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APRESENTAÇÃO 

 

É consenso que os avanços científicos e tecnológicos impõem ao homem novas 

formas de se relacionar com o mundo e com o conhecimento, exigindo dos 

educadores e das instituições de ensino propostas pedagógicas que atendam às 

necessidades da sociedade.  

O processo de globalização na sociedade acelerou-se na última década, 

acarretando mudanças sociais, econômicas, educacionais e — por que não dizer? — 

do próprio homem, que necessita adequar-se às inovações. 

 Nessa perspectiva, a busca por inovações tecnológicas, por maior 

competitividade no mercado, pela oferta de produtos e serviços condizentes com as 

expectativas dos clientes insere a logística no rol de profissões em destaque na 

atualidade. 

 A superação dos desafios apresentados na atualidade requer das empresas 

posturas voltadas para redução de custos, sem perda da qualidade dos produtos e 

serviços; para o planejamento e para coordenação de ações gerenciais de forma 

integrada e não isolada. Dessa maneira, deve-se avaliar desde o Fornecimento da 

Matéria-Prima até a convicção plena de que o cliente teve todas as suas necessidades 

atendidas. Os benefícios, certamente, serão grandes e, conseqüentemente, haverá 

melhor inserção empresarial no mercado competitivo. 

 O ponto positivo da Logística é proporcionar uma visão integrada e sistêmica de 

todos os processos da empresa; é a possibilidade de avaliação de todas as suas 

necessidades e tomadas de decisão. Daí inferir-se que a Logística é uma ferramenta 

indispensável no universo empresarial. 

 Com esses pressupostos em mente, o UNAR propõe o Curso Superior de 

Tecnologia em Logística, estruturado para atender um mercado de trabalho em 

constantes mudanças. 
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I- IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA IES 
 

Mantenedora  
Denominação: Associação Educacional de Araras 
CNPJ/MF: 44.699.494/0001-10 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8000  
E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Dirigente principal da Mantenedora  
Nome: Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 
Cargo: Presidente 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8000 
E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Mantida  
Denominação: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 
Dependência Administrativa: Sede  
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8000 
E-mail: unar@unar.edu.br 

 

Dirigente da Instituição Mantida 
Nome: Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 
Cargo: Reitoria 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8000 
E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Dirigente da Instituição Mantida 
Nome: José Marta Filho 
Cargo: Vice Reitor 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8050 / 8010 
 

Coordenador do Curso superior de Tecnologia em Logística 
Nome: Prof. Mestre Wdson de Oliveira 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8008 
E-mail: wdson.oliveira@unar.edu.br 
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1.2 Breve Histórico 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, fundada em dezembro de 1971, é uma entidade civil, 
sem fins lucrativos. Em toda sua existência a Associação Educacional de Araras e a 
Faculdade de Ciências e Letras de Araras, inicialmente, e o Centro Universitário de 
Araras – UNAR, posteriormente, consolidaram sua vocação no oferecimento de cursos 
voltados à formação de docentes para o ensino fundamental e médio e profissional 
voltados para as mais diversas profissões na área de Ciências Humanas e Sociais. 

 A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras obteve do Conselho Federal 
de Educação o Parecer n.º 32/74 favorável à autorização para o funcionamento dos 
cursos: Licenciatura Plena em Letras, com Habilitação em Português e Inglês, e 
Desenho e Plástica, posteriormente transformado em Educação Artística. 

 Gradativamente foi ampliando sua atuação em Araras, com a oferta dos cursos 
de Pedagogia, Geografia, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social 
(habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda), História, Secretariado 
Executivo, Sistemas de Informação e Turismo. 

 Em 2004, tornou-se Centro Universitário. A excelência do ensino e os esforços 
por ela desenvolvidos foram a base para o sucesso da aprovação de mais uma 
conquista, de forma que, em setembro de 2004, pela Portaria nº. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04 a Faculdade de 
Ciências e Letras de Araras foi credenciada como Centro Universitário de Araras “Dr. 
Edmundo Ulson” – UNAR. 

  O Centro Universitário, criou novos cursos, ampliou sua atuação, instituiu 
novas políticas e, como consequência dos objetivos institucionais, iniciou os 
procedimentos para a oferta de Educação a Distância. O credenciamento da IES para 
oferta de curso a distância ocorreu em abril de 2010, por meio da Portaria nº 
403/2010, de 1 de abril de 2010, publicada no DOU em 5/04/2010. 

 A Educação a Distância atua também como suporte do ensino presencial do 
Centro Universitário, promovendo o elenco de disciplinas afins e capacitando 
professores e técnicos para o uso pedagógico das novas tecnologias e da educação a 
distância, como alicerce à educação presencial.  

 Nesse escopo, o UNAR coloca à disposição de seus alunos um completo sistema 
de apoio, com professores, tutores e corpo técnico-administrativo preparados para 
dirimir dúvidas em relação a questões administrativas, aos conteúdos, às atividades e 
à utilização das tecnologias de comunicação. 
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1.3 Missão da IES 
 

 É missão do Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson “promover 
educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão integral, 
com vistas à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e 
tecnológico.” 

1.3.1 Objetivos 
 

O Centro Universitário tem por objetivo cultivar o saber nos campos de conhecimento 
em que atua, de forma a: 

1) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

2) Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

3) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

4) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

5) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, 
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

6) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 

7) Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 

II. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
Denominação do Curso: Curso Superior de Tecnologia em Logística 
Total de vagas anuais: 40 
Regime de Oferta: entradas semestrais 
Turno de Funcionamento: Noturno 
Regime de Matrícula: Semestral 
Carga Horária Total: 1.800 horas 
Modalidade: Presencial 
Prazo de Integralização - Prazo Mínimo: 6 semestres / Prazo Máximo: 9 semestres 
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2.2 Concepções e objetivos do curso, justificativas, perfil do egresso 
 
2.2.1 Bases Legais 
 

 O Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos foi estabelecido pelo Decreto 

nº 5.773/06 tendo em vista o estabelecimento de nortes para os cursos dessa 

categoria. A grande área em que se insere o Curso Superior de Tecnologia em 

Logística é Gestão e Negócios, que compreende as tecnologias relacionadas aos 

instrumentos, bem como as técnicas e estratégias utilizadas que visam promover a 

qualidade, produtividade e competitividade das organizações. 

Explicita-se, no referido documento, que a tônica desse eixo é o planejamento, 

avaliação e gerenciamento de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços 

executados em organizações públicas. Destacam-se, ainda, as especificidades dos 

cursos integradores desse eixo, merecendo destaque o emprego de tecnologias 

organizacionais, viabilidade econômica, técnicas de comercialização, ferramentas de 

informática, estratégias de marketing, logística, finanças, relações interpessoais, 

legislação e ética.   

 Os pressupostos legais que embasam os Cursos Superiores de Tecnologia 

encontram-se explicitados nos seguintes dispositivos: 

� Parecer CNE/CEB N.º 16/99, publicado no D.O.U. em 22 de dezembro de 

1999 (Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível 

técnico); 

� Parecer CNE/CES N.º 436, de 02 de abril de 2001; 

� Resolução CNE/CP N.º 03, de 18 de dezembro de 2002, publicada no D.O.U. 

de 23 de dezembro de 2002 (Institui as diretrizes curriculares nacionais para 

a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia); 

� Parecer CNE/CP N.º 29, de 03 de dezembro de 2002;  

� Decreto N.º 5.154, de 23 de julho de 2004;  

� Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 

� Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006; e a 

� Portaria Normativa nº 12, de 14 de agosto de 2006. 

Cite-se, ainda os Referenciais de Qualidade para Educação a Distância de 2007, 
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Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773, de junho de 2006 e 
das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro de 2007 e Portaria nº 40, de 
dezembro de 2007. 
 
2.2.2 Articulação com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI  
 
 A elaboração do projeto pedagógico levou em consideração os 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 
Logística. 

As atividades de pesquisa e extensão aliam-se às atividades propiciadas pela 
COEX- Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. Assim, durante o ano letivo são 
oferecidas aos alunos oficinas, cursos de extensão, debates, discussão de temas da 
atualidade, semanas de estudo, congresso de iniciação científica, discussão de filmes, 
visitas técnicas, dentre outras. 
 No que diz respeito à políticas de ensino, privilegia-se mais o processo que o 
produto. Nesse sentido, a meta é um ensino calcado na tríade ação-reflexão-ação; 
um ensino que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; um ensino 
que dote seus egressos de competências e habilidades para a interpretação crítica e 
reflexiva do mercado de produção; um ensino, cujos conteúdos ministrados estejam 
em consonância com as exigências da atualidade e que se reverta em benefício da 
sociedade; um ensino em que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante 
dos problemas relacionados à produção, propondo soluções que visem à diminuição 
de preços, sem perder de vista a qualidade, um ensino em que seu egresso possua 
conhecimentos na área de produção, sem perder de vista preceitos éticos e 
sustentabilidade ambiental; um ensino voltado para detecção de problemas, reflexão 
e tomada de decisões que privilegiem o mercado de trabalho, a economia empresarial 
e a qualidade dos produtos. 
 
2.2.3 Justificativa e Necessidade Social do Curso 
  

O crescimento econômico evidenciado nos últimos anos propiciou aumento 
significativo da demanda por bens e serviços, bem como da oferta e consumo dos 
mesmos, o que acabou influenciando, até de forma óbvia, a produção e competição da 
empresas em esfera global. É neste cenário que se inserem a logística e os cursos 
superiores de logística, que proporcionam às empresas, sejam elas públicas ou 
privadas, adquirir as competências adequadas para conseguir maior rentabilidade, 
eficiência e eficácia seja nos serviços de obtenção de matérias primas, insumos e 
materiais semi-acabados ou nos de distribuição aos clientes e consumidores. É 
através do uso correto e sistêmico das atividades de planejamento, organização, 
transporte, movimentação e armazenagem que se consegue diminuir o hiato espacial 
existente entre o consumidor e os locais onde s produtos são manufaturados e 
armazenados, levando sempre em consideração a preservação das condições físicas 
ideais do produto. Segundo Ronald H. Ballou o objeto da logística é, em síntese, 
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facilitar o fluxo de produtos, mercadorias e insumos ao longo de toda a cadeia de 
suprimentos.  
 Para a consecução dos objetivos da logística, há que se qualificar profissionais 
com competências e habilidades para atendimento das necessidades das indústrias, 
das empresas de transporte, dos operadores logísticas propriamente ditos e de todos 
os players que compõem uma cadeia de suprimentos do varejo.  
 Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o profissional 
de logística de uma empresa deve planejar e coordenar a movimentação física e de 
informações multimodais de transporte, com vistas a um fluxo de transporte 
otimizado e com qualidade para peças, matérias-primas e produtos. Cabe a esse 
profissional o gerenciamento das redes de distribuição e unidades logísticas, propor e 
implantar processos de compra, identificar fornecedores, negociar e estabelecer 
padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais, 
além de programar e monitorar o fluxo de pedidos e inventariar estoques e sistemas 
de abastecimento. 
 Finalmente, assinale-se que o profissional egresso do Curso Superior de 
Tecnologia em Logística é extremamente valioso e necessário para a sociedade atual, 
justamente por que essa área no Brasil ainda é caracterizada por uma enorme 
carência de recursos humanos e profissionais talentosos que consigam estabelecer 
uma rede de facilidades focadas na eficiência e redução dos custos logísticos e, 
conseqüentemente, dos produtos, o que, indubitavelmente, proporcionará ganhos 
expressivos para as empresas, para os cidadãos e para a sociedade em geral. 
   
 
2.2.4 Histórico do Curso 
 
 O Curso Superior de Tecnologia em Logística foi autorizado pela Portaria CONSU 
04/2004 de 08/04/2004, porém só iniciou as atividades em fevereiro de 2010. 
Atualmente, não temos alunos matriculados no curso e tivemos 11 alunosconcluintes.  
  
2.2.4.1 Atividades do Curso 
A UNAR oferece, anualmente, semana de estudo, constando de palestras e 
conferências sobre temas de interesse geral de seus cursos e sobre os referentes à 
área específica do Curso Superior de Tecnologia em Logística. Em novembro de 2010, 
realizou-se, juntamente com o Curso de Administração, a VII Jornada de 
Administração. 
 

Visitas Técnicas 

Visita a Schincariol 

No dia 22 de Outubro de 2011, os alunos dos cursos de Administração e 
Logística realizaram uma visita técnica monitorada à Schincariol em Itu - SP. 
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Visita a Transportadora Graúnas 

No dia 19 de Setembro de 2011, os alunos dos cursos de Logística fizeram uma 
visita técnica monitorada à Empresa Graúnas de Rio Claro -  SP. 

Congresso de Iniciação Científica 
De 27 a 28 de outubro de 2011, realizou-se o IV Congresso de Iniciação Científica do 
UNAR, tendo sido realizadas palestras, conferências, oficinas e sessões temáticas, 
com apresentação de trabalhos de alunos. 
 
Cursos de Extensão 
A partir de setembro de 2011, o NUPEX- Núcleo de Pesquisa e Extensão do UNAR- 
propiciou diferentes atividades, com cursos de extensão com duração de 30, 08 e 04 
horas, com vistas a propiciar aos alunos oportunidades de ampliarem seus 
conhecimentos nas diferentes áreas de cursos.  
Em 2012, 1º semestre, o NUPEX programou  Cursos de Extensão, Oficinas e Debates 
e o I Congresso de Educação, em parceria com a Prefeitura Municipal. 
 
 
2.2.5 Concepção do Curso  
 

O Curso Superior de Tecnologia em Logística foi concebido com vistas a dotar 
os profissionais de conhecimentos teórico-práticos que os embasem para planejar, 
avaliar, executar e coordenar ações relativas ao transporte e armazenamento de 
pessoas, produtos e materiais de organizações públicas e privadas.  

 
Em sua essência, o curso prevê o uso de conceitos e metodologias de apoio, 

visando a dotar o profissional de competências para executar as tarefas que são 
pertinentes à área de Logística, basicamente, no tocante à criação de processos que 
agreguem valores à gestão da cadeia de suprimentos empresariais. Tais valores são 
materializados na redução de custos e de prazos de entrega, disponibilização de 
produtos; programação de entrega, gerenciamento de pedidos e flexibilização de 
fabricação, inovações tecnológicas, uso de novas metodologias de custeio entre outras 
possibilidades. 
 
