre outros.  

Serão realizados no mínimo dois encontros presenciais, no início e final do curso. O primeiro encontro objetiva integrar o 

estudante e educadores, apresentar a proposta do curso, o ambiente virtual (e-ProInfo) e discutir a organização  e 

programação dos estudos ao longo do Curso. No segundo encontro buscar-se-á discutir as atividades desenvolvidas, 

apresentação de produções realizadas e avaliação do curso. 

 

Desta forma, no sentido de efetivar os princípios de integração e interdisciplinaridade, o currículo do curso está organizado de 

forma que os conhecimentos específicos teórico-práticos e gerais sejam também articulados nos Seminários Integradores 

dentro da seguinte dinâmica: 

 um momento inicial presencial para apresentação e discussão das atividades integradoras, bem como oficinas de 

apropriação tecnológica; 

 atividades desenvolvidas a distância, via ambiente virtual e videoconferências; 

 um momento presencial para o “fechamento” dessas atividades, incluindo a discussão do webfólio. 

  

 
3.7.3 Produção de material didático 
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A produção do material didático será de responsabilidade dos professores pesquisadores, em sintonia com a Coordenação do 

Curso e auxiliado pelos bolsistas e técnicos e pela equipe multidisciplinar. 

O material será virtual, os professores pesquisadores que produzirão o material específico para o curso, participarão, da 

capacitação em metodologia da educação a distância, onde receberão entre outros, as orientações para o dimensionamento 

das prática sobre uso do ambiente de aprendizagem e-ProInfo  e sobre a produção de material didático. 

 Haverá um guia didático para o aluno com a finalidade orientá-lo sobre os procedimentos do curso. 

 

 

3.7.4 Descrição da avaliação da aprendizagem 

 
 
Para ser considerado aprovado, o cursista deve obter aprovação nas disciplinas dos e módulos com aproveitamento de 70% e 

ser aprovado no trabalho de conclusão. Na eventualidade de não ser considerado aprovado pelo conjunto das avaliações 

apresentadas anteriormente, o professor/formador e o tutor oferecem outras atividades com a finalidade de recuperação de 

estudos. Esta recuperação de estudos será avaliada na forma presencial, na qual o aluno deverá ter um aproveitamento 

mínimo de 50% (cinqüenta por cento). 

A avaliação da aprendizagem integrará todos os momentos do processo ensino-aprendizagem. Assim, os instrumentos 

utilizados deverão ser capazes de verificar não apenas o domínio dos conhecimentos teóricos, mas a capacidade do cursista 

de integrá-los ao seu fazer profissional. Assim sendo: 

 a avaliação abrangerá as diferentes atividades, ações e iniciativas didático-pedagógicas compreendidas em cada 

componente curricular, podendo envolver situações tanto de auto-avaliação, como avaliações de caráter escrito e virtual; 
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 durante o semestre, poderão ser oferecidos aos cursistas conjuntos de questões e problemas envolvendo os assuntos das 

disciplinas que poderão servir de apoio para verificação da aprendizagem;  

 a auto-avaliação será uma das possibilidades; 

 a avaliação de relato pessoal elaborado pelo cursista por escrito representará uma “memória discente”. Nela o cursista 

apresenta descrições de atividades realizadas e de reflexões. 

A avaliação é, desta forma, entendida como um processo: 

  Permanente: todo o trabalho realizado ao longo do processo de ensino-aprendizagem é igualmente importante, 

oportunizando ao Aluno demonstrar suas habilidades, capacidades e aptidões em todos os momentos; 

  Continuada: perpassa todo o processo da aprendizagem, pois toda a ação também é passível de avaliação; 

  Abrangente: o Professor/Formador deve levar em conta os mais diversos aspectos que compõem a formação do Aluno e 

explicitá-los em seus instrumentos de avaliação, para que o Aluno saiba, de antemão, os aspectos que estarão sendo levados 

em conta em seu desempenho acadêmico. A avaliação abrangente pode ser complexa, porém, não deve ser subjetiva; 

  Dinâmica: o Aluno deve ser visto em seu contexto de vida social e particular e, também escolar e intelectual. A avaliação 

não se reduz a momentos específicos, mas considera os conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo de todo o 

período do curso, num período continuado; 

  Pedagógica: o objetivo do processo avaliativo é servir de instrumento para o próprio Aluno melhorar o seu desempenho. 

 

A avaliação será expressa através de notas que poderão ir de 0 a 10, de acordo com o Regimento Geral da FURG (Art. 114). 

 

Procedimentos Básicos e Avaliação da Aprendizagem 

 

Os cursistas realizarão nos pólos avaliações presenciais por semestre. Essas serão aplicadas pelos tutores presenciais e 
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corrigidas pelos tutores a distância, sob a orientação dos professores/formadores da disciplina. Além do mais, durante o curso 

serão desenvolvidas avaliações à distância na forma de trabalhos e exercícios que serão corrigidos pelos tutores. Além disso, 

cada cursista realizará outras avaliações durante o curso, para que possa refletir sobre o seu próprio desempenho nas 

disciplinas. 

Destacam-se algumas características de cada modalidade de avaliação: 

 Exercícios avaliativos: são exercícios pertinentes às disciplinas desenvolvidas no semestre. A idéia fundamental é que o 

aluno disponha de instrumentos de fixação do conteúdo que possam servir, ao mesmo tempo, como modelos de avaliação. 

Para a realização dos exercícios será estimulada a interatividade dos professores/alunos, visando implementar processos de 

ensino-aprendizagem satisfatórios. Os cursistas serão estimulados a trabalhar em grupo, utilizando a infra-estrutura disponível 

nos pólos. 

 Avaliações a distância: são essencialmente de caráter formativo. Podem se constituir, de acordo com a essência da 

disciplina, de ordem pedagógica, específica ou geral. As avaliações a distância se darão através de trabalhos enviados para os 

pólos pelos tutores. As avaliações a distância devem ser atribuídas notas. Entretanto, seu peso na nota final compreende a 

20% (vinte por cento). Essas avaliações devem incluir trabalhos em grupo para estimular a interação entre os cursistas. 

 Avaliações presenciais: realizadas nos pólos, ocorrem em dias e horários pré-estabelecidos e devem corresponder a 40% 

(quarenta por cento) da nota final do aluno. 

 Participação dos cursistas no processo pedagógico: dentro desse item, que corresponde a 40% (quarenta por cento), 

insere-se a parte da nota flexível da avaliação, referente ao engajamento do cursista no desenvolvimento da proposta 

pedagógica da disciplina. Assim, este item é composto por: 

 um parecer dos tutores/professores, referente ao desempenho do aluno; 

 o relatório de participação do aluno nos diferentes ambientes da plataforma; 
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 uma auto-avaliação de cada aluno, acerca do seu desempenho na realização das tarefas propostas por cada 

disciplina. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso: 

Os alunos deverão apresentar um trabalho final como requisito para a conclusão do curso. Esse trabalho deverá ser 

desenvolvido sob a orientação de um dos professores do corpo docente do curso ou professor convidado pela coordenação. A 

apresentação do trabalho ocorrerá em encontro presencial. 

A definição do tema e objeto do Trabalho de Conclusão do curso são facultados ao aluno, que poderá direcioná-los para o 

atendimento de uma demanda profissional ou de sua comunidade, por exemplo. Cabendo aos docentes, o auxílio em caso de 

dificuldades nesta definição por parte dos estudantes. 

 

Aprovação: 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver aproveitamento mínimo de setenta por cento (70%) em cada disciplina; 

completar o total da carga horária do curso e obtiver aprovação no trabalho de conclusão de curso. 

