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I- CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

1. Nome da Mantenedora 
Associação Educacional de Araras 

 

2. Base Legal da Mantenedora 
A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de Araras 
– “Dr. Edmundo Ulson" – UNAR, iniciou suas atividades como Faculdade de Ciências e 
Letras de Araras em dezembro de 1971. É uma entidade civil, sem fins lucrativos, 
com estatutos registrados em 08 de janeiro de 1972 sob o nº. 102 fls. 90 do livro "A", 
nº. 01 do registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado de São Paulo, 
alterado em Ata no dia 25 de setembro de 2012, apresentada e protocolada em 
01/10/2012, digitalizada e registrada em microfilme sob nº 3757 e feita a averbação à 
margem do registro nº AV.7/102 – Livro “A Nº 1” – PJ, no Registro de Pessoas 
jurídicas de Araras/SP. Tem sede e foro na Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 
100, Parque Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. 
 
3. Nome da IES 

Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR 
 

4. Corpo gestor da IES 
Reitora: Profa. Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 
Vice-Reitor: Prof. Dr. José Marta Filho 
Pró-Reitor Administrativo: Wdson de Oliveira 
Coordenador do Curso: Wdson de Oliveira 
 

5. Base Legal da IES 
O Centro Universitário de Araras foi credenciado pela Portaria MEC nº. 2.687, 

de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04. Está situado à 
Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque Santa Cândida - CEP 13.603-
112, Tel. (19) 3321-8000. 
 

6. Perfil e Missão da IES 

O Centro Universitário tem por missão promover educação de qualidade, voltada 
para sustentabilidade, numa visão integral, com vistas à inovação e ao 
desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Tem como valores o respeito aos 
direitos humanos, aos princípios de liberdade e solidariedade humana, aos valores da 
democracia e ao meio ambiente. 
O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, nos termos da Lei 
em vigor, é uma instituição particular de ensino superior, que tem por finalidade o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, visando a formação de 
profissionais qualificados para o mercado de trabalho, demandados por uma 
sociedade produtiva cada vez mais exigente, em sua organização econômica, social, 



6 | P á g i n a  

 

 

 

 

política e cultural, não esquecendo a qualificação acadêmica de pesquisadores e 
cientistas, a preservação e promoção da cultura e do bem-comum e o estímulo à 
preservação do meio ambiente. 
 

7. Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

O processo de inclusão educacional, conforme o PDI e o PPC, tem caráter 
transversal e articula a tríade “ensino, pesquisa e extensão” no desenvolvimento das 
ações e programas do Curso. Ele é refletido nos processos avaliativos, metodológicos 
e na organização do trabalho pedagógico como um todo, o que justifica a importância 
de que esse contemple como eixo estruturante, o respeito às diferenças e a 
diversidade humana. Para que isto seja possível, é necessário que se contextualize a 
região através de seus dados socioeconômicos e socioambientais. 
 
Dados socioeconômicos e socioambientais da região de Araras/SP 
  

Araras é um município com 118.843 habitantes, segundo o último Censo do IBGE. 
Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, que abrange 
1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% dos habitantes do Estado de São 
Paulo. 

O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, contando 
com 144 empresas de médio e grande porte, com destaque para a principal fábrica da 
Nestlé do Brasil e para a Usina São João. Na região estendida de Araras, formada 
pelos municípios vizinhos, destacamos a cidade de Rio Claro, sede de empresas como 
a Tubos e Conexões Tigre; Limeira, que sedia grandes empresas do ramo de 
autopeças (Freios Varga e Rodas Fumagalli); Piracicaba, que sedia empresas como 
a Caterpillar do Brasil e a fábrica da Toyota do Brasil. A região também concentra 
60% da produção nacional de pisos e revestimentos e grande parte da produção 
nacional de semi-joias, destacando-se, ainda, várias usinas de açúcar e álcool. 

Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino 
superior, é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que a cidade de Araras 
detém 0,828, considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros. 
Outros aspectos relevantes são a taxa de analfabetismo, de apenas 1,2% em Araras, 
além do alto índice de egressos do ensino médio. 

O UNAR tem a concepção do meio ambiente em sua totalidade. Considera a 
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 
da sustentabilidade, isto é, entende que o desenvolvimento de uma compreensão 
integrada do meio ambiente com suas múltiplas e complexas relações, envolve 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos. Incentiva a participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 
da qualidade ambiental corno um valor inseparável do exercício da cidadania.  
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O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da 
zona urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o 
Marimbondo. Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta de lixo domiciliar e 
hospitalar abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de entulho é 
realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma 
estabelecido pelo poder público. A energia distribuída no município atende usuários 
residências, indústrias e estabelecimentos comerciais ou de serviços e toda zona rural. 
A alternativa energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela 
Comgás S/A para várias indústrias. No setor de comunicações, o parque industrial da 
cidade é servido por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por linhas 
telefônicas da Telefônica e da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia móvel a 
Claro, Oi, Vivo, TIM e Transit (Telefonia Móvel Setor Corporativo) são opções à 
população. 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Araras (www.araras.sp.gov.br), “a 
cidade proporciona ao munícipe 100% de asfalto na zona urbana e 100% de água 
tratada e distribuída em 42.820 ligações domicílios, indústrias, comércios, 
estabelecimentos de serviço e instituições de diversos tipos. Na rede de esgoto, 100% 
do que é produzido no município é conduzido até Estação de Tratamento de Esgoto. 
Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a remoção de 70% da matéria 
orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o tratamento primário responsável 
pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e materiais decantáveis. O 
tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. 
A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros 
quadrados e está localiza na zona leste da cidade. O município de Araras consome 
atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês, e obtém 70% da 
água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão das Araras ao 
norte da área do município, constituindo seu principal manancial a Barragem Tambury 
que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a microbacia do Ribeirão 
das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a Barragem Hermínio 
Ometto”. 

 
 

8. Breve Histórico da IES 

As atividades acadêmicas de nível superior, mantidas pela Associação 
Educacional de Araras, entraram em funcionamento no início da década de 70, com a 
criação da Faculdade de Ciências e Letras de Araras, nascida da experiência de um 
grupo de professores idealistas. Anteriormente, em 1953, esse mesmo grupo já havia 
fundado um estabelecimento de ensino secundário, denominado Colégio Comercial 
Conde Silvio Álvares Penteado, sensíveis às necessidades da juventude local e da 
região, que ansiava por oportunidades para realizar a formação escolar e profissional, 
para ingresso no mercado de trabalho que a cada dia se intensificava com o forte 
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desenvolvimento da indústria e comércio e demais setores componentes do progresso 
regional. 

A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 anos 
de ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de Araras 
“Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04.  

Usufruindo da autonomia concedida pelo novo status de instituição universitária, o 
CONSU - Conselho Universitário aprovou em 2005 a criação de cursos de bacharelado 
e licenciatura, tendo iniciado as primeiras turmas: 
 
NO ANO DE 2008 
De Bacharelado: 

1. Engenharia de Produção 
 
NO ANO DE 2010 
 
De Bacharelado: 

1. Engenharia Civil 
 
CST: 

1. Logística 
 
De Licenciatura 

1. Filosofia 
2. Sociologia 

 
NO ANO DE 2014 
 
De Bacharelado: 

1. Engenharia Agronômica 
 

CST: 
1. Gestão em Recursos Humanos 

 

No ano de 2010, pela Portaria nº 403/2010, de 01/04/2010, publicada no DOU em 
05/04/2010, o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR foi 
credenciado para oferta de Educação a Distância. 

Os cursos ofertados na modalidade de EaD são: 

• de licenciatura: 
1. Pedagogia 
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2. Artes Visuais 
3. História 
4. Geografia 
5. Letras – Português/Inglês 
6. Letras – Português/Espanhol 
7. Filosofia 
8. Sociologia 

 

• de bacharelado: 
1. Administração 
2. Ciências Contábeis 
3. Teologia 
 

• de Tecnologia: 
1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
2. Curso Superior de Tecnologia em Logística 

 
No âmbito da pós-graduação oferecemos os seguintes cursos:  
Gestão Escolar 
Alfabetização e Letramento 
Docência do Ensino Superior 
Arte e Educação 
Libras 
Psicopedagogia 
Gestão Estratégica de Pessoas 
Gestão Estratégica de Negócios 
Gestão de Projetos 
Gestão Financeira 

Atualmente, encontram-se matriculados na graduação 1.782 alunos, sendo 874 nos 
cursos presenciais e 698 alunos nos cursos na modalidade EaD. Na pós-graduação 
“lato sensu” modalidade EaD estão matriculados 210, que somados aos da graduação 
perfaz um total geral de 1.992 alunos matriculados. 
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II- CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

1. Nome do Curso 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

 

2. Nome da Mantida 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR.  
Código MEC: 0125 
 

3. Endereço de funcionamento do Curso 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP: 13.603-112 – 

Araras/SP 
 

4. Justificativa para a criação/existência do curso, com dados socioeconômicos e 
socioambientais da região. 

 

 O processo de inclusão educacional, conforme o PDI e o PPC, tem caráter 
transversal e articula a tríade “ensino, pesquisa e extensão” no desenvolvimento das 
ações e programas do Curso. Ele é refletido nos processos avaliativos, metodológicos 
e na organização do trabalho pedagógico como um todo, o que justifica a importância 
de que esse contemple como eixo estruturante, o respeito às diferenças e a 
diversidade humana. Para que isto seja possível, é necessário que se contextualize a 
região através de seus dados socioeconômicos e socioambientais. 
 
Dados socioeconômicos da região 
  
Araras é um município com 118.843 habitantes, segundo o último Censo do IBGE. 
Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, que abrange 
1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% dos habitantes do Estado de São 
Paulo. 

 O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, 
contando com 144 empresas de médio e grande porte, com destaque para a principal 
fábrica da Nestlé do Brasil e para a   Usina São João. Na região estendida de 
Araras, formada pelos municípios vizinhos, destacamos a cidade de Rio Claro, sede de 
empresas como a Tubos e Conexões Tigre; Limeira, que sedia grandes empresas do 
ramo de autopeças (Freios Varga e Rodas Fumagalli); Piracicaba, que sedia 
empresas como a Caterpillar do Brasil e a fábrica da Toyota do Brasil. A região 
também concentra 60% da produção nacional de pisos e revestimentos e grande 
parte da produção nacional de semi-joias, destacando-se, ainda, várias usinas de 
açúcar e álcool. 

 Estas empresas, somadas às de serviços e comércio, necessitam de jovens 
formados na área de Recursos Humanos, pois são profissionais essenciais para 
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efetivarem nas empresas o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, os 
processos de admissões, demissões, benefícios, folhas de pagamento, relações 
sindicais, declarações trabalhistas mensais e anuais e encargos sociais. O profissional 
de Recursos Humanos também organiza e zela pela manutenção do arquivo de uma 
instituição, que contém toda a documentação expedida durante a realização das 
rotinas, exigidas pelo governo. Além disso, preza pelo cumprimento das normas de 
higiene e segurança do trabalho, atendimento da fiscalização trabalhista e da justiça 
do trabalho.  

 Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino 
superior, é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que a cidade de Araras 
detém 0,828, considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros. 

 Outros aspectos relevantes que caracterizam uma ascendente demanda pelo 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos oferecido pelo UNAR 
são a taxa de analfabetismo, de apenas 1,2% em Araras, além do alto índice de 
egressos do ensino médio. 

 O curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos colabora, 
ativamente, na formação de mão-de-obra especializada na área de Recursos Humanos 
dos jovens da região de Araras, para que possam vir a contribuir com eficácia e 
competência no desenvolvimento do nosso país.  

Dados socioambientais da região 
 

 O UNAR tem a concepção do meio ambiente em sua totalidade. Considera a 
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 
da sustentabilidade, isto é, entende que o desenvolvimento de uma compreensão 
integrada do meio ambiente com suas múltiplas e complexas relações, envolve 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos. Incentiva a participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 
da qualidade ambiental corno um valor inseparável do exercício da cidadania.  

 Neste contexto, o acadêmico do CST em RH tem o estímulo à cooperação entre 
as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à 
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 
liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade. 

 O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da 
zona urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o 
Marimbondo. Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta de lixo domiciliar e 
hospitalar abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de entulho é 
realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma 
estabelecido pelo poder público. A energia distribuída no município atende usuários 
residências, indústrias e estabelecimentos comerciais ou de serviços e toda zona rural. 
A alternativa energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela 
Comgás S/A para várias indústrias. No setor de comunicações, o parque industrial da 
cidade é servido por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por linhas 
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telefônicas da Telefônica e da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia móvel a 
Claro, Oi, Vivo, TIM e Transit (Telefonia Móvel Setor Corporativo) são opções à 
população. 

Segundo o site da Prefeitura Municipal de Araras (www.araras.sp.gov.br), “a 
cidade proporciona ao munícipe 100% de asfalto na zona urbana e 100% de água 
tratada e distribuída em 42.820 ligações domicílios, indústrias, comércios, 
estabelecimentos de serviço e instituições de diversos tipos. Na rede de esgoto, 100% 
do que é produzido no município é conduzido até Estação de Tratamento de Esgoto. 
Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a remoção de 70% da matéria 
orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o tratamento primário responsável 
pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e materiais decantáveis. O 
tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. 
A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros 
quadrados e está localiza na zona leste da cidade. O município de Araras consome 
atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês, e obtém 70% da 
água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão das Araras ao 
norte da área do município, constituindo seu principal manancial a Barragem Tambury 
que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a microbacia do Ribeirão 
das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a Barragem Hermínio 
Ometto”. 
 

5. Atos legais do curso 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos foi autorizado 

pela Portaria da Reitoria nº 34/2013, publicada em 01 de outubro de 2013. 
 

6. Número de vagas pretendidas ou autorizadas 
Foram autorizadas 40 vagas. 

 

7. Conceito Preliminar de Curso – CPC – e Conceito de Curso – CC 
O Curso ainda não possui estes indicativos. 

 
8. Resultado do ENADE no último triênio, se houver 

O Curso ainda não possui estes indicativos. 
 

9. Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, Medidas 
Cautelares e Termo de Supervisão 
Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, 

Medidas Cautelares ou Termo de Supervisão para o curso. 
 

10. Turnos de funcionamento do Curso 
O Curso funciona no período noturno. 
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11. Carga horária total do curso (em horas e em horas/aula) 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos possui carga 

horária total de 2.500 horas. São contempladas 2.000 horas/aula (1.666 horas) de 
atividades téorico-culturais obrigatórias em sala de aula, além da disciplina optativa 
LIBRAS (40 h/a ou 34 horas), 400 horas de Atividades Complementares e 400 horas 
de Estágio. A carga horária é disponibilizada em quatro semestres. De acordo com o 
Parecer CNE/CES nº 436/2001, de 02/04/2001, a carga horária mínima para o Curso 
é de 1.600 horas. 
 

12. Tempo mínimo e máximo para integralização 
O tempo mínimo para a integralização do curso é de 6 semestres e o máximo, 9 

semestres. 
 

13. Identificação do coordenador do curso 
O Curso está sob a coordenação do Professor Wdson de Oliveira. 

 

14. Perfil do Coordenador de Curso 
O Prof. Wdson de Oliveira é Bacharel em Ciência da Computação, pela USP - 

Universidade de São Paulo (1987). É Mestre em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal de São Carlos (1993). É contratado em regime de trabalho 
integral. É docente no UNAR desde 2000. Coordena o Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Recursos Humanos desde janeiro de 2014. Possui atuação profissional 
na área, especialmente em treinamento e desenvolvimento pessoal, em empresas 
privadas. O coordenador não atuou na Educação Básica. 
 

15. Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos 
integrantes do NDE 
O NDE do Curso é composto por 5 docentes, todos os membros possuem 

titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são 
contratados em regime de trabalho de tempo parcial ou integral sendo, 80% em 
regime integral. 

O tempo médio de permanência no NDE, sem interrupção, é de 3 anos. 
 

 

16. Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira, quando houver 
O Curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira 

 

17. Informações relacionadas ao quantitativo anual do corpo discente desde o 
último ato autorizativo anterior à avaliação in loco 
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Quanto à matrícula e permanência dos discentes do curso na IES, no período de 2014 a 
2015. 

Ano ingressantes matriculados concluintes estrangeiros 

2014 17 9 0 0 

2015 23 14 3 0 

 

Quanto à matrícula de discentes do curso em estágio supervisionado e realização de 
trabalho de conclusão de curso 

estágio supervisionado trabalho de conclusão 

0 0 

0 0 

 

Quanto à participação de discentes do curso em projetos de pesquisa e projetos de 
extensão 

projetos de pesquisa projetos de extensão 

0 0 

 

Quanto à oferta de bolsas 
Ano FIES PROUNI Reembolsável Monitoria Iniciação 

Científica 
2014 8 0 4 0 0 

2015 8 0 4 0 0 

 

18. Relação de convênios vigentes do curso com outras instituições 
O UNAR possui convênios e parcerias com várias instituições, quais sejam:  

 
Agentes Integradores de Estágio 
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 
CIN – Centro de Integração de Estudantes 
EDUCARE – Educação, Trabalho e Cidadania 
ICAE – Instituto Coroados de Aprendizagem e Estágio 
IEL – Instituto Euvaldo Lodi São Paulo 
IEL – Instituto Euvaldo Lodi Paraná 
 
Prefeituras Municipais 
Prefeitura Municipal de Americana 
Prefeitura Municipal de Araras 
Prefeitura Municipal de Araçariguama 
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Prefeitura Municipal de Paulínia 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 
 
Instituições Públicas 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
Fundação Educativa e Cultural de Araras 
Ordem dos Advogados do Brasil – Araras/SP 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – CEJUSC 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
 
Empresas Privadas 
Banco Santander S/A 
Caterpillar Brasil Ltda 
Iochpe Maxon S.A. (Fumagalli) 
Lastro RDV Corretora de Seguros Ltda 
Movelar Marcenaria 
Nestlé Brasil Ltda 
MG Empreiteira e Construtora Ltda 
 
Outras IES 
Universidade de São Paulo 
Universidade de Algarve – Portugal (Internacional) 
 

 
  



16 | P á g i n a  

 

 

 

 

III- ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

1. Políticas institucionais no âmbito do curso 
A elaboração deste projeto pedagógico levou em consideração, além do Parecer 

CNE/CES nº 436/2001, de 02/04/2001, publicada no DOU de 06/04/2001, a Portaria 
MEC nº 10, de 28/07/2006, publicada no DOU de 31/07/2006, além dos nortes 
fixados no PDI e PPI.  

Nessa perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da IES encontram-se em 
coerência com os dados assentados para o Curso Superior de tecnologia em Gestão 
em Recursos Humanos. 

Por isso, a meta é um ensino calcado na ação-reflexão-ação; um ensino 
contextualizado em que se alie teoria e prática; um ensino, cujos conteúdos 
ministrados estejam em consonância com as exigências da atualidade e que se 
revertam em benefícios à sociedade; um ensino em que o aluno se torne autônomo, 
crítico e reflexivo diante dos problemas do mundo, reconhecendo e valorizando os 
elementos da identidade local e regional em que se insere e construindo uma 
identidade profissional que o conduza a uma prática ética, responsável, orientada pelo 
princípio da alteridade e comprometida com a transformação social. 

 

2. Objetivos do Curso 
O Curso tem por objetivos, preparar profissionais para atuar e operacionalizar as 

atividades-chave de Recursos Humanos, conforme especificação abaixo: 
 
A– Básico 

Instrumentalizar e preparar o educando para a utilização de ferramentas de suporte 
ao desenvolvimento de programas de planejamento e Controle de Pessoal, Relações 
Trabalhistas e Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas.  

