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APRESENTAÇÃO 

 
 

É consenso que os avanços científicos e tecnológicos imprimem no 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, principalmente, das pessoas que, por motivos vários, 
encontram-se impossibilitadas de freqüentar uma rotina escolar.  

 
 O Ensino a Distância tornou-se um dispositivo eficaz para propiciar educação a 
todos que necessitam flexibilização de rotina de estudo sem, entretanto, abrir mão de 
qualidade. Trata-se de um mecanismo de propiciar a todos, indiscriminadamente, 
educação, com vistas à melhoria individual, mas que culmine em um bem para a 
sociedade, que se faz, é verdade, com homens livres, conscientes e críticos. 
 
 Para a propositura do Curso de Ciências Contábeis devem-se levar em conta os 
fenômenos da globalização e competitividade que exigem profissionais altamente 
qualificados e adequados às inovações tecnológicas e científicas que caracterizam o 
mundo contemporâneo. 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis a Distância foi estruturado 
em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da Instituição. Sua finalidade é, 
portanto, determinar objetivos e procedimentos para cumprimento da missão 
institucional; consolidar uma relação didático-pedagógica entre professor– aluno–
conhecimento, com intuito de alcançar melhor qualificação e padrão de excelência. 
Ressalte-se que o curso em questão procura acompanhar, além da visão institucional, 
a realidade frente a um novo mercado de trabalho a ser explorado: o do contador. 

 
O Curso de Graduação de Ciências Contábeis contempla um perfil profissional 

que revele responsabilidade social de seus egressos e sua atuação técnica e 
instrumental, articulada com outros ramos do saber e, portanto, com outros 
profissionais, evidenciando o domínio de habilidades e competências inter e 
multidisciplinares. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

A) Nome da Mantenedora 
Associação Educacional de Araras 

 
 

B) Base Legal da Mantenedora 
A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de 

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

C) Nome da IES 
Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR. 

 
 

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

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

E) Perfil e Missão da IES 
O Centro Universitário tem por missão promover educação de qualidade, voltada 

para sustentabilidade, numa visão integral, com vistas à inovação e ao 
desenvolvimento humano, científico e tecnológico. Tem como valores o respeito aos 
direitos humanos, aos princípios de liberdade e solidariedade humana, aos valores da 
democracia e ao meio ambiente. 

O Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, nos termos da 
Lei em vigor, é uma instituição particular de ensino superior, que tem por finalidade o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, visando a formação de 
profissionais qualificados para o mercado de trabalho, demandados por uma 
sociedade produtiva cada vez mais exigente, em sua organização econômica, social, 
política e cultural, não esquecendo a qualificação acadêmica de pesquisadores e 
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cientistas, a preservação e promoção da cultura e do bem-comum e o estímulo à 
preservação do meio ambiente. 

F) Dados socioeconômicos e socioambientais da região 
 

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

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

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

Outros aspectos relevantes são a taxa de analfabetismo, de apenas 1,2% em 
Araras, além do alto índice de egressos do ensino médio. 

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

O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da 
zona urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o 
Marimbondo. Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta de lixo domiciliar e 
hospitalar abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de entulho é 
realizada, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma 
estabelecido pelo poder público. A energia distribuída no município atende usuários 
residências, indústrias e estabelecimentos comerciais ou de serviços e toda zona rural. 
A alternativa energética disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela 
Comgás S/A para várias indústrias. No setor de comunicações, o parque industrial da 
cidade é servido por redes de fibra ótica. Toda a cidade é atendida por linhas 
telefônicas da Telefônica e da Net. Na cobertura das operadoras de telefonia móvel a 
Claro, Oi, Vivo, TIM e Transit (Telefonia Móvel Setor Corporativo) são opções à 
população. 
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Segundo o site da Prefeitura Municipal de Araras (www.araras.sp.gov.br), “a 
cidade proporciona ao munícipe 100% de asfalto na zona urbana e 100% de água 
tratada e distribuída em 42.820 ligações domicílios, indústrias, comércios, 
estabelecimentos de serviço e instituições de diversos tipos. Na rede de esgoto, 100% 
do que é produzido no município é conduzido até Estação de Tratamento de Esgoto. 
Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a remoção de 70% da matéria 
orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o tratamento primário responsável 
pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e materiais decantáveis. O 
tratamento secundário é biológico com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. 
A Estação de Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros 
quadrados e está localiza na zona leste da cidade. O município de Araras consome 
atualmente uma média de 970 milhões de litros de água por mês, e obtém 70% da 
água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão das Araras ao 
norte da área do município, constituindo seu principal manancial a Barragem Tambury 
que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a microbacia do Ribeirão 
das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a Barragem Hermínio 
Ometto”. 

 
a. Dados socioeconômicos e socioambientais da região de Anália Franco/SP 

 
O Polo EaD do UNAR localiza-se no Tatuapé, Bairro Anália Franco na cidade de São 
Paulo. Para ilustrar o potencial de demanda para a região, apresentamos algumas 
informações básicas sobre o município, na tabela que segue: 

 

 

Corroborando com os dados apresentados, cabe observar que, considerados os 
indicadores que compõem o Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS, o 
município de São Paulo se classificou, tanto em 2004 quanto em 2006 (últimos 
cálculos disponíveis) no Grupo 1, que reúne municípios com nível elevado de riqueza e 
bons níveis nos indicadores sociais. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 2009 para o Ensino Médio, 
no Estado de São Paulo, foi calculado em 3,9. Sabe-se também que a taxa de 
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escolarização líquida no ensino médio, no estado, alcançou 60% em 2009. Esses 
dados ainda não estão disponíveis para o município de São Paulo; mesmo assim, fica 
evidente que, seja no estado ou no município, e apesar da classificação no IPRS, é 
necessário grandes investimentos em políticas de formação e qualificação de 
professores, tanto para atender o progressivo aumento da população paulista e 
paulistana que frequenta o ensino médio na idade certa, quanto para avançar na 
qualidade do ensino que a elas se oferece.  

Apesar de, nos últimos anos, ter ocorrido expressivo aumento na proporção dos 
jovens matriculados no ensino superior apenas 13,9% dos jovens na idade entre 18 e 
24 anos, estão matriculados em cursos do ensino superior. Mesmo em São Paulo, 
onde esse percentual tende a ser mais alto, o valor ainda é insuficiente quando 
comparado a outros países da América Latina em estágio de desenvolvimento similar 
ao brasileiro, como é o caso do Chile em que 52% dessa população tem acesso à 
educação superior. 

Ainda analisando os dados da região na qual se situa o polo de oferta de Educação a 
Distância do UNAR, é interessante registrar que, segundo o IBGE – Síntese de 
Indicadores sociais de 2010, 65,6% da população de estudantes de 18 a 24 anos de 
idade está fazendo curso de nível superior. Esse percentual, indício do progressivo 
ajuste na relação idade/série, é mais alto que as médias Brasil (48,1) e do Sudeste 
(58,7). Não obstante, também revela um enorme público que ainda demanda por 
formação nesse segmento educacional. 

Outro dado relevante, obtido desse mesmo estudo do IBGE, indica que no estado de 
São Paulo, entre as pessoas com 25 anos ou mais de idade, a média de anos de 
estudo é 8,2. A média de anos de estudo no segmento etário que compreende as 
pessoas de 25 anos ou mais de idade, revela o status de escolaridade de uma 
sociedade, sendo que o nível de pelo menos 11 anos de estudo completos, 
equivalente ao ensino médio, é atualmente um importante indicador, pois é o nível de 
escolaridade exigido para praticamente todos os postos de trabalho no mercado 
formal. Como se constata, a média de 8,2, registrada para São Paulo fica abaixo 
desse patamar, também evidenciando expressiva demanda alijada das forças 
produtivas da sociedade. 

Inserção Regional 

O Polo UNAR está localizado no bairro Anália Franco, Zona Leste de São Paulo. A Zona 
Leste de São Paulo, onde vivem 3,8 milhões de habitantes (2008), abriga contrastes 
importantes, principalmente no que diz respeito aos níveis de renda de sua população 
e configura atualmente uma das poucas alternativas de potencial crescimento do 
município de São Paulo dadas a dimensão e as características de sua área territorial.  

A Zona Leste configura uma macro região que engloba várias das subprefeituras 
paulistanas: 
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• Penha, Ermelino Matarazzo, Itaquera e São Mateus, sendo aqui identificada a 
Zona Leste 1; 

• Itaim Paulista, Guaianases, São Miguel Paulista e Cidade Tiradentes, conjunto 
identificado como Zona Leste 2 que é a região com a menor renda per capita do 
município e 

• Mooca, Aricanduva, Vila Prudente, a região mais desenvolvida da Zona Leste, 
com melhor urbanização, verticalização e infraestrutura. 

O crescimento rápido e desordenado da Zona Leste, principalmente a partir da década 
de 70, gerou um alto adensamento populacional. Apesar de representarem parcela 
expressiva dos trabalhadores da cidade, grande parte da população tem carências em 
atendimento à saúde e a oferta de meios de transporte é ruim, o que dificulta a sua 
mobilidade, tanto na sua vida escolar quanto na profissional.  

Em maio de 2007, a Câmara Municipal de São Paulo realizou o "Seminário da Frente 
Parlamentar em Defesa da Zona Leste”, evento destinado a discutir iniciativas para 
atuação e formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da região e das 
cidades vizinhas. Um dos temas discutidos tratou da capacitação de mão-de-obra, da 
criação de incentivos para micro e pequenas empresas e da implementação de polos 
(industrial e comercial), como fatores de geração de empregos e de diminuição de 
desigualdades que podem contribuir para a inclusão social dos jovens de até 24 anos 
que vivem na zona leste. 

A figura apresentada a seguir permite visualizar a vizinhança mais próxima do UNAR e 
põe à mostra de sua área de inserção na macro região da Zona Leste de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNAR 
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A tabela seguinte, construída com dados publicados pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo1, mostra a projeção da população da vizinhança mais próxima, distribuída nas 
faixas etárias de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, para o ano 2009. Ela mostra que 
nessa vizinhança, a porção da população que inclui apenas os jovens na faixa etária 
considerada nas estatísticas oficiais da educação, o contingente populacional 
potencialmente interessante como público de instituições de ensino superior beira os 
250 000 jovens. 

Projeção Populacional  por Faixa Etária e Sexo 
Distritos Municipais Selecionados - Município de São Paulo 

Ano Base: 2009 

Distritos Total 15 a 19 anos 
20 a 24 

anos 
Água Rasa 79 248 4 560 5 214 
Aricanduva 93 240 6 408 7 192 
Artur Alvim 105 533 7 218 7 941 
Belém 36 505 2 149 2 578 
Cangaíba 150 336 10 612 11 210 
Carrão 71 974 4 495 5 138 
Ermelino Matarazzo 115 711 8 529 9 148 
Itaquera 218 675 16 804 16 800 
Moóca 63 168 3 090 3 663 
Penha 118 320 7 273 8 101 
Ponte Rasa 94 065 6 836 7 619 
São Mateus 158 148 12 133 13 206 
São Miguel  93 472 7 369 7 885 
Tatuapé 75 932 3 947 4 894 
Vila Formosa 89 945 5 678 6 545 
Vila Jacuí 165 541 13 861 13 908 
Vila Maria 107 821 7 976 8 192 
Vila Matilde 98 580 6 587 7 573 
Total 1 936 214 135 525 146 807 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SMDU - 
Departamento de Estatística e Produção de Informação/Dipro 
Elaboração: Qualitas Consultoria 

 

 

 

                                                           
1 http://www.infocidade.prefeitura.sp.gov.br, acessado em outubro de 2010. 
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Polo UNAR: Desafios e Perspectivas  

Da presente análise é oportuno registrar que a oferta de educação superior na região 
de entorno do Polo UNAR foi planejada de modo a oferecer oportunidades de 
capacitação nos segmentos da indústria, do comércio e dos serviços. Ao que tudo 
indica, a região não tem ainda uma vocação explicita e a sua população compõe um 
importante segmento da força de trabalho que atua em São Paulo. Desta forma, a 
diversidade de carreiras é oportuna, deve incluir carreiras clássicas, que permitem a 
inserção em atividades diversificadas, nas áreas de gestão, logística e controle de 
qualidade da produção, dos serviços e principalmente na área de atenção e 
atendimento a demandas de uma sociedade que está se consolidando, tem carências 
de informação e orientação e precisa ser levada em conta nos planos de um país onde 
o crescimento econômico chega antes do Desenvolvimento social.  

O Polo UNAR, tem condições de fortalecer a contribuição que já vem oferecendo 
mediante o planejamento de ações de ensino, investigação e extensão que resultem 
na efetivação do direito à cidadania dos jovens residentes na zona leste da capital, 
com a ampliação do acesso à educação superior de qualidade como forma possibilitar 
o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população dos distritos 
de seu entorno.  

As características socioeconômicas da região, aqui apresentadas ensejam a ampliação 
da oferta educacional, mas é importante salientar que ela impõe desafios, para os 
quais o UNAR, na sua missão e vocação está preparado, entre os quais o respeito à 
diversidade cultural e aos interesses dos alunos bem como a conciliação entre uma 
formação humanista e técnica, que promova o diálogo entre a ética e as exigências do 
mercado de trabalho regional e global que deverão ser levados em conta no momento 
em que se definem as metas institucionais. 

 
 

G) Breve Histórico da IES 
As atividades acadêmicas de nível superior, mantidas pela Associação 

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

A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras, criada em 1971, após 33 anos 
de ininterruptas atividades, deu origem, em 2004, ao Centro Universitário de Araras 
“Dr. Edmundo Ulson” - UNAR, credenciado pela Portaria Ministerial no. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04.  
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Usufruindo da autonomia concedida pelo novo status de instituição universitária, o 
CONSU - Conselho Universitário aprovou em 2005 a criação de cursos de bacharelado 
e licenciatura, tendo iniciado as primeiras turmas: 
 
NO ANO DE 2008 
De Bacharelado: 

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

1. Engenharia Civil 
CST: 

1. Logística 
De Licenciatura 

1. Filosofia 
2. Sociologia 

 
NO ANO DE 2014 
De Bacharelado: 

1. Engenharia Agronômica 
CST: 

1. Gestão em Recursos Humanos 
 

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

Os cursos ofertados na modalidade de EaD são: 

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

 

• de bacharelado: 
1. Administração 
2. Ciências Contábeis 
3. Teologia 
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• de Tecnologia: 
1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
2. Curso Superior de Tecnologia em Logística 

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

Atualmente, encontram-se matriculados na graduação 1.745 alunos, sendo 915 nos 
Cursos presenciais e 691 alunos nos Cursos na modalidade EaD. Na pós-graduação 
“lato sensu” modalidade EaD estão matriculados 250, que somados aos da graduação 
perfaz um total geral de 1.856 alunos matriculados. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

A) Nome do Curso 
Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 

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

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

112 – Araras/SP. 
 

Polo: Rua José Oscar Abreu Sampaio, 312 – Anália Franco – CEP: 03337-020 – 
São Paulo/SP. 
 
 

D) Justificativa para a criação do curso, com dados socioeconômicos e 
socioambientais da região 

 
A microrregião onde está localizada a cidade de Araras compreende importantes 

municípios com uma atividade industrial e de serviços bastante desenvolvida, em 
pleno crescimento da qualidade de vida e do nível sócio-educacional. A região situa-se 
dentro na macro região de Campinas, um dos principais polos do crescimento 
nacional. 