 

Diploma 

O aluno que cumprir os requisitos expressos acima fará jus ao Diploma de Bacharel em Administração de Empresas, que será 

expedido de acordo com as normas vigentes na FURG. 

 

 

3.7.5 Avaliação institucional 

 

Avaliação da orientação docente e da tutoria  
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A avaliação do curso será feita a partir de registros sobre o desenvolvimento deste, da ação dos orientadores, dos tutores e 

dos cursistas, por parte de todos envolvidos, em cada módulo. 

Para avaliação da orientação docente e tutoria será realizado um diário de bordo coletivo em que os docentes e ou tutores 

regularmente registrarão suas percepções, dificuldades e sugestões. Esta será discutida presencialmente pelo grupo de 

docentes.  

 

Avaliação do material didático 

O material didático será avaliado nas dimensões científico, cultural, ética, estética, didático-pedagógica, motivacional e de 

adequação ergonômica, através de instrumentos que levem em conta critérios que envolvam aspectos como: 

 a forma de apresentação do assunto; 

 o vocabulário empregado; 

 qualidade do conteúdo; 

 grau de atendimento aos objetivos propostos; 

 grau de adequação às TIC utilizadas. 

 

Avaliação da Infra-estrutura 

A infra-estrutura de suporte será avaliada através de instrumentos que levem em conta critérios que envolvam aferição de 

graus de satisfação em relação a: 

 natureza, qualidade e disponibilidade dos equipamentos existentes nos locais, como os pólos de interação na cidades 

atendidas; 

 número e proporção por aluno de equipamentos necessários ao processo pedagógico, conforme o meio de comunicação; 
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 qualidade das sessões de conexão síncrona ou assíncrona com os sítios provedores de conteúdo e orientação 

(disponibilidade, tempo de resposta, qualidade do fluxo - nível de ruído comunicacional, por exemplo); 

 qualidade, quantidade de itens e disponibilidade do acervo de livros e periódicos, imagens, áudio, vídeos, páginas da 

Internet, laboratórios, bibliotecas e museus virtuais e outros recursos digitais ou digitalizados; 

 outras formas de atendimento remoto aos alunos (embalagens para entrega e devolução de livros, periódicos e outros 

materiais didáticos ou documentos); 

 pessoal de apoio em geral para atendimento ao aluno, quando for o caso. 

 

 

3.7.6 Processo seletivo: 
 

A seleção ocorrerá mediante processo vestibular, de acordo com o regimento da Universidade. 

 

Requisitos 

Serão admitidos alunos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e pertencentes à região de abrangência do 

projeto. 

 

Inscrições: 

A inscrição dos candidatos será realizada nos pólos presenciais em dia e horário estipulado e divulgada publicamente. Os 

alunos inscritos deverão apresentar fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar, bem como 

dos documentos pessoais, a ser definido em Edital. 

 

Critérios de Seleção 



 26 

Serão selecionados 150 candidatos, esse processo será realizado pela COPERVE-FURG. 

Matrícula: 

A matrícula dos candidatos selecionados será realizada nos pólos de apoio presencial, em dia e horário estipulado e divulgado 

publicamente. 

 

 

3.8. Plataforma para EAD 
 

Para possibilitar a comunicação contínua entre os atores envolvidos: estudantes, tutores e professores no curso oferecido será 

utilizada, a princípio, a plataforma e-ProInfo1 , criada pelo MEC.  

O e-ProInfo é um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem que utiliza a Tecnologia Internet e permite a concepção, 

administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, 

projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a distância e ao processo ensino-

aprendizagem. 

Este ambiente utiliza como base didático-metodológica conceitos e teorias educacionais dialógico-problematizadoras 

associados à tecnologia da informação. 

A escolha desta plataforma, além da sugestão do MEC para sua utilização, deve-se a suas características, entre as quais 

pode-se destacar: 

 Possui interfaces amigáveis e de fácil uso para educandos e educadores; 

                                            
1
 www.eproinfo.mec.gov.br/ 



 27 

 Fornece mecanismos de comunicação assíncrono, permitindo assim que o educando trabalhe dentro de seu próprio ritmo 

de aprendizagem e em seu tempo disponível, além da comunicação síncrona, que lhe exige uma participação efetiva no grupo 

de trabalho para uma avaliação do seu progresso pelo educador; 

 Disponibiliza mecanismos ao educador para avaliar e acompanhar o progresso da aprendizagem dos educandos, 

permitindo-lhe, assim, criar alternativas individuais, quando necessário, na construção do conhecimento do educando; 

 Apresenta a informação de uma forma interativa, propiciando ao educando participar ativamente da elaboração e 

construção do conhecimento, tanto individual como em grupo;  

 Fornece múltiplas representações e oportunidades para que os educandos e educadores reflitam sobre as questões e 

temas estudados, buscando alternativas para os problemas apresentados e sendo capazes de explicarem como os mesmos 

foram resolvidos; 

 

Os principais recursos desta plataforma são descritos a seguir. 

 Fórum de Discussão: esta ferramenta propicia a interatividade entre professores, estudantes e tutores, oferecendo maiores 

condições aos participantes para se conhecerem, trocarem experiências e debaterem temas pertinentes. Nesse espaço os 

estudantes podem elaborar e expor suas idéias e opiniões, possibilitando as intervenções dos formadores e dos próprios 

colegas com o intuito de instigar a reflexão e aprimoramento do trabalho em desenvolvimento, visando à formalização de 

conceitos, bem como a construção do conhecimento. 

 Diário: pode ser usado individualmente ou em grupo, propicia um espaço importante para a socialização das atividades ou 

projetos desenvolvidos ao longo do processo de formação. Assim, a aprendizagem estará centrada na possibilidade do 

estudante poder receber o feedback sobre aquilo que está produzindo. 

 Chat ou Bate-Papo: possibilita oportunidades de interação em tempo real, oportunizando momentos de brainstorm criativo e 

construído coletivamente, podendo gerar idéias e temas para serem estudados e aprofundados; pode auxiliar na realização de 
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reuniões virtuais com o intuito de diagnosticar as dificuldades e inquietações dos estudantes durante o desenvolvimento das 

atividades.  

 Biblioteca: local para disponibilizar bibliografias, textos complementares e artigos, além de indicações de sites que tratam 

das diferentes temáticas abordadas no curso. 

 Agenda: local em que podem ser colocadas todas as atividades propostas. Esse recurso contribui para que o estudante 

possa se manter em sintonia com as atividades realizadas durante o curso. Desta forma, torna-se possível a realização de 

atividades em momentos agendados ou de livre escolha dos participantes.  

 

Os professores formadores e os tutores estarão acompanhando o desenvolvimento das atividades, dando as orientações 

necessárias e oferecendo apoio aos participantes. 