B– Planejamento e Controle de Pessoal 
Garantir que o processo de recrutamento e seleção de profissionais atenda às 
necessidades da empresa através da definição adequada dos meios e fontes de 
recrutamento; da aplicação de técnicas apropriadas de seleção e principalmente do 
desenvolvimento de programa de integração e acompanhamento de recém-admitidos. 
Bem como dos conceitos e técnicas aplicáveis a Administração de Pessoal e de Folha 
de Pagamento através da gestão de atividades operacionais; processo admissional; 
operacionalização de folha de pagamento; cálculo e recolhimento de encargos sociais 
e previdenciários; elaboração de CAGED, RAIS, DIRF e Informes de Rendimentos; 
apropriação de horas trabalhadas (normas, extras, banco de horas); programação e 
cálculo de férias e 13º salário; verbas rescisórias e homologações. 

C – Relações Trabalhistas 
Preparar o futuro profissional de RH para as questões decorrentes da Legislação 
Constitucional, em particular de Legislação Trabalhista, dentro de processo de 
Comunicação Empresarial, visando garantir a integração das pessoas envolvidas nos 
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Processos de Trabalho. Além de proporcionar ações ligadas às Negociações Sindicais 
dentro dos princípios da Responsabilidade Social da empresa e dos trabalhadores. 

 
D – Remuneração e Desenvolvimento de Pessoas 

Desenvolver os procedimentos que facilitem a administração e planejamento da 
remuneração total através da elaboração de descrição e avaliação de cargos, 
participação de pesquisa de mercado, definição de estrutura de cargos e salários, 
administração de plano de benefícios e remuneração variável (PLR). 
Facilitar e acompanhar o desenvolvimento de pessoas, através da implementação de 
programa de avaliação de desempenho; plano de treinamento e formação de pessoas; 
programa interno de comunicação; elaboração de programas participativos. 
 
 

3. Perfil Profissional do Egresso (Competências e Habilidades) 
O profissional formado pelo curso de Gestão de Recursos Humanos deverá ser 

capaz de: 
• Efetuar o planejamento tático de necessidade de mão-de-obra. 
• Compreender os efeitos da economia sobre a necessidade de mão-de-obra das 

organizações. 
• Indicar, implementar ou modificar as ferramentas de recursos humanos a serem 

utilizadas na gestão e manutenção de pessoal. 
• Especificar as técnicas de recrutamento e seleção a serem utilizadas conforme o 

cargo a ser selecionado.  
• Aplicar os princípios da Legislação Trabalhista atuando ativamente em negociações 

trabalhistas.  
• Associar as principais implicações relacionadas à Legislação Previdenciária, 

auxiliando a empresa na observância destas na gestão de pessoal.  
• Indicar as ferramentas de administração de Pessoal e folha de pagamentos. 
• Selecionar, elaborar e implementar sistemas de automação dos processos 

administrativos de recursos humanos.  
• Implementar e auxiliar no desenvolvimento de procedimentos e ferramentas que 

possibilitem a gestão dos aspectos de remuneração, administração de benefícios, 
desenvolvimento de pessoas e comunicação interna.  

• Apreciar, criticar e transmitir informações referentes à gestão de pessoas bem 
como novas técnicas existentes no mercado. 

• Reconhecer seu papel de consultor/facilitador interno dentro e fora das 
organizações. 

 
Competências e Habilidades 
Para a materialização do perfil desejado, o egresso deve ser possuidor das seguintes 
competências e habilidades: 
• Ser conhecedor dos diferentes tipos de organizações e suas  especificidades no 

contexto local, regional em função da competitividade; 
• Ter competência para trabalhar os aspectos psicossociais das pessoas nas 

organizações, no âmbito individual, de equipe ou da organização como um todo; 
• Dominar os princípios e o funcionamento dos principais sistemas tecnológicos 

empregados nas organizações; 
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• Ter competência para definir perfis e desenvolver os recursos humanos de uma 
organização; 

• Desenvolver habilidade para a comunicação interpessoal e organizacional; 
• Ser capaz de analisar o comportamento de indivíduos, equipes e da organização 

como um todo frente ao contexto, clima e cultura organizacional. 
• Ser capaz de alinhar as políticas de Recursos Humanos à estratégia 

organizacional. 
• Ter habilidade e conhecimento para negociar e discutir as possibilidades frente à 

legislação trabalhista com funcionários e sindicatos; 
• Conhecer os princípios éticos e filosóficos do trabalho e da vida profissional, bem 

como as conseqüências da não aplicação destes princípios; 
• Ter conhecimento dos impactos das suas ações sobre as demais pessoas, dos 

diversos departamentos, para a sobrevivência da organização a longo prazo. 
• Ser competente para gestão financeira no âmbito departamental e conhecimento 

para avaliar as ações de RH e seus impactos financeiros sobre a organização; 
• Avaliar os impactos do ambiente sobre o futuro da organização; 
• Interpretar e promover mudanças em sintonia com a missão e com os objetivos 

da organização, sabendo determinar e adequar os níveis de autoridade e 
responsabilidade associados a cada pessoa; 

• Desenvolver atitudes de auto-aprendizagem, empreendedorismo, senso de 
responsabilidade, discernimento, pensamento crítico, criatividade; espírito de 
equipe, cooperação, envolvimento e participação em iniciativas de interesse 
comum; 

• Identificar as próprias potencialidades e limitações. 
• Desenvolver atitude corporativa fundamentada em princípios éticos de negócios e 

valores morais importantes para a sociedade. 
 

4. Estrutura Curricular 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos possui carga 

horária total de 2.500 horas. São contempladas 2.000 horas/aula (1.666 horas) de 
atividades téorico-culturais obrigatórias em sala de aula, além da disciplina optativa 
LIBRAS, 400 horas de Atividades Complementares e 400 horas de Estágio. A carga 
horária é disponibilizada em quatro semestres. 

Os conteúdos curriculares propostos para o Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos coadunam-se com os objetivos do curso, o conjunto de 
disciplinas e a carga horária de cada um deles e do curso contribuem para a 
consolidação do perfil de egresso desejado: profissionais dotados de conhecimentos 
teórico-práticos que os embasem para planejamento e gerenciamento dos 
subssistemas de gestão de pessoas, tais como: recrutamento e seleção, cargos e 
salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de 
pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação de recursos 
humanos.  

Em sua essência, o curso visa dotar o profissional de competências para executar 
as tarefas que são pertinentes à área de gestão de pessoas, basicamente, no tocante 
ao desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis 
individual (motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e 
organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de 



19 | P á g i n a  

 

 

 

 

elaboração de planejamento estratégico, programas de qualidade de vida do trabalho 
e avaliação do clima organizacional. 

 

PROJETO PRÁTICO INTEGRADOR 

O Projeto Prático Integrador sistematiza os conhecimentos adquiridos pelos alunos 
durante o curso, conciliando o aprendizado teórico com as ações práticas que 
acontecem no cotidiano das organizações.  
 
A prática pedagógica do Projeto prevê que os conteúdos – atualizados e inerentes à 
gestão de recursos humanos nas organizações - sejam abordados por docentes 
especializados nas diversas áreas do conhecimento, proporcionando a integração dos 
conhecimentos, a inovação e a criatividade, ampliando as alternativas para gestão e 
melhora das práticas organizacionais. 
 
O Projeto Prático Integrador está inserido no 3º e 4º semestres do curso. As aulas 
ocorrem de segunda a sexta-feira, das 17h00 às 19h00, com cronograma pré-
estabelecido de atividades semanais tematizados, sob a responsabilidade de um 
docente organizador. 
 
A avaliação se dá por meio de provas escritas, trabalhos, position papers, estudos de 
casos, simulação de projetos de intervenção, entre outros, propostos e acompanhados 
pelo docente organizador, especialista na área. O sistema de avaliação do processo 
ensino-aprendizagem segue o disposto no Regimento Interno do UNAR. 
 
Elencamos, abaixo, os temas de aulas propostas para o 3º semestre:  
 
Empreendedorismo 
Gestão ambiental 
Modelo produtivo e Qualificação Profissional no Brasil 
Estilo de vida, família e satisfação pessoal nas organizações  
(In)formalidade das relações humanas na construção civil 
Colaborador Rural de produtividade 
Administração estratégica de serviços  
Comunicação nas organizações 
Matemática Básica 
LIBRAS 
Direito Empresarial 
Marketing Pessoal e Empregabilidade 
Segurança, Comportamento, Clima e Motivação no Trabalho 
RH e empresa pública 
Relações de trabalho e cultura organizacional 
Layout e processo produtivo na indústria 
Matemática Financeira 
RH e planejamento de obras 
 
 
O Projeto Prático Integrador obedeceu ao seguinte cronograma em 2015/1: 
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SEMANA TEMA RESPONSÁVEL 
23 a 
27/02/15 

Empreendedorismo 
Permitir ao aluno que entenda que existem 
possibilidades para além da 
empregabilidade clássica,a partir de uma 
interpretação do fenômeno do 
empreendedorismo o que inclui o conceito 
internacional do tema,passando pela 
análise do perfil,pelas dificuldades 
encontradas,pelo risco,principais 
possibilidades de novos negócios frente às 
transformações e tendencias mundiais e 
nacionais e,finalmente, a transformação de 
idéias e negócios bem como as ferramentas 
de viabilidade econômico-financeiras do 
eventual negócio.  

Conteúdo: 

1) Conceito; 
2) Espírito Empreendedor; 
3) Fatores Determinantes e Tipologia; 
4) Causas mais Comuns de Mortalidade de 
Empresas Nascentes e Perigos mais 
Comuns nos Novos Negócios; 
5) Teste de Auto-Avaliação para Futuros 
Empreendedores; 
6) Perfil do Empreendedor; 
7) Fontes de Ideias para Novos Negócios; 
8) Fontes x Oportunidades; 
9) Variáveis Básicas de uma Análise de 
Negócio; 
10) Análise de Mercado; 
11) Elementos Básicos da Viabilidade 
Financeira; 
12) Riscos. 

Prof. Wlamir José 
Paschoalino 
 
 

02/03 a 
06/03 

Gestão ambiental 
Ementa: Ecologia e meio ambiente. A crise 
ambiental. O movimento ecológico. 
Ecodesenvolvimento. “Desenvolvimento 
Sustentável”. Legislação, gestão, 
planejamento e políticas ambientais. 
Impacto ambiental – caracterização 
ambiental (meios físico, biológico e 
antrópico). Diagnóstico ambiental, 
avaliação de impacto ambiental, ações 
mitigadoras. 

Prof. Helder Henrique 
Jacovetti Gasperoto 
 

09/03 a 
13/03 

Modelo produtivo e Qualificação 
Profissional no Brasil  
Ementa: Histórico e características do 
modelo produtivo brasileiro. Trajetória das 
demandas de qualificação profissional e 
reação dos setores formadores. 
Perspectivas sociais e relação com a 

Profa. Maria de Lourdes 
Cardoso da Silva Santos 
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qualidade de vida. 
09/03 – Histórico do modelo produtivo 
brasileiro. 
10/03 – Características do atual modelo 
produtivo 
11/03 – Demandas de qualificação 
profissional 
12/03 – Reação dos setores formadores 
13/03 – Impactos e perspectivas sociais.  

16/03 a 
20/03 

Estilo de vida, família e satisfação 
pessoal nas organizações  
Ementa:  
Este tema de estudo busca compreender a 
relação entre qualidade de vida, estilo de 
vida, trabalho e endividamento, de forma a 
lançar luz sobre a questão de como os bens 
materiais, embora possam ser 
considerados fatores propiciadores de 
melhor qualidade de vida, podem levar as 
pessoas a ficarem endividadas e, 
paradoxalmente, ao comprometimento da 
própria qualidade de vida, inclusive no 
trabalho. Além disso, pretende identificar 
padrões de estilo de vida associados à falta 
de controle financeiro. 
16/03- Qualidade de vida no trabalho e 
remuneração. 
17/03- O comportamento econômico 
financeiro  e o Estudos de Pierre Bourdieu 
sobre o consumo. 
18/03- A importância da Educação e do 
Controle Econômico Financeiro. Estilos de 
Vida e Endividamento. 
19/03- Sociedade de Consumo e a era do 
Vazio segundo Lipovetsky. 
20/03- Estudo de caso entrevistado. 
Trajetória Acadêmica, Profissional e 
Familiar. 

Prof. Sebastião Donizeti 
Bazon 

23/03 a 
27/03 

(In)formalidade das relações humanas 
na construção civil 
 Ementa:  
1- NR 18 – Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção . 
 2. Iniciando a implantação do canteiro de 
obra. Agentes propagadores na 
conscientização da formalidade nos 
canteiros de obra  
 3. Estabelecendo o local, utilidades e 
formatação legal. Legislação Trabalhista: 
pontos de atenção 
 4. Responsabilidade civil: danos pessoais e 
morais 
Objetivo 

Profa. Silvia Helena Camilo 
de Oliveira 
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Capacitar os alunos para que possam 
estabelecer, manter e compreender  a 
formatação do canteiro de obras com foco 
em Construção Civil ,a capacitação e 
formalização da mão de obra . 
 Desenvolver habilidades para gestão de 
pessoas e materiais em canteiros de obras. 
 Compreender a NR 18, norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho 
que trata do tema canteiro de obras. 
30/03 Aula expositiva -Apresentação 
das normas de canteiros de  obra – 
Exemplos e referências de INformalidade  X  
Formalidades aplicadas . 
31/03 Aula Expositiva - Regulamentação 
de canteiros de obra – estudo de caso –  
Agentes  conscientizadores. 
01/04 Estudo de caso. Entrega do 
Exercício com visita em canteiro de obra 
,para colheita de dados e informações 
,levantamento de área e fotográfico para 
elaboração do projeto piloto – Implantação 
de um canteiro de obra sustentável. 
Entrega de relatório Final. Discussões  
Conclusões 

30/03 a 
02/04 

Colaborador Rural de produtividade 
Ementa: trabalhador rural, empregador 
rural, princípios que regem o trabalhador 
rural. Legislação do trabalhador rural. 
Relações trabalhistas: direito dos 
trabalhadores e dos empregadores sobre a 
ótica da CLT e Legislações Específicas. 
Relações sociais no campo. 
 

Prof. Rodrigo Foltran 
 
 

06/04 a 
10/04 

Administração estratégica de serviços  
Ementa: Conceito de serviço. Natureza e 
tipos de serviços. Gestão de serviços. 
Terceirização, quarteirização e gestão do 
nível de serviço. O cliente como 
consumidor e como participante do 
processo de prestação do serviço. 
Estratégias de crescimento 

06/04 - A importância do Serviço na 
Economia: Os serviços na economia 
brasileira; Os serviços do RH como 
diferencial competitivo em empresas de 
manufatura; Os serviços como atividades 
internas de uma empresa; Os serviços 
como lucro em empresa de manufatura; 
Questões para discussão.  

 07/04 - A importância Estratégica das 
Operações em Serviços:  A função das 

Prof. João Henrique 
Nascimento e Silva 
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operações; Em busca da classificação para 
operações; Estratégia de operações 
"conceito"; O papel das operações do RH 
como forças competitivas; Questões para 
discussão.   

08/04 - Avaliação Estratégia de 
Operações de Serviços de RH: A 
estratégia de serviços em RH; Área de 
decisão estratégica de operações; 
Determinação de critérios priorizados; 
Ferramentas para determinação das áreas 
de decisão prioritárias; 

09/04 - Mesa Redonda com Estudo de 
Caso: "Azul linhas aéreas" Participação 
dos alunos e professor. 

10/04 Qualidade e Melhoria dos 
Sistemas de Serviços: Qualidade Total 
em serviços; Modelo das cinco falhas; Poka 
Yoke em serviços - sistema à prova de 
erros; Gestão do cliente; Medidas de 
desempenho; Ciclo PDCA; Importância do 
Grupo; Questões para discussão. 

13/04 a 
17/04 

Comunicação nas organizações 
Ementa: - Gestão da comunicação dentro 
das organizações: os dados e as 
informações. O funcionamento do sistema 
de significação. 
- As barreiras dos processos 
comunicacionais: pessoais, físicas e 
semânticas.  
Clima organizacional. O ambiente interno 
das organizações. Os aspectos 
motivacionais e a comunicação. 
- A comunicação humana. Percepção e 
motivação. A codificação perceptiva. 
- Gestão dos processos comunicacionais: 
Metodologias e fluxogramas nas empresas. 

Profa. Débora Martins de 
Souza 
 
 

22/04 a 
24/04 

Matemática Básica 
Ementa: Trata-se de uma disciplina auxiliar 
que pretende nivelar os conhecimentos da 
Matemática, proporcionando melhor 
desempenho dos acadêmicos nas 
disciplinas do Curso de Recursos Humanos.  

Conjuntos numéricos. Produtos notáveis. 
Frações. Razão. Proporção. Porcentagem. 
Potenciação. Radiciação. Racionalização. 
Logaritmo e exponencial. Equações do 1º 
grau com uma variável. Equações do 2º 
Grau ou Equações Quadráticas. Inequações 

Prof. Marco Antonio Eid 
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do 1º Grau.  

 
27/04 a 
30/04 

Direito Empresarial 
27/04/15: Direito do Trabalho - A 
demissão por justa causa e a rescisão 
indireta do contrato de trabalho; 
28/04/15: Empresa e Empresário - 
Noções Gerais; 
29/04/15: Direito Tributário; 
30/04/15: Teoria Geral dos Contratos. 
Ementa: Estudar a empresa sob o ponto 
de vista jurídico fazendo a interligação 
entre o Direito Empresarial, Tributário e do 
Trabalho. O empresário, sociedades 
empresárias, contratos e incidências dos 
títulos de créditos, as relações de emprego, 
prestação de trabalho, o contrato de 
trabalho e suas consequências (obrigações 
e extinção), as obrigações tributárias, 
obrigação tributária, fato gerador, sujeitos 
ativo e passivo, capacidade e domicílio. 
Crédito tributário, lançamento, suspensão, 
extinção e exclusão, garantias, privilégios e 
preferências, fiscalização e dívida ativa. 

Prof. Nelson Pereira Batista 

04/05 a 
08/05 

Marketing Pessoal e Empregabilidade 
Ementa: O quer é marketing. O que é 
marketing pessoal. Competências básicas 
de um profissional de sucesso. Imagens de 
um profissional de sucesso. Check List do 
Mix de Marketing Pessoal. Medidas de 
Sucesso do Marketing Tradicional/Pessoal. 
Ciclo de vida do Produto “EU”. 
Determinantes na formação do produto 
“EU”. Análise do produto “EU”, interior e 
exterior. Valorização da Imagem da Marca. 
Etiquetas Globais. Perfil profissional. Rede 
de relacionamentos. 
Segunda-feira - O que é marketing. O que 
é marketing pessoal. Competências básicas 
de um profissional de sucesso 
Terça-feira - Check List do Mix de 
Marketing Pessoal. Medidas de Sucesso do 
Marketing Tradicional/Pessoal 
Quarta-feira - Ciclo de vida do Produto 
“EU”. Determinantes na formação do 
produto “EU”. Análise do produto “EU”, 
interior e exterior. 
Quinta-feira - Valorização da Imagem da 
Marca. Etiquetas Globais. 
Sexta-feira - Perfil profissional. Rede de 
relacionamentos. 