Dotada de todos os equipamentos urbanos, a cidade é considerada uma das 
melhores do país em padrão de vida, com 90% da área urbana asfaltada e 100% das 
residências atendidas por rede de água e esgoto. Localiza-se em região plana, com 
relevo suave, a 611 metros de altitude, clima quente, é área de forte e diversificada 
agricultura, com predomínio da cana-de-açúcar. O município possui cerca de 2,6 mil 
estabelecimentos comerciais, mais de 500 indústrias e 830 propriedades rurais. 

A região de Araras abarca uma série de entidades direcionadas à indústria, ao 
comércio, ao transporte, à agricultura e à prestação de serviços que mostram sua 
força e destino. Apesar de a região possuir uma universidade federal e outro centro 
universitário, somente a população escolar de Araras – clientela eventual de 
instituições de Ensino Superior – já ultrapassa a capacidade das instituições e cursos 
oferecidos. 

Destaques merecem os dados publicados pela Prefeitura Municipal de Araras 
sobre o rol de indústrias do Município, o que justifica a oferta do curso em pauta. 
 
Distritos Industriais 
 
 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 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

15 | P á g i n a  

 

 

 

 

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. 
 
Estrutura Empresarial  
 

2506 Comércios 
2157 Serviços e Autônomos 
637 Indústrias de Transformação 
235 Agropecuária, caça, pesca, extrativa vegetal 
208 Construção Civil 
12 Instituições Financeiras 
09 Indústrias extrativa mineral 
08 Hotéis 
07 Administração Pública 

 
O crescente e contínuo desenvolvimento da região demonstra a urgente 

necessidade de se encontrarem novos núcleos escolares de ensino superior, para que 
a população – jovem e adulta – aprimore seus conhecimentos gerais, científicos e 
técnicos de nível superior, participando, até mesmo, de pesquisas que possam dar o 
necessário apoio a esse desenvolvimento. 

Independente desses aspectos demográficos, outros aspectos sociológicos e, 
por que não dizer, constitucionais, fundamenta a verdadeira necessidade de novos 
investimentos na educação do ensino superior. Ninguém poderá impedir que jovens 
egressos do ensino médio que não tiveram essa  oportunidade antes – jovens e/ou 
adultos de todos os segmentos sociais – sejam atendidos, o que evitará, sem sombra 
de dúvida, transtornos de ordem política, social e econômico-financeira. 

Tendo em vista as reais necessidades de preparo das novas gerações, 
concluímos que a lacuna é clara e ainda não atingiu o nível desejado, apesar da 
enorme contribuição das instituições já existentes na região para a comunidade. 

Além disso, há que se registrar que o crescente e contínuo desenvolvimento do 
Brasil demonstra a urgente necessidade de se encontrarem novos núcleos escolares 
de ensino superior, para que a população, jovem e adulta, que por alguma razão 
esteja impedida de frequentar a rotina escolar, aprimore seus conhecimentos gerais, 
científicos e técnicos de nível superior, participando, até mesmo, de pesquisas que 
possam dar o necessário apoio a esse desenvolvimento. 

Tendo em vista as reais necessidades de preparo das novas gerações, 
concluímos que a lacuna é clara e ainda não atingiu o nível desejado, apesar da 
enorme contribuição das instituições presenciais já existentes na região para a 
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comunidade. Além disso, é justo para a cidade de Araras e seu entorno a 
contemplação de mais uma modalidade educacional. 
 
Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 

O Curso de Ciências Contábeis da UNAR foi elaborado objetivando inserir no 
mercado de trabalho os seus egressos. Dentre as possibilidades de exercício, de suas 
funções destacam-se: exercer sua profissão como autônomo ou ligado a uma 
organização; contador, auditor interno, auditor independente, controller, perito, 
auditor fiscal. 
 
 

E) Atos legais do curso 
O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria UNAR 

nº 34/2010, publicada em 07 de abril de 2010.  

 
F) Número de vagas pretendidas ou autorizadas 
De acordo com a Portaria UNAR nº 22/2015, publicada em 15/12/201516, o Curso 

de Bacharelado em Ciências Contábeis possui 30 vagas autorizadas. 
 
 

G) Conceito Preliminar de Curso – CPC – e Conceito de Curso – CC, quando 
houver 

O Curso ainda não possui este indicativo. 
 
 

H) Resultado do ENADE no último triênio, se houver 
O Curso ainda não possui este indicativo. 

 
 

I) Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, 
Medidas Cautelares e Termo de Supervisão, quando houver 

Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, 
Medidas Cautelares ou Termo de Supervisão para o curso. 
 
 

J) Turnos de funcionamento do Curso 
O Curso funciona na modalidade a distância. 

 
K) Carga horária total do curso 
O Curso tem carga horária total de 3.480 horas, distribuídas em 2.880 horas de 

atividades teórico-culturais, 400 horas de Estágio Curricular e 200 de Atividades 
Complementares. O curso contempla, ainda, a Disciplina Optativa de Libras, com 80 
horas. 

L) Tempo mínimo e máximo para integralização 
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O tempo mínimo para a integralização do curso é de 8 semestres e o máximo, 12 
semestres. 
 

M) Identificação do coordenador do curso 
O Curso está sob a coordenação do Professor Danylo Augusto Armelin. 

 
N) Perfil do Coordenador de Curso 
O Prof. Danylo Augusto Armelin é Bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR (2016), Bacharel em 
Administração de Empresas - Gestão Estratégica pelas Faculdades Integradas 
Claretianas (2004) e Bacharel em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba 
(2001). Possui Especialização em Gestão em Educação a Distância (2012), 
Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior e Metodologia (2010) e 
MBA em Gestão de Pessoas (cursando), todas pela Universidade Anhanguera-Uniderp. 
Atualmente, é aluno regular do Mestrado em Administração da Universidade Metodista 
de Piracicaba. 

Atuou como analista de Marketing e Inteligência de Mercado, Gerente de Marketing 
em grandes empresas do setor sucroenergético, atuou como consultor empresarial em 
órgão público - APLA - Arranjo Produtivo Local do Álcool de Piracicaba/SP, 
gerenciando equipes na área estratégica, comunicação e contábil. Possui experiência 
na modalidade de ensino a distância de mais de 04 anos. Possui experiência 
profissional de 04 anos e de Magistério Superior de 07 anos, além de experiência em 
Gestão acadêmica superior a 05 anos. 

 
O) Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem 

interrupção dos integrantes do NDE 
O NDE do Curso é composto por 5 docentes, 80% possuem titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são contratados em 
regime de trabalho de tempo parcial ou integral sendo, 40% em regime integral. O 
tempo médio de permanência no NDE, sem interrupção, é de 2 anos. 

 
Docente Titulação Regime de Trabalho 

Wdson de Oliveira Mestre Integral 
Danylo Augusto Armelin Especialista Parcial 
Sebastião Donizeti Bazon Mestre Integral 
Ivan Carlos Zampin Doutor Parcial 
Wlamir José Paschoalino Mestre Parcial 
 

P) Tempo médio de permanência do corpo docente no curso 
O tempo médio de permanência docente no Curso é de 4,3 anos. 
 
 
Q) Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira, quando houver 
O Curso não possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira 
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R) Relação de convênios vigentes do curso com outras instituições 
O UNAR possui convênios e parcerias com várias instituições, quais sejam:  

Agentes Integradores de Estágio 
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 
CIN – Centro de Integração de Estudantes 
CEINEE – Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes 
EDUCARE – Educação, Trabalho e Cidadania 
ICAE – Instituto Coroados de Aprendizagem e Estágio 
IEL – Instituto Euvaldo Lodi São Paulo 
IEL – Instituto Euvaldo Lodi Paraná 
 

Prefeituras Municipais 
Prefeitura Municipal de Americana 
Prefeitura Municipal de Araras 
Prefeitura Municipal de Araçariguama 
Prefeitura Municipal de Paulínia 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 
 

Instituições Públicas 
 Governo do Estado de São Paulo – programa Escola da Família 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
Fundação Educativa e Cultural de Araras 
Ordem dos Advogados do Brasil – Araras/SP 
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – CEJUSC 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 

Empresas Privadas 
Banco Santander S/A 
Caterpillar Brasil Ltda 
Iochpe Maxon S.A. (Fumagalli) 
Lastro RDV Corretora de Seguros Ltda 
Movelar Marcenaria 
Nestlé Brasil Ltda 
MG Empreiteira e Construtora Ltda 

 
Outras IES 

Universidade de São Paulo 
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Universidade de Algarve – Portugal (Internacional) 
 
 
 
DIMENSÃO 1. Organização Didático-Pedagógica 

 
1.1. Contexto Educacional  

 
O Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis visa formar contadores que 

possam atuam tanto no âmbito público quanto privado, a fim de gerir as organizações 
e promover a aplicação das técnicas contábeis, de acordo com as normativas do 
Conselho Federal de Contabilidade, atuando e compreendendo assim cenários de 
mercado e as práticas contábeis. Além das competências técnicas o curso busca 
estimular o diálogo, raciocínio, trabalho em equipe e liderança. 
 

O Currículo de Ciências Contábeis, de acordo com as Diretrizes Curriculares, 
contempla os conteúdos: de Formação Básica (estudos relacionados com outras áreas 
do conhecimento), de Formação Profissional (estudos específicos atinentes às Teorias 
da Contabilidade) e de Formação teórico-prática (estudos complementares). 
 

Neste contexto, a missão do Curso de Ciências Contábeis é capacitar os 
Contadores com sólidos conhecimentos técnicos e humanísticos, preparando-os para a 
atuação no mercado de trabalho.  
 

O Curso de Ciências Contábeis da UNAR foi concebido com vistas a formar 
profissionais capacitados e habilitados para o exercício de suas funções, munidos de 
espírito crítico, reflexivo e comprometidos com disseminação de valores voltados para 
o desenvolvimento das empresas e com o avanço da sociedade. 
 

O que se pretende com o curso é que seu egresso contribua, nas empresas, no 
tocante a aspectos organizacionais internos e competitivos, considerando aspectos da 
conjuntura econômica, nacional e internacional. 

Segundo o IBGE, no ano de 2009, o Brasil contava com mais de 5 milhões de 
empresas formalmente constituídas, com predomínio da região Sudeste, que 
concentrava 52% do total de empresas, seguida da região Sul com 22% de 
participação, do Nordeste, com 16% do total, do Centro-Oeste com 7% e do Norte, 
com 3% de participação. 

 
Além de contribuir para suprir a necessidade de profissionais contadores, o 

Curso de Ciências Contábeis do UNAR foi concebido de modo a se integrar ao 
desenvolvimento econômico, político, cultural, ambiental e social dos locais de oferta 
– Araras e São Miguel Paulista. 

O UNAR optou pela oferta do curso na metodologia de ensino a Distância, pelo 
fato desta modalidade contemplar, principalmente, pessoas que necessitam 
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flexibilização de rotina de estudo e por permitir que a comunicação e a construção do 
conhecimento entre usuários ocorram em locais e tempos distintos. 

 
 
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 

A elaboração deste projeto pedagógico levou em consideração, além da 
Resolução CNE/CES 10/2004, publicada no DOU de 28/12/2004, que Estabelece as 
Diretrizes Curriculares para o curso de Ciências Contábeis, 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 de Bacharelado em Ciências 
Contábeis, na modalidade EAD. 

Por isso, a meta é um ensino calcado na ação-reflexão-ação; um ensino 
contextualizado e que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; 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 do mundo, reconhecendo e 
valorizando os elementos da identidade local e regional em que se insere e 
construindo uma identidade profissional que o conduza a uma prática ética, 
responsável, orientada pelo princípio da alteridade e comprometida com a 
transformação social. 

 

1.3. Objetivos do Curso 

Objetivos Gerais 
• Formar um profissional que compreenda o processo contábil gerencial 

moderno, adequando-se à velocidade tecnológica e das modificações da 
legislação contábil da atualidade. 

• Desenvolver os alunos, unindo a teoria e prática, a fim de desenvolver o 
discernimento e a competência para cargos de gestão e liderança, no âmbito 
tático da Organização, sendo parte efetiva no processo de decisão. 

• Formar profissionais éticos e capazes de contribuir para o desenvolvimento 
sócioeconômico da região em nível nacional e internacional, visando à 
integração com os países e blocos estrangeiros, por meio da aplicação e 
aprimoramento dos princípios contábeis internacionais e da unificação dos seus 
processos. 
 
 

Objetivos Específicos 
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• Propiciar ao aluno a compreensão das normas e dos princípios contábeis de 
maneira sistêmica. 

• Dotar o aluno de raciocínio lógico, crítico e analítico para a solução de 
problemas de natureza contábil. 

• Desenvolver as competências para elaboração, interpretação, análise e 
aplicação das demonstrações financeiras. 

• Desenvolver habilidades para o uso dos instrumentos contábeis atrelados a 
gestão estratégica da empresa. 

• Despertar a capacidade empreendedora e sua aplicação também no âmbito 
interno (empreendedor corporativo) 

• Propiciar condições para o desenvolvimento de um senso ético e social. 
• Incentivar o profissional na busca do aperfeiçoamento quanto a prática contábil. 
• Desenvolver a capacidade de comunicação e liderança, dotando-o de 

habilidades que promovam o trabalho em equipe e liderança dos times. 
 

 
1.4.Perfil Profissional do Egresso 
 
O egresso deve apresentar um perfil caracterizado por: 

• Conhecimentos e habilidades permita ao profissional de contabilidade atuar nos 
vários segmentos da profissão, tendo sólida formação; 

• Visão holística e sistêmica da ciência contábil; 
• Sólida formação básica, profissional e teórico prática; 
• Capacidade de utilização adequada da terminologia e da linguagem contábil; 
• Capacidade de aplicação e atualização da legislação contábil; 
• Comportamento empreendedor e inovador, dotado de iniciativa e capacidade 

de liderança; 
• Capacidade para o exercício de suas responsabilidades com domínio das 

funções contábeis, atuariais e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais e governamentais; 

• Aptidão para combinar raciocínio de caráter abstrato, aptidão numérico-
analítica e sociabilidade com um grande senso ético; 

• Aptidão para enfrentar os avanços tecnológicos e os movimentos advindos das 
exigências e competências do ambiente político, econômico e social. 

 
Competências e habilidades 

Os objetivos e o perfil desejado do profissional culminam para as seguintes 
competências e habilidades para: 
• Reconhecer e avaliar problemas sócio-ambientais existentes nos processos 

produtivos; Exercer gestão participativa; 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

22 | P á g i n a  

 

 

 

 

• Praticar comunicação e expressão corretas nos documentos técnicos; 
• Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

de gestão; 
• Compreender o todo organizacional e suas partes de maneira sistêmica e 

interdisciplinar; 
• Desenvolver o raciocínio de maneira lógica, crítica e numérico-analítica; 
• Empreender, criar e inovar frente aos problemas inerentes a área; 
• Compreender e utilizar modelos inovadores peculiares da área contábil; 
• Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares no sentido da captação de dados, 

geração e extensão de informações contábeis. 
 

 
Ambientes de Atuação 

O Contador pode atuar nas organizações públicas e privadas, por meio de empresa 
própria ou pela prestação de consultoria. 