 

 

3.9. Estrutura Curricular 
 

O Curso de Administração constitui-se das seguintes matérias: Economia, Direito, Matemática, Estatística, Contabilidade, 

Filosofia, Psicologia, Sociologia e Informática. A esse elenco de matérias se incorporam, obrigatoriamente: Administração 

Mercadológica, da Produção e Operações, de Recursos Humanos, Financeira e Orçamentária, de Recursos Materiais e 

Patrimoniais, de Sistemas de Informação e Organização, Sistemas e Métodos. Para obter o diploma, o aluno precisa realizar 

Estágio Supervisionado junto a órgãos públicos ou privados. 
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3.9.1 Grade de Disciplinas, Carga Horária e Pré-Requisitos 
 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – GRADE DE DISCIPLINAS DO CURSO 
 

MATÉRIAS DISCIPLINAS OFERTA C. H. SEM PRÉ-REQUISITOS CATEG 

EAD 01. TÓPICOS EAD SEM 30   BÁSICA 

CONTABILIDADE GERAL 02. INT. À CONTABILIDADE SEM  60 1° - BÁSICA 

TEORIAS DA ADM. 03. INT. À TEORIA GER DA ADM. SEM  60 1° - PROFISS 

MATEMÁTICA 04. MAT. P/ CIÊNC. SOC. APL. I  SEM 60 1° - BÁSICA 

ECONOMIA 05. INTRODUÇÃO A ECONOMIA  SEM 60 1° - BÁSICA 

DIREITO 06. INSTITUIÇÕES DE DIREITO SEM 60 1° - BÁSICA 
       

CONTABILIDADE GERAL 07. CONTABILIDADE PARA ADM. SEM  60 2° INT. À CONTABILIDADE BÁSICA 

TEORIAS DA ADM. 08. TEORIA GER DA ADM. SEM  60 2° INT. À TEORIA GER DA ADM. PROFISS 

MATEMÁTICA 09. MAT. P/ CIÊNC. SOC. APL. II  SEM 60 2° MAT. P/ CIÊNC. SOC. APL. I BÁSICA 

ECONOMIA 10. ECONOMIA PARA ADM. SEM 60 2º INTRODUÇÃO À ECONOMIA BÁSICA 

DIREITO 11. LEGISLAÇÃO COMERCIAL SEM 30 2° INST. DE DIREITO COMPLEM 

DIREITO 12. NOÇÕES DE DIR. TRIBUTÁRIO SEM 30 2° INST. DE DIREITO COMPLEM 
       

ORG. SIST. E MÉTODOS 13. ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS  SEM 60 3° T. G. A. PROFISS 

TEORIAS DA ADM 14. ANÁLISE ORGANIZACIONAL I SEM 60 3° T. G. A. PROFISS 

MATEMÁTICA 15. MAT. P/ CIÊNC. SOC. APL. III SEM 60 3° MAT. P. CIENC. SOC. APL. II  BÁSICA 

ESTATÍSTICA 16. INT. A ESTATÍSTICA ECON. SEM 60 3° MAT. P. CIENC. SOC. APL. II  BÁSICA 

DIREITO 17. LEGISLAÇÃO SOCIAL SEM 30 3° INST. DE DIREITO COMPLEM 

ADM. SIST. INFORMAÇÕES 18. MODELAGEM E DECISÃO SEM 30 3° - BÁSICA 
       

CONTABILIDADE GERAL 19. ANÁLISE DAS DEM. FINANC. SEM 60 4° CONT. PARA ADM COMPLEM 

TEORIAS DA ADM 20. ANÁLISE ORGANIZACIONAL II SEM 60 4° T. G. A. PROFISS 

FILOSOFIA 21. INTRODUÇÃO A FILOSOFIA SEM 45 4° - BÁSICA 

ESTATÍSTICA 22. ESTATÍSTICA ECONÔMICA SEM 60 4° INTROD. A EST. ECONOMIA COMPLEM 

ECONOMIA BRASILEIRA 23. ECONOMIA BRASILEIRA SEM 60 4° ECONOMIA PARA ADM COMPLEM 

ADM. SIST. INFORMAÇÕES 24. GESTÃO DA INFORMAÇÃO SEM 30 4° MODELAGEM E DECISÃO COMPLEM 
       

ADM. DE SIST. DE INF. 25. PESQUISA OPERACIONAL SEM 60 5° ANÁL. ORG. II PROFISS 

ADM. MERCADOLÓGICA. 26. ADM. DE MARKETING I SEM 60 5° ANÁL. ORG. II PROFISS 

TEORIAS DA ADM. 27. GESTÃO DA QUALID. TOTAL SEM 60 5° ORG. E MÉT. / ANAL. ORG. I PROFISS 

SOCIOLOGIA 28. SOCIOLOGIA APL.A ADM. SEM 60 5° - BÁSICA 

ADM. DE RECURSOS 
MATERIAIS E PATRIM. 

29. ADM. DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO I 

SEM 60 5° EST. ECONÔMICA / T.G.A. II/ MAT. 
P. CIENC. SOC. APL. III 

PROFISS 

MATEMÁTICA 30. MATEMÁTICA FINANCEIRA SEM 60 5° 100 Créd. COMPLEM 
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ADM. DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES 

31. SIST. DE INFORMAÇÕES NAS 

ORGANIZAÇÕES 

SEM 60 6° ANAL. ORG. II / ESTAT. ECON. / 

MAT. P. CIENC. SOC. APL. III 

PROFISS 

ADM. MERCADOLÓGICA. 32. ADM. DE MARKETING II SEM 60 6° ADM. DE MARKETING I PROFISS 

ECONOMIA 33. MERCADO DE CAPITAIS SEM 60 6° - COMPLEM 

PSICOLOGIA 34. PSICOLOGIA APL.A ADM. SEM 60 6° T.G.A. BÁSICA 

PLANEJAMENTO 35. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SEM 60 6° ANÁLISE ORGANIZACIONAL II COMPLEM 

ADM. DE RECURSOS 
MATERIAIS E PATRIM. 

36. ADM. DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO II 

SEM 60 6° ADM. DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO II 

PROFISS 

       

ADM. MERCADOLÓG. 37. PESQUISA EM MARKETING SEM 60 7° ADM. DE MARKETING II COMPLEM 

ADM.FINANC. E ORÇ 38. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SEM 60 7° ANAL. DEM. FIN. PROFISS 

ADMINISTRAÇÃO DE R. H. 39. ADM. DE RECURSOS HUMANOS I SEM 60 7° PSICOLOG.APL. A ADM. PROFISS 

ADM. DE PRODUÇÃO 40. ADM. DE PROD. E OPERAÇÕES I SEM 60 7° ADM. MAT. E PATRIMÔNIO II PROFISS 

METODOLOGIA 41. INTROD. METODOL. CIENTIFICA SEM 60 7° - COMPLEM 
       

ADM. DE R. H. 42. ADM. DE RECURSOS HUMANOS II SEM 60 8° ADM. RECURSOS HUMANOS I PROFISS 

ADM. DE PRODUÇÃO 43. ADM. DE PROD. E OPERAÇÕES II SEM 60 8° ADM. DE PROD. E OPERAÇÕES I PROFISS 

ADM.FINANC. E ORÇ. 44. ELEMENTOS DE CUSTOS SEM 60 8° ADMINISTRAÇÃO FIN. COMPLEM 

ADM.FINANC. E ORÇ. 45. ORÇAMENTO EMPRESARIAL SEM 30 8° ADMINISTRAÇÃO FIN. PROFISS 

ADM.FINANC. E ORÇ. 46. FINANÇAS PÚBLICAS SEM 60 8° ECONOMIA PARA ADM. COMPLEM 

ESTAGIO 47. ESTÁGIO SUPERVISIONADO I SEM 120 8° 150 Créd. Obrig.  COMPLEM 
       

PRÁTICAS PROFISSIONAIS 48. ELABORAÇÃO DE PROJETOS SEM 60 9° 150 Créd. Obrig.  COMPLEM 

ADM.FINANC. E ORÇ. 49. ANÁL. DE ALTERN. DE INVEST. SEM 60 9° ORÇ. EMP. / MAT.FINANCEIRA COMPLEM 

ECONOMIA 50. POLÍTICA DE COM. EXTERIOR SEM 60 9° ECONOMIA BRASILEIRA COMPLEM 

ESTÁGIO 51. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II SEM 180 9º ESTÁGIO SUPERVISIONADO I COMPLEM 

ADMINISTRAÇÃO DE R. H. 52. RELAÇÕES HUMANAS NO TRAB. SEM 30 9º - COMPLEM 
       

Carga horária total do Curso ( disciplinas básicas + profissionalizantes + complementares) 3.075 

 

 

3.9.2 Ementas das Disciplinas do Curso 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

 

Disciplina : INT. À TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária : 04 hs/aula   
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semanal 
Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 1   

Ementa : Análise de Fundamentos, Empresa e entidade. 
Administração . O campo da administração . Funções do 
administrador. Sistemas administrativos. Teoria geral dos 
sistemas. Modelo de sistemas. Administração sistêmica. 
Administração por objetivos. Funções básicas: Planejamento, 
organização direção, controle, coordenação . Comunicações 
administrativas: Princípios básicos, comunicações básicas.  