2.2.6 Objetivos do Curso 
Como objetivos gerais do curso, destacam-se: 

• Formar profissionais dotados de conhecimentos teórico-práticos que lhe 
permitam atender a um mercado de trabalho em constantes mudanças, 
embasados pela ética, responsabilidade social e preocupados com o meio 
ambiente; 

• Capacitar profissionais para tomar decisões em logística de suprimento, 
produção e distribuição, junto às organizações dos diferentes setores da 
economia, para incrementar os níveis de qualidade, produtividade, legitimidade 
e de competitividade das organizações e do meio. 
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2.2.6.1 Objetivos Específicos 
Como objetivos específicos delineiam-se: 
 

• Propiciar condições atitudinais e técnicas para a compreensão da importância da 
visão e do raciocínio estratégico na definição e implantação dos princípios 
básicos que fundamentam a logística empresarial; 

• Propiciar o desenvolvimento de condições para a adoção de uma postura crítica 
permanente, reconhecendo a necessidade de reciclagem de conhecimentos 
como forma de melhoria profissional e do ambiente empreendedor; 

• Desenvolver o espírito empreendedor; 
• Propiciar condições para a elaboração e execução de planos de 

desenvolvimento, visando à melhoria da qualidade de vida e à sobrevivência 
dos empreendimentos; 

• Dotar o aluno das principais ferramentas de Operações e Logística, tais como 
planejamento, operação, controle e avaliação de atividades referentes à Gestão 
dessas áreas. 
 

2.2.7 Perfil Profissional do Egresso 
  

 O profissional visado pelo curso, em linhas gerais, deverá: 
 

• Pautar-se pela ética nas tomadas de decisão; 
• Acompanhar a evolução e tendências na área de Logística; 
• Fazer uso adequado da legislação pertinente à Logística; 
• Utilizar-se do sistema de informação, selecionando a melhor opção logística 

frente às exigências do mercado; 
• Detectar as variáveis de custos que interferem no plano estratégico da 

Logística; 
• Empregar ferramentas de pesquisa em logística como embasamento da tomada 

de decisão; 
• Aliar a atuação logística à obtenção de resultados reais; 
• Elaborar planos de atuação logística; 
• Identificar fornecedores, negociando padrões de recebimento, armazenamento, 

movimentação e embalagem de materiais; 
• Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e 

relacioná-las com os processos de operações logísticas; 
• Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, 

utilizando-os no processo de operação Logística. 
 
 

2.2.7.1 Competências e Habilidades 
 

O profissional egresso do Curso Tecnológico Superior em Logística, além de 
competências interpessoais e conceituais, deve apresentar as seguintes competências 
e habilidades para: 
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• Entender a posição que sua empresa ocupa na cadeia de distribuição; 
• Implementar processos adequados de integração entre suas empresas e as 

demais, visando à melhoria de serviços logísticos prestados aos clientes; 
• Planejar e realizar pesquisas de opinião junto aos envolvidos nos processos 

produtivos de sua empresa com vistas à avaliação do grau de satisfação dos 
usuários quanto aos serviços prestados; 

• Avaliar a demanda por serviços logísticos, coadunando objetivos e metas à 
estratégia competitiva da empresa de que faz parte; 

• Explicitar políticas de estoque da empresa; 
• Gerir e controlar as diferentes atividades que compõem a operação logística; 
• Organizar, controlar e planejar as equipes de trabalho; 
• Gerir e controlar as atividades internas e o seu custeio; 
• Elaborar os relatórios relativos à operação Logística; 
• Promover a melhoria contínua no processo logístico, com o objetivo de atingir 

níveis de serviço mais elevados; 
• Gerir e controlar as relações com os diferentes prestadores de serviço logístico; 
• Gerir e controlar a informação e a sua difusão, bem como as tecnologias 

subjacentes à operação logística; 
• Organizar e controlar as atividades de recolha de informação necessária à 

previsão e ao planejamento das atividades logísticas. 
• Estabelecer e gerenciar níveis de serviços para os consumidores, a localização e 

capacidade das instalações, o tamanho dos depósitos e a seleção dos 
equipamentos de movimentação interna dos materiais armazenados; 

• Traçar formas mais convenientes de transporte, decidindo sobre o 
estabelecimento de roteiros, modos de transporte, adequação de carga à 
capacidade veicular. 

 
2.2.8 Justificativa e objetivos do curso frente à realidade educacional da 
Região 
 

 Araras é um município de 118.898 habitantes, segundo o último Censo do 
IBGE. Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, 
pertencendo ao Aglomerado Urbano de Piracicaba, recentemente criado por ato do 
Governo do Estado e que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% 
dos habitantes do Estado de São Paulo. 
 

A Aglomeração de Piracicaba está constituída pelo agrupamento dos municípios 
de Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, 
Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Leme, Limeira, 
Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, 
Santa Maria da Serra e São Pedro. Nessa região, estão localizadas algumas das 
principais empresas brasileiras de médio e grande porte. Trata-se de uma região 
altamente industrializada e com um setor de prestação de serviços para essas 
empresas altamente desenvolvidos. 
 

 A própria cidade de Araras é um exemplo disso, pois possui 144 empresas de 
médio e grande porte, com destaque para a principal fábrica da Nestlé no Brasil e 
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para a Usina São João. No Aglomerado Urbano de Piracicaba, destacamos a cidade de 
Rio Claro, sede de empresas como a Whirlpool e 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, a fábrica da Hyundai do 
Brasil e a Raízen, joint venture formada pelas empresas Shell e Cosan. A região 
também concentra 60% da produção nacional de pisos e revestimentos e grande 
parte da produção nacional de semi-jóias, destacando-se, ainda, várias usinas de 
açúcar e álcool. 
 

 Finalmente, ressaltamos que a região onde se insere a UNAR caracteriza-se 
como ponto estratégico, uma vez que recebe e distribui mercadorias para todo o 
Brasil. Além disso, há que se considerar a sua localização nas imediações das duas 
grandes rodovias do Estado de São Paulo: Anhanguera e Bandeirantes, bem como 
toda a malha rodoviária que interliga os grandes centros como Campinas, Jundiaí e 
cidades do entorno da capital paulista, o que requer profissionais qualificados na área 
de logística, aptos a atuarem em todos os segmentos do setor produtivo, planejando e 
coordenando a movimentação física e de informações sobre as operações multimodais 
de transporte, com vistas a otimizar o fluxo e qualidade de peças e de matérias-
primas. 
 
 Segundo dados publicados pela Prefeitura Municipal de Araras, o Município de 
Araras possui 06 (seis) Distritos Industriais nos quais estão instaladas 144 empresas, 
em áreas assim distribuídas: 
 
 
Distrito Industrial I – 12 empresas – área de 186.218,00 m² 
Distrito Industrial II – 34 empresas – área de 120.497,07 m² 
Distrito Industrial III – 44 empresas – área de 139.492,72 m²  
Distrito Industrial IV – 44 empresas – área de 177.021,34 m² 
Distrito Industrial V – 04 empresas – área de 288.795,24 m² 
Distrito Industrial VI – 06 empresas – área de 319.250,04 m²  
 
 Há ainda 83 empresas que adquiriram lotes nos distritos industriais e estão se 
empenhando para a construção de suas instalações. 
 

 

  
2.2.9 Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 
  

Considerando-se que o termo “Logística” significa dispor a mercadoria ou o 
serviço certos, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo 
tempo em que promove a maior contribuição ao negócio, o Curso Superior de 
Tecnologia em Logística foi organizado de forma a permitir aos seus egressos adquirir 
competências e habilidades que os capacite para atuar em empresas do setor público 
ou privado, propondo soluções para a movimentação de produtos. 
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Em síntese, este profissional exercerá a seguintes atividades: 
 

� Administração da cadeia de abastecimento (desde as fontes primárias de 
suprimento até o consumidor final); 
� Administração de materiais e informações; 
� Arranjo físico de locais de armazenagem e equipamentos para movimentação de 
materiais e centros de distribuição; 
� Cálculo de fretes e de custos de transporte; 
� Comércio exterior (Inconterms); 
� Conhecimento de transporte; 
� Controle da qualidade em sistemas logísticos e de transportes; 
� Definição de rotas, estudos de impacto e de viabilidade econômica; 
� Detalhamento de projetos de transporte de cargas distribuição física e do fluxo de 
informações associado; 
� Estudos de localização de empresas ou centros de distribuição; 
� Gerenciamento de frotas; 
� Gestão de estoques: recepção, expedição, manuseio e armazenagem de 
mercadorias, administração de informações, emissão de notas fiscais, conhecimentos 
de transporte e outros documentos, agregação de valor intrínseco (físico) como a 
colocação de embalagens e rótulos e a preparação de kits comerciais; 
� Processamento de pedidos e picking; 
� Roteirização; 
� Sistemas de controle de estoques (FEFO, FIFO, FILO); 
� Transporte multimodal (Intermodalidade); 
� Consolidação de cargas enitização de carga geral, granéis sólidos e líquidos, dentre 
outras. 

  
III. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
3.1 Metodologia de Ensino 
 

O 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 são 
ministradas, porém, com auxílio de recursos de multimídia; seminários e discussão de 
problemas. Os conteúdos teóricos ministrados constituem embasamento para 
desenvolver a capacidade de explicar, descrever, analisar, refletir e propor soluções, 
com vistas, no mínimo, de minimização dos problemas elencados.  

 
Há que se destacar o trabalho com a interdisciplinaridade no tratamento dos 

conteúdos, o desenvolvimento de projetos, cuja meta é 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. 
 



 

Credenciamento Portaria MEC 2.687 de 02/09/2004 

Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone(19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14 

 

3.2 Procedimentos Pedagógicos 
 

A materialização da proposta pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em 
Logística requer procedimentos pedagógicos constantes, tais como: reuniões 
freqüentes do conselho acadêmico, constituído por discentes, docentes e 
administração, prevendo uma gestão democrática e participativa, a partir das 
proposituras estabelecidas nesse projeto; promoção de comunicação efetiva intra e 
extra-muros e instituição de eventos (viagens de estudo; realização de exposições, 
seminários). 
 
3.3 Práticas Pedagógicas Inovadoras 
 

O UNAR realiza seminários, para que os alunos possam desenvolver suas 
habilidades analíticas, discursivas e argumentativas, além do incentivo à produção de 
trabalhos monográficos que procurem desenvolver a reflexão analítica sobre 
determinados problemas teóricos, problemas empiricamente constatados, autores ou 
temas relevantes tratados nos cursos.  
 
3.4  Estrutura Curricular 
 
 A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Logística consta de 
uma carga horária de 1.920 horas, às quais são acrescidas 200 horas de atividades 
complementares e 40 horas da disciplina de LIBRAS (optativa), perfazendo um total 
de 2.160 horas.  
 
 A carga horária será disponibilizada em quatro semestres, com possibilidade de 
certificações Intermediárias, em cada semestre, denominadas 1º semestre “Aspectos 
Organizacionais; 2 º semestre  “Matemática e Legislação Aplicada à Logística”, 
3º semestre “Gestão de Operações Logísticas” e 4º “Canais de Distribuição”. 
Ao final dos quatro semestres do curso o  obterá o Diploma de Tecnólogo 
Superior em Logística.  
 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Logística possui 
como balizadoras as recomendações emanadas do Catálogo Nacional de Cursos 
Tecnológicos, que estabelece a meta de formação de um profissional especializado em 
armazenamento, distribuição e transporte. 

 
 Nesta perspectiva, elaboramos uma estrutura curricular com 1800 horas, com 
prazo mínimo de integralizar de dois anos e máximo de três. Ressalte-se que o regime 
adotado é semestral.  
 
 
3.5 Conteúdos curriculares, flexibilidade e interdisciplinaridade  
 
 Após discussões e ponderações, a comunidade acadêmica do UNAR chegou a 
um consenso: concepção de currículo e necessidade de flexibilização curricular.  
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 No que diz respeito ao conceito de currículo, consideraram-se as exigências do 
mercado de trabalho de um profissional com formação completa e complexa, que não 
se restringisse a uma especialidade, mas que fosse capaz de integrar partes e 
promover mudanças na localidade em que vive. Vale dizer que esse mesmo mercado 
de trabalho não se apresenta estagnado e fechado em um modelo único de 
profissional, mas acompanha os avanços tecnológicos e de conhecimentos.  

A flexibilização curricular prevista está alicerçada: 
• Na ideia de que um curso é um percurso, podendo ter alternativas na sua 

trajetória; 
• Na possibilidade de o aluno, além de sua formação específica, possuir uma 

formação básica em outra área; 
• Na ideia de um currículo articulado com conhecimentos que extrapolam áreas 

específicas; que além de aquisição de conteúdos preveja habilidades e atitudes. 
 
A consecução das propostas acima só se efetivará a partir da flexibilização 

horizontal e vertical. Na flexibilização vertical há que se levar em conta conteúdos 
integrantes de Formação Básica; conteúdos profissionalizantes e conteúdos de 
Formação Específica. 

 
Quanto à flexibilização horizontal, a sua consecução dar-se-á por meio de 

semanas de estudos, palestras, conferências, visitas técnicas inter e 
transdisciplinares.   

 
Deve-se compreender a flexibilização curricular como nova relação de 

aprendizagem, articulada à pesquisa, à investigação e que oferece contribuições para 
a operacionalização do Projeto Político Pedagógico, em que ocorra: 

• Nova relação entre professor e aluno, postulando-se uma relação em que 
predomine o aprender a aprender. 

• Avaliação processual – A flexibilização exige um controle e um 
acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado de 
Curso, razão pela qual nas reuniões de colegiado do curso tem-se procurado, 
quando da elaboração dos conteúdos programáticos, ajustes para que se possa 
propiciar um exercício abrangente de todas as disciplinas do período e entre 
períodos diferentes, procurando mostrar aos alunos uma visão sistêmica da sua 
ação, quer seja pelas ações técnicas, artísticas, ambientais e sociais.  

• Visão do currículo como conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas 
para o processo formativo. 
 
Tratar da interdisciplinaridade, de forma alguma, pressupõe a criação de 

novas disciplinas, mas implica a utilização de conhecimentos de várias disciplinas com 
vistas à resolução de um problema concreto ou ainda a percepção de um determinado 
fenômeno por meio de diferentes pontos de vista. 
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3.5.1. Educação das relações Étnico-Raciais, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Sustentável 

             O modelo de educação tecnicista tem a limitação de não contemplar as 
demandas da sociedade moderna quanto ao desenvolvimento sustentável, aos direitos 
humanos e, em especial a educação das relações étnico-raciais. 