Prof. Wdson de Oliveira 

11/05 a 
15/05 

LIBRAS 
Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e 
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sua importância: cultura e história. 
Identidade surda. Expressão corporal e 
facial. Alfabeto manual; gramática de 
libras; sinais de nomes próprios; soletração 
de nomes; localização de nomes; 
percepção visual. Noções básicas de escrita 
de sinais. Processo de aquisição da Língua 
de Sinais observando as diferenças e 
similaridades existentes entre esta e a 
Língua Portuguesa. 
Bibliografia Básica: 
GOES, M. C. R. Linguagem, surdez e 
educação. SP: Autores Associados, 2006. 
QUADROS, R. M. Educação de Surdos: a 
aquisição da linguagem. PA: Artes 
Médicas, 2004. 
QUADROS, R. M. Língua de Sinais 
Brasileira: estudos linguísticos. PA: 
Artmed, 2004. 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: 
dificuldades de comunicação e 
sinalização: surdez. Educação Infantil. 
Brasília: MEC; SEESP, 2005. 
_______. O tradutor e intérprete de 
língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa. Secretaria de Educação 
Especial; Programa Nacional de Apoio à 
Educação de Surdos. Brasília: MEC; SEESP, 
2004. 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em 
contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 
MOURA. M. C. O Surdo: caminhos para 
uma nova identidade. RJ: Revinter 2000. 

18/05 a 
22/05 

Tema: Segurança, Comportamento, 
Clima e Motivação no Trabalho 
Ementa:  
1. Segurança Saúde Higiene e Medicina 
do Trabalho (José Marta) - 18/05 
Introdução à Segurança, Saúde, Higiene e 
Medicina do Trabalho; Atestados 
Médicos;  Terceirizações; Legislação de 
Segurança, Saúde, Higiene e Medicina do 
Trabalho; Normas Regulamentadores - 
NR(s);  Riscos ocupacionais; Qualidade de 
vida, saúde e trabalho. 
2. Acidentes de trabalho;  Doenças 
ocupacionais; Previdência Social 
(Renata) - 19/05 
3. CIPA. Combate a incêndios (Alunos 
organizarão mesa redonda) - 20/05 
4.  Clima Organizacional (Adriana)- 
21/05 

Prof. José Marta Filho 
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O ambiente organizacional e as constantes 
mudanças; Gestão do clima 
organizacional; Diagnóstico 
organizacional; Modelos de diagnóstico de 
clima e cultura organizacional; Pesquisa de 
clima organizacional; Tabulação dos dados 
e análise dos resultados da pesquisa de 
clima organizacional; A importância do 
feedback na pesquisa de clima 
organizacional; A comunicação no 
ambiente de trabalho; Assertividade no 
ambiente de trabalho; Plano de ação 
estratégico em Gestão de Pessoas. 
5. Motivação e Liderança (Dênis) - 
22/05 
Conceitos de motivação; Teorias sobre 
motivação; Abordagem comportamental de 
motivação; Como motivar as pessoas no 
ambiente de trabalho; 
Lideranças nos diversos contextos; Teoria 
de liderança com base nos traços de 
personalidade; Teoria dos estilos 
comportamentais; Teorias situacionais; 
Abordagens recentes de liderança; Como 
liderar reuniões. 

25/05 a 
29/05 

RH e empresa pública 
Ementa: Formas de provimento dos cargos 
na administração 
pública; terceirizações;  planos de carreira; 
processo administrativo disciplinar; 
Motivação de pessoal na Gestão Pública 
 
25/05 - O provimento de cargos na 
administração pública: efetivo e 
comissionado. A função gratificada. Estágio 
probatório. 
26/05 - Concurso público e processo 
seletivo: quando realizar? 
27/05 - O processo de terceirização na 
administração pública. Os limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
28/05 - O plano de carreira na 
administração. A evolução funcional. 
Direitos e deveres dos servidores públicos. 
O Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos. Processo Administrativo 
Disciplinar 
29/05 - Como motivar servidores públicos 
efetivos? Meritocracia: limites e 
possibilidades. 

Prof. José Adinan Ortolan 

01/06 a 
05/06 

Relações de trabalho e cultura 
organizacional 
Ementa 

Prof. Elio Moroni Filho 
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Conceito de cultura. Cultura da 
organização: artefatos visíveis; valores que 
governam o comportamento individual; 
pressupostos inconscientes. Gerenciamento 
da cultura da organização. Cultura e 
relações de trabalho. Políticas de Recursos 
Humanos. 
Bibliografia Básica 
BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção 
social da realidade. Petrópolis: Vozes, 
2002. 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. C. C. Cultura 
e poder nas organizações. São Paulo: 
Atlas, 1989. 
Bibliografia complementar 
CHIAVENATO, I. Treinamento e 
desenvolvimento de recursos 
humanos. São Paulo: Atlas, 1999. 
DURHAN, E. Cultura e ideologia. Dados - 
Revista de Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, v. 27, n. 1, 1984. 
FLEURY, M. T. L. Cultura organizacional: os 
modismos, as pesquisas, as intervenções: 
uma discussão metodológica. Revista de 
Administração, São Paulo, v. 24, n. 1, 
1989. 
FREITAS, M. E. Cultura organizacional: 
identidade, sedução e carisma. Rio de 
Janeiro: 2002. 
CHU, R. A.; WOOD JÚNIOR, T. Cultura 
organizacional brasileira pós-globalização: 
global ou local? Rev. Adm. Pública, Rio de 
Janeiro, v. 42, n. 5, 2008. 

08/06 a 
12/06 

Layout e processo produtivo na 
indústria 

1. Ementa: Arranjo físico: é a forma 
geral do arranjo de recursos 
produtivos de operação. Os tipos de 
arranjos são: arranjo físico 
posicional; por processo; celular e 
por produto (SLACK, 1999, p.162). 

2. Processo: é um conjunto de causas 
(que provoca um ou mais efeitos). 
Uma empresa é um processo e 
dentro dela existem vários 
processos: não só processos de 
manufatura como também 
processos de serviço (FALCONI C.V., 
1994, p.17). 

3. O layout: de uma fábrica é a 
disposição física da Indústria, 
incluindo o espaço necessário para 

Prof. Ivan Carlos Zampin 
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movimentação de material, 
armazenamento, mão-de-obra 
indireta e todas as outras atividades 
e serviços dependentes, além do 
equipamento de operação e o 
pessoal que o opera. Dentre os 
objetivos em definir o layout da 
fábrica estão: 

 Auxiliar no projeto de instalação de 
unidades produtivas; 
 Auxiliar na ampliação de unidades 
produtivas; 
 Racionalizar espaços; 
 Melhorar condições de trabalho; 
 Reduzir os riscos para os trabalhadores; 
 Facilitar a supervisão e comunicação; 
 Facilitar o controle de qualidade; 
 Reduzir movimentações e estoques em 
processo; 
 Facilitar a limpeza do ambiente. 

4. Mecanismos de controle da 
qualidade dos produtos: Além da 
definição do layout e processos 
produtivos, é imprescindível definir 
os mecanismos de controle da 
qualidade dos produtos: 

5. Boas Práticas de Fabricação 
(BPF): Com isso, faz-se uso dos 
sistemas de Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), a fim de se atingir 
a implantação e implementação do 
sistema APPCC (Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle), do 
inglês HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points). Antes da 
implantação do sistema APPCC, dois 
pré-requisitos se fazem necessários, 
as BPF e os PPHO ou POP. 

15/06 a 
19/06 

Matemática Financeira 
Juros simples e compostos. Capitalização 
simples e compostas. Taxas de juros. Valor 
atual e montante. Séries de pagamentos: 
uniforme, gradiente e variável. 
Empréstimos. 
1. O VALOR DO DINHEIRO  
1.1. Conceitos de juros 
1.2. Taxas de juros, principal, montante, 
prazo e regimes de capitalização. 
1.3. Juros simples: cálculo do montante, do 
principal e do rendimento. 
1.4. Juros compostos: cálculo do montante, 
do principal e do rendimento. 
2. TAXAS DE JUROS 
2.1. Taxa proporcional 

Prof. Pedro Carvalho 
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2.2. Taxa efetiva 
2.3. Taxa nominal  
2.4. Taxa over (por dia útil) – cálculo da 
taxa efetiva equivalente à taxa over  
3. DESCONTOS 
3.1. Desconto simples: racional e 
comercial. 
3.2. Desconto composto: racional 
(financeiro) e comercial 
4. ESTUDOS DE CASOS 
4.1 Exemplos práticos envolvendo 
conceitos de matemática financeira 
Bibliografia:  
ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. Matemática 
financeira. São Paulo: Atlas. 1993. 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática 
financeira e suas aplicações. São Paulo: 
Atlas, 2003. KUHNEN, Osman Leonardo. 
Matemática financeira empresarial. São 
Paulo: Atlas. 2006. 

22/06 a 
26/06 

RH e planejamento de obras 
Ementa: Estudo sobre: Trabalhadores da 
construção civil; segurança no trabalho de 
canteiro de obras; controle de 
produtividade; capacitação técnica em 
canteiro de obras. 
O objetivo geral do curso é dar uma 
panorama geral da construção civil para os 
alunos, de modo que eles saibam como se 
portar e em quais atividades atuar no setor 
da construção civil. Entender qual é a 
função de cada "participante" 
(engenheiros, arquitetos, operários, 
administradores) dentro do canteiro de 
obras, qual é a hierarquia de decisão, e a 
condição (econômica, trabalhista, de 
formação) de cada um deles. Entender 
como se organiza o canteiro de obras 
(eficiência produtiva e segurança) e quais 
são os equipamentos de proteção 
necessários para o bom desenvolvimento 
das atividades. Saber analisar o 
desempenho dos trabalhadores envolvidos, 
confrontando as condições dadas para o 
desenvolvimento da atividade e o 
desempenho. Ter conhecimento de 
atividades de capacitação que melhoram o 
desenvolvimento do trabalho em canteiro, 
e qualificam os mais diferentes 
trabalhadores. Entender qual é a dinâmica 
de formação dos operários dentro da obra. 

Profa. Simone Tavares 
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No 4º semestre, o Projeto Prático Integrador desenvolve-se com a elaboração de 
position papers, onde ao aluno se posiciona a respeito de um tema ou questão, de 
forma contextualizada e resumida e apresenta suas ideias ou argumentos para 
resolver ou tratar um problema ou uma questão. É imprescindível que o aluno 
apresente e fundamente o seu ponto de vista. 

Sobretudo, o texto deve ser bem articulado do ponto de vista lógico e fundamentado 
na literatura científica. O position paper deve ser objetivo e simples, porém deve 
conter a contextualização da questão de forma a ser compreendido por pessoas que 
não sejam da área de conhecimento. 
 
As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 17h00 às 19h00, com cronograma 
pré-estabelecido de atividades, sob a responsabilidade de um docente organizador. 
 
 

5. Matriz curricular 
 
 

Semestre Disciplina H/A 
Carga 
Hor 

1 Direito Público e Privado 60  

1 Meio Ambiente e Sustentabilidade 60  

1 Teoria Geral da Administração 60  

1 Leitura e Produção Crítica Textual 60  

1 Contabilidade Básica 60  

1 Liderança e Poder nas Organizações 60  

1 Atividades Complementares I 50  

 Subtotal: 360 410 

2 Direito Empresarial 60  

2 Sociologia  60  

2 Gestão de Competência 60  

2 Psicologia Organizacional 60  

2 Organização, Sistemas e Métodos  60  

2 Probabilidade e Estatística 60  

2 Atividades Complementares II 50  

Subtotal: 360 410 

3 Gestão de Pessoas 60  

3 Administração de Sistemas de Informação 60  

3 Logística Empresarial 60  

3 Matemática Financeira 60  

3 
Etnia e Relações Étnico Raciais e Direitos 
Humanos 60 

 

3 Relações Humanas 60  

3 Atividades Complementares III 50  

Subtotal: 360 410 
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4 Auditoria e Controladoria 60  

4 Projeto Integrador 60  

4 Empreendedorismo 60  

4 Ergonomia e Segurança do Trabalho 60  

4 Gestão do 3 setor 60  

4 Gestão de Projetos  60  

4 Atividades Complementares IV 50  

Subtotal: 360 410 

5 Ética e Legislação Profissional 60  

5 Recrutamento, Seleção e Carreira 60  

5 Planejamento Estratégico 60  

5 Gestão de Serviços 60  

5 Gestão de peq. e médios negócios 60  

5 Economia 60  

5 Estagio I 100  

 Subtotal: 360 460 

6 Gestão da Qualidade 60  

6 Tópicos especiais 60  

6 
Treinamento e desenvolvimento e Avaliação de 
desempenho  60 

 

6 Negociação e administração de conflitos 60  

6 Sistemas de Remuneração e Rotina de Pessoal 60  

6 TCC 60  

6 Estagio II 100  

 Subtotal: 360 460 

 
 

6. Ementas e bibliografia 
 

1º semestre 
 

� Direito Público e Privado 
Noções de Direito em geral. Estado e suas formas. Governo e seus sistemas. 
Diferença de direito Público e Privado. Noções de Direito Constitucional. Direitos e 
Garantias Fundamentais. Noções de Direito Penal. Noções de Direito Civil. Noções de 
Direito do Consumidor. Contratos Mercantis. Direito tributário. 
 
Bibliografia Básica 
DI PIETRO, M.S.Z.  Direito Administrativo. SP: Atlas, 2014. 
FERRAZ,T.S. Introdução ao estudo do direito. SP: Atlas, 2012. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro. SP: Saraiva, 2014. vol. I. 

 

Bibliografia Complementar 
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ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., VOL. Curso de Direito Constitucional. SP: Saraiva, 
2009. 
FILOMENO,J.G. Manual do  Direito  do Consumidor. SP: Atlas, 2012 
HARADA, K.  Direito Financeiro e Tributário.  SP:Atlas, 2014. 
MAMEDE,G. Manual de Direito Empresarial.  SP:Atlas, 2012. 
PINHO, R.R e NASCIMENTO A.M. Instituições de Direito Público e Privado.  SP: 
Atlas, 1997. 
 

� Gestão de Competência 
Política, diretrizes, metodologias e tendências de Treinamento e Gestão de 
Desempenho. Treinamento: capacitação, desenvolvimento, educação e aprendizagem 
individual no contexto organizacional. Objetivos e etapas de um programa de 
treinamento.  Evolução das práticas de treinamento empresarial: técnico, 
comportamental e gerencial. Matriz de competência como instrumento de sinergia e 
aprendizagem empresarial. Gestão do Desempenho Humano. Identificação, 
mapeamento, acompanhamento e avaliação de metas de trabalho e comportamentais 
para o desempenho individual. Alinhamento do desempenho individual com metas e 
estratégias organizacionais. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I.  Recursos humanos. SP: Atlas, 2010. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SP: 
Atlas, 2009. 
FLEURY, A. e FLEURY, M. T.L. Estratégias empresariais e formação de 
competências. SP: Atlas, 2010.  
 
 
 
Bibliografia Complementar 
BITENCOURT, C. e outros  Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, 
conceitos tradicionais.  SP: Bookman, 2010.  
DESSLER, G. Administração de recursos humanos.  SP: PRENTICE HALL, 2003. 
GAUDÊNCIO, P. Men  at  work : como o ser humano se torna e se mantém 
produtivo.  SP: Ed. Gente, 1999. 
LACOMBE, F. Recursos humanos: princípios e tendências. SP: SARAIVA, 2005. 
SABBAG, P.Y.  Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. SP: Saraiva, 
2009. 
 

� Leitura e Produção Crítica Textual 
Modalidades da Língua. Adequações de Usos da Língua. Texto e Discurso. 
Denotação e Conotação. O Texto e sua Relação com a História Gêneros Textuais. 
Leitura e Interpretação Textual. Aspectos gramaticais em trabalhos práticos e 
textuais. 
 
Bibliografia Básica 
BECHARA, E.  Moderna gramática portuguesa.  SP: Nova Fronteira, 2009. 
FIORIN, J. L.  E SAVIOLI, F. P.  Lições de texto: leitura e redação.   SP: Ática,2002 
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KOCH, I.V e TRAVAGLIA, L .C.  A Coerência textual.   SP: Contexto, 2007 
 
 
Bibliografia Complementar 
GOLD, M. Redação empresarial. SP: Makron Books, 2000. 
MACHADO NETO, O. Competência em comunicação organizacional escrita. RJ: 
Qualymark, 2003. 
NASSAR,R. e FIGUEIREDO, R. O que é comunicação empresarial. SP: Brasiliense, 
2008. 
PIMENTA , M. A. Comunicação Empresarial. SP: Alínea Editora, 2005. 
TEIXEIRA, L. Comunicação na empresa. RJ: FGV, 2009. 
 
 

� Liderança e Poder nas Organizações 
Diferenciação entre clima e cultura organizacional. Conceito de clima organizacional, 
de cultura organizacional. Níveis para apreensão da cultura organizacional. Posturas 
para diagnóstico de cultura organizacional. Proposta de diagnóstico de cultura 
organizacional. Gerenciamento de cultura. Processo de mudança e a cultura 
organizacional. Conceito de Poder (o que é, e evolução histórica do conceito). Relação 
entre poder e cultura nas organizações. Abordagens metodológicas para estudo do 
clima e cultura nas organizações. A influência do clima e cultura das organizações na 
satisfação e motivação para o trabalho. A influência das Políticas de R.H. na formação 
do clima e cultura das organizações. Clima, cultura e planejamento estratégico em 
RH. 
 
Bibliografia Básica 
LACOMBE, F. Recursos humanos: princípios e tendências. SP: SARAIVA, 2005. 
OLIVEIRA, J. e MARINHO, R. M.  Liderança: uma questão d competência.  SP: 
Saraiva, 2010. 
ROBBINS,S.P.;JUDGE,T. A. e SOBRAL,F. Comportamento  organizacional: teoria e 
prática no contexto brasileiro. SP:Pearson,2010.    
 
 
Bibliografia Complementar 
ADAIR, J. Liderança e motivação: a regra do meio a meio e os oito princípios 
fundamentais para motivar as pessoas. SP: Clio Ed., 2011.  
BERGMINI, C. W. Liderança: administração do sentido. SP: Atlas, 2009 
FRANÇA, A. C. L.  Comportamento organizacional . SP: Saraiva, 2006.   
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. SP: Saraiva, 2000. 
VECCHIO,R.P.  Comportamento organizacional.  SP:Cengage learning, 2009. 
 
 

� Relações Humanas 

Introdução às relações humanas: fatores sociais e ambientais que influem no 
desenvolvimento das relações humanas; contribuição das ciências sociais para as 
relações humanas. O significado do trabalho e sua importância para as relações 
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humanas: motivação e atitude em relação ao trabalho; problemas humanos no 
ambiente de trabalho; a liderança no trabalho como fator de relações humanas; as 
comunicações e sua importância para o relacionamento interpessoal. Processo de 
aperfeiçoamento das relações humanas: processos de grupos; treinamento e 
competências técnicas; eficiência interpessoal e desenvolvimento profissional.  