 

Disciplina : TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária 
semanal 

: 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 2   

Ementa : Evolução da teoria da administração. Eficiência 
organizacional como variável dependente. Principio atividades 
administravas. Administração da produção . Administrarão 
Mercadológica. Administração do pessoal. Administração 
financeira. Controle de desempenho total do planejamento 
global. Relatórios. Demonstrativos quantitativos. Testes por 
comparação. dados, Bases estruturais. 
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Disciplina : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 7   

Ementa : Desenvolver os fundamentos básicos e conceituais da 
Administração financeira, abordando técnicas e planejamento 
financeiro, capital de giro, custo de capital e fontes de 
financiamento. 
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Disciplina : MERCADO DE CAPITAIS  Código:  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta :   
Ementa : Introdução.. Instituições reguladoras do mercado 

Instituições intermediadoras do mercado. Classificação do 
mercado. Bolsa de Valores mobiliários. Investidores. 
Características básicas de um investimento em títulos. 
Mercado de ações a vista. Mercado de opções. Mercado a 
termo de ações. Mercado futuro de ações. Métodos de 
análise. 

 

Disciplina : ANÁLISE ORGANIZACIONAL I Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 3   

Ementa :Organização burocrática (racionalidade, indivíduos, co-
gestão e autogestão); análise organizacional; estrutura 
organizacional (natureza complexidade, formalização, 
centralização). 

 

Disciplina : ANÁLISE ORGANIZACIONAL II Código  



 35 

Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 4   

Ementa : Processo organizacional (poder e conceito, liderança e 
tomada de  decisão, comunicações, mudança e inovação ); 
ambientes organizacionais; desempenho organizacional, 
teoria das organizações. 
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Disciplina : GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 7°   
Ementa : Conceitos básicos da qualidade e do IQC. A prática do 

controle de qualidade. Gerenciamento do crescimento do ser 
humano . A implantação do IQC. Aspectos estratégicos. A 
gestão da qualidade no Brasil e a qualidade em empresas 
gaúchas. 

 

Disciplina : ELABORAÇÃO DE PROJETOS  Código  

Duração : anual   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  :   
Semestre de oferta : 9   

Ementa : Projetos: Conceitos, fases, elaboração e análise, tamanho, 
aspectos administrativos, legais, financeiros, retorno de 
Investimentos. Apresentação e defesa em banca.   
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Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPE-
RAÇÕES I 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 7   

Ementa : Fundamentos. Administração da Produção e Operações 
(serviços). Funções Gerências na Administração da 
Produção. Sistemas de Produção. Planejamento Estratégico 
da Manufatura. Planejamento e Controle da Produção (PCP). 
Planejamento de Vendas. Lote Econômico de Fabricação 
(LEF). Planejamento da Capacidade. Curvas de 
Aprendizagem. Flexibilidade. Planejamento dos Requisitos 
dos Materiais (MRP). 

 

Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPE-
RAÇÕES II 

Código  

Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 7   

Ementa : Planejamento dos Requisitos de Carga (CRP). Medicina no 
Trabalho. Just in Case (Filosofia Tradicional). Just in Time. 
Sistema Kanban. OPT (Optimized Production Technology. 
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FMS - Sistemas Flexíveis de Manufatura. CIM Computador 
Integrado na Manufatura. Automação Industrial. Programação 
Linear na Produção e Operações. Sistema de Apoio a Decisão 
Aplicado a Produção e Operações. 
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Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING I  Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 5   

Ementa : História do Marketing - Administração de Marketing - 
Planejamento de Marketing - Sistema de Informação de 
Marketing - Comportamento do Consumidor - Mensuração e 
Previsão de Mercado. 

 

Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING II  Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 6   

Ementa : Segmentação de Mercado - Mix de Marketing - Decisões 
sobre Produto - Decisões sobre Preço - Decisões sobre 
Distribuição - Decisão sobre Promoção. 

 

Disciplina : PESQUISA EM MARKETING Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   
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Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 7   

Ementa : Pesquisa em Marketing (conceito, importância, objetivos e 
aplicações). Tipos de Dados. Formas de Contato. Plano de 
Amostragem. Elaboração de Instrumentos. Coleta de Dados. 
Análise e Interpretação dos Dados. Apresentação de 
Resultados. Aplicação Prática. 
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Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
  HUMANOS I 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 7   

Ementa : Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. Administração 
de salários. Relações Humanas. Chefia e Liderança. As 
Funções da Administração de Recursos Humanos.  

 

Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
  HUMANOS II 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 8   

Ementa : O Administrador de Recursos Humanos. Recrutamento. 
Seleção. Treinamento. Desenvolvimento de pessoas. Analise 
e Descrição de Cargos. Avaliação e Desempenho. 

 

Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO I 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica : 
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Prática : 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatório   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 5   

Ementa :Conceitos Básicos. Planejamento de Materiais (Métodos: 
Estatísticos< two Bins, Curva ABC, Lotes Econômicos). 
Compras de Materiais (Empresa Pública e Privada, 
Administração de Contratos). 
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Disciplina : ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E 
PATRIMÔNIO II 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatório   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 6   

Ementa : Recebimento de Materiais, Controle de Matariais. 
Estocagem de Materiais (Análise de Risco), Inventários 
(Físico e Analítico). Contabilização de Estoques. 

 

Disciplina : SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NAS  
  ORGANIZAÇÕES 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatório   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 6   

Ementa : Fundamentos de Sistemas de Informação, Tipos de 
Sistemas de Informação (SI, SIG, SAD,SADG, SE E IA, 
Informações: Conceito e Características,Tecnologia da 
Informação e a Organização, Estrutura dos Sistemas de 
Informação, Planejamento e Desenvolvimento de Sistemas de 
Informação, Plano Diretor de Informática , Engenharia de 
Sistemas , Ciclo de Vida dos SL, Gerenciamento Estratégico 
da Informação. 



 45 

 

Disciplina : PESQUISA OPERACIONAL Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatório   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta :5   

Ementa : Definição e histórico da P.O. Modelos de Otimização e 
Simulação. Programação linear: modelagem em programação 
linear; resolução gráfica de modelos de p.o.; resolução 
algébrica de modelos de p.o. Método SIMPLEX: tableu 
simplex; método big M. 
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Disciplina : FINANÇAS PUBLICAS Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 04 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatório   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 8   

Ementa : Introdução - Receita Pública -Despesas Pública - Orçamento  
Público - Crédito Público. 

 

Disciplina : ANÁLISE DE ALTERNATIVA DE 
INVESTIMENTO 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 9   

Ementa : Avaliação de alternativas de investimento, através de 
métodos convencionais e não convencionais, tais como Valor 
Atual; Custo Anual; Taxa Interna de Retorno. 
Desenvolvimento de técnicas para análise de risco e 
incerteza, bem como financiamento de projetos de 
investimento.  