            A construção histórica do Brasil pressupõe a existência de desigualdades 
sociais, étnicas, um processo de desenvolvimento que não prioriza a sustentabilidade 
e o  respeito aos direitos humanos. 

            Portanto, o projeto pedagógico curricular do Curso Superior de Tecnologia em 
Logística não pode se furtar a essa realidade. Tais temas não constituirão somente 
uma disciplina, mas permearão todo o curso, através de atividades curriculares, 
cursos de extensão oferecidos aos alunos e, principalmente, atitudes e valores 
apresentados pelo corpo docente, discente e funcionários, numa visão interdisciplinar. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-
Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 
competências, atitudes e valores. O curso incentivará pesquisas sobre processos 
educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, 
ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo 
de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. 

O objetivo desse trabalho é promover a educação de cidadãos atuantes e 
conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando 
relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 
negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 
valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

Quanto a educação ambiental, o Decreto 4.281/2002 determina “a integração 
da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente”. 
Num curso de Logística, que trata essencialmente da dinâmica do processo produtivo, 
o objetivo de fortalecer a consciência ambiental dos alunos, deve ser objetivo de 
todas as disciplinas, mesmo as mais específicas e será tratado como tema transversal 
na prática de ensino e nas situações concretas da relação professor-aluno. 

Já educação em direitos humanos deve se dar de uma forma tal que os 
princípios éticos fundamentais que o cercam, sejam para todos nós – membros da 
coletividade – tão naturais como que o próprio ar que respiramos. A consolidação da 
cidadania, em sua forma plena, deve ser o fator principal da criação de uma cultura 
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em direitos humanos. A Declaração Universal de 1948, a esse propósito, deixa bem 
claro que: "A instrução [leia-se: educação] será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento e do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz" (Artigo XXVI, 2.ª alínea). 

Num curso que tem como objetivo formar profissionais que gerenciem projetos, grupo 
de pessoas  e plantas fabris, o respeito ao ser humano, ao conceito de liberdade, 
especialmente liberdade de expressão, a participação, as condições mínimas de 
higiene, segurança, saúde ocupacional, devem permear todo o curso, não somente 
aquelas disciplinas que tratam especificamente da gestão de pessoas e segurança no 
trabalho. 

 
3.6 Aproveitamento de Competências Profissionais Adquiridas no Trabalho 
 Para os cursos tecnológicos há a necessidade, fundamental, da presença de 
docentes que atuem ou tenham atuado no mercado de trabalho e que sejam capazes 
de compartilhar com seus alunos, em sala de aula, suas experiências adquiridas, por 
meio de estudos de caso, jogos simulativos e trabalhos de campo. Tais professores 
devem ser os responsáveis também pelo desenvolvimento dos projetos 
interdisciplinares. 

 

IV - Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Logística   

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Logística do UNAR 
encontra-se organizado em Módulos semestrais. Vale dizer que o Módulo 1 é básico e 
trabalha os conhecimentos, habilidades e competências a serem adquiridos sobre os 
aspectos organizacionais gerais de uma empresa. Os demais módulos são integrados 
por disciplinas específicas ao curso. A Matriz Curricular proposta para o curso é a 
seguinte: 
 
 

Matriz curricular do curso de Logística 

Semestre Disciplina H/A Carga.Horas 

1 Direito Público e Privado 60  

1 Leitura e Produção Crítica Textual 60  

1 Teoria Geral da Administração 60  

1 Meio Ambiente e Sustentabilidade 60  

1 Contabilidade Básica 60  
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3 Logística Empresarial 60  

1 Atividades Complementares I 50  

 Subtotal: 360 410 

2 Direito Empresarial 60  

2 Organização, Sistemas e Métodos  60  

2 Probabilidade e Estatística 60  

2 Sociologia  60  

2 Pesquisa Operacional: programação linear 60  

2 Gestão do 3 setor 60  

2 Atividades Complementares II 50  

Subtotal: 360 410 

3 Gestão de Pessoas 60  

3 Administração de Sistemas de Informação 60  

3 Matemática Financeira 60  

3  Administração dos recursos materiais e Patrim. 60  

3 Planejamento Estratégico 60  

5 Relações, Étnico Raciais e Direitos Humanos 60  

3 Atividades Complementares III 50  

Subtotal: 360 410 

4 Auditoria e Controladoria 60  

4 Projeto Integrador 60  

4 Empreendedorismo 60  

4 Ergonomia e Segurança do Trabalho 60  

4 Gestão de Projetos  60  

4 Gestão estratégica de custos 60  

4 Atividades Complementares IV 50  

Subtotal: 360 410 

5 Ética e Legislação Profissional 60  

5 Economia 60  

5 Gestão de peq. e médios negócios 60  

5 
Canais de distribuição e Intermodalidade de 
transportes 60 

 

5 Gestão de Serviços 60  

5 Projetos de rotas e mapeamentos 60  

5 Estagio I 100  

 Subtotal: 360 460 

    

6 Gestão da cadeia de suprimentos 60  

6 Gestão da Qualidade 60  
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6 Logística reversa e internacional  60  

6 Tópicos especiais 60  

6 
Sistemas de armazenagem, distribuição e 
transportes 60 

 

6 TCC 60  

6 Estagio II 100  

 Subtotal: 360 460 

 
 

4.1 Ementário e Bibliografia 
 

1º Semestre 
 
Leitura e Produção Textual 
Ementa: 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 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. SP: Ática, 
1995. 
NADOLSKIS, H.  Normas de comunicação em Língua Portuguesa. SP: Saraiva, 
2012 
PIMENTA , M. A. Comunicação Empresarial. SP: Alínea, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  
CIPRIANI, F.   Blog corporativo: aprenda como melhorar o relacionamento com 
seus clientes e fortalecer a imagem da sua empresa. SP: Novatec, 2006. 
INFANTE, U. Gramática Aplicada aos textos. Ed. Scipione, 2010. 
NASSAR, P & FIGUEIREDO R. O que é comunicação empresarial. SP: Brasiliense, 
2004  
TEIXEIRA, Leonardo. Comunicação na empresa.  RJ: FGV, 2009. 
TORQUATO, G. Cultura-poder-comunicação e imagem: fundamentos da nova 
empresa. SP: Thomson Learning, 2003 
 
 
Economia 
Ementa: Economia como Ciência. Conceitos Fundamentais de Economia. Análise do 
Padrão de Desenvolvimento Econômico Contemporâneo Brasileiro. 
 
Bibliografia Básica 
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LOPES, L. M.; VASCONCELLOS, M. A. S. Manual de macroeconomia: básico e 
intermediário. SP: Atlas, 2006.  
MANKIW, N. G. Introdução a economia: princípios de micro e macroeconomia. RJ: 
Campus, 2003. 
MENDES, J. T. Economia: fundamentos e aplicações. SP: Pearson, 2003. 
  
Bibliografia Complementar 
CAVES, R. E.,FRANKEL. J. A, JONES, R. W.   Economia Internacional. SP: Saraiva, 
2009. 
GONÇALVEIS, R. et alii. A Nova Economia Internacional: uma perspectiva brasileira. 
RJ:Campus, 1998. 
ROSSETTI, J. P. Introdução a economia.  SP: Atlas, 2003. 
TIGRE, P. B. Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil. RJ: Elsevier, 
2006. 
VASCONCELLOS, M. A; GARCIA, M. E. Fundamentos da Economia. SP: Saraiva, 1998. 

WESSELS, W. J. Economia. SP: Saraiva, 1998 
 
Psicologia Organizacional 
Ementa: Possibilitar que o educando adquira uma visão generalista enquanto 
administrador de empresa, focada nos aspectos gerais do relacionamento humano e 
da criação, assim como estudar o indivíduo, grupos e organizações é fundamental 
para entender a Psicologia do Trabalho e os aspectos psicológicos das atividades 
industriais e comerciais. 
Bibliografia Básica 
AGUIAR, M. A. F.  Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 
interdisciplinar. SP: Saraiva, 2005. 
BITTENCOURT, C. et al. Gestão contemporânea de pessoas. PA: Bookman, 2004. 
BORGES-ANDRADE, J. E.; ABBAD, G. D. S. & MOURÃO, L. Treinamento, 
desenvolvimento e educação em organizações e trabalho: Fundamentos para a gestão 
de pessoas. PA: Artmed, 2006 
 

Bibliografia Complementar 
BOCK, A M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias – uma introdução ao 
estudo de psicologia. SP: Saraiva, 1999. 
DEMO, G. Políticas de gestão de pessoas nas organizações: papel dos valores pessoais 
e da justiça organizacional. SP: Atlas, 2005. 
DUBRIN, A. J. Fundamentos do comportamento organizacional. SP: Pioneira Thomson 
Learning., 2003. 
GAUDÊNCIO, P. Men at work – como o ser humano se torna e se mantém produtivo.  
SP: Gente, 1999. 
Robbins, S.;JUFGR, F.e SOBRAL, F.  Comportamento organizacional.   
RJ:Pearson,2010. 
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Metodologia do Trabalho Científico  
Ementa: Introdução à Ciência e ao conhecimento científico. Métodos científicos e 
metodológicos. Leis e teorias científicas. O processo de leitura. Aspectos técnicos da 
redação científica. Normas da ABNT. 

 
Bibliografia Básica 
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. SP: 
Atlas, 2003. 
LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamento de metodologia científica.  SP: Atlas, 
2005. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. SP: Cortez, 2000. 
 

Bibliografia Complementar 
ANDRADE, M. M.  Introdução a Metodologia do trabalho cientifico. SP: Atlas, 2007. 
CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber. Metodologia cientifica fundamentos e 
técnicas. SP: Papirus, 1997. 
HUFFMAN, K.; VERNOY, M.; VERNOY, J.  Psicologia. SP: Atlas, 2001.  
MEDEIROS, J. B.; ANDRADE, M. M.  Manual de elaboração de referências bibliográficas 
– a nova NBR 6023:2000 da ABNT. SP: Atlas, 2001. 
ROESCH. S. M. A.  Projetos de estágio e de pesquisa em administração – guia para 
estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. SP: Atlas, 2006. 
 
 
Planejamento Estratégico  
Ementa: 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 
COSTA, E. A.  Gestão Estratégica.  SP: Saraiva, 2005. 
OLIVEIRA, D. de P.R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 
SP: Atlas, 2009. 
CHIAVENAT, I. e SAPIRO, A.  Planejamento estratégico:fundamentos e aplicações.   
SP: Campus, 2009. 
 

Bibliografia Complementar:  
PORTER, M. E. Vantagem competitiva. RJ: Campus, 2000. 
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____. Estratégia competitiva: técnicas para análise da indústria e da concorrência. RJ: 
Campus, 2005.  
SILVA, A. L. de P.. Utilizando o planejamento como ferramenta de aprendizagem. SP: 
Global, 2001. 
TACHIZAWA, T. RESENDE, W. Estratégia empresarial: tendências e desafios. SP: 
Makron Books, 2000. 
VASCONCELLOS, P.  Planejamento estratégico. BH: Fundação João Pinheiro, 1979. 
 
 
Teoria Geral da Administração 
Ementa: Teorias da Administração e sua evolução histórica. Abordagem clássica. 
Abordagem humanista. Abordagens Burocrática, Estruturalista e Neoclássica. Teoria 
sistêmica e contingencial. As teorias da Administração na era da informação 
 
Bibliografia Básica 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. SP: Saraiva, 2000. 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. SP: Campus, 1999. 
LACOMBE, F. e HEILBORN, G. Administração:princípios e tendência. SP: Saraiva, 
2006. 
 

Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, I. Administração de novos tempos. SP: Campus, 1999. 
DRUCKER,P. Desafios gerenciais para o sec.XXI. SP: Pioneira, 1999. 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. SP: Atlas, 2004. 
MEGGINSON, L. Administração: conceitos e aplicações. SP: Harbra, 2000. 
TIGRE, P. B. Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil. RJ: Campus, 
2006. 
 
Organização, Sistemas e Métodos 
Ementa: Práticas sobre a função de organização e métodos. Natureza e análise de 
organização e métodos. Crescimento organizacional. A deterioração de empresas e 
mobilização e desmobilização. 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 e as modernas ferramentas de 
gestão organizacional. SP: Atlas, 2001. 
CRUZ, T.  Sistemas, métodos e processos; administrando Organizações por meio de 
processos de negócios. SP: Atlas, 2003. 
OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas, organização e métodos. SP: Atlas, 2004. 
  
Bibliografia Complementar  
BALLESTERO, M. E.  Manual de organização, sistemas e métodos: abordagem teórica 
e prática da engenharia da informação. SP: Atlas, 2000. 
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CHIAVENATO, I.  Administração nos novos tempos. RJ: Elsevier, 2005. 
CURY, A.  Organização e métodos: uma visão holística. SP: Atlas, 2005. 
MAXIMIANO, A. C. A.   Administração  para empreendedores.   SP: Pearson, 2011. 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. SP: Saraiva, 2000  
 
 
Atualidades Científicas em Logística 
Leitura e discussão de artigos científicos referentes à Logística. Elaboração de 
“Positions Paper”. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia básica será pertinente à temática desenvolvida nos artigos selecionados. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia básica será pertinente à temática desenvolvida nos artigos selecionados. 
 
 
Atividades Complementares 
Ementa: Palestra a respeito da importância dos cursos tecnológicos superiores, na 
realidade de Araras e seu entorno. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra 
 
 
2° Semestre 
 
Gestão de Pessoas 
Ementa: 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. 
 

Bibliografia Complementar 
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CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. SP: Atlas, 2000. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SP: 
Atlas, 2009. 
GAUDÊNCIO, P. Men at work : como o ser humano se torna e se mantém produtivo. 
SP: Ed. Gente, 1999. 
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, 2007. 
 
 
Estatística 
Ementa: Os conceitos básicos da estatística descritiva como: organizar, tabular e 
apresentar dados numéricos, realizar análises quantitativas, cálculos de medidas de 
tendência central e de dispersão. O conjunto de métodos e processos quantitativos 
que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos, que ajudam na tomada de 
decisões quando fornecem condições de incerteza. 
 