 

1.20. Estrutura Curricular 

O Curso de Ciências Contábeis do UNAR pauta-se na legislação superior e 
orientações teóricas presentes nas diretrizes curriculares nacionais para o curso. 
Dessa maneira, os conteúdos foram fixados, considerando-se as premissas básicas e 
complementares da área de Ciências Contábeis.  

De maneira geral, a flexibilização curricular prevista neste projeto pedagógico 
procura assegurar um curso que seja uma etapa inicial formação. Uma formação 
integrada à realidade social, que promova a articulação entre teoria e prática e a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

O UNAR compreende flexibilização curricular como uma nova relação de 
aprendizagem, articulada à investigação como: 

• Nova relação entre professor/tutor e aluno, determinada pelo movimento 
dialógico e dinâmico oportunizado pelas tecnologias da informação; 

• Avaliação processual – Entendendo a avaliação como dimensão imprescindível 
para a percepção dos processos e aprimoramento das práticas educativas e 
canal para atingir os propósitos anunciados neste projeto, a flexibilização exige 
um controle e um acompanhamento contínuo pelos professores, tutores e, 
sobretudo, pelo Colegiado de Curso; 

• Visão do currículo como conjunto amplo, de diálogo inter e transdisciplinar, de 
atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo. 
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Para ter perspectiva interdisciplinar, contempla-se a horizontalidade, aliando 
disciplinas do mesmo semestre e a verticalidade, cuja tônica é a articulação entre 
disciplinas de semestres diferentes.  

Os condicionantes legais foram igualmente considerados na organização 
curricular. Para tanto, o NDE analisou, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso, a Resolução CNE/CP nº 01/2004 e a Resolução CNE/CP nº 01/2012 e como 
forma da atender o disposto nestes dispositivos legais indicou a inclusão na matriz 
curricular do componente “Sociologia”, cujo foco dos estudos está embasado nos 
conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura, processos de socialização, 
perspectivas da inclusão educacional e cultural, direitos humanos e as facetas da 
exclusão social.  
 Objeto de atenção também foi a resolução CNE/CP 2/2012, que resultou no 
componente curricular “Meio ambiente e sustentabilidade”, que trata conceitos de 
Ecologia, meio ambiente, crise ambiental, movimento ecológico, eco desenvolvimento, 
desenvolvimento sustentável e políticas ambientais. 

 

Semestre Nome da disciplina no currículo 
Carga 

horária 
1 Atividades Complementares I 50 
1 Contabilidade Básica 80 
1 Direito Público e Privado 80 
1 Leitura e Produção Crítica Textual 80 
1 Projeto Integrador I 80 
1 Teoria Geral da Administração 80 
2 Atividades Complementares II 50 
2 Fundamentos de Marketing 80 
2 Gestão de Pessoas 80 
2 Logística Empresarial 80 
2 Projeto Integrador II 80 
2 Sociologia 80 
3 Atividades Complementares III 50 
3 Matemática Financeira 80 
3 Meio Ambiente e Sustentabilidade 80 
3 Probabilidade e Estatística 80 
3 Projeto Integrador III 80 
3 Teoria da Contabilidade 80 
4 Atividades Complementares IV 50 
4 Contabilidade Intermediária 80 
4 Demonstrações Contábeis 80 
4 Empreendedorismo 80 
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4 Ética e Legislação Profissional 80 
4 Projeto Integrador IV 80 
5 Contabilidade Gerencial 80 
5 Direito e Legislação Tributária 80 
5 Estágio I 100 
5 Gestão Estratégica de Custos 80 
5 Projeto Integrador V 80 
6 Controladoria e Auditoria 80 
6 Estágio II 100 
6 Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 80 
6 Projeto Integrador VI 80 
6 Psicologia 80 
7 Direito Empresarial 80 
7 Economia 80 
7 Estágio III 100 
7 Orçamento Empresarial 80 
7 Projeto Integrador VII 80 
8 Contabilidade Governamental e Tributária 80 

8 
Contabilidade Societária e Contabilidade de 
Agronegócio 80 

8 Estágio IV 100 

8 
LIBRAS: Linguagem Brasileira de Sinais 
(Optativa) 80 

8 Perícia Contábil e Arbitragem 80 
8 Projeto Integrador VIII 80 

 

Resumo da Carga Horária  
Descrição Horas 
Atividades Teórico-práticas no ambiente virtual de aprendizagem 2.880 
Atividades Complementares    200 
Estágio Supervisionado    400 

 3.480 
 

TOTAL DO CURSO 3.480 
Disciplina Optativa – LIBRAS 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO COM OPTATIVA 3.560 
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Ementas e Bibliografia 

1º semestre 
 

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

 
� Contabilidade Básica 

Ementa 
Introdução à Contabilidade; Patrimônio; Balanço Patrimonial; Contabilidade por 
Balanços Sucessivos; Demonstração do Resultado do Exercício; Plano de Contas; 
Contabilização das Contas – Débito e Crédito; Balancete de Verificação; Apuração do 
Resultado do Exercício (ARE). 
 
Bibliografia Básica 
AZEVEDO, O. R. Comentários às novas regras contábeis brasileira. SP: 
IOB,2010. 
MARION,  J. C. Contabilidade Básica. SP:  Atlas, 2010. 
MARION, J.C.. Contabilidade Empresarial. SP: Atlas, 2009. 

 
Bibliografia Complementar 
IUDÍCIBUS, S. E MARION, J.C. Manual de contabilidade para não contadores. 
SP: Atlas, 2009 
LEITE, H. Contabilidade para administradores.  SP: Atlas, 2008. 
MARION, J.C.. Análise das demonstrações financeiras – contabilidade 
empresarial. SP:Atlas, 2009. 
MOURA, O. R. Contabilidade geral fácil. SP: Saraiva 2010. 
PADOVEZE, C.L. Manual de contabilidade básica: uma introdução à prática 
contábil. SP: Atlas, 2012. 
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� Direito Público e Privado 
Ementa 
Noções de Direito em geral. Estado e suas formas. Governo e seus sistemas. 
Diferença de direito Público e Privado. Noções de Direito Constitucional. Direitos e 
Garantias Fundamentais. Noções de Direito Penal. Noções de Direito Civil. Noções de 
Direito do Consumidor. Contratos Mercantis. Direito tributário 
 
 
Bibliografia Básica 
ARAÚJO, L.A D. E NUNES JR., VOL.S  Curso  de direito constitucional.  SP: 
Saraiva, 2009. 
DI PIETRO, M.S.Z.  Direito administrativo.    SP: Atlas, 2014. 
FERRAZ,T. S.  Introdução ao estudo do direito.   SP:Atlas,2012. 

 
Bibliografia Complementar 
GONÇALVES, C. R.. Direito Civil Brasileiro. SP: Saraiva 2009. Vol. 1. 
MAMEDE, G. Manual de Direito empresarial.  SP: Atlas, 2012. 
FILOMENO,J.G.  Manual do Direito do consumidor.  AP: Atlas, 2012. 
PINHO, R. R. e NASCIMENTO, A. M.  Instituições de Direito Publico e Privado. SP: 
Atlas, 1997.   
HARADA, K. Direito Financeiro e Tributário. SP: Atlas,2014 
 
 

� Leitura e Produção Crítica Textual 
Ementa 
Fundamentos da expressão escrita. Linguagem Verbal e não verbal. Linguagem 
denotativa e conotativa. Fundamentos da expressão escrita. A importância da leitura 
para entender o mundo. Texto e discurso. Gêneros textuais. 
 
 
Bibliografia Básica 
BECHARA, E.  Moderna gramática portuguesa.  SP:Nova Fronteira, 2009. 
FIORIN, J. L.  E SAVIOLI, F. P.  Lições de texto: leitura e redação.   SP: Ática,2002 
KOCH, I.V e TRAVAGLIA, L .C.  A Coerência textual.   SP:Contexto, 2007 
 
 
Bibliografia Complementar 
GOLD, M. Redação empresarial. SP: Makron Books, 2000. 
MACHADO NETO, O. Competência em comunicação organizacional escrita. RJ: 
Qualymark, 2003. 
NASSAR, R. e FIGUEIREDO, R.  O que é comunicação empresarial. SP: Brasiliene, 
2008. 
PIMENTA, M. A. Comunicação Empresarial, SP: Alínea Editora, 2005. 
TEIXEIRA, L.. Comunicação na empresa. RJ: FGV, 2009. 
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� Projeto Integrador I 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 1º semestre (Contabilidade Básica, Direito Público e Privado, 
Leitura e Produção Crítica Textual e Teoria Geral da Administração). 
 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
 

� Teoria Geral da Administração 
Ementa 
A Administração e suas perspectivas; Antecedentes Históricos da Administração; 
Administração Científica; Teoria Clássica da Administração; Teoria das Relações 
Humanas; Decorrências da Teoria das Relações Humanas; Teoria Neoclássica da 
Administração; Decorrências da Teoria Neoclássica: tipos de organização. 
 
 
Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, I. Introdução á teoria geral da administração. SP: Elsevier: 
Campus, 2011 
KWASNICKA, E.L. Teoria geral da administração: uma síntese. SP: Atlas, 2011. 
MAXIMILIANO, A. C. Teoria geral da administração. SP: Atlas, 2010. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BATEMAN, T. S. Administração: novo cenário competitivo. SP: Atlas, 2006. 
FRANCISCO FILHO, G.; SILVA, F. G.. Teorias da administração geral. Campinas: 
Alínea, 2006. 
MONTANA, P.J.C.; BRUCE, H. Administração. SP: Saraiva. 2010. 
MOTTA, F. Teoria geral da administração. SP: Pioneira Thompson Learning, 2006. 
TAYLOR, F. W. Princípios da Administração Científica. SP: Atlas, 2010. 
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2º semestre 
 

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

 
� Fundamentos de Marketing 

Ementa: Processo de Comunicação/ identificação. Gerenciamento da Comunicação 
Integrada de Marketing. Elaboração da Mensagem/ relações dos canais de 
Comunicações. Orçamento da Comunicação de Marketing. Decisão do Mix de 
comunicação e mensuração dos resultados. Fatores do Mix de comunicação. Decisão 
sobre a mídia e avaliação de sua eficácia. Promoção de Vendas. 

 
Bibliografia Básica 
KOTLER, P. Administração de Marketing. SP: Campus, 2008. 
SHIRAISHI, G. Administração de marketing. RJ: Pearson Brasil, 2012. 
TEIXEIRA, R. F.; CHI, B.T.; MADRUGA, R. P.e SIMÕES, M. L. Administração de 
marketing no mundo contemporâneo.   RJ: FGV, 2011. 
 

Bibliografia Complementar 
BATESON, J.E. G. Princípios marketing de serviços. SP: Bookman, 2011.  
CHURCHILL Jr., G. e Peter, J. Marketing: criando valores para os clientes.  SP: 
Saraiva, 2010.  
GABRIEL, M. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. SP: 
Novatec, 2010. 
GUISSONI, L. A. NEVES M. Comunicação Integrada de marketing baseada em 
valor. SP: Atlas. 2011. 
LAS CASAS, A. Marketing. SP: Atlas, 2009.  
 
 

� Gestão de Pessoas 
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Ementa: Administração de Gestão de RH hoje. Gestão de RH em um ambiente 
dinâmico e competitivo. Planejamento estratégico de RH. ARH: aplicando pessoas: 
orientação de pessoas; modelagem de cargos e avaliação do desempenho humano. 
ARH: recompensando pessoas: remuneração; programas de incentivos e benefícios e 
serviços. ARH: desenvolvendo pessoas: treinamento e desenvolvimento de pessoas e 
organizações. ARH: mantendo pessoas: relações com os empregados; higiene, 
segurança e qualidade de vida no trabalho. ARH: monitorando pessoas: bancos de 
dados e sistemas de informações de RH.O futuro da gestão de pessoas. 

 
Bibliografia Básica 
BERGAMINI, C.W.  Avaliação de desempenho humano na empresa. SP: Atlas, 
2012. 
CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos.  
SP: Manole, 2010. 
MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao 
estratégico.  SP: Saraiva, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
ADAIR, J. Liderança e motivação: a regra do meio a meio e os oito princípios 
fundamentais para motivar as pessoas. SP: Clio Ed., 2010. 
DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. SP: 
Cengage Learning, 2010. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. SP: 
Atlas, 2012.   
MINICUCCI, A. Psicologia aplicada à administração. SP: Atlas, 2011. 
NOBRE, T. L. Motivação: recursos humanos na atualidade. Curitiba: Juruá, 2011. 
 
 

� 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 
ARBACHE, F. S. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.  RJ: FGV, 
2011.  
BALLOU, R. H. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 
suprimento. SP: Atlas, 2010.  
CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. SP: 
Learning, 2009. 
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Bibliografia Complementar 
BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia 
de suprimento. SP: Atlas, 2010. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. SP: Atlas, 
2009.  
FIGUEIREDO, K.F; FLELURY, P.F. E WANKE, P (orgs)  Logística e gerenciamento da 
cadeia  de suprimentos. SP: Atlas, 2010. 
FLEURY, P. F. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. SP: Atlas, 2009.  
NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. RJ: 
Campus, 2007 
 
 

� Projeto Integrador II 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 2º semestre (Fundamentos de Marketing, Gestão de Pessoas, 
Logística Empresarial e Sociologia). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
 

� Sociologia 
Ementa: Conceitos de classe, gênero, raça-etnia, geração e cultura. Processos de 
socialização no mundo contemporâneo e na sociedade brasileira. Relações étnico-
raciais na sociedade brasileira. Inserção histórico-cultural das populações afro-
brasileira, indígena e outras populações na sociedade brasileira. As perspectivas da 
inclusão educacional e cultural. Grupos minoritários e formas de inserção na 
sociedade. Direitos Humanos e as facetas da exclusão social. Educação para a 
mudança e a transformação social. Reconhecimento e valorização das diferenças e das 
diversidades. 
 
Bibliografia Básica 
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna, 2005.  
DALLARI, D.A. Direitos humanos e cidadania.  SP: Moderna, 2009. 
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem. São Paulo: Vozes, 1999. 
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Bibliografia Complementar 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. SP: Paz e Terra, vol. 1, 2002 
COMPARATO, F.K. A Afirmação histórica dos direitos humanos. SP: Saraiva, 
2008. 
SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das raças. SP: Cia. das Letras, 1993.  
SORJ, B. Brasil @ povo.com – A luta contra a desigualdade na sociedade da 
informação. RJ: Zahar, 2003. 
TOMAZI, N. D. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 
 
3º semestre 
 

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

 
� Matemática Financeira 

Ementa 
Fundamentos da matemática financeira; A calculadora financeira HP12c; Juros 
Simples; Desconto Simples; Juros Compostos; Equivalência de Capitais a Juros 
Compostos; Estudo de Taxas; Sequencia de pagamentos; Amortização de 
empréstimos; Introdução a Análise de Investimentos 
 
Bibliografia Básica 
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. SP: Atlas, 2011. 
HOJI, M. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. SP: Atlas, 2010.  
SILVA, A.L.C. Matemática financeira aplicada. SP: Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
DE FRANCISCO, W.  Matemática financeira. SP: Atlas, 1994. 
PENIDO, E.  Matemática financeira essencial. SP: Atlas, 2008.  
MATHIAS,W.F. e GOMES, J.M.  Matemática financeira. SP: Atlas, 2010.  
SAMANEZ, C.P. Matemática financeira.  SP: Person Prentice Hall, 2010.  
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. SP: Atlas, 2010. 
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� Meio 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. A preservação e o conhecimento da sociobiodiversidade 
e da sustentabilidade da vida na Terra. 
 