 
Bibliografia Básica 
CHANLAT, JEAN-FRANÇOIS.  O Individuo na organização. SP: Atlas, 1996. vol.1. 
MINICUCCI, A.  Psicologia aplicada à administração. SP: Atlas, 2011.  
SPECTOR, P E.; SILVA, N. B.. Psicologia nas organizações. SP: Saraiva, 2012. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BERGAMINI, C.W. E CODA, R. Psicodinâmica da vida organizacional. SP: Atlas, 
1997. 
CAMPOS, D.C. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e 
Recursos humanos. SP: LTC, 2008. 
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. RJ: 
Campus, 2009.   
KANAANE, R. Comportamento Humano nas organizações: o homem rumo ao sec. 
XXI.  SP: Atlas, 1999. 
DUBRIN, A.J. Fundamentos do comportamento organizacional. SP: Thomson, 
2006 
 
 

� Teoria Geral da Administração 
Teorias da Administração e sua evolução histórica. Abordagem humanística. 
Abordagens burocrática, estruturalista e neoclássica contingencial. As teorias da 
Administração na era da informação. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I.  Introdução à teoria geral da administração. SP: Campus, 2011. 
KWASNICKA, E.L. Teoria geral da administração: uma síntese.  SP: Atlas, 2011. 
MAXIMILIANO, A. C. Teoria geral da administração.  SP: Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
BATEMAN, T. S. Administração: novo cenário competitivo. SP: Atlas, 2006. 
FRANCISCO FILHO, G.; SILVA, F. Gomes da. Teorias da administração geral. 
Campinas: Alínea, 2006. 
MONTANA, P.J.C.; BRUCE, H. Administração. SP: Saraiva. 2010. 
MOTTA, F. Teoria geral da administração. SP: Pioneira Thompson Learning, 2006. 
TAYLOR, F. W. Princípios da Administração Científica. SP: Atlas, 2010 
 

Atividades Complementares I 
Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 
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ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 
complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 
sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  
 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

Estágio I 
O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 
ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

 

2º semestre 

� Auditoria em Recursos Humanos 
Auditoria de Recursos Humanos, conceitos, objetivos e importância. Ética Profissional. 
Normas de Auditoria. O Auditor de Recursos Humanos. Amplitude e Profundidade de 
ação da Auditoria. A Auditoria e o Controle Interno.  Padrões de Avaliação e Controle 
em RH: quantidade, qualidade, custo, resultados e desempenho. Técnicas básicas de 
Auditoria em RH: Conceitos e objetivos, Técnicas de pesquisas utilizadas. Auditoria 
dos Subsistemas de RH. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2009. 
DESSLER, G. Administração de recursos humanos.  SP: PRENTICE HALL,2003. 
OLIVEIRA, J.A. Curso prático de auditoria administrativa. SP: Saraiva, 2010.. 

 

Bibliografia Complementar 
ALMEIDA,M.C.  Auditoria: um curso moderno e completo.  SP:Atlas, 2010. 
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BERGAMINI,C.W., BERALDO, D. G. R.  Avaliação de desempenho humano na 
empresa. SP: Atlas, 2012. 
CARRION, V. Comentários à consolidação das Leis do Trabalho. SP: Saraiva, 
2011. 
CHIAVENATO, I.  Gestão de Pessoas. SP: Atlas, 2010.  
LACOMBE, F.  Recursos humanos: princípios e tendências. SP: SARAIVA, 2005. 

� Ergonomia e Segurança do Trabalho 
O Papel do Gestor de RH no contexto de Segurança e Medicina do Trabalho. O 
ambiente de trabalho e os riscos à saúde; Higiene Ocupacional; Prevenção de 
Acidentes e Doenças relacionadas ao trabalho; Aspectos Legais; Segurança de 
Processos, Segurança do Trabalho; Noções de Toxicologia Ocupacional; Controle e 
Emergência; Primeiros Socorros. 
 
Bibliografia Básica 
MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS: Segurança e medicina do trabalho. SP: Atlas, 
2012. 
ZOCCHIO, A. Prática da prevenção de acidentes: abc da segurança do 
trabalho.   SP: Atlas, 2005. 
KROEMER, K.H.E. e GRANDJEAN, E.  Manual de ergonomia. Porto Alegre, 2005. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BOHLANDER, G. e SNELL, S. Administração de recursos humanos. SP: Cengage 
Learning, 2011. 
GUERIN, F. ET AL.  Compreender o trabalho para transformá-lo. SP: Bluchem, 2001. 
MARRAS,J.P.  Administração de recursos humanos. SP: Saraiva, 2011. 
ROCHA, G. C. Trabalho, saúde e ergonomia: relação entre aspectos legais e 
médicos.   SP: Juruá, 2012. 
SESI-Divisão de Saúde e Segurança do trabalho. Manual de segurança e saúde no 
trabalho. SP: SESI, 2008. 
 
 

� Gestão de Pessoas 
Interação entre pessoas e organizações. Sistemas. Liderança. Outplacement. 
Subsistemas de administração de recursos humanos. Subsistema de suprimento de 
recursos humanos. Subsistema de aplicação de recursos humanos. Subsistema de 
manutenção de recursos humanos. Subsistema de desenvolvimento de recursos 
humanos. Subsistema de controle de recursos humanos. Competências, 
aprendizagem, treinamento, estresse no trabalho. Produtividade e qualidade do 
trabalho. Preparação para a aposentadoria. Higiene e segurança do trabalho. Relações 
trabalhistas. Complexidade do mundo contemporâneo. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I.  Gestão de pessoas. SP: Campus, 2010. 
DESSLER,G.  Administração de recursos humanos. SP: Prentice HALL, 2003. 
LACOMBE, F.  Recursos humanos: princípios e tendências.  SP: SARAIVA, 2005. 
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Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. SP: Atlas, 2011. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SP: 
Atlas, 2009. 
GIL, A.C. Gestão de pessoas: enfoque nos papeis profissionais. SP: Atlas, 2001. 
HANASHIRO, D. M. M  et alii.  Gestão do fator humano. SP: Saraiva, 2010. 
GAUDÊNCIO, P. Men at work: como o ser humano se torna e se mantém 
produtivo.  SP: Ed. Gente, 1999. 
 
 

� Logística Empresarial 
Princípios e Conceitos de Logística Empresarial. Metas e Estratégias. Visão geral da 
administração de atividades logísticas em um ambiente organizacional. Princípios e 
conceitos que servem como guias para a tomada de decisões. Processos logísticos e a 
empresa lógica. Operações logísticas: Logística de abastecimento (Inbound  Logistics); 
Logística de planta, interna ou operativa  e Logística de Distribuição (outbound 

logistics). Componentes do sistema logístico. 
 
Bibliografia Básica 
BALLOU, R. H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais, 
distribuição física. SP: Atlas, 1993.  
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.  Logística empresarial: o processo de integração 
da cadeira de suprimento. SP: Atlas, 2004. 
DIAS, M .A. P. Administração de materiais; uma abordagem logística. SP: Atlas, 
1993 
 
Bibliografia Complementar 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 
SP: Bookman, 2006. 
CHING, H. Y.  Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. SP: Atlas, 
2006. 
CHOPRA, S. e MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, 
planejamento e operação. S P: Pearson/Prentice Hall, 2004. 
NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. RJ, 2011. 
PIRES, S. R. I. Gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management): 
conceitos, estratégias, práticas e casos. SP: Atlas, 2004. 

 

� Sociologia 
Ementa: Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de 
socialização no mundo contemporâneo e na sociedade brasileira. As perspectivas da 
inclusão educacional e cultural. Grupos minoritários e formas de inserção na 
sociedade. Direitos humanos e as facetas da exclusão social. 
 
Bibliografia Básica 
BORGES, E.; MEDEIROS, C. A.; D’ADESKY, J. Racismo, Preconceito e intolerância. 
SP: Atual, 2002. 
DALLARI, D.A.  Direitos humanos e cidadania.  SP:Moderna , 2009. 
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MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem. SP: Vozes, 1999. 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
CASSIRER, E. Ensaio sobre o homem. SP: Martins Fontes, 2001. 
COMPARATO,F.K. A Afirmação histórica dos direitos humanos. SP: Saraiva, 2008. 
HAAL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª Ed. SP. DP&A, 2006. 
MAIO, M. C. e SANTOS, R. V. (orgs.). Raça, ciência e sociedade. SP: Contexto, 
1998. 
SANTOS, B. S. (org.): Democratizar a democracia. Os caminhos da democracia 
participativa. RJ: Civilização Brasileira, 2002. 
 

Estágio II 
O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 
ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

 

3º semestre 

� Administração de Sistemas de Informação, Organização, Sistemas e 
Métodos 

Vínculo entre a administração e a tecnologia. Introdução aos sistemas. A relação entre 
sistemas de informação e empresas. Fundamentos do uso de tecnologia da 
informação. Estudos de casos. Fundamentos do uso de tecnologia da informação. 
Resolução de problemas com sistemas de informação. Desenvolvimento de sistemas 
de informação. Tópicos em sistema de informação. Estudos de casos. Práticas sobre a 
função de organização e métodos. Natureza e análise de organização e métodos. 
Crescimento organizacional. Organização formal e informal. Departamentalização. As 
estruturas organizacionais. Gráficos de processamento. Layout. Análise da distribuição 
do trabalho. 
 
Bibliografia Básica 
ARAUJO, L. C. G. Organização, sistemas e métodos.  Atlas: SP, 2010. V.1,2 
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CRUZ, T. Sistemas, Métodos e Processos; administrando organizações por meio de 
processos de negócios.  Atlas: SP, 2011. 
OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas, organização e métodos. SP: Atlas, 2011. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BIO, R.  Sistema de informação:  um enfoque gerencial. SP: ATLAS, 2008.    
O’BRIEN, J. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da internet.  
SP: Saraiva, 2010.  
SANTOS, A. A.  Informática na empresa.  SP: ATLAS, 2003. 
STAIR, R. M.   Princípios de sistemas de informação. SP: PIONEIRA, 2006. 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. SP: Saraiva, 2000. 
 

� Direito Empresarial 
Direitos e obrigações. Direito tributário. Sistema tributário nacional. Obrigação 
tributária/tipos de tributos. Crédito tributário. Competência tributária. Legislação 
tributária. Legislação aduaneira. Regimes aduaneiros especiais. Acordos de 
cooperação aduaneira. Contratos. Relações internacionais. Tratados comerciais. 
 
Bibliografia Básica 
AMARO, L. Direito tributário brasileiro.  SP:Saraiva,2011. 
MAMEDE, G. Manual de direito empresarial.   SP: Atlas, 2012. 
NEGRÃO, R. Manual de direito comercial e de empresa.  SP: Saraiva, 2013.v.1 
 
 
Bibliografia Complementar 
CHIMENTI, R.C.  Direito tributário. SP: Saraiva, 2011. 
COELHO, F. U.   Manual de direito comercial: direito de empresa. SP: Saraiva, 
2011. 
LUZ, Rodrigo. Comércio internacional e legislação aduaneira. RJ: Elsevier/ 
Campus, 2011. 
OLIVEIRA, A. Manual de contratos de trabalho.   SP: Atlas, 2009.  
VAQUEZ, J.L. Comercio exterior brasileiro. SP: Atlas, 2009. 

 
 

� Matemática Financeira 
Conceitos Básicos e Simbologia; Calculadora HP12C; Juros Simples e Compostos – 
Conceitos e Fórmulas; Equivalência de Fluxo de Caixa; Valor do Dinheiro no Tempo; 
Valor Presente Líquido; Taxa Interna Retorno; Payback. 
 
 
Bibliografia Básica 
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. SP: Atlas, 2011 
MATHIAS, W F e GOMES, J. M.  Matemática financeira. SP: Atlas, 2010. 
SILVA, A.L.C. Matemática financeira aplicada.   SP: Atlas, 2010.. 
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Bibliografia Complementar 
HOJI, M. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras , orçamento empresarial.  SP: Atlas, 2010. 
PENIDO, E. Matemática financeira essencial. SP:Atlas, 2008. 
PUCCINI, A. L. Matemática financeira : objetiva e aplicada.  SP: Saraiva, 2009. 
SAMANEZ, C.P.  Matemática financeira.   SP:Pearson,2011. 
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira.  S P: Atlas, 2000. 
 

� Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Ecologia e meio ambiente. A crise ambiental. O movimento ecológico. 
Ecodesenvolvimento. “Desenvolvimento Sustentável”. Legislação, gestão, 
planejamento e políticas ambientais. Impacto ambiental – caracterização ambiental 
(meios físico, biológico e antrópico). Diagnóstico ambiental, avaliação de impacto 
ambiental, ações mitigadoras.  
 
Bibliografia Básica 
BARBIERI, J. C.  Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos. 
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 
2012. 
____.  Geomorfologia e meio ambiente. RJ: Bertand do Brasil, 2012. 
 
 
Bibliografia Complementar 
AB”SÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil.   SP: Atelie Ed.,2011;. 
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas, SP: Gaia, 2000. 
DREW, D. Processos interativos homem- meio ambiente.  RJ: Bertrand,2005. 
SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP: Oficina de textos, 2008 
VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 
 
 

� Probabilidade e Estatística 
Introdução. Distribuição de frequências. Medidas descritivas. Análise combinatória. 
Distribuição de probabilidade. Correlação e Regressão. Cálculo das Probabilidades. 
Variável aleatória. Modelos de distribuições discretas de probabilidade. Modelos de 
distribuições contínuas de probabilidade. Intervalo de confiança e testes de hipóteses. 
 
Bibliografia Básica 
MARTINS, G. A. e DONAIRE, D. Princípios de estatística.  SP: Atlas, 2006. 
DOWNING, D. e  CLARK, J. Estatística aplicada.  SP: Saraiva, 2011. 
LARSON, R e FARBER, B. Estatística aplicada. SP: Pearson, 2010. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BUSSAB, W e MORETTIN, P. Estatística básica: SP: Saraiva,2011. 
CRESPO, A. A. Estatística fácil. SP: Saraiva, 2009. 
MAGALHÃES, M.N.  e LIMA. A.C.P.  Noções de probabilidade e estatística.   SP: 
USP,2012. 
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SPIEGEL, M.R.  Probabilidade e estatística.   SP:Pearson,2004. 
VIRGILLITO, S. B. Estatística aplicada à administração. SP: USJT, 2008. 
 
 
 
 
 

� Projeto Prático Integrador I 

O Projeto Prático Integrador sistematiza os conhecimentos adquiridos pelos alunos 
durante o curso, conciliando o aprendizado teórico com as ações práticas que 
acontecem no cotidiano das organizações.  

Bibliografia Básica 
Bibliografia pertinente aos temas abordados durante as aulas. 

Bibliografia Complementar 
Bibliografia pertinente aos temas abordados durante as aulas. 

 

� Recrutamento, Seleção e Carreira 
Organização do Empreendimento Empresarial. Estrutura Organizacional. Plano de 
Cargos e Carreira. Remuneração. Dimensionamento do Quadro de Pessoal. 
Recrutamento e Seleção. Avaliação de Desempenho. Treinamento e Desenvolvimento 
de Pessoal. Tendências para a Gestão de Pessoas. 
 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos.  SP: Atlas, 2009. 
DUTRA, J. S.  Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 
perspectivas.  SP: Atlas, 2009. 
LACOMBE, F.  Recursos humanos: princípios e tendências.  SP: SARAIVA, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
CARVALHO, A. V. Seleção: princípios e métodos.  SP: Pioneira, 2000. 
CHIAVENATO, I. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. SP: Atlas, 
2008. 
DESSLER, G. Administração de recursos humanos. SP: Copyright, 2003. 
GIL, A.C. Gestão de pessoas: enfoque nos papeis profissionais. SP: Atlas, 2001. 
BOHLANDER, g E SNELL, S. Administração de recursos humanos. SP: Cengage 
Learning, 2011. 
 
 

Atividades Complementares III 
Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 
ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 
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complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 
sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 

Estágio III 
O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 
ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

 

4º semestre 

 

� Empreendedorismo 
Processo Empreendedor; Busca de Oportunidades; Perfil Empreendedor; Análise de 
Mercado; Ciclo de Criação de uma Empresa; Plano de Negócios. 
 
Bibliografia Básica 
BERNARDI, L. A.  Manual de empreendedorismo e gestão.  SP: Atlas, 2011. 
DORNELAS, J.C. A.  Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios.  SP: Elsevier, 2008. 
DORNELAS, J.C.et elii Planos de negócios que dão certo: um guia para pequenas 
empresas.  RJ: Elsevier, 2008. 
 

Bibliografia Complementar 
CHER, R.  Empreendedorismo na veia. RJ: Elvesier, 2008. 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor.  RJ: 
Saraiva 2008. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e Espírito Empreendedor.  S P: Pioneira, 2012. 
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LOPES, R. M. A.  Educação empreendedora.  RJ: Elvesier, 2010. 
SABBAG, P. Y.  Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. SP: Saraiva, 
2009. 
 
 
 

� Ética e Legislação Profissional 
As relações éticas da empresa com seus stake holders (acionistas, fornecedores, 
funcionários, comunidade e clientes). A relação da ética com a responsabilidade social 
da organização. O papel do gestor na conduta ética das organizações. Processos, 
Infrações e Penalidades; Responsabilidade Civil, Criminal, Fiscal e Social. 
 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I.  Recursos Humanos. SP: Atlas, 2010. 
LEISINGER, K.M.  E SCHMITT, K.  Ética empresarial  responsabilidade global e 
gerenciamento moderno.   SP: Vozes, 2002. 
PASSOS, E.  Ética nas organizações.  SP: Atlas, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
SAHLEY, P.A.(coord.)  Ética  e responsabilidade social nos negócios.  SP: 
Saraiva, 2010.   
DESSLER, G. Administração de recursos humanos. SP: PRENTICE HALL, 2003. 
NALINI, R. J.  Ética geral e profissional. SP: RT, 1999.   
SÁ, A.L.  Ética profissional. SP: Atlas, 2010. 
SROUR, R. H. Casos de ética empresarial: chaves para entender e decidir. SP: 
Campus, 2011. 
 

� Planejamento Estratégico 
Aspectos que Envolvem a Elaboração de um Plano de Negócios. Identificação da 
Oportunidade. Análise do Mercado e Competidores. O Processo Empreendedor. O 
Plano de Negócios. Estudo de Viabilidade Econômica e Mercadológica. Viabilidade no 
Campo de Tecnologia da Informação. Elaboração e Análise de Projetos de Viabilidade 
Econômica. Aspectos Administrativos, Legais, Contábeis, de Mercado, Cronograma 
Físico-Financeiro e Fluxo de Caixa. Administração de Projetos; Financiamentos de 
Projetos, Decisões nas Diferentes Etapas do Projeto; Avaliação Social de Projetos. 
Avaliação de Risco; Processo de Mudança: Aprendizagem e Gestão Organizacional do 
Projeto. A Elaboração de um Projeto para Implementação de uma Organização. 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I. e SAPIRO, A.  Planejamento estratégico: fundamentos e 
aplicações.  SP: Campus, 2011.  
COSTA, E. A.  Gestão estratégica.  SP: Saraiva, 2010. 
PORTER, M. E. Estratégia Competitiva RJ: Campus, 2005. 
 
 
Bibliografia Complementar 
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FISCHMANN, A.A. Planejamento estratégico na prática.   SP: Atlas, 2011. 
HERRERO, E.  Pessoas focadas na estratégia.   RJ: Campus, 2011. 
LOBATO,D.M.  Estratégia de empresa.  RJ: FGV, 2012. 
OLIVEIRA, D. P R. Estratégia empresarial e vantagem competitiva. SP: Atlas, 
2011. 
TAVARES,M.C.  Gestão estratégica.  SP: Atlas, 2010. 
 