Bibliografia básica 
DOWNING, D. e Clark, J. Estatística aplicada. SP: Saraiva, 2009. 
MARTINS, G. A. e DONAIRE, D. Princípios de estatística. SP: Atlas, 2006. 
VIEIRA, S. e HOFFMANN, R. Elementos de estatística. SP: Atlas, 1995.  
 

Bibliografia Complementar 
CRESPO, A. A. Estatística fácil SP: Saraiva, 2001. 
HOEL, P. G. Introdução à teoria da probabilidade. SP: Interciência, 1978. 
MARTINS, G. A.et alii. Estatística aplicada. SP: Atlas, 1989. 
MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência. SP: Pearson, 2009. 
VIRGILLITO, S.B. Estatística aplicada à administração. SP: USJT, 2008. 
 
Logística Empresarial   
Ementa: 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, 2011. 
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da 
cadeira de suprimento. SP: Atlas, 2011. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais; uma abordagem logística. SP: Atlas, 2012. 
  
Bibliografia complementar 
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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, 2010. 
CHOPRA, S. e MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, 
planejamento e operação. SP: Pearson/Prentice Hall, 2009. 
NOVAES, A G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. RJ: Campus, 2007. 
PIRES, S.R.  Gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management). SP: Atlas, 
2004. 
 
Comunicação em Marketing 
Ementa:  
Comunicação em marketing; A propaganda; Promoção de Vendas; O marketing MIX; 
Estratégia de Comunicação de Marcas 
 
Bibliografia Básica 
CHURCHILL, G; Peter, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. SP: Saraiva, 
2005. 
HOOLEY.G; SAUNDERS, J. A.; PIERCY, N.F. Estratégia de marketing e posicionamento 
competitivo. SP: Prentice Hall, 2001. 
KOTLER, P. Administração de marketing. SP: Atlas,1998. 
 

Bibliografia Complementar 
LAMB JR., C. W. Princípios de marketing. SP: Thompson, 2004. 
LAS CASAS, A. L. Marketing: conceitos , exercícios e casos. SP: Atlas, 1997. 
LUPETTI, M. Gestão estratégica da comunicação mercadológica. SP: Thomson, 2007. 
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. SP: Bookman, 2006. 
YANAZE, M. H. Gestão de Marketing em Comunicação. SP: Saraiva, 2011. 
 
Matemática Financeira 
Ementa: 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 
DE FRANCISCO, Matemática financeira. SP: Atlas, 1991. 
MATHIAS, W F e GOMES, J. M. Matemática financeira. SP: Atlas, 2010. 
PENIDO, E. Matemática financeira essencial. SP: Atlas, 2008. 
 

Bibliografia Complementar 
CAVALHEIRO, L. A. F Elementos de matemática financeira. RJ:FGV,1992. 
FARIA, Rogério Gomes de. Matemática comercial e financeira: com exercícios e 
cálculos em Excel e HP-12C. SP: Makron Books, 2007. 
FARO, C. Matemática financeira. SP: Atlas, 1986. 
PUCCINI, A. L. Matemática financeira: objetiva e aplicada. SP: Saraiva, 2009. 
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SOBRINHO, J. D. V.. Matemática Financeira. SP: Atlas, 2000.  
 
Empreendedorismo  
Ementa: 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 idéias 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: um aprendizado constante. RJ: Elvesier, 2008. 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. RJ: 
Saraiva 2008. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. SP: Pioneira, 2000. 
LOPES, R. M. A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. RJ: 
Elvesier, 2010. 
SABBAG, P. Y. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. SP: Saraiva, 2009.  
 
 
 
Direito empresarial 
Ementa: 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. 
FAZZIO JUNIOR, W. Manual de direito comercial. SP: Atlas, 2011. 
VAQUEZ, J. L. Comércio exterior brasileiro. SP: Atlas, 2009. 
  
Bibliografia Complementar: 
CHIMENTI, R. C. Direito tributário. SP: Saraiva, 2011. 
COELHO, F. U. Manual de direito comercial: direito de empresa. SP: Saraiva, 2011. 
HARADA, K. Direito financeiro e tributário. SP: Saraiva, 2009. 
LUZ, Rodrigo. Comércio internacional e legislação aduaneira. RJ:Elsevier/ Campus, 
2011. 
REZEK, J. F. Direito Internacional Público. SP: Saraiva, 2008.  
 
 
Atualidades Científicas em Logística 
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Leitura e discussão de artigos científicos referentes à Logística. Elaboração de 
“Positions Paper”. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia básica será pertinente à temática desenvolvida nos artigos selecionados. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia básica será pertinente à temática desenvolvida nos artigos selecionados. 
 
 
Atividades Complementares 
Ementa: Palestra a respeito da importância dos cursos tecnológicos superiores, na 
realidade de Araras e seu entorno. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra 
 
 
3º Semestre 
 
Pesquisa Operacional 
Ementa: Introdução à Pesquisa Operacional. Modelagem de problemas e classificação 
de modelos matemáticos. Programação Linear. Método Simplex. Dualidade. Análise de 
sensibilidade. Interpretação econômica. Modelos de transporte e alocação. Uso de 
pacotes computacionais. 
 
Bibliografia básica 
ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MARABITO, R.. Pesquisa operacional. RJ: Campus/ 
Elsevier, 2007. 
CAIXETA FILHO, J. V. Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a 
sistemas agroindustriais. SP: Atlas, 2004. 
MOREIRA, D. A. Pesquisa operacional: curso introdutório. SP: Cengage/Learning, 
2010. 
  
Bibliografia complementar 
ABRAMCZUK, A. A. A Prática da tomada de decisão. SP: Atlas, 2009. 
ANDRADE, E. L. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise 
de decisão. RJ: LTC, 2004. 
LOESCH, C.;HEIN, N. Pesquisa Operacional: fundamentos e modelos. SP: Saraiva, 
2011. 
MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. SP: Pioneira, 2000. 
SLACK, N. et al. Administração da produção. SP: Atlas, 1996. 
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Gestão de Operações e Logística  
Ementa: Conceitos e aplicações das técnicas de gestão da produção e operações. 
Planejamento operacional de processos para produtos e serviços.  Planejamento, 
controle e programação da produção e operações. Gestão das operações logísticas 
(compra, armazenagem, distribuição e transporte).  Balanceamento da produção e 
operações. Gestão da tecnologia aplicada aos processos de gestão de operações 
industriais e de serviços.   
 
Bibliografia Básica:  
CHOPRA, S. e MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, 
planejamento e operação. S P: Pearson/Prentice Hall, 2009. 
MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. SP: Pioneira, 2000. 
SLACK, N. et al. Administração da produção. SP: Atlas, 1996. 
  
Bibliografia Complementar:  
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. SP: 
Bookman, 2006. 
CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. SP: Atlas, 
2010. 
CHRISTOPHER, M.  Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos.   SP: 
Cengage Learning, 2011. 
GOMES, C.; RIBEIRO, P. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da 
informação. SP: Thomson, 2004. 
LOESCH, C.;HEIN, N. Pesquisa Operacional: fundamentos e modelos. SP: Saraiva, 
2011. 
 
Gestão de Estoques 
Ementa: O papel dos estoques na cadeia de suprimentos. Conceitos e metodologias 
para tratamento das demandas. Técnicas de planejamento aplicadas à gestão dos 
estoques. Principais técnicas adotadas no tratamento dos estoques. Estoque zero. 
Gerenciamento de Depósitos. 
 
Bibliografia Básica: 
CHING, H. Y.. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. SP: Atlas, 2010. 
DIAS, M. A. Administração de materiais: uma abordagem logística. SP: Atlas, 2012. 
FRANCISCHINI, P.G. e GURGEL, F. A. Administração de materiais e do patrimônio. 
SP;Thomson/Pioneira,2002. 
 

Bibliografia Complementar 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. SP: 
Bookman, 2006. 
CHIAVENTO, I. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. SP: 
Campus, 2005. 
MARTINS, P. G. e ALT, P. R. Administração de materiais e recursos patrimoniais. SP: 
Saraiva, 2010. 
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PAOLESCHI, B. Almoxarifado e gestão de estoques. SP: Erica, 2012. 
VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. SP: Atlas, 2000. 
 
Intermodalidade dos Transportes 
Ementa: Os tipos de transporte intermodal, a cadeia de transporte intermodal, 
terminais intermodais, a relação entre o custo e o nível de serviço na rede intermodal, 
equipamentos utilizados na intermodalidade, avaliação de redes intermodais. 
 
Bibliografia Básica 
LUDOVICO, N Logística de transportes internacionais. SP: Saraiva, 2010. 
NOVAES, A G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. SP: Campus, 
2007 
OWEN, P. Estratégias para os transportes. SP: Ed. Pioneira,1975.  
 

Bibliografia Complementar 
GORDINHO, M. CINTRA., Transportes no Brasil – a opção rodoviária, SP: Ed.Marca 
D’água, 2003.  
ISSA, M. Termos Padronizados do Comércio e Transportes Internacionais. SP: Ed. 
Aduaneiras,1987. 
MOURA, G. B. Direito de Navegação em Comércio Exterior. SP: Ed. Aduaneiras,1991. 
VALENTE, A. M.. Qualidade e Produtividade nos Transportes. RJ: Cengage Learning, 
2008. 
RODRIGUES, P. R. A.  Introdução aos sistemas de transportes no Brasil e a logística 
internacional.   SP: Aduaneiras, 2011. 
 
 
Gestão de Custos Logísticos 
Ementa: A logística e a economia atual. Conceitos inerentes à gestão dos custos 
logísticos. Custos de armazenagem, movimentação, transportes, embalagens, custos 
de manutenção de inventário, de tecnologia de informação e tributários. Custo total e 
trade offs. Custos decorrentes de lotes. Custos decorrentes de nível de serviço. Custos 
associados aos processos logísticos. Apuração do custo logístico total. Métodos de 
custeio: custeio baseado em atividades ABC aplicado à logística. Análise da 
rentabilidade. O Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na 
logística. O valor econômico agregado (EVA) e logística. Outros métodos de custeio 
aplicados à logística. Ponto de equilíbrio. Formação de preços. 
 
Bibliografia Básica:  
BELFIORE, Patricia. Redução de custos em logística. Saint Paul: 2008. 
COSTA, M. F. G., FARIA, A. C. Gestão e custos logísticos. Ed. Atlas. SP. 2011. 
FLEURY, P. F; WANKE, P; FIGUEIREDO, K .F. Logística empresarial.   SP: Atlas, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 
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BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. SP: 
Bookman, 2006. 
CHOPRA, S. e MEINDL, Peter. Gerenciamento da cadeia de suprimento. SP: Prentice 
Hall, 2009. 
CHRISTOPHER, Martin. PLT Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. SP: 
Cengage Learning, 2011. 
NOVAES, Antonio G. N. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. SP: 
Campus, 2007. 
SIMCHI-LEVI, D.; KAMINSKY, P.; SIMCHI-LEVI, E. Cadeia de suprimentos: projeto e 
gestão: conceitos, estratégias e estudos de caso. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
 
Qualidade em Sistemas Logísticos 
Ementa: Criação de valor e satisfação do cliente. Evolução do processo de qualidade. 
PDCA. Métodos de Qualidade. Ferramentas de Qualidade Total aplicadas à Logística. 
Normas de Qualidade e Certificações. 
 
Bibliografia Básica 
PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e casos. 2.ed. SP: Atlas, 2011. 
MARSHALL JR, I. et al. Gestão da qualidade. RJ: FGV, 2010. 
OLIVEIRA, O.J ET elii. Gestão da qualidade. SP: Cengage/Learning, 2009. 
 

Bibliografia Complementar 
BALLESTER0-ALVAREZ, M. E. Gestão de qualidade, produção e operações. SP: 
Atlas,2010. 
JURAN, J. M. A Qualidade desde o projeto. SP: Pioneira. 1997. 
KOTLER, P. Administração de marketing. SP: Prentice Hall, 2001. 
LAS CASAS, A. L. Qualidade Total em Serviços, conceitos, exercícios e casos práticos. 
SP: Atlas, 2008. 
SCHONBERGER, R.J. Serviço sincronizado voltado a empresa de serviço. SP: 
Pioneira,1997.  
 
 
Logística Reversa 
Ementa: Logística reversa e canais de distribuição reversos, apresentando suas 
definições e área de atuação.  O produto logístico de pós-consumo e sobre os fatores  
de  influencia na  organização  das  cadeias produtivas reversas.  
 
Bibliografia Básica: 
LEITE, Paulo R. Logística Reversa. SP: Pearson, 2009.  
MIGUEZ, E. C. Logística Reversa como solução para o problema do lixo eletrônico e 
benefícios ambientais. SP: Qualitymark, 2010. 
PEREIRA, A. L.; BRUZI, C. e BRAGA, H. F. Tadeu. Logística reversa e sustentabilidade. 
Cengage Learning, 2012. 
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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, 2010. 
MEGIDO, J. L.e SZULCSEWSKI, C. J. Administração estratégica de vendas e canais de 
distribuição. SP: Atlas, 2007. 
NOVAES, A G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Campus, 2007. 
FLEURY, P. F; WANKE, P; FIGUEIREDO, K .F. Logística empresarial.   SP: Atlas, 2012. 
 
 
Atualidades Científicas em Logística 
Leitura e discussão de artigos científicos referentes à Logística. Elaboração de 
“Positions Paper”. 
 
Bibliografia Básica e Complementar 
A bibliografia básica será pertinente à temática desenvolvida nos artigos selecionados. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia básica será pertinente à temática desenvolvida nos artigos selecionados. 
 
 
LIBRAS – Optativa 
 
Ementa: 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 
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Programa Nacional de Apoio à Educação de 
Surdos. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: 
surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005. 
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Programa Nacional de Apoio à Educação de 
Surdos. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. 
Brasília: MEC; SEESP, 2004. 
QUADROS, Ronice Muller. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
  
Bibliografia Complementar 
FELIPE, Tania; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 
GÓES, Maria Cecília. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados. 
1999. 
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QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
MOURA, Maria Cecília. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. RJ: Revinter, 
2000. 
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. 
 
 
Atividades Complementares 
Ementa 
Palestras. Visita técnica a empresas. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra. 
 