Bibliografia Básica 
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, métodos e 
instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2007.  
GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. (orgs) A questão ambiental. R.J: Bertand do Brasil, 
2003. 
VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 
 
Bibliografia Complementar 
AB”SÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil.   SP: Ateliê Ed.,2011;. 
COSTA, M. C. C. Sociologia - introdução à ciência da sociedade. SP: Moderna, 1991. 
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas, SP: Gaia, 2000. 
DREW, D. Processos interativos homem- meio ambiente.  RJ: Bertrand,2005. 
SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP: Oficina de textos, 2008 
 
 

� Probabilidade e Estatística 
Ementa 
Introdução. Distribuição de frequências. Medidas descritivas. Análise combinatória. 
Distribuição de probabilidade. Correlação e Regressão. Cálculo das Probabilidades. 
Variável aleatória. Modelos de distribuições discretas de probabilidade. Modelos de 
distribuições contínuas de probabilidade. Intervalo de confiança e testes de hipóteses. 
 
Bibliografia Básica 
BUSSAB, W. O e MORETIN.  Estatística básica.  SP: Saraiva, 2010.   
CRESPO, A. A.  Estatística fácil.  SP: Saraiva, 2009.  
FONSECA, J. S.; MARTINS, G. de A.  Estatística aplicada.  SP: Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
COSTA, N. C. A. da. Lógica indutiva e probabilidade.  SP: Hucitec, 2008.  
DOWNING, D. e Clark, J.  Estatística aplicada.   SP:Saraiva, 2009.  
LARSON,Ron e FARBER,Betsy.  Estatística aplicada.   SP:Pearson, 2010. 
MAGALHES, M.N., LIMA, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. SP: Edusp. 
2009. 
SPiEGEL, M.R.  Probabilidade e estatística. SP: Pearson, 2004. 
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� Projeto Integrador III 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 3º semestre (Matemática Financeira, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade, Probabilidade e Estatística e teoria da Contabilidade). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
 

� Teoria da Contabilidade 
Ementa 
Pensamento contábil: primórdios, evolução e contemporaneidade; evolução do 
conceito e dos procedimentos contábeis nos continentes: europeu, americano, latino-
americano, no Brasil e em Rondônia; perspectivas e estado da arte das Ciências 
Contábeis. 

 
Bibliografia Básica 
COELHO, C. U. F. e LINS, L.S.  Teoria da contabilidade; abordagem contextual, 
histórica e gerencial.  SP: Atlas, 2010. 
HENDRIKSEN, e  BREDA, M.F.  Teoria da contabilidade.  SP:  Atlas, 2012. 
NIYAMA, J. K. E SILVA, C.A.T.  Teoria da contabilidade.   SP: Atlas, 2011. 
Bibliografia Complementar 
IUDICIBUS, S. e MARION, J. C. Introdução à teoria da contabilidade. SP: Atlas, 
2009.  
IUDICIBUS,S.  Teoria avançada de contabilidade.  SP: Atlas, 2012 
LEITE, H.   Contabilidade para administradores. SP: Atlas, 2011. 
MOURA, O. R. Contabilidade básica fácil. SP: Saraiva 2012. 
PADOVEZE, C.L. Manual de contabilidade básica.  SP: Atlas, 2009. 
 
 
4º semestre 
 

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

 
 

� Contabilidade Intermediária 
Ementa 
Princípios Fundamentais de Contabilidade: revisão. Avaliação de investimentos: 
Temporários e Permanentes. Ativo Permanente: Conceito, Avaliação, Classificação, 
Equivalência Patrimonial e Reavaliação. Depreciação, Amortização e Exaustão. 
Resultado de Exercícios Futuros. Patrimônio Líquido: Configurações do Capital, 
Reservas, Lucros Acumulados e Ajustes de Exercícios Anteriores. Correção Monetária 
de Balanço: Introdução.  
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, M. C. Contabilidade intermediária.  SP: Atlas, 2010. 
AZEVEDO,O.  Comentários  às novas regras contábeis. SP:IOB, 2012 
MARION, J. C.; IUDÍCIBUS, S. Contabilidade comercial. SP: Atlas, 2010. 
 

Bibliografia Complementar 
FIPECAFI. Manual de contabilidade societária. SP: Ed Atlas, 2010. 
MARION.J.C. Contabilidade empresarial.  SP: Atlas, 2012. 
NEVES, S. das; VICECONTI, P. E. V. Contabilidade básica.  SP: Saraiva, 2012. 
PADOVESE, C.L. Manual de Contabilidade básica: contabilidade introdutória e 
intermediária. SP: Atlas, 2011. 
SANTOS, J.L.; MATSUMURA, J.P. e SCHMIDT, P. Contabilidade Intermediária: 
atualizada pela Lei n° 11.941/09 e pelas normas do CPC. 
 
 

� Demonstrações Contábeis 
Ementa 
Coeficiente, índices e quocientes. Análise vertical e horizontal. Análise da estrutura de 
capitais, liquidez e solvência de atividade ou rotação, da rentabilidade e de 
produtividade. Análise da Demonstração do fluxo de caixa, e da DOAR como 
instrumento auxiliar. Elaboração de parecer. Vantagens da análise das demonstrações 
financeiras com correção integral. Diagnósticos econômicos e financeiros.  
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Bibliografia Básica 
MARION, J. C. Contabilidade empresarial.  SP: Atlas, 2005. 
MARION, J.C. (org.) Normas e práticas contábeis.  SP: Atlas, 2012. 
NEVES, Silvério as. VISCONTI, Paulo E. V. Contabilidade avançada e Análise das 
Demonstrações Financeiras. SP: Frase Editora, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
Manual de contabilidade IFRS/CPC; adoção inicial e ativos intangíveis.  SP: 
Saint Paul, 2010. 
Manual de contabilidade IFRS/CPC; apresentação das demonstrações 
financeiras anuais e intermediárias e dos fluxos de caixa e informações por 
segmento.   SP: Saint Paul, 2011. 
Manual  de contabilidade IFRS/CPC; demonstrações financeiras 
consolidadas.   SP: Saint Paul, 2011 
EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/ USP. Contabilidade Introdutória. SP:Atlas 
2010. 
SANTI FILHO, A. e OLINQUEVITCH, J. L. Análise de balanços para controle 
gerencial. SP: Atlas, 2009 
 
 

� Empreendedorismo 
Ementa: Processo Empreendedor; Busca de Oportunidades; Perfil Empreendedor; 
Análise de Mercado; Ciclo de Criação de uma Empresa; Plano de Negócios. 

Bibliografia Básica 
DORNELAS, J.C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. SP: 
Elsevier, 2008. 
DORNELAS, J.C.et elii Planos de negócios que dão certo: um guia para pequenas 
empresas. RJ: Elsevier, 2008. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. SP: Pioneira, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão. SP: Atlas, 2011. 
CHER, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. RJ: Elvesier, 
2008. 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 
RJ: Saraiva 2008. 
LOPES, R. M. A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. RJ: 
Elvesier, 2010. 
SABBAG, P. Y. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. SP: Saraiva, 
2009. 
 

� Ética e Legislação Profissional 
Ementa 
As relações éticas da empresa com seus stake holders (acionistas, fornecedores, 
funcionários, comunidade e clientes). A relação da ética com a responsabilidade social 
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da organização. O papel do gestor na conduta ética das organizações. Processos, 
Infrações e Penalidades; Responsabilidade Civil, Criminal, Fiscal e Social. 
 
Bibliografia Básica 
CHAUI, M. H.  Convite a filosofia. SP: Ática, 2008. 
LOPES DE SÁ, A.. Ética Profissional.  S P: Atlas, 2009 
LEISINGER, K.M  Ética empresarial.  SP: Vozes, 2001 
 
Bibliografia Complementar 
ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social. SP: Saraiva, 2009 
NALINI, J. R. Ética geral e profissional. SP: RT, 2008. 
SROUR, R. H.  Casos de ética empresarial. RJ: Campus, 2012. 
PARISI, C. e MEGLIORINI, E.  Contabilidade gerencial. SP: Atlas, 2011. 
PASSOS,E.  Ética nas organizações. SP: Atlas, 2012 
 
 

� Projeto Integrador IV 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 4º semestre (Contabilidade Intermediária, Demonstrações 
Contábeis, Empreendedorismo, Ética e Legislação Profissional). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do 
semestre. 
 
 
5º semestre 
 

� Contabilidade Gerencial 
Ementa: Grupos de contas do Balanço Patrimonial e D.R. E; Critérios de avaliação de 
estoques; Técnicas de análise e interpretação dos relatórios contábeis; introdução a 
contabilidade de custos;   sistemas de custos; custeio por absorção; custo por ordem 
e processo contínuo; custo padrão; custos para decisão sobre determinação de preços 
e ponto de equilíbrio. 
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Bibliografia Básica 
MARION,  J..C. Contabilidade Básica. SP: Atlas, 2010. 
MARION.J.C.. Contabilidade empresarial.. SP: Atlas, 2012 
PARISI, C. e  MEGLIORINI, E.  Contabilidade gerencial.   SP: Atlas, 2011. 
 

Bibliografia Complementar 
AZEVEDO,O.  Comentários  às novas regras contábeis.   SP:IOB, 2012. 
CREPALDI, S.A.  Contabilidade gerencial.   SP: Atlas, 2012. 
LEITE, H.   Contabilidade para administradores. SP: Atlas, 2011. 
MOURA, O. R. Contabilidade geral fácil.  SP: Saraiva 2012. 
PADOVEZE, C.L. Contabilidade gerencial.  SP: Atlas, 2010 
 

� Direito e Legislação Tributária 
Ementa: 
Os princípios constitucionais tributários. O sistema tributário nacional. Imposto de 
renda das pessoas jurídicas. Imposto sobre a renda e proventos das pessoas físicas.  
 
Bibliografia Básica 
AMARO,L. Direito tributário brasileiro. SP: Saraiva, 2011. 
AZEVEDO,O.  Comentários às novas regras contábeis.   SP:IOB,2012. 
HARADA, K  Direito financeiro e tributário.  SP: Atlas. 2009 
Bibliografia Complementar 
BORGES, H.B.  Planejamento tributário IPI, ICMS,ISS e IR.   SP: Atlas,2012. 
BREGALDA,  G.  Direito financeiro e econômico. SP: Saraiva, 2011.    
CHAVES,F.C.  Planejamento tributário  na prática. SP: Atlas, 2012. 
FONSECA,J. B. L.  Direito econômico.  SP: Forense, 2004. 
MARTINS FILHO, I.G. da S.  Curso de direito tributário. SP: Saraiva, 2009. 
 
 

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

Bibliografia Básica 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será pertinente à área observada pelo aluno. 
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� Gestão Estratégica de Custos 
Ementa 
Conceitos centrais de preço e custo. Classificação e nomenclatura. Custos fixos e 
variáveis. Tipos de custeio. Relações entre preço e custo. Fatores que afetam a 
estratégia de preço. Métodos de precificação. A influência do preço no composto 
mercadológico e na performance da organização. 
 
Bibliografia Básica 
FREZATTI, F. et elii  Controle gerencial; uma abordagem da contabilidade no 
contexto econômico, comportamental e sociológico.   SP; Atlas, 2009. 
MARTINS, E.  Contabilidade de custos.  SP: Atlas, 2011. 
MAHER, M.  Contabilidade de custos: criando valor para a administração.   SP: 
Atlas, 2001. 
 
Bibliografia Complementar 
LEONE, G.S.G. e LEONE, R.J.G.  Curso de contabilidade de custos: contém 
critérios do custeio ABC, aplicação de métodos quantitativos. SP: Atlas, 2010. 
MARION.J.C.. Contabilidade empresarial.  SP: Atlas, 2012 
NIYAMA, J. K. E SILVA, C.A.T.  Teoria da contabilidade. SP: Atlas, 2011 
PADOVESE, C. Contabilidade gerencial.  SP: Atlas, 2010. 
RIBEIRO, O.M.  Contabilidade geral: fácil. SP: Saraiva, 2012. 
 
 

� Projeto Integrador V 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 5º semestre (Contabilidade Gerencial, Direito e Legislação 
Tributária, Gestão estratégica de Custos). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do 
semestre. 
 
 
6º semestre 
 

� Controladoria e Auditoria 
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Ementa: A Controladoria como Ciência; O Sistema Empresa com objetivo da Eficácia; 
O Modelo de Gestão e o Processo de Gestão Operacional; Missão e Estrutura da 
Controladoria e o Papel do Controller; Controladoria Estratégica agregando valor a 
empresa; Conceito Auditoria; Origem e Evolução Auditoria; Tipos e Modelos de 
Auditoria. 

 
Bibliografia Básica 
CREPALDI, S.A.  Auditoria contábil: teoria e prática.  SP: Atlas, 2011. 
GARCIA,A.S.  Introdução à controladoria; instrumentos básicos de controle de 
gestão das empresas.   SP; Atlas, 2010. 
NASCIMENTO, A. M., REGINATO L.  Controladoria : um enfoque na eficácia 
organizacional.  SP : ATLAS. 2009.  
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA,M.C.  Auditoria: um curso moderno e completo.   SP: Atlas, 2010. 
ARAUJO, I. P. S. e ARRUDA,D.G.  e BARRETTO,P.H.T.  Auditoria contábil: enfoque 
teórico , normativo e prático.   SP: Saraiva, 2010. 
FREZATTI, F. et elii  Controle gerencia; uma abordagem da contabilidade no 
contexto econômico, comportamental e sociológico. SP; Atlas, 2009. 
MORANTE, A.S.  JORGE, F.T.  Controladoria. SP: Atlas,2008. 
OLIVEIRA, A.B.  Controladoria governamental. SP: Atlas, 2010. 
 
 

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

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

� Finanças Corporativas e Mercado de Capitais 
Ementa: Funções Básicas da Administração Financeira. Planejamento Financeiro 
Sistema Financeiro Nacional; Mercado primário e secundário; CVM – Comissão Valores 
Mobiliários – Ações – Valor das Ações – Abertura de Capital – Tipos de ordens de 
negociações – Índices de Bolsa de Valores – Novo Mercado – Avaliação de Ações.  
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Bibliografia Básica 
ASSAF, A. Finanças Corporativas e Valor. SP: Atlas, 2012. 
CARMONA, C. U (ORG.)  Finanças corporativas e mercados.   SP;Atlas,2009. 
DAMODARAN, A.  Finanças corporativas : teoria e prática.   SP:Bookaman,2004.    
 
 
Bibliografia Complementar 
HOJI, M. Administração Financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial.  SP: Atlas, 2010. 
IUDÍCIBUS, S. ET elii  Manual de contabilidade societária; aplicável  a todas as 
sociedades. SP: Atlas/FIPECAFI, 2010. 
LUZIO, E.  Finanças corporativas: teoria e prática.   SP: Cengage, 2011. 
CARDOSO, R.L.  Orçamento empresarial.   SP: Atlas, 2012. 
CAVALCANTE, F. Mercado de capitais: o que é, como funciona.  RJ: Campus, 
2009. 
 