 
 

Disciplina : ELEMENTOS DE CUSTOS Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica : 
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Prática : 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 8   

Ementa : Introdução ao estudo dos elementos de custos. Elementos, 
o custo de produção. Centro de estudos. Mapas de 
localização de custos. Calculo de custo do produtos acabado 
Formas de custeio avaliação de custo 
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Disciplina : ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 3   

Ementa : Área de O & M - Profissional de O & M - Posicionamento de 
O & M na empresa - Estrutura Operacional - Tipos de 
Estruturas; Responsabilidade / Poder / Autoridade / 
Delegação - Centralização e Descentralização - Concentração 
e Desconcentração - Departamentalização - Hierarquização - 
Montagem de Estrutura Organizacional - Formalização de 
Estrutura Organizacional- Formulários - Relatórios - Gráficos 
de Informação - Cronograma - Quadro de Distribuição - 
Fluxogramas - Lay out. 

 

Disciplina : INTROD. À CONTABILIDADE Código  
Duração semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 1   

Ementa : Fundamentos - Princípios Fundamentais da Contabilidade - 
Patrimônio - Gestão - Escrituração - Contas - Determinação 
de Débitos e Créditos - Noções de Balancete e Conversão 
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deste em Balaço - Operações básicas com Mercadorias – 
inventário. 
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Disciplina : CONTABILIDADE PARA ADM Código  
Duração semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 2   

Ementa : Estrutura básica das Demonstrações Financeiras: Balanço - 
Demonstração de Resultados - Demonstração de Lucros 
Acumulados  Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido - Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos. 

 

Disciplina : ECONOMIA BRASILEIRA Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 4   

Ementa : Ciclos econômicos. A crise da década de 20. A tentativa de 
um modelo de desenvolvimento nacional e autônomo (1930 - 
1964). Acrise nacional populismo (1961 - 1964). O modelo de 
desenvolvimento associado e dependente: “milagre a crise”. 
O projeto Brasil potência mundial emergente. O governo 
figueiredo. A nova república. A década perdida. A crise dos 
anos 80. A economia brasileira recente. O mercosul. 
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Disciplina : POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 9   

Ementa : Comércio exterior: Aspectos gerais, Evolução, Instrumentos 
jurídicos, Mercado,  Consórcios e tributação. Internacional 
Comercial terms (INCOTERMS) . Seguros, Transportes, forma 
de controle, comércio  exterior entre os países desenvolvidos 
. O regime aduaneiro. O internacional trade center (ITC) ,  e o 
.acordo geral tarifas e comércio (GATT). O sistema geral de 
preferências  (SGP)  e os incentivos fiscais. O regime 
aduaneiro. As zonas francas e especiais..CONCEX, CACEX,  
BEFIEX, SINX  e sistemática de importação em regime de 
“DRAW-BACK”.  

 

Disciplina : ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 4   

Ementa : Exame, estudo e análise do desempenho das empresas 
utilizando métodos científicos; dos quocientes, das 
percentagens verticais e horizontais e do fluxo de caixa. 
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Avaliar as perspectivas econômico-financeiras das empresas. 

 

Disciplina : ORÇAMENTO EMPRESARIAL Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 4   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 8   

Ementa : Desenvolver fundamentos, técnicas e procedimentos de 
previsão e planejamento empresarial com os sistemas de 
produção, vendas e lucratividade. 
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Disciplina : PLANEJAMENTO EMPRESARIAL Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 4   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 6   

Ementa : Caracterização do Planejamento. Tipos e modalidades de 
Planejamento. O Planejamento Estratégico e seus 
Desdobramentos. Planejamento com Pert. Montagem de 
redes . Aspectos comportamentais da tomada de decisão. 
Aspectos de administração. Controle Organizacional e 
análise do desempenho.   

 

Disciplina : INTRODUÇÃO A ECONOMIA Código  
Duração : semestral    

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 1   

Ementa A economia com ciência - Conceito e metodológia da ciência 
econômica - Leis econômicas - Valor - Preço - Mercado - 
Oferta - Demanda - Curvas e elasticidade - Preço de equilíbrio 
- A atividade econômica – Capitalismo. 

 

Disciplina : ECONOMIA PARA ADMINISTRAÇÃO Código  
Duração : semestral    

Carga horária total : 6O horas aula Teórica : 
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Prática : 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 2   

Ementa Estado e intervenção na atividade econômica Política 
econômica -Balança comercial -  Balança de pagamentos - 
Movimentos internacionais de capital - Atividade econômica; 
realização - O setor privado - O setor público. 
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Disciplina : GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL Código  
Duração : semestrall   

Carga horária total : 60 horas Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 4   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 5   

Ementa. : A Revolução da Qualidade nas Organizações Humanas. O 
Fator Humano, Força Motriz da Qualidade. A Origem do 
Processo de Qualidade Total. Os Princípios de Qualidade de 
Deming, Juran e Krosby. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA: 

 

Disciplina :INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA 

ECONÔMICA 
Código: 01073 

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 

: 60 
:  

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta : 3   

Ementa : Estatística descritiva - Teoria da probabilidade - Variáveis 
aleatórias - Distribuição discreta de probabilidade - 
Distribuição contínua de probabilidade. 

 

Disciplina : MATEMÁTICA FINANCEIRA Código: 01009 
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 60 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04    

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de Oferta : 6   

Ementa :Conceito de juros, descontos, equivalência de capitais, 
rendas, amortização de empréstimos, depreciação, 
engenharia econômica 

 

Disciplina : ESTATÍSTICA ECONÔMICA Código: 01030 

Duração : semestral   
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Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 60 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04    
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta : 4   

Ementa : Números índices - Variáveis aleatórias - Teoria de regressão 
e correlação - Análise de variância - Séries temporais - Teoria 
de amostragem - Controle de qualidade. 
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Disciplina : MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS I 

Código  

Duração : anual   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 
: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04    
Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta : 1   

Ementa : Matrizes e Determinantes. Sistemas de equações lineares. 
Geometria Analítica no Plano. Funções reais de uma variável 
real. 

 

Disciplina : MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS II 

Código  

Duração : anual   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 
: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04    
Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta : 2   

Ementa : Binomio de Newton. Interpolação e Ajuste. Limites.  
Continuidade. 

 

Disciplina : MATEMÁTICA PARA CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS III 

Código  

Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 
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Carga horária semanal : 04 hs/aula   

Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
    

Semestre de Oferta : 3   

Ementa : Derivadas. Máximos e mínimos. Diferencial. Integral 
indefinida. Integral definida. Funções de duas ou mais 
variáveis. Derivadas parciais e totais. Derivadas de finções 
implícitas. 
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Departamento de Educação e Ciências do Comportamento 
 

Disciplina : PSICOLOGIA APLICADA A  
ADMINISTRAÇÃO 

Código : 

Duração : semestral   
Carga horária total : 60 horas aula Teórica 

Prática 
: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   
Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta : 6   

Ementa : Introdução a Psicologia Geral. Organização  x administração. 
Psicologia Organizacional. Campos diferenciados da 
Psicologia Organizacional. 

 

Disciplina : RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 30 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 02 hs/aula   

Créditos : 02    
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta :   
Ementa : A personalidade humana - Grupos humanos e sua dinâmica - 

Chefia e Liderança: conceito e características - A comunicação 
- Problemas de relações e suas soluções. 