 
 
4º Semestre 
  
Gestão da Cadeia de Suprimentos 
Ementa: Conceituação, fases de decisão, fluxo da cadeia e representação. Gestão e 
Modelos de parcerias e integração de processos. Alinhamento de decisões com 
planejamento estratégico. Gestão e previsão de demanda . Planejamento agregado e 
variabilidade previsível. Coordenação e informação - efeito "chicote”. Avaliação 
financeira das decisões em cadeias de suprimentos. Iniciativas e práticas facilitadoras 
da gestão de parcerias, indicadores logisticos e medidas de desempenho. Visão 
Sistêmica em Logística e Cadeias de Suprimentos. Hierarquia de decisões em Logística 
e Cadeias de Suprimentos. Nível de Serviço e custo total. Projeto da rede física da 
cadeia de abastecimento. Estratégias de otimização em cadeias de abastecimento. 
Sistemas de Informação em Logística e Cadeias de Abastecimento. 
 
Bibliografia Básica 
CHOPRA, S; MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. SP: Prentice Hall, 
2009. 
NOVAES, A. G.. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. RJ: Campus, 
2007.  
PIRES, S R I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e 
casos. Atlas, 2009. 
  
Bibliografia Complementar 
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BALLOU, R. H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição física. SP: Atlas, 2011. 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. SP: 
Bookman, 2006. 
BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. SP: Saraiva, 
2006.  
FLEURY, P. F; WANKE, P; FIGUEIREDO, K. F. Logística e gerenciamento da cadeia de 
suprimentos, planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. SP: Atlas, 2009. 
SINCHI-LEVI, D. Cadeia de Suprimentos: projeto e gestão. SP: Bookman, 2010. 
 
Canais de Distribuição 
Ementa: Sistemas de Distribuição. Estratégias e decisões de distribuição. Canais de 
distribuição. Atacado e Varejo. Administração do varejo e sistemas varejistas. Varejo 
e comportamento do consumidor. Logística de mercado. 
 
Bibliografia Básica 
CHURCHILL JR. G. A.e Peter, J. Marketing criando valor para os clientes. SP: Saraiva, 
2005. 
COBRA, M.. Administração de vendas. SP: Atlas, 1986. 
NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. SP: Campus, 
2007. 
  
Bibliografia Complementar  
ARBACHE, F S. et al. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.RJ: FGV, 
2011. 
BALLOU, R. H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição física. SP: Atlas, 2011. 
COBRA, M.. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. SP: Atlas, 1986. 
KOTLER, P.. Administração de marketing. SP: Prentice Hall, 2001. 
MEGIDO, J. L.; SZULCSEWSKI, C. J. Administração estratégica de vendas e canais de 
distribuição. SP: Atlas, 2007. 
PIRES, Sílvio R. I. Gestão da Cadeia de Suprimentos: supply chain management. SP: 
Atlas, 2004. 
 
Elaboração e Análise de Projetos em Logística e Transporte 
Ementa: Metodologia geral para a elaboração de projetos. A natureza dos projetos 
logísticos. Localização de empreendimentos. Definição de objetivos, escopo e 
estratégia para execução de projetos. Técnicas de planejamento e de controle. O uso 
de análises de redes para planejar e controlar projetos. O tratamento econômico-
financeiro dos projetos logísticos. 
 
Bibliografia Básica 
CASAROTTO FILHO, Elaboração de projetos empresariais. SP: Atlas, 2011. 
MENESES, L.  C. M. Gestão de projetos. SP: Atlas, 2009. 
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WOILER, S.; MATHIAS, W. F. Projetos: planejamento, elaboração e análise. SP: Atlas, 
1996 
  
Bibliografia Complementar 
BALLOU, R. H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição física. SP: Atlas, 2011. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. SP: Atlas, 2012. 
VALENTE,A.M.   Gerenciamento de transporte e frotas.   SP:Learnig, 2008. 
VALERIANO, D.L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. SP: 
Makron books, 1998.  
SINCHI-LEVI, D. Cadeia de Suprimentos: Projeto e Gestão. SP: Bookman, 2010  
 
Sistemas de Armazenagem, distribuição e Transportes 
Ementa: Natureza da administração da distribuição física. Distribuição física e outras 
áreas funcionais. Tipos e funções. Propriedade dos canais de distribuição. Centros de 
Distribuição. Definindo os canais de distribuição. Estrutura da distribuição física. 
Incremento das funções de distribuição física e redução dos custos. Dimensionamento 
e organização de um armazém; rotinas de trabalho no armazém; layout; sistema de 
classificação e identificação dos materiais; preparação das cargas; categoria de 
cargas; regulamentação de circulação; inventário; aspectos de segurança no 
armazém. Gestão em operações de carregamento e despacho, recebimento, 
armazenagem, movimentação e transbordo de cargas, nos diversos modais de 
transporte. Segurança Patrimonial do transporte. Gestão e controle de frotas com uso 
de ferramentas de informática. 
 
Bibliografia Básica: 
ARBACHE F. S.; SANTOS, A. G.; MONTENEGRO, C.; SALES, W. F. Gestão de logística, 
distribuição e Trade Marketing. SP: FGV Management, 2011. 
HARA, Celso M. Logística: armazenagem, distribuição e trade marketing. SP: Alínea, 
2011. 
RODRIGUES, P. R. Gestão Estratégica da armazenagem. SP: Aduaneiras, 2011. 
  
Bibliografia Complementar 
BALLOU, R. H.. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. SP: 
Bookman, 2006. 
BALLOU, R. H.. Logística empresarial: transporte, administração de materiais e 
distribuição física. SP: Atlas, 2011. 
MEGIDO, J. L.; Szulcsewski, C. J. Administração estratégica de vendas e canais de 
distribuição. SP: Atlas, 2007. 
MOURA, R. A.. Armazenagem: do recebimento a expedição. IMAM, 2006 
VALENTE, A M; PASSAGLIA, E; NOVAES, A G. Gerenciamento de transporte e frotas. 
Cengage, 2011.  
 
Logística Internacional  
Ementa: A importância da logística para a sustentação do comércio internacional. Os 
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transportes internacionais – Inconterns. Os regulamentos aduaneiros e acesso a 
mercados. As práticas comerciais locais e infra-estrutura. Os sistemas de informação 
e comunicação. Relações monetárias internacionais. As políticas de importação e 
políticas de exportação, vantagens do comércio e barreiras. Aspectos mercadológicos. 
A legislação brasileira e os incentivos fiscais. Os preços, as modalidades de 
pagamento e a burocracia na importação. O Siscomex e os regimes aduaneiros. 
Estratégias de lucratividade. A globalização dos mercados, GATT, a OMC e Acordos 
antidumping. Blocos Econômicos. Macroeconomia do setor externo. Política e comércio 
exterior. Forças do mercado doméstico, vantagens comparativas e balança comercial. 
Política de Substituição de Importações. Comércio exterior no Brasil e Abertura 
Comercial Externa. Instrumentos de pagamento. Os bancos e o estado no comércio 
exterior. O financiamento nas operações comerciais com o exterior. Cotações 
internacionais. Contratos Comerciais Internacionais. Incoterms. Global Sourcing. 
Processos de Exportação e de Importação. Marketing Internacional. 
 
Bibliografia Básica:  
LOPES VAZQUEZ, J. Comércio exterior brasileiro. SP: Atlas, 2007. 
LUDOVICO, N. Logística de transportes internacionais. Vol.3 SP: Saraiva, 2010. 
RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos sistemas de transportes no Brasil e a Logística 
Internacional . SP: Ed. Aduaneiras, 2011. 
Bibliografia Complementar:  
CIGNACCO, B R. Fundamentos de Comercio Internacional. SP: Saraiva, 2009. 
KEEDI, Samir. ABC do Comercio Exterior. SP: Aduaneiras, 2012. 
LUDOVICO, N. Mercados e negócios internacionais. SP: Saraiva, 2010. 
SECEX – Legislação Aduaneira e portarias www.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex  
FLEURY, P. F; WANKE, P; FIGUEIREDO, K. F. Logística empresarial. SP: Atlas, 2012. 
WERNEK, P.  Comércio exterior e Despacho aduaneiro.   Curitiba: Juruá, 2012. 
 
Indicadores de Desempenho Logístico  
Ementa: Trabalha com desenvolvimento de indicadores relacionados à área de 
logística e a sua aplicação nos processos de tomada de decisão e controle nos três 
níveis de decisão a saber: estratégico, tático e operacional.  
 
Bibliografia Básica  
BANDEIRA, A. A. Indicadores de desempenho; instrumento a produtividade 
organizacional. RJ: Qualitymark, 2009.  
CAMPOS, J. A. Cenário balanceado: painel de indicadores para a gestão estratégica 
dos negócios. SP: Aquariana, 1998. 
KAPLAN, R.S; FLORES, J.; SEIXAS, E.; KARDEC, A. Gestão Estratégica e indicadores 
de desempenho. RJ: Qualitymark, 2002. 
  
Bibliografia Complementar  
BALLOU, Ronal H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 



 

Credenciamento Portaria MEC 2.687 de 02/09/2004 

Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone(19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

36 

 

BALLOU, R. H.. Logística empresarial: transporte, administração de materiais e 
distribuição física. SP: Atlas, 2011. 
CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de Suprimentos. SP: Cengage 
Learning, 2011. 
CHING, H.Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain. SP: 
Atlas, 2010. 
VALERIANO, D.L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. SP: 
Makron books, 1998.  
 
Projetos de Rotas, Mapas e Sensoriamento Remoto 
Ementa: Sistemas de Posicionamento Global (GPS), Sistema de Informação 
Geográfica (SIG); Geoprocessamento; Cartografia; Monitoramento por sensoriamento 
remoto; Digitalização e imagem de satélite; Gráficos por computador; Processamento 
e Interpretação de Imagem. 
 
Bibliografia Básica 
BLASCHKE, T. KUX, H. Sensoriamento Remoto e SIG Avançados. 2ª ed. SP: Oficina de 
Textos, 2011. 
CAIXETA-FILHO, J. V., GAMEIRO, A. H., Sistemas de gerenciamento de transportes. 
SP: Atlas, 2001. 
SEGANTINE, P.C.L. GPS: Sistem de posicionamento global. SP: Edusp,2010. 
  
Bibliografia Complementar 
FITZ, P. R. Cartografia básica. SP: Oficina de textos, 2008. 
JOLY, F. A Cartografia. SP: Papirus, 1990.  
MARTINELLI, M.  Mapas da geografia e cartografia temática.  SP: Contexto, 2011. 
MONICO, João F. G. Posicionamento pelo GNSS. SP: UNESP, 2008. 
VALENE, A. M. E et elii. Gerenciamento de transporte e frotas. SP: Cengage Learnig, 
2011.   
 
Ambiente e Sustentabilidade 
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. 
 
Bibliografia Básica 
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. SP: Gaia, 2000. 
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 2003. 
VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
DAJOS, R. Ecologia Geral. Petrópolis – RJ: Vozes, 1983. 
DREW, D. Processos interativos homem- meio ambiente. SP: Contexto, 1977. 
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SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP: Oficina de textos, 2008. 
BARBIERI, J.C.  Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.   
SP: Saraiva, 2007. 
GRANZIERA, M.L.M.  Direito ambiental.  SP: Atlas, 2009. 
 
 
Etnia, Relações Étnico- Raciais e Cultura 
Ementa: Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de 
socialização no mundo contemporâneo. Mudanças e fatos históricos tanto das 
considerações das relações vigentes, quanto a partir dos conceitos de igualdade e 
diferença, forjados no seio dos valores republicanos e democráticos. 
 
Bibliografia Básica 
BORGES, Edson; MEDEIROS, Carlos, A; D’ADESKY, Jacques. Racismo, Preconceito e 
intolerância. SP: Atual, 2002. 
HAAL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª Ed. SP: DP&A, 2006. 
MAIO, Marcos Chor e SANTOS, Ricardo Ventura (orgs.). Raça, ciência e sociedade. SP: 
Contexto, 1998. 
  
Bibliografia Complementar 
LEVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In Antropologia Estrutural II. SP: Saraiva, 
1998. 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem. SP: Vozes, 1999. 
SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das raças. SP: Cia das Letras, 1993.  
SILVA, Petronilha B.; GONÇALVES. E. Diversidade étnico-racial e currículos escolares. 
In Educação e Diferenciação Cultural: índios e negros. 
COSTA, C.  Sociologia: introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna, 2005.  
SOUZA, N. S.  Tornar-se negro.   SP: Graal, 1990. 
 
 
Atualidades Científicas em Logística 
Leitura e discussão de artigos científicos referentes à Logística. Elaboração de 
“Positions Paper”. 
 
Bibliografia Básica e Complementar  
A bibliografia básica e complementar serão pertinente à temática desenvolvida nos 
artigos selecionados. 
 
Atividades Complementares 
Ementa 
Palestras. Visita técnica a empresas. 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra. 
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Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente ao teor da palestra. 
 
Periódicos 
Administrador Profissional (CRA-SP) 
América Economia 
Desafios do Desenvolvimento (IPEA) 
Harvard Business Review Brasil 
Hsm Management Revista  
Melhor Gestão De Pessoas (Segmento) 
O Mundo da Usinagem 
RBC Revista Brasileira de Contabilidade (CFC) 
RBGN Revista Brasileira de Gestão de Negócios (FECAP) 
Regista Gestão e Produção (UFSCAR) 
Revista  Seguridade Social 
Revista Brasileira de Administração (CFA) 
Revista Conjuntura Econômica (FGV) 
Revista de Administração de Empresas (FGV) 
Revista de Direito do Consumidor (RT) 
Revista de Gestão e Negócios (ESCALA) 
Revista do Comércio Exterior 
Revista Gestão RH 
Revista Logweb 
Revista Mundologístico 
Revista Tecnologística  
Revista Tributária de Finanças  Públicas (RT) 
Revista Exame (ABRIL) 
Rumos Economia e Desenvolvimento para os Novos Tempos (ABDE) 
Transporte Moderno 
 
5.1 Atividades Acadêmicas Articuladas com a Formação Profissional 
5.1.1 Oferta regular de atividades pela IES 

 As atividades acadêmicas articuladas com a formação profissional encontram-se 
disciplinadas pelo NUPEX- Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão. São inúmeras 
atividades programadas, dentre as quais merecem destaque: Semanas de Estudo, 
Visitas Técnicas, atividades de aprofundamento, cujo teor é leitura e discussão de 
artigos científicos pertinentes à área de Logística. 
 