 

� Projeto Integrador VI 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 6º semestre (Controladoria e Auditoria, Finanças Corporativas e 
Mercado de Capitais, Psicologia). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do 
semestre. 

� Psicologia 
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. de. Psicologia aplicada à administração: uma abordagem 
interdisciplinar. SP: Saraiva, 2010. 
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BOCK, A M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 
estudo de psicologia. SP: Saraiva, 1999. 
GAUDÊNCIO, P. Men  at  work: como o ser humano se torna e se mantém 
produtivo.  SP: Ed. Gente, 1999. 
 
Bibliografia Complementar 
BERGAMINI, C. e CODA, R.  Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e 
liderança. SP: Atlas, 1997. 
CAMPOS, D. C.  Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e 
recursos humanos. RJ: LTC, 2008. 
FRANÇA, A. C.   Comportamento organizacional. SP: Saraiva, 2006. 
KANAANE, R. Comportamento humano  nas organizações. SP: Atlas, 1999. 
FIORELLI, J.O.  Psicologia para administradores. SP: Atlas, 2011. 
 
 
7º semestre 
 

� Direito Empresarial 
Ementa 
Falência/Recuperação de Empresas. Títulos de Crédito. Direito Ambiental. Direito do 
Trabalho. 
 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, A P. Curso de  falência e recuperação de empresa. SP: Saraiva. 2009 
COELHO, F. U.  Manual de direito comercial.  SP: Saraiva, 2011.  
FAZZIO Jr., W.  Manual de direito comercial. SP: Atlas, 2011.  
 
 
Bibliografia Complementar 
AMARO,L.  Direito tributário brasileiro. SP: Saraiva, 2011. 
BRASIL, Decretos, Leis ,etc  Código de direito comercial. 
COELHO, F. U.  Curso de direito comercial. SP: Saraiva, 2009. 
MORAES,  A.   Direito   constitucional.  SP: Atlas, 2009. 
REQUIÃO, R.  Curso de direito comercial.  SP: Saraiva, 2011 
 

� Economia 
Ementa: Conceitos de economia e como funciona. Modelos microeconômicos. 
Mercados e preços. Demanda. Oferta. Teoria da firma. Mercados competitivos. 
Estruturas de mercado. O problema da incerteza. Teoria dos jogos. Eficiências. Papel 
do Governo. Macroeconomia. Fundamentos da análise macroeconômica. Problemas 
macroeconômicos. Modelos macroeconômicos. Determinantes da demanda agregada. 
Determinantes da oferta agregada. Moeda. Juros e renda. Equilíbrio geral. Política 
econômica. Ciclos econômicos. Ocupação econômica. Políticas e estratégias de 
desenvolvimento estrutura do PIB. As unidades econômicas. Os modelos de mercado 
e concorrência perfeita. Monopólios e oligopólios e seus poderes. A concorrência 
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monopolística. Os mercados e fatores da concorrência perfeita e imperfeita. 
Externalidades e a ação do governo. 

 
Bibliografia Básica 
ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. SP: Atlas, 2012. 
VASCONCELLOS A. S.  Economia; micro e macro.   SP: Atlas, 2011. 
VASCONCELLOS, M. A. S., GARCIA M. E. Fundamentos de economia. SP: Saraiva, 
2010. 
Bibliografia Complementar 
KRUGMAN, P. e OBSTFELD, M.  Economia internacional.   SP: Pearson, 2010. 
MANKIW, N. G. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. . RJ: 
Pioneira Thomson, 2006. 
MENDES,J. T. G.  Economia: fundamentos e aplicações. SP: Pearson, 2009. 
PARKIN,M.  Economia. SP: Pearson,2009. 
WONNACOTT,P e WONNACOTT,R. Economia. SP: Pearson, 2004. 
 

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

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

� Orçamento Empresarial 
Ementa: Orçamento e as funções da administração. Orçamento: vantagens, 
limitações e aplicação nos diversos tipos de empresas. Elaboração do orçamento. 
Planejamento e controle administrativo através do orçamento. Planejamento e 
controles orçamentários de vendas. Planejamento e orçamento na área de produção. 
Controle das despesas. Orçamento variável. Controle dos custos. Funcionamento do 
orçamento.  
 

Bibliografia Básica 
ASSAF NETO, A.. Finanças corporativas e valor. SP: Atlas, 2010. 
GITMAN, Lawrence J.  Princípios de administração financeira. SP: Pearson, 2012. 
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HOJI, M. Administração Financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial.  SP: Atlas, 2010. 
 
 
Bibliografia Complementar 
CARDOSO, R.L.  Orçamento empresarial.   SP: Atlas, 2012. 
CAVALCANTE, Francisco. Mercado de capitais: o que é, como funciona. RJ: 
Campus, 2009. 
FURTADO, F. Administração financeira e orçamentária para concursos. RJ: 
Ferreira. 2008. 
PADOVEZE, C. L. Controladoria básica. SP: Cengage Learning, 2011. 
SANVICENTE, A. Z. Administração financeira.   SP: Atlas, 2010. 
 

� Projeto Integrador VII 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 7º semestre (Direito Empresarial, Economia, Orçamento 
Empresarial). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do 
semestre. 
 
 
8º semestre 
 

� Contabilidade Governamental e Tributária 
Ementa 
Elementos de contabilidade geral. Contabilidade pública: métodos e sistemas de 
escrituração. Planificação contábil. Controle da execução orçamentária. Balanço e 
tomada de contas. Controle interno e externo. Contabilização em empresas públicas. 
Campo de aplicação da contabilidade pública. Patrimônio público. Exercício Financeiro. 
Receita e despesa. Contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: aspectos 
fundamentais. Lei de responsabilidade fiscal e relatórios. RREO e RGF’s e Auditoria 
Governamental. O sistema tributário nacional. Noções de planejamento tributário. 
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Tributos diretos. Tributos indiretos. Outros tributos. Tributos federais, estaduais e 
municipais. Conceito das diferenças da base contábil e fiscal de apuração do IRPJ. 
 
 
Bibliografia Básica 
BORGES, H.B.  Planejamento tributário IPI,ICMS,ISS e IR.   SP: Atlas,2012 
KOHAMA,H. Contabilidade Pública ; teoria e prática. SP: Atlas, 2012. 
OLIVEIRA,A. B. S. Controladoria Governamental ; governança e controle 
econômico na implementação das políticas públicas. SP: Atlas ; 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, N.de A. Contabilidade público na gestão municipal.   SP: Atlas, 2012. 
ARAUJO, I.P. E ARRUDA, D.G. E BARRETO, P.H.T.  O Essencial da contabilidade 
pública.   SP:Saraiva, 2010 
CASTRO, P.  Auditoria, contabilidade e controle interno  no setor público.   SP: 
Atlas, 2012. 
CHAVES,F.C.  Planejamento tributário  na prática.   SP: Atlas, 2012. 
LUCA, M. M; CUNHA,J.V.A; RIBEIRO,M.S e OLIVEIRA, M.C.  Demonstração do valor 
adicionado:  calculo da riqueza criada pela empresa ao valor do PIB.  SP: Atlas, 
2009. 
 

� Contabilidade Societária e Contabilidade do Agronegócio 
Ementa 
Tipos de sociedades. Estrutura de capital das empresas. Títulos de créditos e ações, 
reorganização societária. Contabilização de matriz e filial, reservas e retenção de 
lucros. Provisões. Dividendos. Demonstrações contábeis conforme legislação vigente. 
Ambiente econômico do Agro negócio; Procedimentos Contábeis; Custos, Tributação, 
Inventários e Demonstrações Contábeis. 
 
Bibliografia Básica 
ARAUJO, M.J. Fundamentos de agronegócios.   SP: Atlas, 2010. 
CREPALDI, S.A.  Contabilidade rural.   SP:Atlas,2012. 
FIPECAFI. Manual de Contabilidade societária. SP:  Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA,M. C. Manual Prático de Interpretação Contábil da Lei Societária. SP: 
Atlas ; 2012. 
CALLADO, A. (org.) Agronegócio.  SP : Atal, 2011. 
MENDES,J.T.G.  e PADILHA Jr., J.B.  Agronegócio: uma abordagem 
econômica.   SP:Pearson,2007. 
MARION,J.C. Contabilidade rural.   SP:Atlas, 2012. 
PADOVESE, C. Contabilidade gerencial.  SP: Atlas, 2010. 
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� Estágio IV 
Ementa  
O Estágio Supervisionado, devidamente regulamentado na IES, tem por meta enfocar 
a integração teoria/prática, propiciando a complementação do processo 
ensino/aprendizagem. Trata-se de um instrumento de inserção profissional, que 
proporciona aos estudantes a participação em situações reais de vida e trabalho, por 
meio de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
relacionamento humano. 

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

� Perícia Contábil e Arbitragem 
Ementa 
Definição, conceito, classificação, finalidade, exames obrigatórios e voluntários. 
Normas Técnicas e Profissionais. Planejamento dos Trabalhos. Laudo pericial. Estudos 
de Casos. 
 
Bibliografia Básica 
ALBERTO, V.L.P.   Perícia contábil ;normas brasileiras de perícia contábil 
comentadas.(NBC T 01 e NBC PP 01).   SP: Atlas,2012. 
ORNELAS, M.M.G.   Perícia contábil. SP: Atlas, 2011. 
SÁ, A.L.  Perícia contábil. SP: Atlas, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
AZEVEDO, O.  Comentários às novas regras contábeis.   SP:IOB,2012. 
BRASIL. Código de processo civil. SP: Saraiva, 2012. 
HOOG,W.W;A.Z,Introdução à pericia, auditoria e consultoria contábil. 
SP:Juruá,2010. 
HOOG, W.A.Z. Perícia contábil: em uma abordagem racional científica. SP: 
Juruá, 2011. 
PIRES, M.A.A.  Laudo pericial contábil na decisão judicial.  SP:Juruá,2010. 
 
 
 

� Projeto Integrador VIII 
Ementa 
Teoria do Conhecimento. Tipos de Conhecimento: Senso comum, filosófico, teológico 
e científico. Trajetória histórica do conhecimento científico. Tendências metodológicas 
no século XXI. Método Científico. Tipos de trabalho científico: Pôster: elementos 
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constitutivos e normas para confecção. Elaboração, apresentação e exposição de um 
pôster. Análise e reflexão sobre os elementos teórico-práticos apresentados nas 
demais disciplinas do 8º semestre (Contabilidade Governamental e Tributária, 
Contabilidade Societária e Contabilidade de Agronegócio, Perícia Contábil e 
Arbitragem). 
 
Bibliografia Básica 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do semestre.  
 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia compreende os livros e periódicos utilizados nas disciplinas do 
semestre. 
 
 

� Disciplina: 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. Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e 
sinalização: surdez. Educação Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005. 
_______. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa. Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à 
Educação de Surdos. Brasília: MEC; SEESP, 2004. 
QUADROS, Ronice Muller. Língua de Sinais Brasileira: estudos lingüísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. Curso Básico. Brasília: 
MEC/SEESP, 1997. 
GÓES. M.C. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados. 1999. 
QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
MOURA. M. C. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: 
Revinter 2000 
PEIXOTO, R.C. A interface entre a Língua Brasileira de Sinas (LIBRAS) E A 
Língua Portuguesa na psicogênes da escrita surda. 2004. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza. 
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1.6. Conteúdos Curriculares 
O curso contempla conteúdos que revelam conhecimento do cenário econômico e 
financeiro, nacional e internacional, de forma a proporcionar a harmonização das 
normas e padrões internacionais de contabilidade, em conformidade com a formação 
exigida pela Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das 
organizações governamentais, observado o perfil definido para o formando e que 
atendem aos seguintes campos interligados de formação: 
I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 
conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 
Matemática e Estatística; 
II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 
Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de 
auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao 
setor público e privado; 
III - conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 
Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em 
Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 
 
 

1.7. Metodologia 
Acreditamos em uma metodologia na qual as perspectivas do ensino, da 

pesquisa e da extensão, caminhem lado a lado e de forma indissociada. Mais do que 
transmissão de conteúdos teóricos, fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do 
caráter dialógico entre professor/tutor/aluno a respeito de conceitos relevantes ao 
Curso. Para tanto, atua-se por meio de práticas e conteúdos capazes de explicar, 
descrever, analisar, refletir, sintetizar e propor soluções. Isso requer ter a 
interdisciplinaridade como referência no tratamento dos conteúdos. 

Ao se adotar a ação-reflexão-ação, visamos a um ensino em que conhecimentos 
teóricos aliam-se à formação prática. Para isso, é necessária a criação de mecanismos 
que incentivem a prática investigativa e a reflexão sobre os dados observáveis na 
realidade local e regional.  

No ambiente virtual de aprendizagem, bem como nas atividades presenciais, 
potencializa-se a formação reflexiva voltada para a percepção da sociedade com 
propostas de intervenção.  Além disso, estágios, monitorias, estudos de campo e 
atividades de aprofundamento são realizadas de forma interdisciplinar e transversal, 
contribuindo para que a formação seja plena e articulada com as demandas sociais e 
profissionais. 
 

1.8. Estágio Curricular Supervisionado 
De acordo com Pimenta (2004), o estágio se caracteriza como a situação 

adequada para promover a aproximação da realidade com a atividade teórica. Para 
tanto, é preciso que a estrutura da organização curricular dos Cursos de formação de 
contadores preveja em suas diretrizes, a perspectiva da formação da pessoa reflexiva. 
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Ou seja, aquele profissional que consegue conotar a sua prática do movimento 
dialógico de reflexão-ação-reflexão.  

Assim, entendemos que o estágio se caracteriza como uma oportunidade muito 
especial de integrar o conjunto de conhecimento do Curso de Bacharelado em Ciências 
Contábeis. 

O regulamento do estágio supervisionado está disposto anexo a este projeto 
pedagógico. 
 

1.9. Estágio Curricular Supervisionado – relação com a rede de escolas 
da Educação Básica 

Este item não se aplica ao curso 

 

1.10. Estágio Curricular Supervisionado – relação entre licenciandos, 
docentes e supervisores da rede de escolas da Educação Básica 

Este item não se aplica ao curso. 

 

1.11. Estágio Curricular Supervisionado – relação teoria e prática 
Este item não se aplica ao curso. 

 

1.12. Atividades Complementares 
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 
aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 
atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 
junto à comunidade. Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e 
visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em 
projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas poderão 
fazer parte das Atividades Complementares.  
 
 
Objetivos:  

� Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização 
de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância.  

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

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

e humanista.  
� Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.  
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As atividades são registradas em formulário próprio e postadas em espaço 
reservado para essa finalidade, no sistema acadêmico Perseus. Todas as atividades 
postadas acompanham, necessariamente, o respectivo comprovante.  
 

O aluno deve cumprir, obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na 
tabela anexa a este Projeto Pedagógico, respeitando a cota mínima de 20% do total 
da carga horária em cada área.  
 

1.13. Trabalho de Conclusão de Curso 
A organização curricular do Curso prevê a realização do TCC como mecanismo 

para oportunizar a síntese do processo de formação, estimulando a produção científica 
e compreendendo-a como dimensão indissociável da ação docente/discente. 
Entende-se por trabalho de conclusão de Curso (TCC) aquela produção – monografia, 
artigo cientifico, projeto e pré-projeto de pesquisa, resumo, resenha - elaborada, 
mediante atenção às normas de conteúdo e forma, na perspectiva de permitir a 
finalização da graduação do(a) aluno(a), conferindo-lhe o título correspondente ao seu 
nível de estudos.  