 

Disciplina : INTRODUÇÃO À METODOLOGIA  
CIENTÍFICA 

Código : 

Duração : semestral   
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Carga horária total : 45 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 03 hs/aula   

Créditos : 03   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de Oferta :    
Ementa : Ciências: Visão geral: tipos de conhecimento, o 

conhecimento científico; sua caracterização e conceito - 
Classificação das ciências - Problemas principais - O cientista 
- O método científico: tipos, fases, métodos gerais e especiais 
- Pesquisa científica: diferenciação da consulta, tipos, fases, 
problemas - O trabalho científico: estrutura, redação, 
apresentação - Realização de trabalho prático. 
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Departamento de Ciências Jurídicas 
 

Disciplina : INSTITUIÇÕES DE DIREITO Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 60 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 04 hs/aula   
Créditos : 04   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 1   

Ementa : O Direito. Noções Gerais de Direito Internacional Público. 
Direito Constitucional. Direito Penal e Direito Judiciário. Direito 
Civil. 

 

Disciplina : NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 30 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 02 hs/aula   

Créditos : 02    
Caráter : optativo   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta :    

Ementa : O Estado. O Direito Administrativo. Fontes. Organização 
Administrativa Brasileira. Os Poderes. Ato. Recurso. 
Serviços Públicos. Servidores. Desapropriação. Domínio. 
Responsabilidade. 

 

Disciplina : LEGISLAÇÃO SOCIAL Código  

Duração : semestral   
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Carga horária total : 30 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 02 hs/aula   

Créditos : 02   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 3   

Ementa : Noções gerais - Fontes de legislação - Interpretação da lei - 
Contrato individual de trabalho - Suspensão e interrupção 
do trabalho - Alteração do contrato - Duração do trabalho - 
Salário e remuneração - Previdência social - Rescisão do 
contrato do trabalho 
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Disciplina : LEGISLAÇÃO COMERCIAL Código  
Duração : semestral   

Carga horária total : 30 horas aula Teórica 
Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 02 hs/aula   
Créditos : 02   

Caráter : obrigatória   
Sistema de Avaliação  : I   

Semestre de oferta : 2   

Ementa : Direito comercial - Legislação comercial - Atos de 
comércio - Empresa - Sociedades comerciais, sociedades 
contratuais ou de pessoas - Sociedades de capital - Títulos 
de crédito - Falência - Concordata - Obrigações e contratos 
mercantis.  

 

Disciplina : NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO Código  

Duração : semestral   
Carga horária total : 30 horas aula Teórica 

Prática 

: 
: 

Carga horária semanal : 02 hs/aula   

Créditos : 02   
Caráter : obrigatória   

Sistema de Avaliação  : I   
Semestre de oferta : 2   

Ementa : Fontes de direito tributário - Interpretação da lei tributária - 
Competência tributária - Obrigação tributária - Sujeito 
passivo - Responsabilidade tributária - Constituição de 
crédito tributário - Impostos - Taxas - Contribuições de 
melhoria - Suspensão e extinção do crédito tributário -  
Exclusão do crédito tributário. 
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1° 

sem. 

2º 

sem. 

1° 

sem. 

2º 

sem. 

1° 

sem. 

2° 

sem. 

1° 

sem. 

2º 

sem. 

1° 

sem. 

2º 

sem. 

1° 

sem. 

Aprovação do Curso na IES  X          

Seleção dos tutores  X          

Capacitação dos professores e tutores  X          

Elaboração e organização do Material Didático  X          

Inscrição dos candidatos  X          

Seleção dos candidatos   X         

1º ano   X X        

2º ano     X X      

3º ano       X X    

4º ano         X X  

5º ano           X 
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5. INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PÓLOS E SUAS  LOCALIZAÇÕES 
 

Este curso prevê sua abrangência circunscrita ao litoral sul do Rio Grande do Sul. 

Neste projeto específico, os pólos a serem atendidos estão localizados nos 

municípios de Mostardas (abrangendo também a demanda dos municípios de 

Bujuru e Tavares), Santa Vitória do Palmar (a ser implementado em parceria com o 

município do Chuí), Santo Antônio da Patrulha (atendendo a região do Vale do 

Paranhãma e do Vale dos Sinos), São José do Norte, São Lourenço do Sul (que 

poderá atender também a demanda de Turuçu, Cristal e outros municípios da 

região), e Seberi. A articulação destes municípios com a FURG, e a conseqüente 

apresentação de propostas de cursos por esta IFE e destes Pólos Municipais de 

apoio presencial para educação a distância na UAB, surgiu a partir da discussão da 

sua Proposta de Expansão, integrando os municípios do Cordão Litorâneo, já 

enviada ao MEC, conforme documento no anexo I.  

Neste sentido, com o propósito de iniciar o processo de expansão e interiorização 

do Ensino Superior junto ao cordão litorâneo, esta Universidade vem apresentar a 

oferta de cursos no Edital da UAB atendendo a demanda dos municípios da região. 
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6. RECURSOS HUMANOS 
 

Os recursos humanos necessários para o desenvolvimento do curso são 

integrados pelo corpo docente composto por professores pertencentes aos 

departamentos de: Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (DECEAC), 

Matemática (DMAT) e de Educação e Ciências do Comportamento (DECC), da 

FURG, tutores à distância e presenciais, bolsistas e técnicos.  

Um dos professores exercerá a função de Coordenador de Curso. Também se 

prevê um secretário para assessorar o Coordenador na gerência acadêmica do 

Curso. 

 
 
6.1. Descrição da Equipe docente e funções 
 
 

Docentes Qualificação acadêmica Experiência docente Função no curso 

Alessandro de Lima Bicho Mestrado em Engenharia 
05 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

André Andrade Longaray Doutor em Engenharia - UFSC 
10 anos magistério 

superior 
Coordenador/ prof. 

formador 

Altamir da Silva Souza Doutor em Engenharia – UFSC 
15 anos magistério 

superior 
Prof. Formador e 
prof. pesquisador 

Arthur Roberto de Oliveira 
Gibbon 

Mestre em Administração – UFSC 
06 anos magistério 

superior 
Prof. formador e 
prof. pesquisador 

Carla Terezinha do Amaral 
Rodrigues 

Economista, Especialista – FURG 
15 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

Denise Maria Varella 
Martinez 

Doutora em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental 

13 anos de magistério 
superior 

Prof. formador 

Fernando Rafael Cunha 
Mestre em Administração – 

UFRGS 
06 anos magistério 

superior 
Prof. formador e 
prof. pesquisador 

Francisco Antonio Branco 
Júnior 

Mestre em Administração – 
UFRGS 

30 anos magistério 
superior 

Prof. formador e 
prof. pesquisador 

Guilherme Lerch Lunardi 
Mestre em Administração – 

UFRGS 
04 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

José Vanderlei da Silva 
Borba 

Doutor em Ciências - UFPEL 
26 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

Luciane Schmidt 
Mestre em Administração – 

UFRGS 
05 anos magistério 

superior 
Prof. formador e 
prof. pesquisador 

Márcio André Leal Bauer 
Mestre em Administração – 

UFRGS 
06 anos magistério 

superior 
Prof. formador e 
prof. pesquisador 

Paulo R.o da Silva Munhoz Psicólogo, Especialista - UFRGS 
26 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 
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Roni de Azevedo e Souza 
Administrador, Especialista - 

FURG 
15 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

Rosinilda Lavadouro da Silva Mestre em Administração - UFSC 
15 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

Sheyla da Costa Rodrigues Mestrado em Educação 
12 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

Suzi Samá Pinto Mestre em Engenharia - FURG 
07 anos magistério 

superior 
Prof. Formador 

Suzana Oliveira Malta Mestre em Administração - UFPR 
06 anos magistério 

superior 
Prof. formador e 
prof. pesquisador 

 
 
 
6.2. Previsão de capacitação dos professores e tutores envolvidos 

 

Todos os docentes e tutores (a distância e presenciais) que atuarão no curso 

receberão capacitação através de cursos a serem oferecidos na sede da IES 

durante o segundo semestre de 2006. Esta formação terá momentos presenciais e 

a distância, prevendo  tanto as funções de tutoria quanto o uso do ambiente virtual 

de aprendizagem, bem como as questões relativas a relações humanas e projeto 

político pedagógico do curso.  