5.1.2 Integração entre a IES e o Mercado de Trabalho 
Parcerias entre IES, Comunidade, Instituições e Empresas 

 Conforme já assinalado em passagens anteriores nesse documento, a IES 
entende que o ensino a ser praticado em seus bancos escolares deve extrapolar os 
limites individuais e atingir a coletividade. Para tanto, não basta ministrar conteúdos 
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teóricos, mas urge que a prática seja estimulada, que o ensino praticado sirva, de 
fato, para mudanças na sociedade. Para tanto, há várias parcerias, cujos objetivos 
sejam a divulgação de suas pesquisas, encaminhamento de seus alunos e egressos no 
mercado de trabalho, além de prestar serviços à comunidade em geral. Acrescente-
se, ainda, que tais parcerias, de certa forma, funcionarão como balizadoras, como 
norte, como levantamento de pontos positivos e negativos que culminarão em 
redirecionamentos institucionais e pedagógicos. 

 De maneira geral, pretende-se efetuar: 

� visitas técnicas a empresas e a organizações afins; 
� encontros e palestras com profissionais da área; 
� cursos de extensão relativos à área de RH e a áreas afins; 
� participação em congressos e encontros similares e em eventos de interesse 

acadêmico; 
� projetos de pesquisa e operacionais, interdisciplinares e integradores, na área 

de Recursos Humanos; 
� atuação em trabalhos comunitários com contribuição acadêmica; 
� outras pertinentes. 

Essas atividades, integrantes do currículo, serão objeto de avaliação do 
desempenho escolar, tanto quanto as provas e trabalhos solicitados por cada docente. 

 

5.2 Oferta Regular de Atividades pela IES 

5.2.1 Atividades Acadêmicas Articuladas com o Ensino: Pesquisa e Extensão e 
Iniciação Científica 
 As políticas de ensino assentadas no PDI refletem-se a essência do curso que é 
aliar teoria e prática. Nesta perspectiva, organizou-se um material didático, 
estruturado em unidades, cujos itens são: Conhecendo a Proposta da Unidade, em 
que se inserem os objetivos da temática a ser tratada; Estudando e Refletindo, em 
que se expõem os pressupostos teóricos básicos; Buscando Conhecimento, em que 
são introduzidos, normalmente, artigos para leitura e discussão, vídeos, com vistas ao 
aprofundamento da temática e, finalmente, Interagindo com o Conhecimento, em que 
são propostas atividades, práticas, tais como, tais como: questões objetivas e 
subjetivas e temas para discussão em fóruns e chats. Trata-se de atividades 
obrigatórias para o aluno. Nos encontros presenciais obrigatórios, a tônica é a 
discussão de situações-problemas relacionadas a Recursos Humanos, em que a 
reflexão e a prática são estimuladas. 
 No que diz respeito às políticas de extensão, a COEX- Coordenadoria de 
Extensão, oferece inúmeras atividades, destacando-se cursos; debates, oficinas, 
exibição de filmes e de documentários, para discussão,abertos a toda comunidade 
acadêmica intra e extra-muros. 
 A Iniciação Científica é estimulada, pois há inserção de artigos científicos na 
plataforma Moodle, para leitura, discussão e elaboração de “Position Papers”. 
 Os docentes do curso são capacitados, frequentemente, e estimulados: à 
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continuidade de estudos em cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu; à participação 
em Congressos Nacionais e Internacionais, com apresentação de artigos; à produção 
de artigos para publicação na Revista do UNAR e à participação no grupo de estudos 
da IES. 
 
5.2.2 Atividades Complementares 

As atividades complementares, cujo regulamento encontra-se em anexo a esse 
documento, se apresentam como um espaço no currículo destinado à realização de 
atividades acadêmicas científicas / artísticas e docentes desenvolvidas pelos alunos do 
Curso.  
 A demarcação deste espaço no currículo justifica-se pela importância que estes 
estudos possam vir a adquirir no processo formativo discente. Nesse sentido, o Curso 
busca incentivar a iniciativa do aluno na diversificação e aprofundamento dos seus 
interesses acadêmicos.  
 A fim de se criarem mecanismos de aproveitamento dos conhecimentos 
construídos fora do âmbito estrito da sala de aula, propõem-se convalidação das 
atividades classificadas para tal fim, na forma de horas curriculares. Para tanto, 
poderão ser considerados os estudos e as práticas em grupos de pesquisa, iniciação 
científica, projetos de extensão, monitorias, experiência docente e apresentação de 
trabalhos científicos/artísticos em eventos relacionados à Educação.  
 Nesta perspectiva, concebem-se as atividades complementares como 
componentes curriculares integrantes do Projeto Práticas Pedagógicas que ora se 
apresenta. São 160 horas de atividades curriculares que deverão ser convalidadas 
para este fim.  
Objetivos  

• Incentivar a iniciativa do aluno na liderança de seu processo formativo; 
• Criar mecanismos de aproveitamento de estudos realizados fora do âmbito das 

salas de aulas do Curso; 
• Valorizar as experiências dos alunos da docência, iniciação científica, monitoria, 

seminários e eventos acadêmico/científico/artísticos correlatos à área 
educacional.  
Para as Atividades complementares, em linhas gerais, o UNAR propõe: 

 
Categoria I: Atividades fora da “sede” 
Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 
teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 
reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação 
complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou 
ativa, ou seja, na condição de “participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. 
 
Categoria II: Atividades dentro da ”sede” 
Essa categoria de Atividades complementares atende interesses gerais e específicos, 
podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, 
debates, etc. Os temas de interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os 
cursos, ao passo que os temas específicos são orientados para um público alvo 
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particular matriculado no curso em questão de recursos Humanos. 
Categoria III: Atividades de pesquisa, publicações e monitoria 
Trata-se de atividades de pesquisa, teóricas e/ou empíricas, onde os alunos podem 
visualizar o conteúdo do curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a 
formação universitária não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do 
conhecimento, mas que sejam formados também em atitudes comportamentais para 
também construí-lo. 
Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa 
teórica ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os 
docentes atestarão a atividade realizada. 
Esta categoria de Atividades complementares inclui projetos envolvendo 
implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e 
grupos de interesse com produção intelectual ou projeto com implementação real. 
 
Categoria IV: Atividades Comunitárias 
Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, 
família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do 
conhecimento produzido. Os alunos poderão deles participar, por meio de órgão 
encarregado das atividades de estágio, monografia ou outro, conforme orientação 
específica do curso, que programará, coordenará e controlará o cumprimento das 
atividades. 
 
Um processo de ensino e aprendizagem deve interativo entre o responsável pela 
transmissão de conhecimentos e aqueles que o recebem. Assim, variados 
instrumentos de avaliação são 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 ou dissertativas, apresentação de seminários, relatórios, trabalhos 
individuais, em dois momentos do semestre. Inclui-se ainda, nos aspectos somativos, 
a avaliação prática, constando de verificação de habilidades adquiridas nas disciplinas.  
 

7.3 Critérios de Avaliação 
 

Os critérios de avaliação estão disciplinados no Regimento da IES, considerando 
as correntes que abordam a avaliação, em linhas gerais, a média simples aritmética 
das notas de avaliação situa o aluno em uma das seguintes condições: 

 
a) Média abaixo de três: reprovação; 
b) Média igual ou superior a três e inferior a sete: submissão a exame; 
c) Média maior ou igual a sete: aprovação direta sem exame.  

 

7.4  Avaliação do CST em Logística 
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As IES devem ser submetidas a dois tipos de avaliação: interna e externa. A 
avaliação interna do curso será feita mediante as normas estabelecidas no PDI e no 
PPI. Uma vez realizada a avaliação, os relatórios serão encaminhados ao Conselho 
acadêmico para apreciação e emissão do parecer final. Acrescente-se que, mais uma 
vez, a avaliação é concebida como forma de levantar pontos positivos e negativos e, a 
partir daí, estabelecer novas alternativas para sanar as fragilidades. 
 
 
7.4.1 Concepção do Processo de Auto-Avaliação do Curso 
7.4.1.1 Avaliação de Curso 
 

 As avaliações anuais serão efetuadas, contando com a participação de 
discentes, docentes e pessoal técnico-administrativo, com vistas a localizar pontos 
frágeis que requeiram tomadas de decisão que visem à melhoria e excelência de 
ensino.  
 
7.4.2 Auto-Avaliação dos Cursos pela CPA 
 
 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. 

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 do UNAR sensibilizaram alunos a participar do processo avaliativo. No 
entanto, a frequência não satisfez as expectativas, razão pela qual objetivamos 
intensificar essa fase para obtenção de dados mais representativos de nossa 
comunidade discente. Os resultados do processo foram inseridos em um relatório 
geral, disponibilizado no site do UNAR, no endereço  
http://www.unar.edu.br/pagina/images/stories/PDF/relatrio_cpa_2009_2010_03_29.p
df. Espera-se que o debate aberto à comunidade acadêmica contemple as 
expectativas, no que tange ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade das condições 
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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. Assim, consideram-se como de alta relevância os relatórios 
externos do ENADE, além da realização de encontros que integrem os diversos 
setores do contexto acadêmico e de seu entorno social. 
Considerando-se a autoavaliação anterior, uma oportunidade de autorreflexão 
avaliativa concretizou-se, em janeiro de 2010, com a realização do Planejamento 
Estratégico. O evento reuniu funcionários técnico-administrativos e coordenadores da 
área educacional, objetivando levantar carências institucionais e propor-lhes soluções, 
segundo uma visão contextual e abrangente, voltada para o estabelecimento de 
metas. Realizaram-se palestras e trabalho em equipes, que discutiram as condições 
de atuação dos diversos setores da IES. Dessas discussões resultaram levantamentos 
que foram expostos aos pares e aos gestores. 

Tanto nesse evento quanto em situações da rotina acadêmica, as propostas e o 
planejamento de ações que contemplem as dimensões científicas, culturais e 
sociopolíticas da educação superior advêm da participação ampla de todas as 
instâncias do UNAR.  
 
7.4.2.1 Avaliação Externa 

 
Para os cursos superiores a avaliação externa é uma das exigências 

educacionais. Os mecanismos adotados são a visita de especialistas designados pelo 
INEP e o Exame Nacional de Cursos (ENADE). A IES leva em conta, além das 
avaliações legais, a avaliação da comunidade; as empresas hospedeiras de egressos; 
as necessidades das empresas locais; o grau de satisfação ou não de nossos egressos. 
Para isso, disponibilizar-se-á um canal via Web. 
 
7.4.3  Avaliação de Conteúdos e Atividades 
 

Para a avaliação de conteúdos a IES deverá levar em conta aspectos formativos 
e somativos, envolvidos no cotidiano do alunado.  Os aspectos somativos envolvem a 
avaliação dos conhecimentos teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de 
provas objetivas ou dissertativas, apresentação de seminários, relatórios, trabalhos 
individuais, em dois momentos do semestre. Incluem-se ainda nos aspectos 
somativos a avaliação prática, constando de verificação de habilidades adquiridas nas 
disciplinas.  
 
  É interessante ressaltar que, com essa avaliação procurar-se-á verificar se os 
objetivos estabelecidos nos Planos de Ensinos foram atingidos e se as metodologias 
mostraram-se eficientes para o processo ensino/aprendizagem.  
 

 
VIII- ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  
 
8.1 Coordenação do Curso 
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 Responde pela Coordenação do Curso o professor Mestre Wdson de Oliveira. 
 
8.1.1 Perfil e Funções do Coordenador 
 

No UNAR, o coordenador é concebido como gestor de seu curso, que envolve 
funções gerenciais, acadêmicas, políticas e institucionais. 

 
Suas atribuições são: 

• Acompanhar a evolução do alunado do curso;  
• Acompanhar a revisão de provas escritas, quando solicitada por alunos; 
• Acompanhar e supervisionar o cumprimento dos planos de ensino afetos ao 

curso, bem como a execução das atividades programadas; 
• Apresentar proposta para aquisição de acervo bibliográfico e material de apoio 

didático-pedagógico; 
• Aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas; 
• Articular-se com os outros Coordenadores de Curso, colaborando em matéria de 

interesse comum; 
• Avaliar, no final de cada período letivo, as atividades desenvolvidas pelo curso; 
• Convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria e do Colegiado de Curso; 
• Coordenar, juntamente ao NDE, a elaboração e acompanhar a execução do 

projeto pedagógico do curso; 
• Decidir sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos, ouvidos, 

quando for o caso, o Colegiado de Curso ou os docentes envolvidos;  
• Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão; 
• Designar secretários para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos e seu registro em atas; 
• Elaborar, juntamente ao NDE, o projeto pedagógico do curso; 
• Encaminhar propostas para aquisição de bibliografia e material de apoio 

didático-pedagógico; 
• Executar os serviços solicitados pelos órgãos superiores da IES, na sua área de 

competência; 
• Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.  
• Orientar e acompanhar as coordenações de estágios curriculares 

supervisionados e trabalhos de conclusão de curso e controlar o cumprimento 
das atividades complementares; 

• Orientar e coordenar as atividades de ensino, extensão e pesquisa no âmbito do 
curso, adotando as providências necessárias para o cumprimento de suas 
finalidades; 

• Orientar, coordenar e supervisionar, à luz das políticas educacionais, as 
atividades de ensino, extensão e pesquisa no âmbito do curso, adotando as 
providências necessárias para o cumprimento de suas finalidades; 

• Promover a articulação horizontal/vertical entre as disciplinas; 
• Promover e coordenar as atividades práticas do curso; 
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• Propor a criação, fusão e extinção de disciplinas; 
• Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de 

cursos sequenciais, de graduação ou pós-graduação e o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa/investigação e programas de extensão ou eventos 
extracurriculares; 

• Promover convênios com entidades que ofereçam campo de aplicação às 
atividades do Curso; 

• Supervisionar a assiduidade dos professores e alunos, zelando pela observância 
do regime didático do curso; 

 

8.1.2 Titulação e Experiência Profissional do Coordenador do curso 
  
O Coordenador do Curso possui graduação em Ciência da Computação, pela USP - 
Universidade de São Paulo (1987). É Mestre em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal de São Carlos (1992). 
 
8.1.3 Regime de Trabalho 
  

O Professor Wdson de Oliveira é contratado em Regime Integral.  
 
8.2 Organização Acadêmico-Administrativa 
 
Gestão Participativa 
 O UNAR prevê uma gestão participativa, onde todos são vistos como 
fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem.  
 