As orientações para realização do TCC estão dispostas no regulamento do TCC 
anexo a este projeto. 
 

1.14. Apoio ao discente 
O UNAR desenvolve ações e programas que visam apoiar o estudante durante 

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

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

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

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

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

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



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

51 | P á g i n a  

 

 

 

 

PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO UNAR 

 

INTRODUÇÂO 
 

O propósito deste plano de acessibilidade é apontar possibilidades para o acesso dos deficientes, 
dando ênfase não apenas aos aspectos arquitetônicos e tecnológicos, mas também ao 
desenvolvimento de uma cultura que englobe as dimensões do atitudinal e dos aspectos 
pedagógicos condizentes com a consciência social de respeito às diferenças. 
 
Vários documentos têm anunciado direitos como um fator universal de atenção a todos - 
homens e mulheres. No plano internacional, a declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), no seu artigo 7° preconiza: 

Todos são iguais perante a Lei. Todos têm direito à proteção igual contra 
qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação (grifo nosso) Do ponto de vista nacional, a 
Constituição Federal Brasileira (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9394/96) estabelecem que a educação é um direito 
público subjetivo, garantindo atendimento especializado aos alunos com 
necessidades educacionais especiais.” 

No âmbito da competência do Ministério da Educação, a Portaria n° 3.284 de 07 de 
novembro de 2003 determina as condições que devem ser cumpridas para garantir ao aluno 
com necessidades educacionais especiais o pleno direito à educação, atendendo, desta 
forma, ao principio da inclusão, tal como consagrado na Declaração de Salamanca de 1994. 

 

Preocupado em adaptar-se às normas e aos princípios que garantam os direitos do aluno 
com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 
institucional, o UNAR preocupa-se em manter a qualidade de ensino para todos os seus 
alunos e, especificamente, assegurar ao aluno com necessidades educacionais especiais as 
condições necessárias para o seu pleno aprendizado. 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais 
nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos proclames de uma 
Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos 
com necessidades educacionais especiais na Faculdade, pela mediação de uma prática 
pedagógica, que atenda à aprendizagem desses alunos. 

A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, organizando-se um documento 
orientador dirigido a todos com a finalidade de permitir a esses alunos a acessibilidade aos 
diferentes espaços físicos. 

A política para a educação inclusiva do UNAR, em atendimento ao Decreto nº 5.626 de 22 de 
dezembro de 2005, incorporou à matriz curricular de todos os Cursos a disciplina LIBRAS – 
obrigatória para as Licenciaturas e optativa para os demais Cursos. 

Por conseguinte, os procedimentos ora recomendados fazem parte do conjunto de ações 
necessárias à efetivação de uma Educação Inclusiva. 
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Uma das tarefas, destinada aos alunos com necessidades educacionais especiais, vem 
sendo a de criar um ambiente educacional que reconheça suas possibilidades e suas 
limitações, garantindo, assim, a sua plena inclusão no ensino superior e no conjunto da 
turma. 

A partir dessa percepção, a adoção de alguns procedimentos visa a que esses alunos logrem 
sucesso na aprendizagem. O UNAR reforça, pois, sua preocupação e encaminha sugestões 
de procedimentos metodológicos que podem e devem colaborar no desenvolvimento de um 
ensino e aprendizagem de qualidade em sala de aula, conforme preconiza o Decreto n° 
5.296/2004: 

  
Art. 8o Para os fins de acessibilidade, considera-se: 
 I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou 
terem acesso à informação, classificadas em: 
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público 
e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado 
multifamiliar; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, 
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem 
ou impossibilitem o acesso à informação; 
III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os 
referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, 
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico; 
IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua 
modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, 
lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 
V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou 
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 
VI - edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração pública, 
direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em 
geral; 
VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, 
hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, 
industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da 
mesma natureza; 
VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas 
como unifamiliar ou multifamiliar; e 
IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e 
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sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou 
soluções que compõem a acessibilidade. 

 
Na educação superior, o debate sobre a inclusão se dá na discussão ampla do direito de todos à 
educação e na igualdade de oportunidades de acesso e permanência, com sucesso, nessa etapa 
de ensino. 

Para o UNAR, assegurar a acessibilidade é uma questão de respeito às deficiências visual, 
auditiva, motora e intelectual, lembrando, também, de um grupo um pouco ignorado, ou seja, 
aquelas pessoas com mobilidade reduzida (obesos, mulheres em adiantado estágio de gestação, 
idosos).  

O UNAR já tem adotado medidas importantes, como é o caso da inclusão regular em todos os 
cursos das disciplinas DIVERSIDADE, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO e LIBRAS, bem como a 
superação de barreiras arquitetônicas e, também, a promoção de condições tecnológicas para a 
inclusão das pessoas deficientes. 

No entanto, reconhece que ainda é necessário promover estudos que mobilizem a comunidade e 
que indiquem mudança de atitude no enfrentamento do preconceito.  

No campo tecnológico, incentiva pesquisas que favorecem processos assistivos; indica a 
aquisição e o desenvolvimento de equipamentos, serviços e procedimentos que possam viabilizar 
o acesso ao conhecimento com dignidade e autonomia.  

Arquitetonicamente, a Instituição revisou as adequações já realizadas com a construção de 
rampas de acesso; mas, visando à melhoria da qualidade da convivência acadêmica nos 
ambientes do Centro Universitário, indica a instalação de sistema de sinalizadores e de outros 
recursos. 

Além disso, são realizadas campanhas de conscientização para que o sentido social da inclusão 
propugnado no Decreto nº 5296 seja ação permanente mediante: 

a. gerenciamento permanente das ações de acessibilidade; 
b) estímulo à inserção de conteúdos sobre acessibilidade nos projetos pedagógicos de 

cursos de graduação; 
c) acompanhamento psicopedagógico dos alunos com deficiência; 
d) metodologias de ensino para a quebra de barreiras aos alunos com deficiência e propor 

estratégias alternativas; 
e)     ações de sensibilização e orientação à melhor forma de atender às pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida; 
f) campanha de uma cultura inclusiva; 
g) promoção de eventos para informar e sensibilizar a comunidade acadêmica; 
h) orientação e apoio pedagógico a coordenadores e professores; 
i) condições diferenciadas para a realização de provas e para a realização dos cursos, 

respeitando as especificidades de cada pessoa.  
 
 
1. PROCESSO SELETIVO 
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As recomendações do UNAR, com relação ao processo de seleção, atendendo ao Aviso Circular 
nº 277/MEC/GM,  propõem:  

a) na elaboração do edital, expressar, com clareza, os recursos que poderão ser utilizados 
pelo vestibulando no momento da prova, bem como os critérios de correção a serem 
adotados pela comissão do vestibular;  

b) nos exames vestibulares, providenciar salas especiais para cada tipo de deficiência e a 
forma adequada de obtenção de respostas pelo vestibulando;  

c) na correção das provas, considerar as diferenças específicas inerentes a cada portador de 
deficiência, para que o domínio do conhecimento seja aferido por meio de critérios 
compatíveis com as características especiais desses alunos.  
 
 

2. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
 

a) Estudantes com deficiência mental (intelectual) 
Atividades para desenvolvimento dos processos mentais superiores controle consciente do 
comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, 
raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, entre outros.  
 
b) Estudantes com deficiência auditiva ou surdez  
Atividades em Libras (exploração em Libras do conteúdo trabalhado em sala); AEE de Libras 
(ensino de Libras, incluindo a criação de sinais para termos científicos conforme a necessidade, 
em analogia a conceitos já existentes), ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita, como 
segunda língua. 
 
c) Estudantes com deficiência visual ou cegos  
Sistema Braille, Sorobã, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos e não ópticos, 
atividades de vida autônoma; software de ampliação de tela e de leitura de texto, com ampliação 
flexível em vários tamanhos e sem distorção, ajuste de cores, otimização de foco, ponteiro e 
cursos; entre outros. 
 

c.1)  Deficiência visual (cegueira) 

- solicitar a um aluno vidente que caminhe com o colega cego pela sala, fazendo-lhe notar as 
carteiras, mesa do professor, a lousa e outras referências, até que ele seja capaz de andar 
sozinho; 

- ler em voz alta o que escrever na lousa para que a aluno cego possa tornar notas e 
acompanhar o raciocínio; 

- estar ciente de que é mais lenta a leitura e a escrita em Braille do que a escrita comum; 
- ter o cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou slides, quando usar, 

respectivamente, retroprojetor ou datashow; 
- permitir ao aluno cego gravar as suas aulas; 
- indicar, com precisão, o lugar exato, usando termos como: a sua frente, em cirna etc., em 

vez de “ali”, “aqui”; 
- descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faca; 
- fazer uso da avaliação oral, caso necessário; 
- combinar com o aluno a melhor forma de elaboração dos instrumentos de avaliação (prova 

oral, prova transcrita em Braille ou com o auxílio de um ledor); 
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-  ter o cuidado de apresentar fitas de vídeo ou DVD dublados. 
 
c.2)  Deficiência visual (baixa visão) 

- reservar um lugar na primeira fila sem que tenha luz de frente; 
- escrever na lousa com letras maiores, com maior espaço entre as palavras e as linhas; 
- combinar com o aluno o melhor tamanho de letra a ser digitado nas questões das provas; 
- descrever oralmente, em pormenor, o que pretende que ele faça; 
- fazer uso da avaliação oral, caso necessário; 
- ter a cuidado de verbalizar o material escrito nas transparências ou slides, quando usar, 

respectivamente, retroprojetor ou datashow; 
 

d) Estudantes com surdocegueira   
Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-cego (utilizando o tato), 
alfabeto manual, alfabeto Moon (substitui as letras por desenhos em relevo), sistema pictográfico, 
que usa símbolos e figuras para designar os objetos e ações, entre outros. 
 
 
d.1) Deficiência auditiva 

- reservar, sempre, um lugar à frente da sala que permita ao aluno deficiente auditivo 
perceber tudo que se passa no ambiente; 
- explicar a matéria, certificando-se de que está bem de frente para o aluno; se possível fale 
em cima de um tablado - a maioria dos alunos deficientes auditivos faz leitura labial para 
complementar o entendimento sonoro; 
- apoiar a sua explicação em imagens e textos, facilitando, assim, a compreensão do 
conteúdo; 
- falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar; 
- não estranhar a pobreza do vocabulário porque as limitações de estrutura linguística são 
urna constante; 
- escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria de provas, 
adiamento das mesmas e trabalhos (até mesmo a ausência do professor); 
- registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno deficiente auditivo 
possa estudar em casa; 
- estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para 
uso do vocabulário pertinente à matéria que está sendo ensinada; 
- permitir o uso de dicionário durante a realização de avaliações; 
adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 
- ter acesso à literatura e a informações sobre a especificidade do aluno com deficiência 
auditiva; 
- manter urna iluminação parcial, durante a projeção de slides e transparências, para que o 
aluno deficiente auditivo possa ler os lábios do professor e saber o que está sendo explicado; 
- apresentar, sempre que possível, fitas de vídeo ou DVD legendados, caso não seja possível 
entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado; 
- diminuir ao máximo a quantidade de ruídos dentro de sala de aula, pedindo a compreensão 
da turma; 
- solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega deficiente auditivo quanto as suas dúvidas 
e, também, fornecer-lhe o conteúdo abordado em aula por escrito; 
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- arrumar as carteiras em semicírculo para que o aluno deficiente auditivo possa participar 
das discussões, utilizando como recurso a leitura labial. 
 
d.2) Surdez 
- quando identificar a presença de um aluno surdo usuário de libras em sua classe, 

comunicar a administração do seu campus, caso o aluno solicite a presença do intérprete 
de libras em sala de aula; 

- não estranhar a pobreza do vocabulário, porque as limitações de estrutura linguística são 
uma constante; 

- escrever na lousa informações importantes como: data, horário, matéria de provas, 
adiamento das mesmas e trabalhos (ate mesmo a ausência do professor); 

- registrar na lousa a bibliografia pertinente à aula dada para que o aluno surdo possa estudar 
em casa; 

- permitir o usa de dicionário durante a realização de avaliações; 
- adotar flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 
- solicitar a um aluno ouvinte que auxilie o colega surdo quanto as suas dúvidas e, também, 

fornecer-lhe a matéria tratada em aula por escrito; 
- apresentar, sempre que possível, fitas de vídeo ou dvd legendados, caso no seja possível, 

entregar um resumo escrito do conteúdo apresentado; 
- falar devagar e suavemente, ao ritmo natural e nunca gritar. 
 
e) Estudantes com transtornos globais de desenvolvimento  
Uso do computador como auxílio à aprendizagem; PECS (sistema de comunicação através da 
troca de figuras); Método TEACCH (tratamento e educação para crianças autistas e com 
distúrbios correlatos da comunicação), entre outros.  
 
 
f) Deficiência física (paralisia cerebral) 

- permitir o uso de gravador durante a aula; 
- solicitar a um aluno que empreste os seus apontamentos para que o colega deficiente 

possa tirar cópia; 
- lançar mão de avaliação oral, caso o aluno tenha muita dificuldade na escrita; 
- permitir que, durante as aulas práticas realizadas em laboratórios, onde são utilizadas 

vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o aluno, caso necessário, participe apenas corno 
observador; 

- solicitar o rebaixamento da lousa, caso haja aluno cadeirante; 
- arrumar o espaço da sala que possibilite uma boa circulação do aluno cadeirante na sala. 
 
g) Deficiência mental 

A característica marcante do quadro de deficiência mental é um atraso no desenvolvimento 
global do indivíduo. Ele apresenta uma lentidão no seu desenvolvimento, consequentemente, 
no seu processo de aprendizagem. Entretanto, o aluno com deficiência mental pensa com 
lógica e raciocina. 
- levar o aluno a aprender os conteúdos de maneira mais ajustada as suas condições 

individuais; 
- valorizar a permanência deste aluno com os colegas e grupos que favoreçam o seu 

desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem; 
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- introduzir atividades complementares às previstas; 
- introduzir atividades alternativas, além das planejadas para a turma; 
- modificar o nível de complexidade das atividades; 
- modificar a temporalidade para determinados objetivos e conteúdos; 
- adaptar os critérios regulares de avaliação, caso seja necessário. 
 
 
g.1) Dislexia (distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e 

soletração) 
- explicar a matéria mais vagarosamente; 
- repetir as informações mais de urna vez; 
- evitar atividades que envolvam memória imediata; 
- oferecer uma atenção individualizada; 
- escolher um aluno com bom desempenho e que aceite sentar ao seu lado (monitor); 
- permitir que ele realize as provas ou testes oralmente; 
- aumentar para o aluno o tempo de realização da prova; 
- incentivar o aluno a restaurar a confiança em si próprio, valorizando o que ele gosta e faz 

bem feito; 
- ressaltar os acertos, ainda que pequenos, e não enfatizar os erros; 
- valorizar o esforço e interesse do aluno; 
- evitar o uso da expressão “tente esforçar-se” ou outras semelhantes, pois o que ele faz é o 

que ele é capaz de fazer no momento; 
- falar francamente sobre suas dificuldades sem, porém, fazê-lo sentir-se incapaz, mas 

auxiliando-o a superá-las; 
- respeitar o seu ritmo, como ele tem dificuldade de linguagem, ele, então, tem problemas de 

processamento da informação. ele precisa de mais tempo para pensar, para dar sentido ao 
que ele viu e ouviu; 

- certificar-se de que seu aluno pode ler e compreender o enunciado ou a questão; caso 
contrário, leia as instruções para ele; 

- levar em conta as dificuldades específicas do aluno e as dificuldades da nossa língua, 
quando corrigir os deveres; 

- dar instruções e orientações curtas e simples que evitem confusões; 
- dar dicas específicas de como o aluno pode aprender ou estudar a sua disciplina; 
- dar explicações de “como fazer” sempre que possível, posicionando-se ao seu lado, 
- permitir o uso de gravador; 
- esquematizar o conteúdo das aulas, para que ele possa entender os principais conceitos da 

matéria, mediante esquemas claros e didáticos; 
- evitar que o aluno leia em voz alta perante a turma, pois ele tem consciência de seus erros; 

a maioria dos textos de nível superior é difícil para ele. 
 

g.2) TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) 

- prestar atendimento individualizado a este aluno; 
- permitir avaliação oral; 
- explicar o conteúdo mais de uma vez; 
- permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo major do que para os outros 
alunos; 
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- pedir que ele ouça a sua pergunta até o final; isto porque tem dificuldade de ouvir a 
pergunta toda; 
- procurar entender a sua produção textual, uma vez que tem dificuldade em leitura e escrita; 
- buscar meios que o levem a completar a tarefa solicitada, pois não é persistente. 
 