 

� Projeto Prático Integrador II 
O Projeto Prático Integrador sistematiza os conhecimentos adquiridos pelos alunos 
durante o curso, conciliando o aprendizado teórico com as ações práticas que 
acontecem no cotidiano das organizações. 
No 4º semestre, o Projeto Prático Integrador desenvolve-se com a elaboração de 
position papers, onde ao aluno se posiciona a respeito de um tema ou questão, de 
forma contextualizada e resumida e apresenta suas ideias ou argumentos para 
resolver ou tratar um problema ou uma questão. É imprescindível que o aluno 
apresente e fundamente o seu ponto de vista. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 

� Sistemas de Remuneração e Rotina de Pessoal 
Teorias da motivação clássica e contemporânea. Metodologias para classificação e 
avaliação de cargos. Etapas para a elaboração e implantação de um sistema de 
remuneração por “pontos”. Pesquisa Salarial. Remuneração tradicional x 
contemporânea. Remuneração por resultados, por lucros, por habilidade e por 
competência. Processo de manutenção de pessoal (segurança e higiene no trabalho). 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas.  SP: Atlas, 2010. 
LACOMBE, F. Recursos humanos: princípios e tendências.  SP: Saraiva, 2005. 
MARRAS,J.P.  Administração de recursos humanos. SP: Saraiva, 2011. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BOHLANDER, G e SNELL, S.  Administração de recursos humanos. SP: Cengage 
Learning, 2011. 
CHIAVENATO, I.  Recursos Humanos.  SP: Atlas, 2009. 
CHIAVENATO, I. Remuneração, benefícios e ralações de trabalho. SP: Atlas, 
1998. 
DESSLER, G. Administração de recursos humanos.   SP: Prentice Hall, 2003. 
OLIVEIRA, A. Manual de salários e benefícios. SP: Atlas, 2006. 
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� Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho 
Os principais elementos do Treinamento e Desenvolvimento (T&D). Capital humano e 
capital intelectual das organizações. Organizações que aprendem. Planejamento do 
processo de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) nas organizações. Conceitos: 
Gestão de Desempenho. Definição dos principais termos. Desempenho e potencial. 
Propósito da avaliação de desempenho. Contribuições ao gerenciamento de Pessoas. 
Relações de trabalho e clima organizacional. O cotidiano nas organizações educativas: 
o formal e o informal. Mudança organizacional. 
 
Bibliografia Básica 
BOOG, G. Manual e treinamento e desenvolvimento: gestão e estratégias. V. 1. 
SP: Prentice Hall, 2011. 
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. SP: Campus, 2010. 
DESSLER, G. Administração de recursos humanos.   SP: Prentice Hall, 2003. 
 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE,J.E.;ABBAD,G.S.; MOURÃO, L. Treinamento, desenvolvimento e 
educação em organizações e trabalho.  SP: Bookman, 2007.   . 
CHIAVENATO, I. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como 
incrementar talentos na empresa. SP: Atlas, 2009. 
DUBRIN, A.J.  Fundamentos do comportamento organizacional. SP: Thomson, 
2006. 
HANASHIRO, D. M. M  et alii. Gestão do fator humano.  SP: Saraiva, 2011. 
LACOMBE, F. Recursos humanos: princípios e tendências. SP: SARAIVA, 2005 
 
 

� Atividades Complementares IV 
Prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 
ações de extensão junto à comunidade. Podem compor as atividades 
complementares: Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas 
técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos 
sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas.  
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao tema trabalhado pelo aluno. 

 

Estágio IV 
O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 



46 | P á g i n a  

 

 

 

 

ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 
 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
 

� LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (Optativa) 
Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 
Expressão corporal e facial. Alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes 
próprios; soletração de nomes; localização de nomes; percepção visual. Noções 
básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as 
diferenças e similaridades existentes entre esta e a Língua Portuguesa. 

 

Bibliografia Básica 
GÓES, M. C. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados. 1999. 
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. PA: Artes 
Médicas, 1997. 
QUADROS, R. M. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. PA: Artmed, 
2004. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e 
sinalização: surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005. 
BRASIL. O Tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa. Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à 
Educação de Surdos. Brasília: MEC; SEESP, 2004. 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 
PEIXOTO, R. C. A interface entre a Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS) E A 
Língua Portuguesa na psicogênese da escrita surda. 2004. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 
SALE, Heloisa M. M.L. et alii. Ensino de língua portuguesa para surdos. Brasília: 
MEC/SEESP, 2004. v.1-2. 
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7. Metodologia 

O presente projeto prevê uma metodologia em que o ensino, a pesquisa e 
extensão caminhem lado a lado. Mais do que transmissão de conteúdos teóricos, 
fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do caráter dialógico entre 
professor/aluno a respeito de assuntos relevantes ao curso. Para tanto, as aulas 
expositivas serão ministradas com auxílio de recursos de multimídia; seminários, 
position papers e discussão de problemas serão o ponto de partida para a aquisição 
de conteúdos teóricos capazes de explicar, descrever, analisar, refletir e propor 
soluções, com vistas, no mínimo, de minimização dos problemas elencados.  

Isso requer, evidentemente, o trabalho com a interdisciplinaridade no 
tratamento dos conteúdos, o desenvolvimento de projetos, cuja meta seja a 
integração dos diferentes componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, 
ou de semestres diferentes e organização de atividades extracurriculares que 
propiciem maiores fontes de informações. 

Vale dizer, ainda, que, além da realização dos estágios supervisionados, como 
forma de possibilitar, ao aluno, o acúmulo de experiência prática em ambiente 
profissional, complementa o diferencial do curso as atividades complementares, com 
vistas à ampliação do universo intelectual dos alunos. 

8. Estágio Curricular Supervisionado 
O Estágio Supervisionado visa integração teoria/prática, propiciando a 

complementação do processo ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de 
inserção profissional, que proporciona aos estudantes a participação em situações 
reais de vida e trabalho, por meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

As atividades do Estágio Supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos estão embasadas no que dispõe a Lei nº 6.494, de 
07/12/77, o Decreto nº 89.467, de 21/03/1984 e a Lei nº 8.859, de 23/03/1994. 

 
 

9. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 
aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 
atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 
junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 
visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em 
projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas poderão 
fazer parte das Atividades Complementares.  
 
Objetivos:  
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� Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização 
de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância.  

� Contribuir para que a formação do futuro egresso seja humanista e reflexiva.  
� Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.  
� Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  
� Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética 

e humanista.  
� Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.  

 
As atividades são registradas em formulário próprio e postadas em espaço 

reservado para essa finalidade, no sistema acadêmico Perseus. Todas as atividades 
postadas acompanham, necessariamente, o respectivo comprovante.  
 
O aluno deve cumprir, obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na tabela 
anexa a este Projeto Pedagógico, respeitando a cota mínima de 20% do total da carga 
horária em cada área. 
 

10. Trabalho de Conclusão de Curso 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

11. Apoio ao discente 

O UNAR desenvolve ações e programas que visam apoiar o estudante durante 
todo seu processo acadêmico. 
Podemos apontar como mecanismos que favorecem as relações do estudante com a 
instituição, bem como qualifica o processo de formação: 
Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que apresentam 
situações socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas 
privadas. As ações desse programa dizem respeito a concessões de bolsas de estudo, 
bolsa de trabalho, bolsa convênio, parcerias com empresas, polícia militar, polícia 
municipal e polícia ambiental, dentre outras. 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se de um 
programa voltado a alunos que apresentam situações socioeconômicas incompatíveis 
aos custos institucionais das escolas privadas.  
Programa de Incentivo à Produção Científica: Uma das metas da IES é o 
desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com vistas à construção de 
conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o acompanhamento de 
interessados na pesquisa, em conformidade com o que dispõe o regulamento do 
COOPPEX (Coordenadoria de pesquisa, iniciação científica e extensão).  
Mecanismos de Nivelamento: É inegável o fato de os alunos ingressarem na 
Universidade com carências intelectuais, que eventualmente o impedem de 
acompanhar, com desempenho satisfatório. Estudos sobre esse aspecto evidenciam 
que o maior problema encontra-se na dificuldade de leitura e compreensão de textos 
manifestados nas diferentes linguagens, além de dificuldades no campo do domínio de 
informática. Diante disso, o UNAR disponibiliza programa de nivelamento, constando, 
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a princípio, de estudos de Língua Portuguesa, especificamente, referentes à leitura 
textual. 
Estímulos à permanência do aluno no UNAR: Para minimizar as situações que 
levam à evasão do estudante, o UNAR desenvolve ações nos encontros presenciais, 
constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio ambiente, 
religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, envolvem fatos do 
cotidiano escolar e social. A partir daí, os docentes efetuam debates. Além disso, os 
coordenadores de Cursos realizam plantões para a resolução de possíveis problemas 
apresentados pelos alunos. 
Apoio Psicopedagógico: Supre dificuldades de aprendizado, por meio de ações 
pedagógicas instituídas no momento do ingresso do aluno no Curso e também no 
transcorrer do mesmo. 

Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar questões acadêmicas e 
assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações interpessoais nas diversas 
instâncias do cotidiano. 
Organização estudantil: O UNAR estimula a organização dos órgãos estudantis, 
com vistas a contribuir para o desenvolvimento da consciência política do discente. 
Acompanhamento dos egressos: Esse programa, além de procurar atrair ex-alunos 
à continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da educação oferecida, 
com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, caso necessários. As ações 
podem ser resumidas como: acesso aos laboratórios de informática; acesso à 
Biblioteca; utilização do auditório para reuniões e/ou eventos; bolsas de estudo para 
outros Cursos. 
Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais: O grande desafio atual é promover 
ações que conduzam a uma política efetiva de inclusão de alunos portadores de 
deficiências. Por essa razão, o UNAR prevê algumas práticas: 

Para a deficiência física: Assegura circulação do estudante, com vistas a 
facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo. Todos os espaços são adaptados para o 
livre trânsito de toda comunidade escolar.  

Para deficiência visual: O UNAR disponibiliza sala de apoio contendo máquina 
de datilografia Braille, sistema de síntese de voz; software de ampliação de tela; 
equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 
subnormal; lupas; plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos 
básicos em Braille. 

Para surdos: Se solicitado, desde o acesso até a conclusão do Curso, deverão 
ser disponibilizados, quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua 
portuguesa, especialmente, por ocasião de realização de provas ou sua revisão, 
complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha 
expressado o real conhecimento do aluno. 

Para autistas: nos termos do parágrafo único, artigo 3º, da lei 12764, de 27 
de dezembro de 2012 o UNAR disporá, para os casos eventualmente diagnosticados, 
de acompanhante especializado, buscando parceria com a secretaria municipal de 
ação e inclusão social. 
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12. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

O UNAR toma a avaliação como preocupação básica, entendendo-a, nos moldes 
preconizados pelo INEP, isto é, instrumento cuja finalidade é  a melhoria da qualidade 
da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, assim como 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos do 
respeito à diferença e à diversidade, a afirmação da autonomia e da identidade 
institucional Conforme Portaria nº. 2.051, de 09/7/2004, DOU nº. 131, 12/7/2004, 
Seção 1, p.124. 
Com esse espírito, os cursos procuram acompanhar resultados e processos, fazendo-
a, periódica e sistematicamente, incidir sobre aspectos relevantes, como: conteúdos 
trabalhados, modelos de organização, desempenho do quadro docente. Nossa 
expectativa é envolver cada vez mais o aluno na responsabilidade sobre o processo de 
avaliação.  
O Centro Universitário disponibiliza aos cursos formulários de avaliação que 
contemplam o ponto de vista do aluno e do professor, sob diversos aspectos do 
processo de ensino-aprendizagem, da atuação da coordenação e dos serviços 
prestados pela instituição. No instrumento existe, ainda, campo para a manifestação 
complementar do entrevistado. Ao final do processo, as informações são enviadas ao 
Centro de Processamento de Dados para tabulação e os resultados informados aos 
professores, que têm acesso aos formulados respondidos por seus alunos. A etapa 
seguinte prevê, por parte de alunos e professores, a discussão dos problemas 
identificados na avaliação.  
A avaliação institucional requer uma ampla compreensão do ambiente externo da 
instituição, de sua missão e funcionamento, bem como do papel que a própria 
avaliação desempenha no quadro de valores que sustentam os atos administrativos e 
diretivos da Instituição. Esse processo deve coadunar-se às diretrizes gerais 
estabelecidas pela instituição, ressaltando os propósitos de: a) demonstrar 
comprometimento em relação às políticas governamentais e às exigências e 
expectativas do público; b) demonstrar eficácia ? verificar se as intenções ou objetivos 
da instituição foram atendidos; c) oferecer garantia de que os padrões profissionais 
foram alcançados; d) indicar opções de alocação de recursos; e) fornecer diretrizes 
para a melhoria das ações; f) demonstrar eficiência. 
O que se busca é uma retrospectiva crítica, socialmente contextualizada, do trabalho 
realizado pela Instituição, com a participação de professores, alunos e funcionários, 
gerando um diagnóstico técnico que possibilite um projeto de desenvolvimento 
acadêmico com o qual a comunidade universitária se sinta identificada e 
comprometida. 
A CPA e a comunidade acadêmica da UNAR compreendem que, para melhorar a 
qualidade dos serviços já prestados e garantir a qualidade permanente dos que virão 
a ser oferecidos, é fundamental que todas as ações da Instituição sejam orientadas 
pelos resultados de um processo contínuo de autoavaliação, fornecedor de subsídios 
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que permitam o aperfeiçoamento das condições de ensino, pesquisa e extensão, da 
infraestrutura e da qualificação docente e técnica. 
Concebida como estratégia geral de pesquisa que se vai delineando em conformidade 
com as exigências do contexto institucional e social, a autoavaliação visa à 
identificação dos procedimentos e das condições do trabalho pedagógico e 
administrativo que apresentaram resultados satisfatórios ou que ainda revelam 
fragilidades. A realização do diagnóstico da realidade educacional do UNAR inclui as 
áreas pedagógica (projetos pedagógicos, corpo docente, biblioteca, organização 
didático-pedagógica), administrativa  e física. 
Optou-se por uma avaliação abrangente, enfocando os eixos: projeto pedagógico, 
serviços, biblioteca, infraestrutura, coordenação e corpo docente. As questões 
propostas acerca desses eixos visam a traçar um perfil detalhado do ensino 
ministrado, da gestão acadêmica e administrativa e dos serviços prestados em geral. 
Para a coleta de indicadores, a CPA disponibilizou aos alunos e docentes, no site 
www.unar.edu.br, um questionário, estruturado de forma que os resultados pudessem 
ser tabulados eletronicamente, com informações estatísticas, percentuais e somatória 
de respostas. A participação foi espontânea. Medidas de precaução foram tomadas 
com vistas a bloquear tentativas subsequentes de acesso. Após o término da fase de 
aplicação dos questionários, a CPA reuniu-se para a análise e interpretação das 
respostas obtidas. Em seguida, os resultados desse trabalho são repassados aos 
profissionais responsáveis pelas diversas esferas acadêmicas e técnico-administrativas 
do Centro Universitário, com o propósito de alimentar o processo crítico-reflexivo. 
Cartazes, informações no site e apelo dos coordenadores dos cursos da UNAR 
sensibilizaram alunos a participar do processo avaliativo. Os resultados do processo 
foram inseridos em um relatório geral, disponibilizado no site da UNAR, no endereço 
 http://www.unar.edu.br. 
Espera-se que o debate aberto à comunidade acadêmica contemple as expectativas, 
no que tange ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade das condições de ensino, 
pesquisa e extensão. Nesse processo, os indicadores obtidos mediante a aplicação de 
questionários são relacionados a informações resultantes de outras ferramentas de 
avaliação.  
Constam da autoavaliação os relatórios dos especialistas formulados a partir da visita 
in loco, a análise criteriosa dos relatórios de desempenhos dos alunos no ENADE, a 
partir do qual elencam os pontos frágeis e propõem-se mudanças nos nortes dos 
cursos. Ressalte-se que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos ainda não participou de nenhuma prova do ENADE. 
 

13. Atividades de Tutoria 
Este item não se aplica ao Curso. 
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14. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo de ensino-
aprendizagem 

 

Portal Acadêmico 
O portal Acadêmico é o ambiente no qual os alunos e professores terão acesso 

a informações e funcionalidades importantes para o registro, consulta e solicitação de 
forma eficiente, segura e ágil, de todas as atividades de documentação da vida 
acadêmica. 
 
15. Material Didático Instrucional 

Este item não se aplica ao Curso. 

 

16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 
A avaliação é contínua e concebida como uma ferramenta auxiliar nas 

atividades de ensino e aprendizagem, privilegiando o processo e não apenas o 
produto, refletindo aspectos qualitativos coadunados ao perfil desejado pelo Curso, 
mesmo sendo expressa por valores numéricos. 
Um processo de ensino e aprendizagem deve ser avaliado, a partir de posicionamento 
interativo entre o responsável pela transmissão de conhecimentos e aqueles que o 
recebem. Assim, variados instrumentos de avaliação deverão ser empregados, 
contemplando aspectos formativos e somativos, envolvidos no cotidiano do alunado. 
Ressalte-se que os aspectos somativos envolvem a avaliação dos conhecimentos 
teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de provas objetivas e 
dissertativas, presencialmente.  
A Instituição, por meio de seu Regimento e considerando as correntes que abordam a 
avaliação, estabeleceu uma orientação geral para o processo de avaliação de seus 
Cursos, conforme capítulo VI do Regimento em anexo.  
 
 

18. Número de vagas 
O curso conta com 40 vagas totais anuais, no período noturno. 

 

19. Integração com as redes públicas de ensino 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

20. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas 
Este item não se aplica ao Curso. 
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CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 
O NDE - Núcleo Docente Estruturante, ao fixar os nortes desse projeto, tomou, 

além dos documentos legais, o PDI e PPI como pontos de partida. Após exame desses 
documentos, elaborou um projeto pedagógico em que a missão, objetivos, princípios e 
valores da IES se espelhassem de maneira coerente aos objetivos do curso e perfil de 
egresso desejado e principalmente voltado para a região em que se insere. 

O NDE reúne-se semestralmente, traça os nortes do curso, avalia o material 
didático, mantém diálogo com docentes, realiza análise do processo ensino e 
aprendizagem a partir do desempenho dos alunos nas provas presenciais e nas 
atividades constantes do material didático, participa da seleção de materiais de 
aprofundamento. 
 

2. Atuação do Coordenador do Curso 
Dentre as atribuições do coordenador, de acordo com o Regimento Interno do 

UNAR, destacam-se:  
 

I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo o 
que dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo 
Poder Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do curso coordenado, buscando seu 
aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 

designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no curso; 
V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, 

com especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada 
uma delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho 
do corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 
transferidos ou portadores de curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas e encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

3. Experiência profissional, de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do 
Coordenador do Curso 

O Coordenador do Curso possui experiência profissional, de magistério superior e de 
gestão acadêmica, somadas, maior que 10 anos, com experiência de 15 anos no 
magistério superior. 
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4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 
O Coordenador do Curso é contratado em regime de Trabalho Integral. 

 

5. Carga Horária de Coordenação de Curso 
O Coordenador dedica 25 horas semanais para a coordenação do curso. 

 
6. Titulação do Corpo Docente do Curso 
 

7. Titulação do Corpo Docente do Curso – percentual de doutores 
O corpo docente do Curso é composto por 10 professores, dos quais 4 são 

Doutores, o que corresponde a 40% dos docentes do Curso. 

8. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 
Dos 10 docentes do curso, apenas um não é contratado em regime de tempo 

parcial ou integral.  
 

9. Experiência Profissional do Corpo Docente 
Mais de 80% do corpo docente possui experiência profissional (excluída as 

atividades no magistério superior) de, pelo menos, 3 anos. 
 