9.2.1 Autonomia da IES em Relação à Mantenedora 
 Os NDE’s, colegiados de curso e diretores possuem autonomia didático-
pedagógica em relação à mantenedora e todas as reivindicações são prontamente 
atendidas. 
 
9.2.1 Organização do Controle Acadêmico 
9.2.2 Pessoal Técnico-Administrativo 
 

O pessoal técnico-administrativo da IES é organizado, segundo o disposto na 
legislação em vigor e as normas que regulamentam o Centro Universitário. 

 
 Os Serviços Administrativos têm a seu cargo as funções destinadas a oferecer 
suporte operacional às atividades-fim do Centro, abrangendo registro escolar, 
arquivo, correspondência, reprografia, tesouraria, limpeza, conservação e vigilância. 
 
9.2.3 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 
 
 A IES incentiva a capacitação de seus funcionários, fixando as seguintes ações: 
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• Oferta de Cursos de Capacitação Funcional; 
• Apoio financeiro para participação em cursos pertinentes ao cargo exercido pelo 

funcionário, na IES e em instituições profissionais, quando do interesse do 
Centro; 

• Apoio financeiro para participação em congressos, seminários e outros eventos, 
desde que compatível ao cargo exercido pelo funcionário solicitante; 

• Concessão de bolsas de graduação e de pós-graduação oferecidos pelo Centro 
 
O Plano de Carreira e encontra-se devidamente protocolizado junto ao 

Ministério do Trabalho. 
 

9.3 Atenção aos Alunos 

O UNAR está otimizando o seu serviço de atendimento ao aluno, por meio de 
ampliação de seu quadro de funcionários, além de inovar o seu site, disponibilizando 
informações que auxiliem seus alunos no seu dia-a-dia. O objetivo desse programa é 
possibilitar ao aluno o conhecimento da IES, suas finalidades, serviços, setores e 
órgãos, de modo a viabilizar a inserção do aluno no ambiente acadêmico.   

 
9.4  Secretaria de Atendimento aos Estudantes 

 

A Secretaria Geral é um órgão de apoio ao aluno e à toda comunidade 
acadêmica. Está subordinada à Pró-Reitoria Administrativa e operacionaliza todas as 
atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso nos cursos de 
Graduação ou Pós-Graduação, presencial ou a distância, até sua conclusão/colação de 
grau e expedição do diploma. 

À Secretaria Geral compete: 

• Arquivar e manter atualizados os documentos e informações discentes; 
• Manter atualizadas informações acadêmicas junto ao CENSO, ENADE e outros;  
• Emitir históricos escolares, declarações e certificados;  
• Expedir e registrar diplomas; 
• Efetuar transferências internas e externas,  
• Realizar trancamentos e cancelamentos, entre outros. 

9.5 Tesouraria 
  
 À tesouraria cabe o controle financeiro do aluno. 
 
9.6 Formas de Acesso 
 

Processo Seletivo  
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O acesso aos cursos do UNAR dá-se por meio de Processo Seletivo, regulamentado 
por Edital, com participação presencial obrigatória. As provas constam de uma 
redação e de uma prova objetiva para avaliação da habilidade e domínio da Língua 
Portuguesa e das demais matérias curriculares do Ensino Médio.  
 
 
9.7 Aproveitamento de Estudos 
 
 Existe possibilidade de aproveitamento de estudos realizados em outras 
instituições de ensino superior devidamente reconhecidos pelos órgãos oficiais. 

9.8 Bolsas de Estudo 

O UNAR, para os alunos que apresentam situações socioeconômicas 
incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas, propicia a concessão de 
bolsas de estudo reembolsável, Escola da Família, PROUNI e FIES. 

  
9.9 -Programa de Incentivo à Produção Científica 

Como já consideramos anteriormente, as recentes abordagens sobre formação 
de professores, não mais nos permitem conceber a formação desse profissional sob o 
viés da interpretação dicotomizada entre prática e teoria. 
 É necessário que se adote como referência fundante para os cursos de 
formação que a atuação do professor é eminentemente orientada por elementos 
constitutivos da pesquisa. A ação do educador deve ser, antes de tudo, 
contextualizada e promotora de um movimento de reflexão-ação que só é possível 
pelo viés dos procedimentos da pesquisa. 
 Ressalte-se que esses procedimentos precisam ser observados e orientados 
pelas especificidades e complexidade da prática educativa, considerando as 
multirreferencialidades presentes neste processo. 
 Em conformidade com o PDI “o programa de iniciação à pesquisa é institucional 
e visa envolver participação de professores e alunos em projetos com qualidade 
acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual e continuada”. 
 O resultado desta orientação se expressa na realização de eventos internos 
como Jornadas de Iniciação Científica, seminários de pesquisa, ciclo de palestras, 
grupos de estudos, atividades de campo e em participação em eventos externos em 
âmbito local e regional. 
 

9.10 Mecanismos de Nivelamento 

É inegável o fato de os alunos ingressarem na Universidade com carências 
intelectuais, que o impedem de acompanhar, com desempenho satisfatório, o curso 
almejado. Estudos evidenciam que o maior problema encontra-se na Matemática e na 
dificuldade de leitura e compreensão de textos manifestados nas diferentes 
linguagens. Diante disso, o UNAR instituiu o seu programa de nivelamento - PRONEB. 
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Tal programa consta de estudos de Matemática e de Língua Portuguesa, 
especificamente, referentes à leitura textual. 

 

9.12 Estímulos à permanência do aluno no UNAR 

Para estimular a permanência dos alunos na IES, o UNAR introduziu um 
programa, constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio 
ambiente, religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, 
envolvam fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí, realizam-se debates e 
plantões para a resolução de possíveis problemas apresentados pelos alunos. 

9.13 Apoio Psicopedagógico 

Procura suprir 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. 
 

9.14 Organização estudantil  

O UNAR propõe-se a assessoria aos órgãos estudantis, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento da consciência política do discente. 

9.15 Acompanhamento dos egressos  

O programa de acompanhamento de egressos, além de propor ao ex-aluno a 
continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da educação oferecida, 
com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, caso necessário. 

 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; 

 

9.16  Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais 

O UNAR oferece condições para que as pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais ou reduzidas freqüentem suas dependências e instalações e 
tenham apoio adequado ao seu desenvolvimento no processo de ensino 
aprendizagem. Podemos destacar: 
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Para o deficiente físico: 

• Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, com 
vistas a facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo; adaptação de 
portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 
cadeira de rodas; colocação de barras de apoio nas paredes dos 
banheiros.  

 

Para estudantes com deficiência visual: 

• Se for o caso, desde o acesso até a conclusão do curso, a IES 
disponibilizará sala de apoio contendo máquina de datilografia braille, 
impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; 
software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos 
para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 
plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 
em braille. 
 

Para estudantes 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.  

X. CORPO SOCIAL (COMUNIDADE ACADÊMICA) 

10.1 Corpo Docente 

 O UNAR entende que, para atingir a meta de excelência do ensino, um dos 
pontos básicos é a constituição de seu corpo docente. Para isso, privilegia-se a 
titulação, a experiência docente e, principalmente, dado o caráter profissional do 
curso ora proposto, a experiência profissional fora do magistério. Assim, o docente 
poderá ministrar um ensino voltado para a prática observada em seu campo de 
trabalho. 

 

10.2 Plano de carreira, regime de trabalho e políticas de qualificação.  

 O Plano de Carreira Docente, atendendo às necessidades legais e ao próprio 
corpo docente, foi elaborado e submetido à apreciação dos órgãos competentes. 
 

A IES entende que a formação continuada de seu corpo docente não deve ser 
algo eventual, nem instrumento destinado a suprir eventuais lacunas de sua 
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formação, mas deve ser integrante do exercício profissional. Nessa perspectiva, a 
formação continuada pode ocorrer tanto no ambiente sistemático da escola, por meio 
da reflexão compartilhada com toda a equipe, nas tomadas de decisão, na criação de 
grupos de estudo, na assessoria de profissionais especialmente contratos, quanto 
extra-muros, incluindo programas de pós-graduação “lato e stricto sensu”, cursos de 
aperfeiçoamento e outros, conforme normas regulamentares expressas pela COEX. 
 

10.3 Critérios de seleção e contratação 

A contratação dos docentes obedece normas estabelecidas pela Consolidação 
das Leis do Trabalho e o Plano de Carreira Docente.  

 

10.4  Requisitos de titulação 

 O UNAR, em seu PDI, explicita as normas de contratação e qualificação de seu 
corpo docente, fixando a titulação mínima de Especialista para o exercício da função 
docente. 

 

10.5  Experiência no magistério superior e experiência profissional não-
acadêmica  

É consenso que, para alguns cursos, a experiência profissional fora do 
magistério é tão importante quanto a titulação. No entanto, a IES levará em conta 
para a contratação a experiência no Magistério Superior. 

 

XI. INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 
11.1 Biblioteca 

 A Biblioteca possui 437m², com capacidade de atendimento simultâneo de 150 
alunos; há 5 salas de estudo em grupo, 14 cabines individuais de estudo, salão de 
leitura com 130 lugares, sala de periódicos jurídicos e seção de periódicos específicos 
aos cursos em funcionamento e  espaço com computadores conectados à Banda 
Larga, para uso de alunos. 

 O acervo segue as políticas de atualização e aquisição de títulos e de 
exemplares de acordo com a solicitação de coordenadores e docentes, em função da 
constante adequação do acervo às Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Com um acervo de livros totalmente informatizado, as obras são localizadas 
através do autor, título e assunto, nos terminais à disposição no balcão de 
atendimento, favorecendo também ao consulente: 
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•  Empréstimo em domicílio; 
• Consulta local (liberada para alunos e a comunidade local); 
• Orientação bibliográfica (normas da ABNT); 
• Acesso à Internet;  
• Levantamento bibliográfico; 
• Livre acesso aos periódicos; 
• Sala de vídeo; 
• Visita orientada (no início do ano letivo);  
• Exposições; 
• COMUT (atendimento individualizado). 

Informatização 

A biblioteca disponibiliza terminais para consultas, facilitando a pesquisa 
através do autor, título ou assunto, possibilitando também a reserva de material.  

O acervo de livros obedece a um arranjo sistemático de acordo com a 
Classificação Decimal de Dewey: 18ª edição e está totalmente informatizado.  

 

Política institucional para aquisição e atualização do acervo bibliográfico 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão se efetivam através de alguns 
mecanismos, dentre os quais a biblioteca apresenta-se como elemento fundamental, 
seja com relação à busca de informação atualizada, seja com vistas à manutenção de 
textos acadêmicos tradicionais dos chamados autores clássicos de cada área de 
ensino. 

É política da instituição promover a ampliação e renovação permanente do 
acervo mediante aquisições junto às editoras e a outros órgãos que publiquem obras 
científicas. 

Para tanto, a instituição adota as seguintes estratégias: 

• Levantamento pelas coordenações de curso dos títulos necessários à 
implementação dos novos cursos e atualização de títulos para os cursos já 
existentes; 

• Consulta aos catálogos lançados pelas editoras; 
• Consulta à internet para identificar os últimos lançamentos de obras 

bibliográficas; 
• Em razão de novas edições; 
• Publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisas e extensão; 
• Por solicitação de dirigentes e alunos. 

 

11.2 Dependências Físicas 

11.2 Infraestrutura física  
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Salas de aula: 

O UNAR possui 32 salas de aula, sendo 3 com 120m², cada; 16 com 46m²; 8 com 
56m²; 2 com 65m²; 1 com 102m²; 1 com 134m²; 4 com 60m², totalizando 2.150m². 
Todas as salas de aula estão equipadas com recursos audiovisuais de datashow, são 
arejadas e bem iluminadas, algumas possuem acomodação para até 100 alunos. 

 

Sala de Reunião 

Medindo 57m², mobiliada com mesa e cadeiras e conta com equipamentos de 
datashow. 

A sala de reunião localiza-se no Prédio 1, próxima à Reitoria. Trata-se de um espaço 
amplo, com ar condicionado, mesa e cadeiras para acomodação de até 20 pessoas. 
Está equipada com aparelho de datashow.  

 

Sala de Docentes 

Medindo 150m², mobiliada com mesas e cadeiras, possui computadores conectados à 
Banda Larga. 

Espaço amplo, confortável, mobiliado com mesa, cadeiras, sofás e computadores 
conectados à Internet Banda Larga 

 

Sala de Atendimento Psicopedagógico 

Com 10, 40 m2 , a sala de atendimento Psicopedagógico é  mobiliada com mesa, 
cadeiras e poltrona. A referida sala destina-se a dar apoio aos alunos com dificuldades 
de aprendizagem e de relacionamento interpessoal, decorrentes de problemas 
pessoais, de ordem emocional. 

 

Gabinetes de Docentes em Jornada Integral 

Sala dividida em nove espaços individuais, sendo que cada espaço encontra-se 
mobiliado com mesa, cadeiras e computadores, conectados à Internet. 

 

O UNAR possui espaço destinado a docentes contratados em Regime de Tempo 
Integral, medindo 68m2. O referido espaço encontra-se dividido em 9 saletas 
individuais, mobiliadas com mesa, cadeiras, telefone e computadores conectados à 
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Internet. 

Laboratórios 
 

1. Laboratórios de Informática 
 
 Disponíveis para os alunos há quatro laboratórios de Informática, perfazendo 
um total de 90 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga. Há dois laboratórios de 
informática, com total de 50 máquinas, um deles possui 78m2, o outro 46m2. Os 
outros 2 dois laboratórios possuem, cada um, 54,50m2, dotados de softwares: 
Autocad e BEVC+++, Scilab e pacote Office  

 Consta do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, 
profissional, plano de manutenção, regras de conduta.  

  
 

ANEXO I 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O regulamento que ora se apresenta objetiva normatizar as Atividades 
Complementares como componente curricular dos Cursos de Graduação do Centro 
Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”- UNAR. 

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: 

1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 
2. Complementar a formação profissional e social; 
3. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para 

além da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
4. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 
5. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 

semestres e séries; 
6. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 
7. 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; 

8. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 
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Art. 3º - As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno a partir de 
seu ingresso no curso, obedecendo à carga horária exigida em cada currículo, de 
acordo com as Diretrizes Curriculares, para a conclusão do seu curso de graduação; 

Art. 4º - 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. 5º - São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 
seguintes categorias: 

Categoria I: Atividades fora do ”sede” 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 
teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 
reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação 
complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou 
ativa, ou seja, na condição de “participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. 