Entre os objetivos dessa formação, estão: 

 Identificar as características relevantes no material didático para apoiar a 

educação assistida por tecnologia de informação e comunicação e em especial a 

tecnologia disponível via Internet. 

 Capacitar os participantes a participar do processo de produção de material 

educacional digital para apoio das atividades de educação a distância do curso de 

Administração. 

 Analisar e utilizar ambientes de aprendizagem interativos destacando as 

características positivas e desfavoráveis. 

 Utilizar videoconferência como ferramenta de suporte à interação e 

comunicação em atividades de educação à distância. 

 

6.3. Previsão das necessidades de profissionais de Tutoria e Monitoria 

 

Os tutores e monitores atuarão nos Pólos EAD e na. Para o curso de 

Administração à Distância, o número de tutores e monitores levará em 
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consideração sua formação e definição de função, conforme descrição abaixo: 

Tutor Presencial no Pólo: este tutor deverá ter o bacharelado em Administração e 

residir preferencialmente, na localidade Pólo e possuir disponibilidade de 20 horas 

semanais. Deverá ter condições de orientar os acadêmicos nos conteúdos de um 

determinado semestre ou área de conhecimento/conteúdos. Neste perfil será 

considerado um tutor presencial para cada turma de 25 alunos; Além disso, que se 

dedique a orientar os alunos no uso da Plataforma e domine todos os recursos e 

instrumentos didáticos a serem utilizados. 

Tutor à Distância na Sede: este tutor deverá ter bacharelado em Administração, e, 

preferencialmente, ser aluno de pós-graduação ou possuir experiência na 

docência, com disponibilidade de 20 horas semanais. Atuará na localidade Sede, 

empregando recursos tecnológicos da informação para a comunicação com os 

acadêmicos dos diferentes Pólos EAD. Presume-se a necessidade de um tutor 

para cada 25 alunos. 

Monitor: os monitores atuarão no sentido de manter as condições de infra-estrutura 

para as comunicações e o desenvolvimento das atividades do Curso, apoiando o 

trabalho dos professores e tutores a distância. Deverá, preferencialmente, ser 

aluno de graduação de Curso presencial da FURG, com disponibilidade de 20 

horas semanais, perfil e habilidades condizentes às tarefas que deverá executar 

junto à coordenação ou professores do curso EAD. 

 

A seleção dos tutores ocorrerá através de seleção pública. Esta seleção poderá 

envolver prova de conteúdo, uso dos recursos computacionais e Internet, análise 

de currículo e entrevista. 

 

 

6.4. Previsão de Coordenador e Secretário para o Curso 
 

 
Prevê-se a necessidade de um professor que atue como coordenador do Curso. 

Este professor deverá ser efetivo do quadro da FURG e fazer parte da Comissão 

de Curso de Administração. A coordenação deverá ser instalada no Campus da 

FURG. Caberá ao coordenador dirigir e orientar todas as atividades atinentes ao 

Curso, tanto na sede como nos Pólos. 
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Há, ainda, a necessidade de um secretário para auxiliar a atividade de 

coordenação. Deverá dispor de 20 horas semanais e, preferencialmente, ser um 

servidor técnico-administrativo dos quadros da Universidade. 

 

 

7. DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES FÍSICAS NOS PÓLOS PRESENCIAIS 

 

Os pólos presenciais são de responsabilidade das prefeituras municipais e deverão 

atender às exigências do sistema UAB, tendo como base o exemplo de pólo de apoio 

presencial: 

 

Dependência administrativa Itens 

Sala 
para 

secretaria 
acadêmica 

Mobiliário 

01 mesa para computador 

01 mesa de escritório com gavetas 

01 mesa para scanner 

01 mesa para impressora 

02 armários com 02 portas 

02 arquivos de aço 

01 mesa para telefone e fax 

01 mural 

02 cadeiras giratórias 

Equipamentos 
e 

serviços 

01 computador com gravador de CD e 

multimídia 

01 impressora a laser 

01 scanner 

01 aparelho de telefone/fax 

01 webcam 

01 no-break 

Acesso a Internet para o pólo 

01 linha telefônica com ramais 

 

Sala da 

Coordenação 

do pólo 

Mobiliário 

01 mesa escritório com gavetas 

02 cadeiras giratórias 

01 mural 

01 mesa para computador 

01 armário com 02 portas 

02 cadeiras estofadas com braço 
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Equipamento 

01 computador completo, com multimídia 

gravador de CD, acesso à Internet. 

01 webcam 

01 aparelho de telefone 

 

 

 

Sala para 

tutores 

presenciais 

Mobiliário 

04 mesas de reunião (4 pessoas) 

16 cadeiras estofadas reunião 

04 cadeiras com braço 

04 mesas de escritório 

01 mesa de impressora 

01 mesa de scanner 

02 armários com 02 portas 

Equipamento 

04 computadores completos 

01 scanner 

01 aparelho telefone/fax 

01 impressora 

04 webcam 

 

Sala de 

professores e 

reuniões 

Mobiliário 

01 mesa reunião 10 pessoas 

10 cadeiras estofadas com braço 

01 armário com porta 

01 mural 

01 quadro branco 

 

Sala de aula 
presencial típica 

Mobiliário 

50 carteiras estofadas 

01 quadro branco ou de giz 

01 mural 

01 mesa para professor 

01 cadeira estofada 
 

Laboratório 
de informática 

Mobiliário 

25 cadeiras estofadas 

01 cadeira estofada para professor 

25 mesas para computador 

01 quadro branco 
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02 murais com vidro 

01 mesa para projetor 

02 armários de segurança para 
equipamentos 

01 mesa para impressora 

01 mesa para scanner 

01 suporte para TV 

equipamento 

25 computadores completos com acesso à 
internet 

25 webcam 

01 impressora 

01 scanner 

01 projetor multimídia 

01 aparelho de TV 29 polegadas e DVD 

01 servidor 

07 no-break 

HUB e roteador 

02 condicionadores de ar 
 

Sala de vídeo 

conferência 

Mobiliário 

50 carteiras 

01 mesa para o professor 

01 cadeira giratória 

01 quadro branco 

01 tela de projeção 

01 mesa de computador 

01 mesa para projetor 

01 suporte para TV 

Equipamentos 

01 computador completo com multimídia 
(caixas de som e microfone), acesso à 
Internet. 

01 webcam 

01 videocassete 

01 projetor multimídia 

01 aparelho de TV 35 polegadas e DVD 

01 aparelho de vídeo conferência 

01 no-break 

01 condicionador de ar 

Biblioteca Mobiliário 

04 mesas para 04 pessoas 

16 cadeiras estofadas 

03 cadeiras giratórias com braço 

02 mesas para computador 



 74 

01 mesa para escritório com gavetas 

02 armários com fechadura para a guarda 
de acervo bibliográfico de multimeios: CD-
Rom, disquetes, fitas de vídeo, DVD e 
outros 

01 mesa para impressora 

01 armário com 02 portas 

04 estantes de aço específicas para 
biblioteca. 