10. Experiência no exercício da docência na educação básica 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

11. Experiência de magistério superior do corpo docente 
 

12. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

13. Funcionamento do colegiado de curso 
O colegiado de curso é formado pelo coordenador, pelo NDE, por todos os 

docentes envolvidos no curso, dois representantes dos alunos e dois representantes 
dos egressos. Reúne-se, semestralmente, com vistas à decisão de procedimentos, tais 
como: realizar avaliações a respeito do desempenho dos alunos nas atividades fixadas 
para o semestre; avaliar o desempenho dos alunos nas provas; discutir e avaliar o 
alcance do referencial teórico; traçar estratégias de conscientização dos alunos no 
tocante à necessidade de regularidade de estudos; traçar estratégias para evitar 
evasão de alunos; traçar metas para a conscientização dos alunos sobre a importância 
da CPA e de sua participação no ENADE; definir procedimentos para a dinamização e 
regularidade das atividades de Iniciação científica e extensão. 
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14. Produção Científica, cultural, artística ou tecnológica 
Mais de 50% dos docentes do Curso possuem mais de 9 produções nos últimos 3 
anos. 
 

15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

17. Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante  
Este item não se aplica ao Curso. 
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IV- INFRAESTRUTURA 

1. Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral. 
Os gabinetes de trabalho para os docentes em regime de Tempo Integral 

localizam-se em uma ampla e arejada sala, dividida em nove espaços individuais, 
sendo que cada um encontra-se mobiliado com mesa, cadeira e computador 
conectado à Internet. Há uma impressora para uso compartilhado. Os gabinetes 
atendem de maneira excelente os aspectos: disponibilidade de equipamentos de 
informática em função do número de docentes, dimensão, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. Além desses 
gabinetes, há 4 salas de uso exclusivo de docentes em TI, que exercem, também, 
função de gestão na IES. 

 
2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

A sala destinada à Coordenação do curso mede 8m2, é mobiliada com mesa e 
cadeiras e equipada com computador, conectado á Internet Banda larga, impressora e 
telefone. Há, também, mesa para reuniões e atendimento ao público em geral. 
Atende, de maneira excelente, os aspectos: equipamentos de informática em função 
do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade, conservação e comodidade. 

 
3. Sala dos professores 

A sala de docentes mede 150m², é ampla e climatizada. É mobiliada com 
mesas, cadeiras, sofás e possui computadores conectados à Banda Larga. Atende, de 
maneira excelente, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete 
individual para coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos 
professores. 

 
4. Salas de aula 

O UNAR conta com 42 salas de aula, amplas, bem ventiladas e iluminadas. As 
salas de aula do curso são excelentes considerando os aspectos: quantidades e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função 
das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade, conservação e comodidade. 

 
 

5. Ambiente de Tutores  
Este item não se aplica ao Curso. 

 
6. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do 
curso de maneira excelente. 
Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um total de 
60 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: Autocad e 
BEVC+++, Scilab e pacote Office.  
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Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, plano de 
manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os laboratórios são 
acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

 
7. Bibliografia Básica 

O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, 
está disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais 
autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 
efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 
patrimônio do UNAR. 

 
8. Bibliografia Complementar 

O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por 
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

 
 

9. Periódicos especializados 
Há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, - 

elencados abaixo - sob forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos 
distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado 
em relação aos últimos 3 anos. 
 

Periódicos 
1. ADMINISTRADOR PROFISSIONAL (CRA-SP) 
2. AMERICA ECONOMIA 
3. DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO (IPEA) 
4. HARVARD BUSINESS  REVIEW BRASIL 
5. HSM MANAGEMENT REVISTA 
6. MELHOR GESTÃO DE PESSOAS (SEGMENTO) 
7. R A E – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA (FGV) 
8. RBC – REVISTA BRASILERIA DE CONTABILIDADE 
9. RBGN – REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS (FECAP) 
10. REVISTA DE SEGURIDADE NACIONAL 
11. REVISTA  BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (CFA) 
12. REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA (FGV) 
13. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR (RT) 
14. REVISTA DE GESTÃO DE  NEGÓCIOS (ESCALA) 
15. REVISTA DO COMERCIO EXTERIOR 
16. REVISTA GESTÃO RH 
17. RUMOS ECOMONIA E DESENVOLVIMENTO PARA OS NOVOS TEMPOS (ABDE) 
18. TRANSPORTE  MODERNA 

Administração Online da FECAP: htpp://www.fecap.br/adm_online 
Revista de Administração Contemporânea: http://www.anpad.org.br 
Revisa de Administração e Inovação: http://revistarai.org 
Revista eletrônica de Administração: http://www.read.ea.ufrgs.br 
ANDRAD:  http://www.angrad.org.br 
CFA: Conselho Federal de Administração.  http://www2.cfa.org.br 
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10.  Laboratórios didáticos especializados - quantidade 
Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um 

total de 54 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: 
Autocad e DEVC++, Scilab e pacote Office (Prédio 2).  
 Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, 
profissional, plano de manutenção, regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que todos 
os laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

 

11. Laboratórios didáticos especializados - qualidade 
Os laboratórios didáticos especializados estão implantados com respectivas 

normas de funcionamento, utilização e segurança. Atende, de maneira excelente aos 
aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

 
12. Laboratórios didáticos especializados - serviços 

Os laboratórios didáticos especializados estão implantados respectivas normas 
de funcionamento, utilização e segurança. Atende, de maneira excelente aos 
aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

 
13. Sistema de controle de produção e distribuição do material didático 

Este item não se aplica ao Curso. 
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Regulamento das Atividades Complementares 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 
Art. 1º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 
adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 
Art. 2º As Atividades Complementares, fixadas no Projeto Pedagógico dos Cursos, 
respaldas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm a finalidade de enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

I. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 
II. Complementar a formação profissional e social; 

III. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além 
da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

IV. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 
sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

V. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 
semestres e séries; 

VI. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 

VII. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 
adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às 
experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a área de formação 
considerada; 

VIII. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 

 
Art. 3º As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno a partir de seu 
ingresso no curso, obedecendo à carga horária exigida, de acordo com as Diretrizes 
Curriculares, para a conclusão do seu curso de graduação. 
Art. 4º Os alunos deverão cumprir, em conformidade com a matriz curricular, 200 horas 
de atividades de Atividades Complementares. 
Art. 5º A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 
colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver regularmente 
matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 
Art. 6º O aluno deverá enviar um relatório descritivo no qual se explicite o número de 
horas de cada atividade, os objetivos, os dados observados e suas considerações acerca 
da observação/pesquisa realizada. 
Art. 7º Ao relatório deverão ser anexados os documentos comprobatórios da realização 
das atividades (certificados, fotos, ou outras formas de registro) 
Art. 8º São consideradas atividades complementares: 

I. - Produções científicas, técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 
II. - Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras técnicas. 

III. - Viagens e visitas técnicas. 
IV. - Participação em palestras, congressos, simpósios, encontros, cursos e seminários. 
V. - Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho comunitário. 
VI. - Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 
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Parágrafo Único. Outras Atividades Complementares dentro de cada grupo poderão ser 
analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 
Art. 8º São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 
seguintes categorias: Acadêmicas, Culturais e Responsabilidade Social 
Parágrafo único. As atividades complementares serão pontuadas conforme critérios 
específicos de cada curso. 
Art. 9º A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este 
Regulamento, conforme as características próprias de cada curso de graduação, com 
aprovação do Conselho de Curso respectivo. 
Art. 10. Por se tratar de uma atividade, o registro da mesma deverá ser semestralmente, 
sob a forma de: “Cumpriu (Realizada)” ou “Não Cumpriu (Não Realizada)”. 

 
 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Art. 11. A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades 
Complementares ficarão sob a responsabilidade do coordenador do curso. 
Parágrafo Único. Não haverá remuneração ou atribuição de horas-aulas específicas ao 
Coordenador das Atividades Complementares, bem como a professores orientadores. 
Sempre que possível essa atividade deverá ser designada a docentes do curso que 
possuem horas atividades; 
Art. 12. Compete ao Coordenador do Curso  

I. Elaborar o regulamento das Atividades complementares específicas do Curso e a 
pontuação das mesmas; 

II. Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares; 
III. Designar o professor orientador responsável pela supervisão, acompanhamento e 

avaliação de Atividade Complementar específica, entre aqueles pertencentes ao 
quadro de docentes do respectivo curso; 

IV. Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 
V. Validar as atividades realizadas; 

VI. Regulamentar as atividades não-previstas; 
VII. Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades complementares não 

constantes neste regulamento. 
Art. 13. As Atividades Complementares a serem oferecidas por cada curso de graduação, 
poderão ser coordenadas por um professor pertencente ao seu quadro de docentes, cujas 
principais atribuições são: 

I. Seguir o regulamento específico para esta atividade de seu curso; 
II. Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades Culturais, bem 

como o número de vagas disponíveis para cada uma delas; 
III. Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos professores orientadores e pelos 

alunos; 
IV. Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das Atividades 

Culturais; 
V. Sugerir a substituição de professores orientadores e, em casos especiais, submeter 

à aprovação do Conselho de Curso com exposição de motivos; 
VI. Estabelecer, em conjunto com o professor orientador, o número de alunos, com 

base no total de alunos inscritos para a Atividade Complementar; 
VII. Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada aluno; 
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VIII. Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo curso de graduação, as 
Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 

 
SEÇÃO III – DO ALUNO 

Art. 14. O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 
I. Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades Complementares; 
II. Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre letivo, 

aquela em que deverá fazer inscrição junto à Coordenação do Curso; 
III. Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o cronograma 

estabelecido em conjunto com o professor orientador; 
Art. 15. A integralização das Atividades Ccomplementares deverá ocorrer durante o 
período em que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se eventuais 
períodos de trancamento. 
Art. 16. A integralização das Atividades Culturais é condição necessária para a colação 
de grau. 
Art. 17. O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua própria 
conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas curriculares, não 
havendo a possibilidade de abono de faltas decorrentes da realização dessas atividades. 

 
SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO 

Art. 18. Atividades Complementares de longo prazo deverão possuir avaliações 
semestrais realizadas pelo professor orientador. 
Art. 19. A avaliação da Atividade Complementar é de responsabilidade do professor 
orientador e deve ser definida quando do oferecimento aos alunos do curso. 
Art. 20. A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte 
integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso. 
Art. 21. A Atividade Complementar será registrada como “Cumpriu” somente quando o 
aluno realizar todas as atividades pertinentes à mesma, respeitar o cronograma e ter sido 
aprovada no processo de avaliação designado pelo professor orientador. 

SEÇÃO V – DO REGISTRO ACADÊMICO 
Art. 22. Ao final de cada semestre o Coordenador das Atividades Culturais deverá 
protocolar junto a Secretaria Geral, os relatórios referentes a cada Atividade 
Complementar desenvolvida no período, constando a situação de cada aluno inscrito na 
mesma. 
Art. 23. Cada Atividade Complementar realizada terá um registro próprio junto à 
Coordenação, em relatório padronizado. 
Parágrafo Único. Atividade realizada em outra instituição e/ou empresa deverá ser 
comprovada através de documento comprobatório, a qual poderá ser convalidada como 
Atividade Complementar pelo Conselho de Curso. 

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 
Art. 24. As Atividades Culturais elaboradas e regulamentadas pelos Órgãos Colegiados 
do UNAR, deverão ter seu planejamento e/ou orçamento financeiro encaminhado aos 
órgãos competentes para aprovação. 
Art. 25. Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado dos 
Cursos. 
Art. 26. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 
CONSEPE. 
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Regimento Geral1 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º O presente Regimento Geral regulamenta o Estatuto e disciplina as atividades 
acadêmicas e administrativas do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 
UNAR, com sede em Araras, SP. 
Parágrafo único. Este Regimento Geral pode ser suplementado por normas baixadas 
pelos órgãos da administração superior do Centro Universitário. 
Art. 2º O Centro Universitário tem por finalidade oferecer cursos de graduação, de pós-
graduação, de aperfeiçoamento, de extensão e atualização, sequenciais, bem como 
desenvolver iniciação científica e/ou pesquisa nas áreas de sua atuação. 
Parágrafo único. O Centro Universitário poderá planejar, organizar e promover 
seminários, simpósios, encontros, conferências, congressos e outros eventos, estabelecer 
intercâmbios de ensino, de pesquisa, de fomento, bem como prestar serviços à 
comunidade, sempre buscando a difusão do conhecimento e o estímulo à cultura. 
 
TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
CAPÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
Art. 3º São órgãos da Administração Superior do Centro Universitário: 

I - Conselho Universitário - CONSU; 
II -  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE; 

III -  Reitoria. 
Art. 4º Os órgãos da administração superior têm jurisdição normativa sobre todo o Centro 

Universitário. 
Art. 5º O Conselho Universitário – CONSU e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
– CONSEPE são órgãos deliberativos do Centro Universitário e funcionam na forma do 
que dispõe o Estatuto do Centro Universitário. 
Art. 6º A Reitoria, órgão executivo máximo do Centro Universitário, será exercida pelo 
Reitor, auxiliado pelos Pró-Reitores. 
Parágrafo único.  As atribuições do Reitor são as definidas no Estatuto do Centro 
Universitário. 
Art. 7º Integram a Reitoria: 

I- As Pró-Reitorias: 
  a) Pró-Reitoria Acadêmica; e 

b) Pró-Reitoria Administrativa. 
 II- Os Órgãos Técnicos: 

a) Comissão Própria de Avaliação; 
b) Assessoria Jurídica; 
c) Assessoria de Comunicação; e 
d) Ouvidoria. 

                                                           
1
 Aprovado em reunião do CONSU – Conselho Universitário – de 10/10/2013 
Alterado em reunião do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - de 04.fev.2015 
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Parágrafo único. As Pró-Reitorias poderão criar coordenadorias técnicas para auxiliar na 
gestão do Centro Universitário, após aprovação do CONSU. 
Art. 8º  Compete à Pró-Reitoria Acadêmica: 

I - acompanhar e supervisionar as atividades das coordenadorias e órgãos que 
integram o Centro Universitário, em consonância à orientação do CONSU e do 
CONSEPE; 

II - responsabilizar-se pela execução dos Projetos Pedagógicos em consonância às 
Diretrizes Curriculares Nacionais e aos padrões de qualidade fixados por órgãos do 
Ministério da Educação;  

III - indicar os Coordenadores de curso e dos órgãos técnicos suplementares; 
IV - convocar e presidir reuniões com os Coordenadores; 
V - propor ao CONSEPE modificações, revisões e atualizações nos currículos dos 

cursos ministrados pelo Centro Universitário; 
VI - encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do 

corpo docente;  
VII - deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvido  o 

Coordenador do  curso correspondente; 
VIII - fixar o número de alunos por turma;  

IX - aprovar  o horário das aulas, bem como sua distribuição entre os docentes; 
X - fixar o número de alunos de iniciação científica e de monitores do Centro 

Universitário; 
XI - propor ao CONSEPE os regulamentos das atividades acadêmicas do Centro 

Universitário;  
XII - emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações dos corpos 

docente e discente; 
XIII - Encaminhar para aprovação do CONSEPE o Calendário Escolar e o Edital do 

Processo Seletivo; 
XIV - aprovar a conveniência da promoção ou classificação de docentes; e 
XV - Abrir e encerrar, juntamente com o Reitor, os termos de colação de grau. 

XVI - Exercer demais atribuições inerentes ao cargo, que lhe forem conferidas pelo 
Reitor. 

Art. 9º Compete à Pró-Reitoria Administrativa: 
I. Gerenciar e renovar os procedimentos administrativos inerentes às áreas de 

atuação, em consonância às normas e procedimentos constantes do padrão de 
qualidade do Ministério da Educação; 

II. Preparar e secretariar as reuniões do CONSU e do CONSEPE, bem como lavrar as 
respectivas atas; 

III. Gerenciar as atividades relacionadas à ampliação, manutenção e conservação das 
edificações e instalações; 

IV. Facilitar o processo decisório da instituição, pelo fornecimento de sistemas de 
informações; 

V. Exercer a administração e controle da ocupação de espaços físicos do Centro 
Universitário; 

VI. Otimizar os recursos orçamentários destinados a despesas com materiais, obras e 
serviços; 

VII. Promover o contínuo abastecimento de materiais de uso comum e serviços 
necessários ao desenvolvimento das atividades do Centro Universitário; 
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VIII. Garantir a limpeza e a segurança do Centro Universitário; 
IX. Administrar o sistema de telefonia do Centro Universitário; 
X. Encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do 

corpo técnico-administrativo; 
XI. Auxiliar o Reitor na elaboração de relatórios, planos e propostas orçamentárias do 

Centro Universitário; e 
XII. Exercer demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas 

pelo Reitor. 
 

CAPÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO DOS CURSOS 
SEÇÃO I 
DA COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO 
Art. 10. A Coordenadoria de Graduação é responsável pela direção dos coordenadores 
de curso. 
Art. 11. Compete à Coordenadoria de Graduação: 
I - orientar os coordenadores de curso na consecução das políticas institucionais; 
II – auxiliar os coordenadores de curso a se manterem atualizados com relação à 

legislação educacional, aos padrões de qualidade e às avaliações oficiais relativas ao 
curso coordenado; 

III- cuidar para que os coordenadores de curso cumpram as regras constantes dos 
regulamentos que regem as atividades acadêmicas;  

IV- apoiar os coordenadores de curso no atendimento às exigências dos órgãos oficiais 
de regulação e supervisão; 

V– acompanhar e controlar a agenda dos atos autorizativos dos processos institucionais 
protocolados ou a ser protocolados nos órgãos oficiais de supervisão e regulação.  

Art. 12. A gestão didático-científica de cada curso de graduação é exercida pelo 
Coordenador de Curso. 
Art. 13. Compete ao Coordenador de Curso: 

I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo o que 
dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo Poder 
Público;  

II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do curso coordenado, buscando seu 
aprimoramento contínuo; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 

designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no curso; 
V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, com 

especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada uma 
delas; 

VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho do 
corpo docente e do corpo discente; 

VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 
transferidos ou portadores de curso superior; e 

VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e 
encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica. 
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SEÇÃO II 
DA COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA 
Art. 14. Compete à Coordenação de Iniciação Científica e de Pesquisa: 
I - planejar e elaborar os projetos de iniciação científica e de pesquisa, submetendo-os à 

apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica; 
II - implantar e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o 

desempenho dos grupos de iniciação científica e de pesquisa; 
III - diligenciar para a obtenção de recursos junto aos órgãos de fomento à pesquisa e 

outras entidades, para financiamento de projetos de iniciação científica e de pesquisa;  
IV - representar o Centro Universitário em eventos relacionados à Iniciação Científica e 

Pesquisa; e 
V -  atender aos pedidos de esclarecimentos originários da entidade financiadora dos 

projetos, quando for o caso. 
 

SEÇÃO III 
DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
Art. 15. Compete à Coordenação de Cursos de Educação a Distância: 
I- planejar e elaborar os cursos das áreas de educação a distância, submetendo-os à 

apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica; 
II- traçar as diretrizes didático-pedagógicas dos cursos coordenados, zelando pela 

qualidade e aprimoramento contínuo; 
III- supervisionar as atividades presenciais dos alunos para fins avaliação da 

aprendizagem; 
IV- representar o Centro Universitário em eventos relacionados à modalidade em EaD; 
V- realizar a seleção e capacitação dos profissionais envolvidos com a EaD;  
VI- acompanhar as atividades desenvolvidas nos polos credenciados. 
 