Categoria II: Atividades dentro da”sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, 
podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, 
debates, etc. Os temas de interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os 
cursos. Os temas específicos são orientados a um público alvo particular (curso). 
Verifique junto ao seu curso se determinada área de interesse, promovida por outro 
curso ou núcleo, permite o cômputo de horas de Atividades Complementares. 

Categoria III: Atividades de pesquisa, publicações e monitoria 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do 
curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária 
não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que 
sejam formados (alunos) para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa 
teórica ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os 
docentes atestarão a atividade realizada. 

Esta categoria de Atividades Complementares inclui projetos envolvendo 
implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e 
grupos de interesse com produção intelectual ou projeto com implementação real 

Categoria IV: Atividades Comunitárias 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, 
família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do 
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conhecimento produzido. 

Os alunos poderão deles participar, através de órgão encarregado das atividades de 
estágio, monografia ou outro, conforme orientação específica do curso, que 
programará, coordenará e controlará o cumprimento das atividades 

Parágrafo Único – Outras Atividades Complementares dentro de cada grupo poderão 
ser analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 

Art. 6º - A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este 
Regimento, conforme as características próprias de cada curso de graduação, com 
aprovação do Conselho de Curso respectivo. 

Art. 7º - 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. 8º - A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das 
Atividades Complementares ficarão sob a responsabilidade dos seguintes 
componentes: 

a) Conselho de Curso; 
b) Coordenador das Atividades Complementares; 
c) Professor Orientador; 

 

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. 9º - Compete ao Conselho de Curso:  

a) Elaborar o regulamento das Atividades Complementares específicas do 
Curso e a pontuação das mesmas; 

b) Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares; 
c) Designar o professor orientador responsável pela supervisão, 

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

d) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 
e) Validar as atividades realizadas; 
f) Regulamentar as atividades não-previstas; 
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g) Encaminhar semestralmente para a Direção de Graduação e Acadêmica, 
a relação das Atividades Complementares a serem oferecidas no 
respectivo semestre e que deverão ser cadastradas pela Secretaria Geral. 
O encaminhamento deverá ser através de formulário próprio conforme 
Anexo I; 

h) Encaminhar, ao final de cada ano, à Secretaria Geral para registro 
acadêmico, do relatório do resultado das Atividades Complementares no 
curso (Anexo II); 

i) Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades 
Complementares não constantes neste regulamento; 

j) Elaborar o planejamento orçamentário das Atividades Complementares e 
encaminhá-lo aos órgão competentes; 

 

Art. 10 - 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: 

a) Seguir o regulamento específico para esta atividade de seu curso; 
b) Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades 

Complementares, bem como o número de vagas disponíveis para cada 
uma delas; 

c) Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos professores orientadores e 
pelos alunos; 

d) Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das 
Atividades Complementares; 

e) Sugerir a substituição de professores orientadores e, em casos especiais, 
submeter à aprovação do Conselho de Curso com exposição de motivos; 

f) Estabelecer, em conjunto com o professor orientador, o número de 
alunos, com base no total de alunos inscritos para a Atividade 
Complementar; 

g) Encaminhar à Secretaria Geral a totalização das horas das Atividades 
Complementares de cada aluno, para fins de registro acadêmico, ao final 
de cada ano letivo; 

h) Estabelecer prazos e critérios para inscrição e seleção dos interessados 
nas Atividades Complementares disponibilizadas para o semestre; 

i) Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada 
aluno; 

j) Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo curso de graduação, 
as Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 

 

Art. 11 - Cada Atividade Complementar poderá ser acompanhada e avaliada por um 
professor orientador pertencente ao quadro de docentes do curso, cujas 
responsabilidades são: 
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a) Definir o número máximo de alunos por grupo que poderão desenvolver 
a atividade; 

b) Definir o objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento da atividade; 
c) Definir o método de avaliação da atividade, como por exemplo: entrega 

de resenhas manuscritas ou impressas, artigo científico, avaliação 
escrita, seminários, ou qualquer outra forma de avaliação que venha 
contribuir com a formação do aluno conforme estabelece Art. 2o; 

d) Analisar os pedidos de inscrição para o desenvolvimento da atividade 
complementar sob sua responsabilidade, verificando se os participantes 
estão aptos para tal; 

e) Definir em conjunto com os alunos inscritos na atividade complementar o 
cronograma de atuação bem como as avaliações a serem aplicadas; 

f) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de toda a atividade; 
g) Emitir relatório final, conforme anexo II, informando ao Coordenador das 

Atividades Complementares a listagem dos alunos inscritos, bem como o 
resultado final (“cumpriu” ou “não cumpriu”). 

 

 

SEÇÃO III – DO ALUNO 

Art. 12 – O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 

• Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades 
Complementares; 

• Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre 
letivo, aquela em que deverá fazer inscrição junto à Coordenação do 
Curso; 

• Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o 
cronograma estabelecido em conjunto com o professor orientador; 

Art. 13 – A integralização das Atividades Complementares deverá ocorrer durante o 
período em que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se eventuais 
períodos de trancamento. 

Art. 14 – A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 
a colação de grau. 

Art. 15 – 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. 16 - Atividades Complementares de longo prazo deverão possuir avaliações 
semestrais realizadas pelo professor orientador. 
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Art. 17 – A avaliação da Atividade Complementar é de responsabilidade do professor 
orientador e deve ser definida quando do oferecimento aos alunos do curso. 

Art. 18 – A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte 
integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso. 

Art. 19 – 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 – DA INSCRIÇÃO 

Art. 20 – A inscrição deverá ser realizada pelo aluno através de formulário próprio, 
entregue e protocolado na Coordenação do Curso. 

Art. 21 – O período de inscrição será determinado pelo coordenador das Atividades 
Complementares. 

Art. 22 – O formulário de inscrição deverá ser retirado na Coordenação e preenchido 
juntamente com o professor orientador da Atividade Complementar escolhida pelo 
aluno. 

SEÇÃO VI – DO REGISTRO ACADÊMICO 

Art. 23 – Ao final de cada semestre o Coordenador das Atividades Complementares 
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. 24 – 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 VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 

Art. 25 -As Atividades Complementares elaboradas e regulamentadas pelos Órgãos 
Colegiados do UNAR, deverão ter seu planejamento e/ou orçamento financeiro 
encaminhado aos órgãos competentes para aprovação. 

 Art. 26 – Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado 
dos Cursos. 

Art. 27 – Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 
CONSEPE. 
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ANEXO II 

REGULAMENTO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Capítulo I 
Do Programa de Iniciação Científica 

 
Artigo 01- A Iniciação Científica é entendida como prática indispensável para o 
cumprimento da tríade ensino, pesquisa e extensão, próprias da instituição formadora 
e, no UNAR, se materializa na elaboração e consecução de um Programa, cujo 
objetivo é o preparo para a inserção do aluno de graduação em atividades de pesquisa 
científica e tecnológica, propiciando uma formação ampla, por meio da integração 
entre a teoria e a prática no processo de aprendizagem. 
 
Parágrafo 1º- Todas as atividades de iniciação científica serão realizadas em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos, definidas por projetos próprios 
e orientadas pelo presente regulamento; 
§ 2º- Os projetos de iniciação científica serão analisados pelos colegiados de cada 
curso e, uma vez aprovados, cadastrados no núcleo de pesquisa e extensão do UNAR; 
 
Artigo 02- Os objetivos do Programa de Iniciação Científica do UNAR que se definem 
pelas orientações epistemológicas próprias de área do conhecimento, bem como pelas 
diretrizes apontadas pelas instâncias de fomento á pesquisa nacional e devem 
coadunar-se aos princípios da ética e dos elevados valores sociais, são:  

I- Estimular o ingresso dos estudantes no universo epistêmico, por meio da 
prática da pesquisa e do rigor científico; 

II- Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  
III- Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre 

estudantes de graduação; 
IV- Propiciar ao aluno o domínio de métodos de investigação científica;  
V- Inserir o aluno em grupos de pesquisa da instituição, promovendo a interação 

discente às atividades docentes; 
VI- Qualificar o processo de ensino, revelando a indissociabilidade entre a teoria e 

a prática; 
VII- Ampliar as possibilidades de vivência no universo acadêmico potencializando e 

qualificando as relações inter-institucionais,  estimulando a participação em 
eventos de caráter científico; 

VIII- Propiciar a integração da Graduação com a Pós-Graduação; 
IX- Qualificar o aluno para o desenvolvimento de Pesquisas na Pós-Graduação 

Lato e Stricto Sensu. 
 
Artigo 03- A inclusão do aluno no Programa de iniciação científica poderá se dar em 
três modalidades: 

I- Iniciação Científica Voluntária; 
II- Por meio de financiamento interno, com estímulo de bolsa concedida pelo 

UNAR; 
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III- Por meio de financiamento externo: bolsista do PIBIC (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica) do CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) ou outras fontes de recursos públicos ou 
privados, sob a administração direta do UNAR. 

 
Artigo 04- As atividades decorrentes das situações previstas nos incisos II e III do 
artigo anterior, do aluno bolsista são: 

I- Comprometer-se com todas as etapas de desenvolvimento e da realização dos 
projetos, sob a orientação de um professor;  

II- Testar metodologias e técnicas de pesquisa;  
III- Elaborar e testar hipóteses;  
IV- Efetuar levantamento bibliográfico;  
V- Aprender a utilizar o referencial teórico;  
VI- Realizar pesquisas em laboratório, de campo e entrevistas, quando o objeto de 

estudo o exigir;  
VII- Desenvolver uma visão crítica sobre o projeto em andamento;  
VIII- Produzir artigo científico;  
IX- Divulgar e apresentar os resultados da pesquisa na Mostra de Iniciação  

Científica e Congressos das respectivas áreas de conhecimento;  
X- Redigir relatórios parciais sobre as atividades desenvolvidas;  
XI- Disseminar os resultados de seu trabalho junto aos demais colegas, no Portal 

do UNAR e/ou em eventos e publicações. 
 

Capítulo II 
Do Orientador 

Artigo 05- Todos os projetos de iniciação científica aprovados pelos colegiados de 
cursos deverão estar sob a orientação de um professor titulado para esta finalidade. 
 
Artigo 06- Características e atribuições do orientador:  

I- Fazer parte do quadro docente da instituição, com titulação mínima de 
Mestre, e currículo cadastrado na Plataforma Lattes ou profissional/professor 
vinculado a projetos temáticos de pesquisa do UNAR;  

II- Possuir, necessariamente, a titulação de doutor para solicitação de bolsa 
externa;  

III- Professores Especialistas poderão participar de Projetos de Iniciação 
Científica como co-orientador; 

IV- Acompanhar e orientar os estudantes em todos os aspectos do 
desenvolvimento do projeto, desde a definição do problema, referencial 
teórico-metodológico, redação do Projeto de Pesquisa, etapas do seu 
desenvolvimento, até a preparação de artigos para apresentação em 
eventos de iniciação científica, quando for o caso. 

 
Capítulo III 

Do Aluno 
Artigo 07- É direto de todo aluno regularmente matriculado no UNAR participar da 
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elaboração e desenvolvimento de projetos de iniciação científica, desde que se 
submeta ao presente regulamento. 
 
Artigo 08- São deveres do aluno: 

I- Elaborar, em conformidade com o disposto pelo UNAR, projeto de pesquisa que 
esteja alinhado com os propósitos do projeto pedagógico do curso ou 
relacionados com áreas de interesses interdisciplinares definidas pelo 
professor orientador; 

II- Participar das atividades desenvolvidas ou sugeridas pelo Grupo de Pesquisa 
de seu orientador; 

III- Acatar os procedimentos de avaliação definidos pelo colegiado do curso, 
bem como as indicações do seu orientador para que os objetivos do trabalho 
seja adequadamente atingidos;  

IV- Apresentar mensalmente, ao orientador, um relatório sobre o andamento da 
pesquisa;  

V- Obedecer às exigências de agências de fomento ou de fontes de recursos, 
quanto aos prazos, metodologias e conteúdos, bem como as obrigações 
assumidas no âmbito do UNAR. 

Parágrafo único: Quando houver, por parte do aluno, o entendimento de que as 
normas deste regulamento não estão sendo cumpridas pelo orientador, ele 
poderá requerer, de forma documentada, apreciação aos seus argumentos e 
parecer do colegiado do curso. 
 

Artigo 09- As atividades de Iniciação Científica inserem-se no processo de formação 
complementar do aluno, não se configurando, em momento algum, como vínculo 
empregatício com a instituição. 
 

Capítulo IV 
Do Projeto 

Artigo 10. O Projeto de Iniciação Científica deve conter: Apresentação, justificativa, 
problema, hipótese, objetivos (Geral e Específicos), Metodologia, Cronograma, 
Orçamento, Referências bibliográficas, fontes de pesquisa e estar de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

I- Conter carta de encaminhamento do futuro orientador, com parecer favorável 
bem como declaração de seu interesse e disponibilidade para acompanhar 
as etapas do projeto.  

II- Ser enviado, à coordenação do curso, para ser analisado pelo colegiado. 
III- Uma vez aprovado pelo colegiado deverá ser cadastrado, pela coordenação 

do curso, no Núcleo de pesquisa e extensão (NUPEX);  
IV- A coordenação do NUPEX verificará a possibilidade de captação de verbas 

externas junto aos órgãos de fomento em que esta modalidade está prevista 
e encaminhará todas as providências e procedimentos necessários para 
obtenção de tais recursos; 

V- A responsabilidade sobre a qualidade do projeto, sua viabilidade e execução 
é do professor-orientador;  
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VI- Temas controversos serão objeto de discussão e aprovação pelo Conselho 
de Ética da Instituição, ou da Direção Geral e do Conselho Superior, em 
grau de recurso.  

VII- Projetos que envolvam pesquisa com seres humanos e/ou animais deverão 
ser apreciados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNAR. 

 
Artigo 11- As situação não previstas por este regulamento serão analisadas pelos 
colegiados de curso, pela coordenação do núcleo de pesquisa e extensão (NUPEX) e 
serão encaminhadas para parecer decisório do Conselho de ensino, pesquisa e 
extensão do UNAR. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