 

g.3) Transtorno do Espectro Autista 

- realizar as atividades de complementação ou suplementação curriculares específicas que 
constituem o AEE desse estudante;  
- atuar, de forma colaborativa com os professores dos diferentes cursos, visando à definição de 
estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação no 
grupo; o enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a aceleração de conteúdos ou 
de estudos, quando aplicável;  
- promover as condições para a inclusão do estudante em todas as atividades acadêmicas;  
- informar a comunidade acadêmica acerca da legislação e normas educacionais vigentes que 
asseguram a inclusão educacional;  
- preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de acessibilidade e na sala de 
aula;  
- orientar o professor quanto à elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser 
utilizados pelos estudantes nas atividades de salas de aula;  
- deliberar na interface com profissionais da saúde, professores e gestores institucionais, acerca 
do atendimento a ser dado a cada estudante, considerando a necessidade de atendimento 
diferenciado e a especificidade de cada caso;  
- articular com os gestores institucionais e professores para que o Projeto Pedagógico dos Cursos 
(PPC) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) contemplem os pressupostos 
epistemológicos, filosóficos, legais e políticos da educação inclusiva;  
- Articular as parcerias com a comunidade que possibilitem oferecer enriquecimento 
extracurricular em áreas não contempladas pelo currículo regular da instituição;  
- Promover parcerias com escolas de ensino fundamental e médio, assim como nas salas de 
recursos multifuncionais e salas de recursos específicas para o AH/SD, nas quais os alunos com 
este transtorno podem atuar como estagiários e colaboradores.  
 

Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações necessárias à 
efetivação de uma Educação Inclusiva. 

 

3. ESPAÇO INCLUSIVO NO ENSINO 
Atendendo ao disposto no Decreto presidencial nº 5296 de 02 de dezembro de 2004, estão 
elencados abaixo os principais requisitos necessários para a promoção da acessibilidade dos 
alunos com deficiência que são buscados pelo UNAR: 

 

a) Deficiência física 
- alocar a turma em salas de aula que possuam acesso com rampas ou elevador; 
- eliminar barreiras arquitetônicas para circulação do aluno, permitindo acesso aos espaços 

de uso coletivo do campus, principalmente a biblioteca; 
- reservar vagas no estacionamento do campus, utilizando a sinalização universal; 
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- construir rampas e escadas com corrimãos e sinalizadas com piso tátil ou  colocar 
elevadores, facilitando a circulação de cadeiras de rodas; 

- adaptar portas e banheiros com espaço suficiente para permitir acesso de cadeira de 
rodas; 

- colocar barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
- colocar barra na parte inferior da lousa, caso necessário; 
- instalar lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de 

cadeiras de rodas; 
- sinalizar o campus utilizando os símbolos internacionais de acesso (design universal); 
- dispor na sala de aula mesa adaptada a altura e condições físicas do aluno usuário de 

cadeira de rodas, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade NBR-9050 da 
ABNT. 

 

b) Deficiência visual (cegueira) 
- alocar a turma que tenha aluno cego matriculado, em salas cujo acesso se dê por rampas 

ou elevador; 
- disponibilizar um funcionário administrativo, no primeiro dia de aula, para receber o aluno 

cego no sentido de favorecer-lhe o conhecimento do espaço físico do campus; 
- disponibilizar um funcionário administrativo, por período necessário, até que o aluno cego 

construa o mapa mental dos espaços do campus; 
- criar espaço adequado na biblioteca para uso do sistema dos-vox pelo aluno cego; 
- zelar, permanentemente, pelo computador onde está instalado o dos-vox (sistema de 

síntese de voz); 
- adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras 

para uso didático; 
- disponibilizar, quando necessário, alunos ledores para cegos; 
- admitir a entrada e permanência de cão-guia na sala de aula; 
- colocar piso tátil no caminho que o aluno cego deve percorrer para acessar os espaços 

dentro do campus. 
 
c) Surdez 

- providenciar a contratação de intérprete de LIBRAS, quando o aluno solicitar; 
- estimular o bibliotecário a multiplicar a capacitação em LIBRAS para os seus auxiliares. 
 

d) Espectro autista 
- prestar atendimento individualizado a este aluno; 
- permitir avaliação oral; 
- explicar o conteúdo mais de uma vez; 
- permitir que a avaliação escrita seja realizada com tempo major do que para os outros 
alunos; 
- valorizar a permanência deste aluno com os colegas e grupos que favoreçam o seu 
desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem. 
 
Os procedimentos acima recomendados fazem parte do conjunto de ações necessárias à 
efetivação de uma Educação Inclusiva. Uma das atribuições do UNAR, junto aos alunos com 
deficiência ou com dificuldades especificas de aprendizagem, é criar um ambiente 
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educacional que reconheça as suas possibilidades e suas limitações, garantindo, assim, a 
sua plena incluso educacional. 

 
Além dessas ações específicas para cada tipo de deficiência, a Instituição ainda busca 
desenvolver as seguintes ações de caráter geral: 

- capacitação de funcionários para se comunicar em libras nos principais setores de 
atendimento: central de informações, secretaria geral, tesouraria e biblioteca; 

- elaboração de documentos institucionais (regimento interno e regulamentos) para consulta 
em Braile, disponibilizados na biblioteca; 

- ampliação dos cursos de extensão, com o objetivo de atender o público portador de 
necessidades especiais, com a inclusão do “curso avançado de Braile”, “curso básico de 
Libras”, “Soroban”, “curso de normas/leis para projetos de acessibilidade”  e “informática 
para surdos”. 

 
 

1.15. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 
O processo contínuo de avaliação dos recursos e procedimentos para 

desenvolvimento do Curso já promoveram várias adequações na forma de 
organização e disponibilização do material na plataforma moodle. Em se tratando de 
educação a distância, os aspectos metodológicos estão diretamente relacionados a 
forma de apresentação do material na plataforma. 

A partir do ano de 2013 o UNAR investiu substancialmente em tecnologia e 
suporte para qualificar e dinamizar o ambiente de estudo virtual (AVA). 

Esse processo iniciou com a contratação da empresa de suporte GFarias, que 
desenvolveu o tema inicial para o propósito institucional. 

No início de 2014 os tutores e professores do EaD participaram do Curso 
Moodle 2.6 para administradores” patrocinado pelo UNAR e oferecido pela Gfarias 
para conhecer as funcionalidades da versão mais atualizada da plataforma e com 
vistas a decidir as características do processo de customização e reformulação da 
identidade visual do Cursos oferecidos.  

O resultado desse processo foi a substituição da plataforma moodle versão 1.9 
pela versão 2.6. com as mudanças qualitativas ilustradas a seguir: 
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Página Inicial

• Plataforma antiga:

– MOODLE versão 1.9

– Ambiente visualmente

poluído.

– Pouco intuitivo.

• Plataforma reformulada:

– MOODLE versão 2.6

– Ambiente reformulado no

design Metro: simples, claro e

direto.

– Muito intuitivo.
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AVA Antigo

 

AVA Novo
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Identidade Visual 
No processo de implementação do novo ambiente virtual de aprendizagem do 

UNAR foi elaborado o manual de Identidade Visual do UNAR. 
Assim, foram desenvolvidos um novo logo para o EaD UNAR e para cada 

Curso, bem como a padronização das cores do UNAR e de cada Curso. 
 
EaD UNAR 

 

 

Cursos de Graduação - Licenciaturas 
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Cursos de Graduação - Bacharelados 
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Cursos Superiores tecnológicos – CST 

 

 

 

 

 

Cursos de Pós Graduação 
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Apresentação do Material de Estudos 
As mudanças no material de estudo, além da revisão e ampliação de 

conteúdo, estão evidenciadas na apresentação visual deste material para o aluno. 
A plataforma anterior (versão 1.9) apresentava o conteúdo em blocos de 

unidades, dificultando ao aluno o download do material completo e possibilitando 
relativa confusão entre as unidades.  
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Já a plataforma versão 2.6 o conteúdo unificado é apresentado com todas as 
unidades no mesmo arquivo, sendo apresentados dois links ao aluno: 

Um arquivo em PDF para download e um arquivo com recuso flipbook para 
visualização online.  
 

 

 

A diagramação do conteúdo dentro da apostila também sofreu alterações, 
ficando mais atrativo. 
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Apresentação e Entrega de Atividades 

Na Plataforma Antiga (versão 1.9) as Questões proposta era abertas e 
enviadas, pelos alunos, em arquivo .doc. Esse procedimentos exigiam a correção 
pelos tutores o que acarretava relativa demora no feedback para o aluno. 
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Na versão atual (2.6) as questões são de múltipla escolha em cada unidade, 
com correção automática pela plataforma o que possibilita agilidade de feedback para 
o aluno estudar.   
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Ao final de cada disciplina é proposta uma questão analítica aberta em modelo PBL. 

 

1.16. Atividades de Tutoria 

Atribuições do professor-tutor:  
a) acessar o ambiente MOODLE diariamente;  
b) participar de reuniões de tutoria, agendadas pela coordenação EAD;  
c) auxiliar, quando necessário , os alunos no uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  
d) orientar os alunos sobre a realização das atividades (esclarecimentos de 

dúvidas, prazos de entrega etc.);  
e) dar feedback ao aluno em todas as suas solicitações; 
f) estimular a participação dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  
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g) entrar em contato, via e-mail e mensagem, com o aluno que não vem 
realizando as atividades;  

h) gerenciar e atualizar, constantemente a planilha do seu grupo de alunos; 
i) interagir com a coordenação de tutoria sobre dados relevantes relacionados 

ao rendimento dos alunos no Curso;  
j) encaminhar aos professores e coordenadores de tutoria as dúvidas sobre os 

conteúdos  ou relativas a outras dificuldades pedagógicas;  
k) Aplicar provas presenciais, bem como corrigir e lançar as notas no sistema. 

 

O modelo pedagógico adotado pelo UNAR contempla tutoria a distância e tutoria 
presencial. Os cursos são desenvolvidos na Plataforma Moodle e a interação 
pedagógica é mediada por docentes e tutores a distância, que se valem de recursos 
da Internet e do ambiente virtual de aprendizagem adotado (AVA). O tutor presencial 
no Polo atua como mediador do contato entre o acadêmico, Instituição, Professores e 
Tutores para garantir o sucesso acadêmico e sua permanência. Assim, o Tutor 
Presencial deve prestar informações acadêmicas, orientar os estudantes da 
modalidade a distância a respeito do curso e da profissão, cumprir agenda de 
atividades presenciais no Polo, facilitar o encaminhamento de estudantes com 
necessidades especiais ao setor competente; o Tutor Presencial incentiva os 
estudantes a participarem das atividades atinentes à disciplina e vídeos conferências; 
alerta os acadêmicos para o cumprimento do cronograma, da realização e entrega das 
atividades de aprendizagem, a ter uma atitude proativa de estímulo à aprendizagem, 
sucesso escolar e permanência, e ainda aplicar as avaliações presenciais.  

O propósito é propiciar ao estudante a distância um ambiente de aprendizagem 
personalizado, capaz de satisfazer suas necessidades educativas. O número de tutores 
presenciais no Polo UNAR segue a seguinte escala: até 50 (cinquenta) alunos 
matriculados, o Polo de apoio presencial deverá contar com Tutor Presencial com, no 
mínimo, 4h (quatro horas) semanais; entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem) alunos 
matriculados, o Polo de apoio presencial deverá contar Tutor Presencial com no 
mínimo 8 h (oito horas) semanais. 
 

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo de 
ensino-aprendizagem 

 
Plataforma Moodle 

Utilizada principalmente num contexto de e-learning de código aberto (open-
source) para gestão da formação e de conteúdos formativos, o programa permite a 
criação de Cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades 
de aprendizagem.  

A plataforma Moodle apresenta as seguintes características técnicas:  
� Criar Cursos ou disciplinas com variados conteúdos formativos e 

atividades; 
� Criar grupos de alunos; 
� Criar fóruns de discussão; 
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� Definir tutores e professores para monitorar os Cursos criados; 
� Monitorar os acessos dos utilizadores à plataforma e às diferentes 

atividades; 
� Registrar as notas e o desempenho dos alunos-usuários. 

Objeto 
Serviços de tecnologia da informação para provimento de Plataforma para 

Suporte e Operação da Modalidade de Educação a Distância, via internet.  
 Características Técnicas Gerais da Solução 

A Plataforma Moodle destina-se à comunicação, interação e integração voltada 
a Instituições de Ensino a Distância. Por meio dela, discentes, docentes, funcionários 
ou quaisquer outros usuários, desde que devidamente cadastrados no sistema, 
acessam as ferramentas pessoais, cuja meta é a facilitação do processo de 
aprendizagem, quer pela complementação e aprofundamento de aulas presenciais; 
quer pela estruturação de um Curso completo em EAD e ou a capacitação de usuários 
na plataforma.  

O acesso a Plataforma Moodle se dá por meio de links disponíveis, na página 
principal da Instituição - URL http://www.unar.edu.br. 

Ao acessá-la, o usuário encontrará visuais condizentes às exigências 
educacionais e design que conduz a uma navegação agradável e atraente. Destaque-
se ainda que a linguagem é clara, objetiva, recorrendo, sempre que possível, a 
recursos de ilustração, vídeos e sons. 

 A organização e disposição do conteúdo permitem a busca de informação com 
o menor número possível de cliques, além de indicar fontes para o aprofundamento e 
busca de informações que propiciem a ampliação de conhecimentos. Dessa maneira, 
foca-se a busca de aprendizado de maneira autônoma e significativa. 
Características da Plataforma Moodle. 