SEÇÃO IV 
DA COORDENADORIA DE EXTENSÃO 
Art. 16. Compete à Coordenação de Cursos de Extensão: 
I- desenvolver cursos de extensão articulados ao ensino e à iniciação científica e 

pesquisa, de modo a viabilizar a integração do Centro Universitário com a sociedade; 
II- traçar ações de cooperação com a comunidade visando ao desenvolvimento de 

projetos de  seu interesse; 
III- identificar oportunidades de desenvolvimento de cursos de extensão. 
 
TÍTULO III 
DA ATIVIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO 
CAPÍTULO I 
DOS CURSOS 
Art. 17. Os cursos de graduação oferecidos pelo Centro Universitário têm por objetivo 
proporcionar aos seus graduados a formação técnico-científica que os habilite ao 
exercício das respectivas profissões. 
Art. 18. Os cursos de graduação são constituídos por um conjunto de disciplinas teóricas 
e práticas, algumas das quais comuns a vários cursos. 
Art. 19. O currículo pleno de cada curso, integrado por disciplinas e práticas, tem seus 
objetivos, sequência, carga horária e duração estabelecidos pela Pró-Reitoria Acadêmica 
e aprovados pelo CONSEPE. 
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Art. 20. O Plano de Ensino de cada disciplina é elaborado pelo professor responsável 
pela mesma, juntamente com o coordenador do curso envolvido, e encaminhado para 
apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica, de acordo com o prazo estabelecido no calendário 
acadêmico do Centro Universitário. 
Parágrafo único. É atribuição do professor responsável por disciplina a observância da 
qualidade de ensino, do conteúdo proposto, da carga horária e da aplicação do critério de 
avaliação estabelecidos no Plano de Ensino. 
Art. 21. Fica a cargo do professor responsável por disciplina a divulgação, junto aos 
discentes, do Plano de Ensino, contendo os objetivos, procedimentos de ensino e critérios 
de avaliação, conteúdo e bibliografia, no início de cada período letivo. 
Art. 22. A integralização do currículo pleno do curso confere ao aluno o direito de receber 
o grau e o correspondente diploma, nos termos da legislação em vigor. 
§ 1º O grau acadêmico será conferido pelo Reitor. 
§ 2º O diploma será assinado pelo Reitor, pelo Secretário Geral e pelo Diplomado. 
 
CAPÍTULO II 
DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
Art. 23. O ano letivo tem, no mínimo, 200 dias e somente poderá se encerrar após o 
cumprimento das cargas horárias previstas no Plano de Ensino de cada disciplina. 
Art. 24. A proposta de Calendário Escolar, contendo a programação das respectivas 
atividades, deve ser aprovada pelo CONSEPE.  
 
Art. 25. O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de força maior, caso fortuito ou 
outro fator determinante, a critério do CONSEPE. 
 
CAPÍTULO III 
DAS FORMAS DE ADMISSÃO 
Art. 26. A admissão de alunos em cursos e programas de pós-graduação e de extensão 
far-se-á mediante classificação em processos seletivos normatizados pelo Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão, nos seus respectivos planos. 
Art. 27. A admissão de alunos em cursos de graduação do dar-se-á, sempre, por meio 
das seguintes modalidades: 
I - processo seletivo; 
II - transferência; 
III - portador de diploma de curso superior; 
Parágrafo Único. O processo seletivo observa, em todas as suas modalidades, o 
Princípio da Isonomia, oferecendo oportunidades iguais para todos, em todos os sentidos. 
 
SEÇÃO I 
DO PROCESSO SELETIVO 
Art. 28. O Processo Seletivo é um exame seletivo e classificatório a que se submetem 
aqueles que concluíram o ensino médio ou equivalente e que desejam ingressar em curso 
de graduação. 
Art. 29. As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em edital, no qual constarão 
os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a relação e o 
período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os critérios de 
classificação e desempate e demais informações úteis. 
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§ 1º A divulgação do edital, pela imprensa, pode ser feita de forma resumida, indicando, 
todavia, o local onde podem ser obtidas as demais informações. 
§3º O Processo Seletivo será sempre articulado com o ensino médio, sem ultrapassar 
esse nível de complexidade. 
§4º A classificação dos candidatos aprovados obedece à ordem decrescente de pontos 
obtidos até o preenchimento das vagas definidas no Edital para esta forma de admissão 
para cada curso e turno da preferência dos candidatos registrados no ato de sua 
inscrição. 
§5º O Processo Seletivo tem validade exclusiva para o período letivo a que se destina. 
Art. 30. A Comissão Permanente do Processo Seletivo, a quem compete planejar, 
coordenar e executar o Processo Seletivo, será designada pelo Reitor e cumprirá 
rigorosamente as normas fixadas pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. 
 
SEÇÃO II 
DA TRANSFERÊNCIA 
Art. 31. Transferência é a forma de admissão de estudantes oriundos de outra instituição 
de ensino superior no decorrer do curso de graduação e poderá ser obrigatória ou 
facultativa. 
Parágrafo Único. São aceitas, no Centro Universitário, a mudança de curso 
(transferência interna) de alunos regulares e também a transferência de alunos regulares 
de instituição superior congênere, para o mesmo curso e para cursos afins, na hipótese 
de existência de vagas. 
Art. 32. A transferência obrigatória, denominada ex-officio, é aceita em qualquer época e 
dar-se-á na forma da Lei, independentemente da existência de vaga, sendo destinada a 
servidor federal civil ou militar transferido por necessidade de serviço. 
Parágrafo Único. O benefício do caput deste artigo é extensivo aos dependentes dos 
servidores transferidos. 
Art. 33. O Centro Universitário aceitará a transferência facultativa de alunos regulares 
para curso ou cursos afins, na hipótese de existência de vagas. 
Parágrafo Único. A matrícula do aluno estará condicionada a apresentação do histórico 
escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga 
horária, bem como o desempenho do aluno e outros documentos hábeis a transferência e 
exigidos pelo Ministério da Educação. 
Art. 34. O processo de transferência inicia-se com o pedido de declaração de vaga 
acompanhado da seguinte documentação: 
I - histórico escolar completo inclusive com ano e semestre letivo da realização do 
Processo Seletivo; 
II - currículo pleno do curso, com a indicação do programa e carga horária de cada 
disciplina cursada; 
III - regime ou critério de aprovação; 
IV - documento oficial que comprove a remoção ou transferência funcional e cópia do 
Diário Oficial ou Boletim Interno, no caso de transferência ex-offício; 
 
SEÇÃO III 
DO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR 
Art. 35. O portador de diploma de curso superior pode ser admitido nos cursos de 
graduação oferecidos pelo Centro Universitário. 
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§ 1º. Destinam-se à matrícula de graduados as vagas remanescentes do Processo 
Seletivo. 
 
 
CAPÍTULO IV 
DA MATRÍCULA 
SEÇÃO I 
DA MATRÍCULA INICIAL 
Art. 36. A matrícula é o ato formal de vinculação do aluno ao UNAR e ao curso, devendo 
ser renovada a cada semestre letivo. 
§ 1º A matrícula importa na aceitação do Estatuto do UNAR, deste Regimento e dos 
demais atos normativos internos e externos em vigor ou dos que vierem a ser fixados 
pelos órgãos competentes. 
§ 2º É permitida a matrícula simultânea em mais de um curso de graduação, desde que 
atenda aos requisitos de compatibilização de horário e de forma específica de ingresso 
em cada curso, sendo esta possibilidade extensiva a outras modalidades de cursos 
oferecidos pelo UNAR. 
§ 3º O UNAR se reserva o direito de não abrir turma com número de alunos inferior a 30 
(trinta), a não ser em casos excepcionais autorizados pela Mantenedora. 
Art. 37. A matrícula na graduação é feita pela Secretaria Geral no prazo fixado no 
calendário acadêmico. 
Parágrafo Único. A não efetivação da matrícula, expirados todos os prazos de chamada, 
implica na perda do direito à vaga. 
Art. 38. A matrícula inicial por ingresso através de processo seletivo requer, do aluno, a 
comprovação de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente, a classificação 
satisfatória no respectivo processo seletivo e a apresentação da documentação para tanto 
exigida. 
Art. 39. A matrícula inicial é o cadastramento do candidato selecionado por uma das 
formas de admissão a um curso de graduação ou pós-graduação, tornando-se, por este 
ato, um aluno regular vinculado ao curso e ao UNAR. 
Art. 40. O requerimento de matrícula é feito em formulário próprio pelo acadêmico ou seu 
representante legal, anexando a esta, a seguinte documentação: 
I - certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 
II - histórico escolar do ensino médio (imprescindível); 
III - diploma de nível superior; 
IV - histórico escolar de nível superior; 
V - título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
VI - certidão de nascimento ou casamento, se for o caso; 
VII - comprovante de estar quites com o serviço militar, para os homens; 
VIII - uma foto ¾. 
Parágrafo Único. Os itens I e II são exigidos para os cursos de graduação e os itens III e 
IV para os cursos de pós-graduação ou cursos de graduação com ingresso como portador 
de diploma de nível superior. 
Art. 41. O requerimento de matrícula, sem qualquer exceção, só poderá ser deferido à 
vista de toda documentação exigida. 
§ 1º Será anulada a matrícula efetuada quando não tenham sido observadas todas as 
exigências legais e regimentais, o que deverá ser notificado ao interessado. 
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§ 2º É assegurada matrícula, independentemente de prazo e de existência de 
vaga, a servidor público, civil ou militar, transferido ex-officio, bem como aos seus 
dependentes, na forma da legislação em vigor. 
 
SEÇÃO II 
DAS MATRÍCULAS SUBSEQUENTES 
Art. 42. A renovação de matrícula é o ato formal de reafirmação do vínculo com o curso e 
o UNAR, devendo ser feita a cada semestre letivo, a fim de garantir os direitos como 
aluno da Instituição, sendo, portanto, condição para que seja o mesmo considerado 
regularmente matriculado. 
§ 1º A renovação de matrícula é feita nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico 
e de acordo com as condições e procedimentos definidos pelo UNAR. 
§ 2º A não-renovação de matrícula caracteriza abandono de curso e implica na sua 
desvinculação do UNAR. 
§ 3º O estudante com pendência financeira junto à Instituição não poderá renovar sua 
matrícula enquanto não regularizar a sua situação. 
Art. 43. Será recusada a matrícula ao aluno que tenha sido desligado de um curso do 
Centro Universitário em decorrência da aplicação de penalidades disciplinares previstas 
neste Regimento. 
Art. 44. É compulsória a matrícula em disciplinas do curso nas quais o aluno tenha sido 
reprovado, que serão cursadas em regime de dependência. 
Art. 45. O aluno que não obtiver aproveitamento em três ou mais disciplinas estará 
reprovado, devendo cursá-las antes de prosseguir os estudos.  
Art. 46. O aluno reprovado numa série poderá obter matrícula em até duas disciplinas da 
série subsequente, desde que não relacionadas com aquelas em que registre reprovação, 
respeitada a compatibilidade de horário. 
 
SEÇÃO III 
DO TRANCAMENTO 
Art. 47. Trancamento de matrícula é o ato pelo qual o aluno deixa de figurar como 
matriculado no curso, em uma ou em várias disciplinas, com cancelamento dos atos 
escolares a elas pertinentes, mas mantém-se vinculado ao Centro Universitário com 
direito à renovação da matrícula, no prazo de dois anos. 
§ 1º Não será concedido trancamento de matrícula ao aluno que estiver no primeiro 
semestre do curso.  
§ 2º O aluno que proceder ao trancamento de matrícula, na forma prevista neste 
Regimento, terá a reativação da matrícula condicionada à sua solicitação, nos prazos 
definidos pelo Calendário Acadêmico. 
§ 3º Perde a garantia de vaga o aluno que, no processo de trancamento da matrícula, 
exceder os prazos estabelecidos neste artigo. 
§ 4.º O período em que o aluno estiver com a matrícula trancada não será computado na 
contagem do tempo para integralização do currículo. 
§ 5º Durante o período de trancamento de matrícula, o aluno tem direito a solicitar 
transferência para outra instituição, sendo-lhe garantida a emissão de quaisquer 
documentos, observada a legislação vigente. 
.Art. 48. O aluno que trancar a matrícula reingressará na matriz curricular que estiver em 
vigência. 
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Art. 49. Faculta-se ao aluno o cancelamento de matrícula e a consequente perda de 
vínculo com a Instituição. 
 
CAPÍTULO V 
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
Art. 50. Aproveitamento de estudos é o processo de aceitação, pelo Centro Universitário, 
dos estudos realizados por estudantes que cursaram disciplinas de curso superior em 
outra instituição de ensino ou em outro curso de graduação do próprio Centro. 
Art. 51. O pedido de aproveitamento de estudos será deferido sempre que a disciplina 
cursada tiver conteúdo programático e carga horária idênticos, superiores ou equivalentes 
à disciplina desejada. 
Art. 52. O aproveitamento de estudos, quando concedido a disciplinas com conteúdo 
programático e carga horária idênticos, superiores ou equivalentes de currículos 
diferentes de um mesmo curso é denominado equivalência de estudos. 
 
CAPÍTULO VI 
DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 
Art. 53. A avaliação do desempenho acadêmico se dará com base nos seguintes 
princípios: 
I- Diagnóstico reflexivo, contínuo e que retroalimenta o processo de ensino e também 

de organização do trabalho docente. 
II- Interdisciplinar e contextualizado. 
III- Valorização da experiência individual e coletiva. 
IV- Reconhecimento das várias formas de aprendizagem e linguagens do campo da 

episteme. 
Art. 54. A avaliação do desempenho acadêmico abrange obrigatoriamente os aspectos de 
frequência e aproveitamento. 
Art. 55. A frequência do estudante, em regime presencial é obrigatória, vedada o abono 
de faltas, salvo em casos previstos na legislação pertinente. 
Parágrafo único. No regime presencial consideram-se atividades acadêmicas de 
frequência obrigatória as aulas, avaliações, visitas técnicas entre outras. 
Art. 56. A frequência do estudante em regime EaD se dará por meio do controle e 
aferição de todas as atividades supervisionadas oferecidas no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - e nos encontros presenciais para avaliações. 
§ 1º Cada disciplina disponibilizada no AVA, com duração de 80 horas, distribuídas em 20 
unidades, organiza-se em objetivos, fundamentos teóricos, fontes e indicações para 
aprofundamento de estudos, exercício e Resolução de Problema (PBL). 
§ 2º Estima-se que, para cumprir todas as etapas indicadas no programa de cada 
disciplina, o aluno deverá dedicar, no mínimo, 40 horas para estudos dos textos básicos e 
complementares, 10 horas para resolução dos exercícios disponibilizados no AVA, 10 
horas para a resolução do PBL, 10 horas para fóruns e chats supervisionados pelos 
tutores e 05 horas para a avaliação presencial, totalizando 80 horas. 
Art. 57. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 
disciplina o aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) do total das aulas e demais atividades acadêmicas programadas. 
Art. 58. A verificação e o controle de presença dos alunos se darão da seguinte forma: 
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I- No regime presencial, pela verificação e registro diário dos professores. 
II- No regime EaD, pela verificação dos relatórios de acesso ao AVA, realização dos 

exercícios e PBL, participação em Fórum e Chats e realização das avaliações 
presenciais. 

 
SEÇÃO II – DO APROVEITAMENTO 
Art. 59. O aproveitamento acadêmico, em cada disciplina, é avaliado pelo 
acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades 
curriculares programadas, de acordo com as especificidades das modalidades oferecidas 
(presencial e EaD). 
§ 1º Para a modalidade EaD, são atividades curriculares as descritas no artigo 56 deste 
Regimento. Para efeito de mensuração do aproveitamento, as atividades do AVA 
equivalerão a 30% do total da MP = média ponderada.  
MP = (teste + discursivas) / 2 x 0,7 + AVA x 0,3 
§ 2º Para a modalidade presencial, são atividades curriculares, além das provas escritas e 
orais previstas, as aulas, as preleções, atividades de pesquisa e de extensão, exercícios, 
arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, visitas técnicas, estágios, dentre 
outras atividades que promovam a aquisição de conhecimento pelos alunos. 
§ 3º A avaliação do aproveitamento é traduzida por notas expressas de 0 (zero) a 10 
(dez). 
§ 4º Será atribuída nota zero ao aluno que usar de meios ilícitos, ou não autorizados pelo 
professor ou autoridade competente, quando da elaboração dos trabalhos, das 
verificações, dos exames ou de qualquer outra atividade que resulte na avaliação do 
conhecimento, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por este ato de 
improbidade. 
Art. 60. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 
por meio de provas e outros instrumentos específicos de avaliação, aplicados por banca 
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos, de acordo com 
as normas do sistema federal de ensino. 
Art. 61. A média simples aritmética das notas de avaliação situa o aluno numa das 
seguintes condições: 

I. Média abaixo de três: reprovação; 
II. Média igual ou superior a três e inferior a sete: submissão a exame. 

III. Média igual ou superior a sete: aprovação 
§ 1º Será considerado aprovado o aluno, em regime presencial, que, submetido a exame, 
obtiver média aritmética simples igual ou superior a cinco, entre a média semestral 
ponderada de que trata o artigo e a nota obtida no exame. 
§ 2º os alunos em regime de EaD, que obtiverem, no exame, média inferior a 5,0 poderão 
requerer exame especial e, deverão obter neste exame, nota igual ou superior a 5,0 para 
serem considerados aprovados na disciplina. 
Art. 62. Os processos e critérios da avaliação da aprendizagem constarão dos Planos de 
Ensino das disciplinas. 
 
CAPÍTULO VII 
DO REGIME EXCEPCIONAL 
Art. 63. É assegurado aos alunos o direito a tratamento excepcional por motivo de licença 
gestante, de doença grave, traumática ou contagiosa. 
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§ 1º O pedido de afastamento deve constar de requerimento instruído com laudo médico 
expedido por profissional devidamente habilitado. 
§ 2º Os trabalhos domiciliares realizados satisfatoriamente serão considerados apenas 
para efeito de compensação da ausência nos dias em que o aluno tiver impedimento de 
frequentar às aulas.  
§ 3º O estudante deverá realizar todas as atividades previstas no Projeto Pedagógico do 
Curso, num calendário especial que será definido e assinado por ele e o Coordenador do 
seu Curso.  
§ 4º Durante o regime excepcional devem ser realizados trabalhos e exercícios 
domiciliares, estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o plano de estudos 
fixado para cada caso, com aprovação do coordenador de curso. 
Art. 64. É assegurado aos alunos o direito a tratamento excepcional por motivo de dogma 
religioso, que impeça sua frequência em determinado(s) dia(s) da semana.   
§ 1.º O pedido de tratamento excepcional deve constar de requerimento instruído com 
atestado de autoridade religiosa. 
§ 2º Os trabalhos domiciliares realizados satisfatoriamente serão considerados apenas 
para efeito de compensação da ausência nos dias em que o aluno tiver impedimento 
religioso de frequentar as aulas.  
§ 3º O estudante deverá realizar todas as atividades previstas no Projeto Pedagógico do 
Curso, num calendário especial que será definido e assinado por ele e o Coordenador do 
seu Curso.  
§ 4º Durante o regime excepcional devem ser realizados trabalhos e exercícios 
domiciliares, estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o plano de estudos 
fixado para cada caso, com aprovação do coordenador de curso. 