Equipamento 

02 computadores completos com gravador 
de CD 

01 aparelho de telefone 

01 impressora 

 

 

8. OUTROS RECURSOS A SEREM EXIGIDOS POR PARTE DOS MUNICÍPIOS 

 

 

9. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

O detalhamento do orçamento estimado e o cronograma de desembolso 

encontram-se nas planilhas orçamentárias (anexo II). 

 

 

10. CONTRAPARTIDA AO PROJETO 

 

A infraestrutura da Universidade, com os laboratórios para capacitação dos 

professores e tutores a distância, gastos  com energia elétrica, telefonia, viaturas e 

motoristas etc são apresentados como contrapartida da IES.   

 

 

11. OUTROS RECURSOS: 
 
12. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES: 
 
13. ANEXOS: 
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ANEXO I 

 

 

 

EXPANSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE NO CORDÃO 

LITORÂNEO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

 
 
 

A EXPANSÃO DA UNIVERSIDADE  

NO CORDÃO LITORÂNEO SUL 
 
 
I. O Contexto Atual 
 

Uma Universidade voltada para o ecossistema costeiro. Assim pode ser definida a 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), uma das principais instituições 

públicas de educação superior do Estado do Rio Grande do Sul, oferecendo, seus 37 

cursos de graduação, 24 cursos de pós-graduação (13 stricto sensu e 11 lato sensu) e 06 

cursos médio e técnico no Colégio Técnico Industrial – Prof. Mário Alquati (CTI). 

Neste contexto a FURG tem se voltado para as necessidades dos municípios do 

Cordão Litorâneo Sul-Riograndense (Chui, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, São José 

do Norte, São Lourenço do Sul, Tavares,  Mostardas, Capivari do Sul, Palmares do Sul e 

Santo Antônio da Patrulha).  

A economia destes municípios está fortemente baseada na agricultura, pesca e 

pecuária, no Porto do Rio Grande, na indústria pesqueira, na indústria de fertilizantes e no 

refino de petróleo, através da Refinaria de Petróleo Ipiranga. Nas primeiras décadas do 

século XX, a região tinha um importante pólo industrial. Posteriormente enfrentou períodos 

de crise e estagnação, motivadas principalmente por sucessivas políticas federais e 

estaduais que favoreceram o processo de concentração econômica no entorno de Porto 

Alegre, associadas ao desenvolvimento das áreas de colonização alemã e italiana do norte 

do Estado. A indústria pesqueira e a indústria de fertilizantes estão enfrentando atualmente 

uma das piores crises dos respectivos setores. Já a Refinaria Ipiranga está com sua 

situação indefinida no contexto da nova política de fortalecimento da Petrobrás. Novas 

iniciativas são urgentes e devem ser geradas visando a reconversão econômica do Cordão 

Litorâneo com geração de oportunidades para a população. Os indicadores sociais dos 

municípios do Cordão Litorâneo, são dos mais baixos do Rio Grande do Sul. 

A região (Cordão Litorâneo) faz parte da chamada mesoregião Metade Sul do Rio 

Grande do Sul. Essa é uma região com sérios problemas sociais, devido ao seu grau 
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crescente de estagnação econômica e, por isso, está entre as cinco mesoregiões 

consideradas prioritárias para investimentos por parte do Governo Federal. 

Os fatos mencionados acima apontam para a necessidade de um redirecionamento 

do modelo econômico e das políticas de desenvolvimento, inclusive educacional, para a 

região. Em outras palavras, existe a necessidade da reconversão da economia do litoral sul 

do Estado, na busca de um sistema produtivo de maior padrão tecnológico, competitivo, 

que posibilite a melhoria da qualidade de vida da população.  

A FURG, além das atividades que lhe são inerentes, no ensino, na pesquisa, e na 

extensão, necessita transferir conhecimento à sociedade, atendendo suas demandas. Este 

é um caso concreto em que a importância social de suas atividades educativas, científicas, 

técnicas e culturais devem ser percebidas, através da busca de formas de intervenção que 

contribuam para a preparação da região sul, tendo em vista a instalação do setor naval e 

seus desdobramentos. 

Para enfrentar este desafio a Universidade tem procurado identificar as 

necessidades reais relacionadas com estas áreas e, a partir delas, definir as ações 

estratégicas que permitirão alavancar o desenvolvimento de todos os municípios.  

A aquisição, desenvolvimento e transferência de tecnologias para empresas, como 

também a formação de mão obra especializada, são fatores fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável da região, principalmente para a redução das desigualdades 

sociais e do nível de desemprego.  Entretanto outras ações na área da educação em geral, 

assim como projetos de inclusão social e de atendimento aos anseios da comunidade, são 

também necessários e relevantes, como forma de alcançar um desenvolvimento 

sustentável. 

 

II. A Proposta de Expansão 
 

A FURG tem por característica a procura constante de atuação na denominada 

região “O Grande Cordão Litorâneo Sul-Riograndense”. O Plano Institucional 2003/2006 

estabeleceu estratégias que caracterizam esta busca constante de ampliação das áreas de 

atuação, entre elas podemos destacar: “Criar condições necessárias para a implementação 

de novos cursos de graduação, em particular os adequados às necessidades da região, 

que atendam às demandas da sociedade” e “Desenvolver projetos institucionais e/ou 

interinstitucionais que levem à implantação de novos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, em particular os adequados às necessidades da região”.  
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Com este propósito, a FURG integra o Projeto de Expansão do Ensino Superior do 

Governo Federal, que visa ampliar a oferta de vagas, através dos diversos cursos 

oferecidos a comunidade. abrangendo não somente as regiões centrais, mas 

principalmente promovendo a interiorização do ensino.  

As Prefeituras Municipais dos municípios do Cordão Litorâneo, são parceiras no 

Plano de Expansão da FURG, tendo em vista as diversas tratativas, quando foram 

levantadas as demandas dos municípios, gerando convênios e elaboração de propostas 

nas diferentes áreas,  resultando em ações constantes neste Plano.  O apoio deste 

municípios deverão prover, além de espaço físico e instalações, apoio para manutenção e 

serviços gerais, conforme documento em anexo. Algumas propostas serão implementadas, 

com parceria de outras Instituições do Ensino Superior do Estado, e de outras regiões do 

País. 

 Entendendo que a sociedade contemporânea exige mudanças na estrutura da 

Universidade, a FURG assume uma postura de adoção de novas abordagens que 

promovam a formação profissional e a produção de saberes nas diferentes formas e áreas, 

atendendo as demandas sociais. Desta forma, e atenta à política do Governo Federal na 

implementação de novas propostas de diversificação de saberes, em pareceria com outras 

Instituições de Ensino Superior participa do Programa de Formação Inicial para 

Professores em Exercício no Ensino Fundamental e no Ensino Médio – o Pró-Licenciatura, 

objetivando o atendimento dos profissionais de educação, em estrutura adequada que 

permita mantê-los desenvolvendo suas atividades, valorizando sua atuação e propiciando 

o (re)pensar da prática pedagógica de forma a contribuir efetivamente no processo de 

educação continuada e na melhoria da qualidade do ensino na escola. 

Com esta primeira experiência na educação a Distância, e agora inserindo-se no 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a FURG pretende não apenas expandir seu 

atendimento à comunidade, mas dar início a essa nova modalidade de ensino na 

instituição com vistas a  implementá-la de forma permanente, integrando-se a proposta do 

Governo no que concerne ao investimento na Educação a Distância, como forma de 

atendimento a uma demanda social de formação superior. E com isso formar profissionais 

para o uso das novas tecnologias da informação. 
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