 
TÍTULO IV 
DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CAPÍTULO I 
Art. 65.  Os cursos de pós-graduação destinam-se a candidatos diplomados em cursos de 
graduação, que ao concluírem farão jus ao Certificado. 
 
SEÇÃO I 
DA ADMISSÃO E DA MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO 
Art. 66. Os requisitos para admissão na pós-graduação, aberta a diplomados por 
instituições de ensino superior, são estabelecidos pelo CONSEPE, ouvido a 
Coordenadoria de Pós-Graduação, podendo incluir exame de seleção. 
 
SEÇÃO II 
DA FREQUENCIA E DO APROVEITAMENTO 
Art. 67. A frequência aos programas de pós-graduação é obrigatória, não podendo ser 
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades realizadas em cada disciplina. 
Art. 68. Será considerado aprovado no curso e fará jus ao respectivo diploma ou 
certificado, o aluno que obtiver frequência e aproveitamento não inferiores aos mínimos 
exigidos em todas as disciplinas e atividades curriculares e obtiver a aprovação na defesa 
da monografia, da dissertação ou da tese. 
 
TÍTULO V 
DOS CURSOS DE EXTENSÃO 
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Art. 69. Os cursos de Extensão têm por finalidade a melhoria e o aperfeiçoamento dos 
padrões culturais da comunidade, bem como a ampliação da atividade educativa. 
Art. 70. Os cursos de Extensão destinam-se a renovar e ampliar os estudos feitos, bem 
como atualizar os conhecimentos nas áreas de exercício profissional. 
Art. 71. A organização, duração e sistema de admissão e de aprovação constarão de 
cada projeto de curso de extensão, a ser aprovado pela Coordenadoria de Extensão. 
 
TÍTULO VI 
DOS CURSOS SEQUENCIAIS 
Art. 72. Os cursos seqüenciais por campos de saber destinam-se à obtenção ou 
atualização de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas, na forma prevista na 
legislação vigente. 
Parágrafo único.  Os cursos seqüenciais poderão ser de formação específica ou de 
complementação de estudos. 
Art. 73. Compete à Pró-Reitoria Acadêmica aprovar o funcionamento de cursos 
seqüenciais, ouvido o CONSEPE. 
 
TÍTULO VII 
DO REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ARQUIVOS ACADÊMICOS 
Art. 74. Os atos escolares serão registrados no sistema acadêmico informatizado e 
escriturados, de acordo com a lei, em livros e formulários padronizados para efeito de 
registro, comunicação dos resultados e arquivamento. 
Art. 75. Os livros de escrituração escolar conterão termos de abertura e de encerramento. 
Art. 76. A autenticidade e certificação dos documentos e escrituração escolar se 
verificarão pela aposição da assinatura do Reitor ou Pró-Reitor Acadêmico e do 
Secretário Geral, a quem cabe a responsabilidade por toda a escrituração e expedição de 
documentos escolares. 
 
TÍTULO VIII 
DA COMUNIDADE ACADÊMICA 
CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 
Art. 77. O corpo docente é formado por todos os professores que exercem atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, contratados pela Mantenedora nos termos da Consolidação 
das Leis Trabalhistas – CLT, do Plano de Carreira Docente, dos acordos ou convenções 
coletivas de trabalho na base territorial e demais legislações pertinentes. 
Parágrafo Único. O Plano de Carreira Docente regulamenta os seus objetivos, a 
classificação e fixação dos cargos, o ingresso e critérios de promoção, a acumulação de 
cargos, o afastamento e a substituição, o regime de trabalho e remuneração, as 
competências, os direitos e vantagens, os deveres e a dispensa dos professores. 
Art. 78. A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa 
conduta pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e permanência no 
UNAR. 
§1º Cabe às Coordenadorias dos Cursos, em conjunto com a Coordenação de 
Graduação, comprovar e indicar a necessidade da contratação de docentes, para análise 
final da Reitoria. 
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Art. 79. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão disporá sobre as normas 
regulamentares relativas aos professores visitantes e colaboradores. 
Art. 80. O Plano de Carreira Docente será aprovado pelo Conselho Universitário e 
registrado no Ministério do Trabalho. 
Art. 81. Compete aos professores: 
I - elaborar o plano de ensino das disciplinas de que é responsável, respeitando as 
interfaces com as outras disciplinas afins, submetendo-o à aprovação da Coordenação do 
Curso; 
II - orientar, dirigir e ministrar o ensino das disciplinas de que é responsável, cumprindo-
lhe integralmente o conteúdo programático e a carga horária e promovendo o esforço na 
consecução da qualidade e da produtividade no processo ensino-aprendizagem, por parte 
dos alunos; 
III - supervisionar e coordenar a execução das atividades sob sua responsabilidade; 
IV - rever ou reelaborar o plano de ensino, pesquisa e extensão das disciplinas de que é 
responsável; 
V - adotar medidas que signifiquem aprimoramento e melhoria das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
VI - organizar e ministrar aulas considerando as atividades de ensino associadas à 
pesquisa e à extensão; 
VII - apresentar projetos de pesquisa e extensão, de forma associada às atividades de 
ensino; 
VIII - orientar discentes na área de sua disciplina e em programas de iniciação científica, 
monitoria, trabalhos de conclusão de curso e estágio curricular; 
IX - organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do desempenho escolar e julgar os 
resultados apresentados pelos discentes, efetuando a revisão automática das provas; 
X - processar no Sistema Controle Acadêmico os resultados das avaliações do 
aproveitamento escolar e a apuração de frequência, nos prazos fixados no Calendário 
Acadêmico; 
XI - observar o regime disciplinar do Centro Universitário e zelar pela qualidade e 
produtividade de todas as suas atividades acadêmicas; 
XII - participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 
comissões para as quais for designado, dos treinamentos, aperfeiçoamentos e demais 
formas de promoção de seu desenvolvimento, oferecidos pelo Centro e/ou por ela 
recomendados; 
XIII - exercer outras atribuições inerentes às suas competências ou determinadas pelos 
órgãos ou autoridades superiores, de acordo com o Plano de Carreira Docente, no âmbito 
de sua atuação; 
XIV - manter e zelar pela disciplina do corpo discente, no exercício de suas funções; 
XV - cumprir e fazer cumprir o Plano de Carreira Docente, este Regimento Geral, bem 
como a legislação e normas vigentes. 
 
CAPÍTULO II 
DO TUTOR 
Art. 82. O Tutor é o profissional, na educação à distância, habilitado para atender os 
alunos, tirando as dúvidas e fazendo correção de exercícios vinculados a uma 
determinada disciplina. 
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Art. 83. O tutor será auxiliado por uma equipe multidisciplinar que realiza a organização 
didática, o planejamento de ensino e a produção prévia dos conteúdos e dos exercícios 
que o aluno vai utilizar no processo de aprendizagem. 
II – O trabalho do tutor poderá ser dividido entre tutoria à distância e tutoria presencial. 
III – A tutoria à distância ocorre quando o tutor responde as dúvidas e encaminha as 
correções dos exercícios para os alunos por meio da internet, pelo telefone, correio ou 
transmissões via web. A tutoria presencial ocorre em momentos específicos como 
aplicações de prova, atividades presenciais ou orientação de estudo na modalidade de 
educação à distância. 
Art. 84. São atribuições do Tutor à distância: 
I – Mediar o processo de aprendizagem em uma disciplina à distância; 
II – Acompanhar a evolução da turma na realização dos estudos, das atividades, das 
avaliações, discussões e interações no ambiente virtual de aprendizagem, de acordo com 
um planejamento e um cronograma; 
III – Responder as perguntas pertinentes ao conteúdo e esclarecer dúvidas sobre a 
atividade e a metodologia da disciplina; 
IV – Empenhar-se para assegurar a motivação, participação e o interesse dos alunos, 
minimizando os riscos de evasão; 
V – Corrigir atividades e provas de acordo com respostas padrões pré-elaboradas; 
VI – Registrar notas, freqüência e desempenho qualitativo do aluno em formulários e 
relatórios; 
VII – Participar de reuniões de orientação para a tutoria e comparecer, quando solicitado 
pela Coordenação do Curso, aos encontros presenciais; 
Art. 85. O tutor atua sob uma supervisão e de forma integrada com a Coordenação do 
EaD e a Coordenação de Curso, com quem compartilha questões referentes a alunos, 
conteúdo, atividades, cronogramas e outras atividades inerentes a tutoria. 
 
CAPÍTULO III 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
Art. 86. O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários não 
docentes, tem a seu cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao 
normal funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Art. 87. O UNAR preza pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 
trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de 
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus empregados. 
Art. 88. Os funcionários não-docentes são contratados sob o regime da legislação 
trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto neste Regimento Geral e nas demais 
normas expedidas pelos órgãos da administração superior do UNAR. 
 
CAPÍTULO IV 
DO CORPO DISCENTE 
Art. 89. Constituem o corpo discente os alunos regulares matriculados em curso de 
graduação, de especialização, de aperfeiçoamento, de disciplina isolada ou de extensão. 
Art. 90. São direitos e deveres do corpo discente: 
I - cumprir o calendário escolar; 
II - frequentar as aulas e demais atividades curriculares; 
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III - utilizar os serviços da biblioteca, laboratórios e outros oferecidos pelo UNAR; 
IV - votar e poder ser votado nas eleições dos órgãos de representação estudantil; 
V - recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
VI - observar o regime disciplinar e comportar-se, dentro e fora do UNAR, de acordo com 
princípios éticos condizentes; 
VII - zelar pelo patrimônio do UNAR ou colocado à disposição deste pela Mantenedora; 
VIII - efetuar o pagamento, nos prazos fixados, dos encargos educacionais. 
Art. 91. O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Central dos 
Estudantes, regido por estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a 
legislação vigente. 
Parágrafo Único. Os centros acadêmicos podem ser organizados por curso.  
Art. 92. O UNAR pode instituir Monitoria, sendo os monitores selecionados pela 
coordenadoria de curso ao qual o aluno está vinculado. 
Parágrafo Único. No processo de seleção deve ser levado em consideração o 
rendimento satisfatório do candidato, na disciplina ou área da monitoria, bem como 
aptidão para as atividades auxiliares de ensino, pesquisa e extensão. 
 
TÍTULO IX 
DO REGIME DISCIPLINAR 
CAPÍTULO I 
DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL 
Art. 93. O ato de matrícula de aluno e o de investidura em cargo ou função docente, 
técnica ou administrativa importam em compromisso formal de respeito aos princípios 
éticos que regem o Centro Universitário, à dignidade acadêmica, às normas contidas na 
legislação de ensino, neste Regimento Geral e nas Normas Internas baixadas pelos 
órgãos competentes. 
Parágrafo único. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento Geral, 
o desatendimento ou transgressão do compromisso formal a que se refere este artigo. 
Art. 94. O Reitor e os Pró-Reitores são responsáveis pela observância dos preceitos de 
boa ordem e dignidade, por parte dos membros dos Corpos Docente, Discente e Técnico- 
Administrativo. 
Art. 95.  Na aplicação das sanções disciplinares é levada em conta a gravidade da 
infração, considerados os seguintes elementos: 

I - motivos, circunstâncias e conseqüências do ato; 
II - primariedade do infrator; 

III - dolo ou culpa; 
IV - valor do bem moral, cultural ou material atingido; e 
V - grau da autoridade ofendida. 

§ 1.º - A aplicação a aluno ou a docente de penalidade que implique seu desligamento do 
Centro Universitário é precedida de sindicância, instaurada pela coordenadoria a que 
estiver vinculado. 
§ 2.º - Em caso de dano material ao patrimônio de posse do Centro Universitário ou de 
terceiros autorizados a operar nos campi, o infrator, além da sanção disciplinar, está 
obrigado ao ressarcimento do prejuízo decorrente. 
§ 3.º - Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa.  
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CAPÍTULO II 
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO DOCENTE 
Art. 96. Os membros do Corpo Docente estão sujeitos às seguintes penalidades 
disciplinares: 

I - advertência verbal; 
II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; e 
IV - desligamento. 

§ 1.º - Compete ao Coordenador de Curso definir e aplicar as penalidades previstas nos 
itens I e II bem como a pena de suspensão por até 8 (oito) dias. 
§ 2.º - É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar a pena de suspensão 
por prazo superior a 8 (oito) dias. 
§ 3.º - Da aplicação das penalidades cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Pró-
Reitor Acadêmico no caso de advertência verbal, de repreensão por escrito e de 
suspensão por até 8 (oito) dias e ao CONSEPE, no caso de suspensão por prazo superior 
a 8 (oito) dias. 
§ 4.º - A aplicação da penalidade de desligamento é proposta pelo CONSEPE ao 
CONSU. 
§ 5.º - No caso do desligamento ser proposto pelo CONSEPE, o Pró-Reitor Acadêmico 
notifica o docente, por escrito, concedendo-lhe prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentação de suas alegações finais ao CONSU. 
§ 6º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, se o CONSU aprovar o 
desligamento, o Reitor remete a decisão à Mantenedora, a quem compete aplicar a pena 
de desligamento. 
§ 7.º - O membro do Corpo Docente que, sem justa causa, deixar de comparecer a 25% 
(vinte e cinco por cento) ou mais das aulas ou atividades programadas para o período 
letivo é suspenso de suas funções, por ato do Reitor, até decisão final do CONSEPE ou 
do CONSU, conforme o caso. 
Art. 97. Aos membros do Corpo Docente são aplicadas as penalidades de advertência 
verbal e repreensão por escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos seguintes casos: 

I - desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora, do Centro 
Universitário, bem como a qualquer membro dos Corpos Docente, Técnico e 
Administrativo do Centro Universitário; 

II - desobediência às prescrições feitas por dirigentes da Mantenedora e do Centro 
Universitário, no exercício de suas funções; 

III - perturbação da ordem nos campi do Centro Universitário; e 
IV - danificação de bens de posse do Centro Universitário ou de terceiros autorizados a  

operar nos campi. 
Art. 98. A penalidade de suspensão será aplicada ao docente que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior;  
II - praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica; ou 

III - agredir ou injuriar membros da direção mantenedora e do Centro Universitário. 
Art. 99. A penalidade de desligamento será aplicada ao docente que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior; 
II - praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por 

agravantes; 
III - praticar faltas previstas na legislação trabalhista vigente; ou 
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IV - for condenado por ato que a lei define como crime. 
 
CAPÍTULO III 
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE 
Art. 100. Os membros do Corpo Discente estão sujeitos às seguintes penalidades 
disciplinares: 

I - advertência verbal; 
II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; e 
IV - desligamento. 

§ 1.º - É da competência do Pró-Reitor Acadêmico aplicar as penalidades de advertência 
verbal e repreensão por escrito, bem como sobre a suspensão por até 8 (oito) dias. 
§ 2.º - A penalidade de advertência verbal pode ser definida e aplicada também por 
qualquer membro do Corpo Docente, que dela dará ciência ao superior hierárquico.  
§ 3.º - A penalidade de repreensão por escrito pode ser aplicada também por 
Coordenador de Curso, que dela dará ciência ao superior hierárquico. 
§ 4.º - É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar penalidades de 
suspensão por mais de 8 (oito) dias. 
§ 5.º  -  É da competência do CONSEPE definir a penalidade de desligamento. 
§ 6.º  -  Compete ao Reitor aplicar a penalidade de desligamento. 
Art. 101. Da aplicação de penalidades cabe recurso: 

I - ao Pró-Reitor Acadêmico, nos casos de advertência, repreensão e suspensão até 8 
(oito) dias; 

II - ao CONSEPE, quando se tratar de suspensão superior a 8 (oito) dias; e 
III - ao CONSU, no caso de desligamento. 

Art. 102. Aos membros do Corpo Discente são aplicadas as penalidades de advertência 
verbal e repreensão por escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos seguintes casos: 

I - desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora, do Centro 
Universitário, bem como a qualquer membro dos Corpos Docente, Técnico e 
Administrativo; 

II - desobediência às prescrições estabelecidas por dirigentes ou administradores da 
Mantenedora, do Centro Universitário e dos Cursos, no exercício de suas funções; 

III - ofensa a outro aluno do Centro Universitário; 
IV - perturbação da ordem nos campi do Centro Universitário; 
V - danificação de bens de posse do Centro Universitário ou de terceiros autorizados a  

operar nos campi; e 
VI - improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares. 

Art. 103. A penalidade de suspensão será aplicada ao aluno que: 
I - reincidir em falta prevista no artigo anterior;  
II - agredir outro aluno do Centro Universitário; 

III - praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica; 
IV - agredir ou injuriar membros dos Corpos Docente, Técnico e Administrativo do 

Centro Universitário ou da Mantenedora; 
V - realizar atos ou trabalhos escolares por outrem; ou 
VI - apresentar, como seus, trabalhos escolares realizados por outrem. 

Art. 104. A penalidade de desligamento será aplicada ao aluno que: 
I - reincidir em falta prevista no artigo anterior; 



80 | P á g i n a  

 

 

 

 

II - envolver-se em burla de identidade na realização de trabalhos escolares; 
III - praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por 

agravantes; ou 
IV - for condenado por ato que a lei define como crime. 

Art. 105. No caso de fraudes em exames, provas ou em quaisquer outras atividades 
escolares ao infrator serão atribuídas nota zero ou conceito nulo, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas neste Regimento. 
Art. 106. O registro das penalidades aplicadas será feito em documento próprio, não 
constando do histórico escolar do aluno. 
Parágrafo único. Será cancelado o registro das penalidades de advertência e de 
repreensão se, no prazo de dois anos de sua aplicação, o aluno não incorrer em 
reincidência. 
 
Art. 107. O aluno que se servir de documentação falsa para se matricular em qualquer 
curso do Centro Universitário terá cancelada sua matrícula e nulos serão, a qualquer 
tempo, todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais cominações previstas 
em lei. 
Art. 108. O Centro Universitário reserva-se o direito de cancelar matrícula ou de indeferir 
requerimento de matrícula de aluno cuja permanência seja considerada indesejável, 
inconveniente ou nociva à Instituição. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
Art. 109. Aos membros do Corpo Técnico-Administrativo aplicam-se as penalidades 
previstas na legislação trabalhista. 

 
 
TÍTULO X 
DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 
Art. 110. A Associação Educacional de Araras é a entidade mantenedora do Centro 
Universitário, é por este é responsável perante as autoridades públicas e o público em 
geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 
respeitadas os limites da lei, do Estatuto e deste Regimento Geral, a liberdade acadêmica 
dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 
executivos. 
Art. 111. Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de 
desenvolvimento das atividades do Centro Universitário, colocando-lhe à disposição os 
bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros, a ela cedidos. 
§ 1.º Compete ainda à Mantenedora assegurar os recursos financeiros previstos no 
orçamento elaborado pelo Centro Universitário e por ela aprovado. 
§ 2.º - Dependem de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos colegiados do 
Centro Universitário que importem aumento de despesa não prevista no orçamento. 
 
TÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 112. O presente Regimento Geral poderá ser alterado por força de lei ou 
conveniência do UNAR, desde que as alterações estejam na forma da lei e sejam 
submetidas à aprovação dos órgãos superiores competentes. 
Art. 113. Todo pronunciamento público relacionado ao UNAR deve ser feito pelo Reitor ou 
alguém por ele autorizado. 
Art. 114. Os casos omissos neste Regimento Geral terão como foro normativo o 
Conselho Universitário - CONSU. 
Art. 115. O presente Regimento Geral entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
CONSU – Conselho Universitário – do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo 
Ulson” – UNAR. 
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