� Construção em plataforma totalmente web, compatível com IE 6.0 e Firefox 2.0 
ou superiores; 

Escopo das funcionalidades do software: 
� Sala de Bate-Papo (chat) 
� Fórum 
� Utiliza conta de e-mail pessoal para comunicação ou Mensagem do próprio 

ambiente 
� Blog 
� Enquete 
� Lista de Discussão 
� Testes on-line com feedback automático 
� Aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (pdf) 
� Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office ver. 2003 e 

2007 (Word, PowerPoint e Excel), assim como, vídeos e links à Internet. 
� As atividades são enviadas por recursos disponibilizados na própria plataforma. 
� Relatórios de acessos (para professores e tutores). 
� Relatório de notas. 

  O software será utilizado pela administração central e polo do UNAR. 
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O acesso ao aplicativo será feito via web, por meio de autenticação do usuário 
(login e senha), fornecidos pela Secretaria Acadêmica da Instituição. 
 Caberá ao UNAR gerenciar o cadastro de usuários, executando e administrando 
as atualizações decorrentes (inclusões, exclusões etc.). 

Existem, pelo menos, quatro perfis de usuários no sistema, sempre 
identificados por login e senhas individuais, cada um com níveis de acesso e serviços 
diferenciados: Estudante (discente), Professor (Docente), Moderador (tutor), gerente 
e administrador; 

Na carga inicial dos dados, é gerado um login de acesso e a senha de 
identificação com o número de matrícula do aluno (RA), para os professores, tutores e 
coordenadores de Curso, caberá ao Administrador do ambiente cadastro, assim como 
gerar um login e senha de acesso. O sistema possibilita a mudança de senha, após o 
primeiro acesso ao portal educacional. 
 
Funcionalidades da solução 
 Os usuários, ao entrarem no portal, após o acesso, possuem as seguintes 
visualizações:  

a) Nome da disciplina em que se encontram matriculados; 
b) Programa da disciplina; 
c) Links de acesso ao Currículo do Professor; 
d) Acesso aos Participantes com possibilidades de envio de mensagens; 
e) Visão dos Usuários online; 
f) Notas da disciplina;  
g) Menu com links para todas as funcionalidades disponíveis aos usuários; 
h) Avisos (comunicação, com imagem ou não, por meio dos quais se informam 

datas importantes, encontros, eventos, providências etc.), mesmo antes do 
acesso. 

i) Texto de apresentação da disciplina;  
j) links de acesso (e ou download) para os conteúdos e atividades. 
k) Avaliação da Disciplina (Desempenho, Tutor, Material e Comentários pessoais). 

Visão do aluno: 
a) Perfil do aluno: informações referentes a dados pessoais como nome, idade, 

endereço, telefone, foto, e-mail e um pequeno texto de apresentação. 
b) Menu com links para todas as funcionalidades disponíveis ao aluno; 
c) Sala de Bate-papo (Chat): local que permite a conversa, em tempo real, entre 

alunos, docentes e coordenadores, promovendo o intercâmbio de experiência 
em ambientes remotos, através de mensagens escritas. Deverá ser dividida em 
salas com sistema de controle de acesso e disponibilizada pelo professor e/ou 
administrador do ambiente; 

d) Fórum: funcionalidade que permite aos usuários a participação virtual na 
discussão de diferentes assuntos, possibilitando seleção de um dos temas em 
discussão. Após a seleção do tema, deve-se abrir o texto  e um espaço para o 
registro de opinião. Todos os usuários que participarem do fórum terão 
identificados seus nomes, sua lotação e a data de participação, podendo 
visualizar o registro da opinião dos demais; 
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e) Mural: ferramenta que pode ser usada como veículo de divulgação de avisos a 
toda a comunidade acadêmica. O aluno poderá incluir o seu aviso no mural e 
publicá-lo a qualquer momento. Somente o aluno que publicou o seu aviso 
poderá retirá-lo do mural; 

f) Utiliza-se a conta de e-mail fornecida pelo aluno, para ser utilizado no 
Ambiente Virtual. Nela, será enviada cópia das mensagens remetidas pelo 
ambiente, para que o aluno tenha conhecimento, mesmo antes de acessar a 
plataforma;  

g) Mensagens Instantâneas: ferramenta que permite a conversa – por texto - 
em tempo real entre alunos, docentes e coordenadores, promovendo o 
intercâmbio de experiência em ambientes remotos, através de mensagens 
escritas entre dois usuários (one-to-one); 

h) Blog: ferramenta para os alunos disponibilizarem ideias, pensamentos, diário e 
textos em geral; 

i) Enquete: funcionalidade destinada à pesquisa de opinião elaborada pelos 
docentes e coordenadores para determinado grupo de usuários, cuja função é 
permitir ao criador da enquete que seu uso seja controlado por regras; 

j) Notas: funcionalidade que permitirá ao aluno, por meio de link próprio, 
visualizar suas notas por disciplina; 

k) Envio de Tarefas: funcionalidade que permite ao docente solicitar trabalhos, 
os quais serão enviados pelos alunos através desta ferramenta. O professor 
(e/ou tutor) corrige e divulga a nota, com comentários, na própria ferramenta. 
A nota é computada automaticamente para composição da nota final do 
período; 

l) Questionário (Testes on-line): ferramenta que permite ao aluno preencher 
questões previamente preparadas por seus professores, possibilitando ao 
docente um melhor acompanhamento sobre o nível de aprendizado obtido. É 
possível, ainda, a correção automática, o que não implica a substituição da 
avaliação presencial. Em outras palavras, trata-se apenas de uma ferramenta 
de apoio complementar. 

Visão do docente: 
a) Programa da Disciplina: arquivo em Acrobat Reader (pdf) com o programa 

da disciplina contendo: Ementa, Objetivos, Conteúdos e Bibliografia 
Básica; 

b) Texto referente à Apresentação da Disciplina; 
c) Unidades (Aulas): permite ao docente criar conteúdos didáticos (aulas) em 

vários formatos (páginas html, página de texto simples, links a arquivos e ou 
internet, vídeos etc.). Neste espaço, será apresentado “Conhecendo a 
proposta da Unidade”, em que se estabelece o objetivo da e pelos links 
“Estudando e Refletindo” e “Buscando Conhecimento” observa-se a 
explicitação dos conteúdos. Finalmente, no item “Interagindo com o 
Conhecimento” são disponibilizadas as atividades propostas, que pode ser 
uma pesquisa, um fórum, um questionário, dentre outras possibilidades. 

d) Sala de Bate-papo: local que permite a conversa, em tempo real entre 
alunos, docentes e coordenadores, promovendo o intercâmbio de experiência 
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em ambientes remotos, divididas em salas  reservadas, marcadas pelo 
professor; 

e) Fórum: funcionalidade que permite aos usuários a participação virtual na 
discussão de diferentes assuntos. A ferramenta possibilita a inclusão e exclusão 
de textos (com identificação do tema e a data em que foi disponibilizado), 
exclusão de mensagens enviadas pelos usuários e inclusão de sua mensagem, 
além da visualização da participação de todos os usuários;  

f) Mural: Ferramenta que pode ser usada como veículo de divulgação de avisos a 
toda comunidade acadêmica; somente o docente e o administrador do 
ambiente poderão publicar ou retirar o aviso; 

g) Notas: Essa área é destinada para o docente realizar a manutenção das notas 
de seus alunos; além da visualização, permite também a digitação das 
mesmas, relativas às atividades não-presenciais propostas no Curso; 

h) Visão de relatórios de acesso dos alunos. 
 
Visão do coordenador 

Os coordenadores de Cursos possuem a mesma visão do Docente (descrita no 
item acima) e Tutores, tendo acesso a todas as informações do Curso e dos alunos. 
Embora não possam alterar as aulas e atividades, é permitido corrigir e avaliar as 
atividades. 
Visão do administrador:  

Trata-se de uma ferramenta que permite a gestão e liberação de funções no 
mais alto nível do sistema. É constituída por: 

a) Cadastro de alunos e disciplinas; 
b) Gerenciamento de usuários; 
c) Manutenção da plataforma, assistida pelo Departamento de T.I. da Instituição; 
d) Capacitação dos usuários da plataforma. 

 
 
Portal Acadêmico 

O portal Acadêmico é o ambiente no qual os alunos e professores terão acesso 
a informações e funcionalidades importantes para o registro, consulta e solicitação de 
forma eficiente, segura e ágil, de todas as atividades de documentação da vida 
acadêmica 

Reproduzimos a seguir os tutoriais de acesso elaborados pela secretaria 
acadêmica com as informações mais rotineiras: 
 
Portal do Aluno 

Manual de Utilização do Portal do Aluno 
1) Para acessar o Portal do Aluno, entre no site do UNAR (www.unar.edu.br), clique 
na opção Portal do Aluno e depois digite Usuário, Senha, escolha a opção Aluno em 
Acesso e clique no botão Login. 
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2) Ao acessar o Portal do Aluno, você visualizará a sua grade horária da semana, as 
notas e as faltas lançadas pelos professores, arraste o mouse até o código da 
disciplina, e você visualizará suas informações. 

 
 

3) Para acessar as outras opção do Portal do Aluno, clique na seta do menu Início, e 
escolha a opção desejada. 
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4) Para visualizar as parcelas pagas ou não pagas ou imprimir os boletos, clique no 
menu Financeiro, após escolha os botões Somente Pagas, Somente Não Pagas ou 
Exibir Todas para visualizá-los, para gerar a 2ª via do boleto e imprimi-lo, clique no 
ícone da coluna Imprimir, o arquivo do boleto será baixado para sua máquina. 
 

 
 

5) Para visualizar as notas e a situação das disciplinas do período atual e anterior, 
clique no menu Histórico, ao clicar no nome da disciplina será exibido a sua 
Bibliografia, Ementa, Justificativa e Objetivo e ao clicar no hífen da coluna Nota será 
exibido as notas parciais da disciplina. 
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6) Para visualizar o e-mail dos professores, clique no menu Email dos Professores, 
será exibido uma relação dos professores e seus e-mails. 
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7) Para visualizar quais as disciplinas já cursadas e quais as que ainda faltam da sua 
matriz curricular, clique no menu Análise Curricular, após clique nos botões Disciplinas 
liberadas X matriz curricular, Disciplinas a cursar, Disciplinas liberadas ou Resumo. 
 

 
 

8) Para acessar os arquivos disponibilizados pelos professores de cada disciplina, 
clique no menu Arquivos, após escolha a disciplina desejada e clique no botão 
Download, o arquivo será baixado para sua máquina. Os conteúdos das disciplinas do 
EAD estarão disponibilizados na Plataforma Moodle. 
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9) Para visualizar ou alterar os seus dados cadastrais, clique no menu Dados 
Cadastrais, digite as alterações e clique no botão Salvar. 

 
10) Para solicitar a Secretaria Acadêmica declarações, históricos escolares, 
carteirinhas de estudantes, cancelamento de matrícula, trancamento de matrícula, 
enviar atividades complementares e outros, clique no menu Central do Aluno, depois 
no botão Novo Atendimento. 
 

 
 

Será exibida uma nova tela, escolha a Unidade, o Tipo de Serviço (declarações, 
históricos e outros), digite a Descrição Resumida e a Descrição Completa, após clique 
no botão Salvar, será criado um protocolo de atendimento.  Se o serviço solicitado 
tiver algum custo, você poderá imprimir o boleto. 
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10.1) Para enviar as atividades complementares, clique no menu Central do Aluno, 
depois no botão Novo Atendimento. 

 
Estando na Tela do Novo Atendimento, escolha o Tipo de Serviço (Atividades 
Complementares Enviar – escolha o seu Curso): 
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Após escolher o Tipo de Serviço, siga os passos A, B, C, D, E e F. 

 
 

A) Digite a Descrição Resumida. 
B) Digite a Descrição Completa. 
C) Clique no Botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo referente à sua Atividade 
Complementar. 
 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

85 | P á g i n a  

 

 

 

 

 
 

D) Para apagar o arquivo selecionado, clique no ícone da Lixeira. 
E) Para enviar mais de 1 arquivo, clique no Botão Inserir Mais Anexos. 
 

 
F) Clique no Botão Salvar, para Enviar a Atividade Complementar ao Coordenador do 
seu Curso. 
 
10.2) Para acompanhar o andamento da sua solicitação clique no menu Central do 
Aluno. 
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A) Para filtrar as solicitações marque as opções Estado (Aguardando Resposta, Em 
Atendimento, Intervenção e Concluídas) e depois clique no botão Atualizar, aparecerá 
todos os protocolos realizados por você. 
B) Clique no sinal de + para abrir a tela da descrição e visualizar os arquivos 
anexados 
. 

 
 

C) Tipo de Serviço escolhido. 
D) Estado (Andamento) da solicitação. 
E) Descrição resumida da solicitação. 
F) Data da solicitação. 
G) Verificação da Tarifa do Atendimento. 
H) Botão Nova Interação: para enviar nova mensagem ao coordenador. 
 

 
 

I) Botão Visualizar Acompanhamentos da Tarefa: para visualizar o acompanhamento 
da tarefa feita pelo coordenador. Após clicar no botão, clique no sinal de + (NÃO 
DEFINIDO) para abrir as descrições do acompanhamento. 

 
 

J) Botão Aprovar Tarefa: para encerrar a tarefa (caso você encerre a sua tarefa a 
coordenação não conseguirá mais visualizá-la). 
 
10.3) Para acompanhar a quantidade de horas das suas Atividades Complementares, 
clique no menu Histórico. Estando nesta opção, as Atividades Complementares já 
aparecem, caso contrário clique na seta e escolha a outra opção. 
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10.4) Para alterar a senha de acesso do Portal do Aluno, clique na opção [Alterar 
minha senha], digite a Senha atual, a Nova Senha e Repita novamente, após clique no 
botão Alterar Senha. 

 
 
Portal do Professor 

 
Manual de Utilização do Portal do Professor 
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1) Para acessar o Portal do Professor, entre no site do UNAR (www.unar.edu.br), 
clique na opção Portal do Professor e depois digite Usuário e Senha, escolha a opção 
Professor em Acesso e clique no botão Login. 
 

 
 

2) Ao acessar o Portal do Professor, você visualizará a sua grade horária da semana, 
arraste o mouse até o código da disciplina para visualizar suas informações. 
 

 
 

3) Para acessar as outras opções do Portal do Professor, clique na seta do menu 
Início, e escolha a opção desejada. 
 

 
 

4) Para visualizar os dados da turma, clique no menu Dados da Turma, e escolha a 
disciplina (caso ministre mais de uma). 
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5) Para enviar e-mails aos alunos, clique no menu Email dos Alunos, escolha a 
disciplina (caso ministre mais de uma), marque os e-mails desejados, clique no botão 
Enviar Mensagem, digite o Assunto, a Mensagem e clique no botão Enviar. 
 

 

 
 

6) Para visualizar o seu cronograma de aulas, clique no menu Cronograma, e escolha 
a disciplina (caso ministre mais de uma), clique no mês desejado. 
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7) Para lançar o conteúdo ministrado, clique no menu Conteúdo Ministrado, escolha a 
disciplina (caso ministre mais de uma), digite o número de dias que gostaria de 
visualizar, lance os conteúdos e depois clique no botão Salvar. 
 

 
 

8) Para lançar as notas dos alunos, clique no menu Avaliações, escolha a disciplina 
(caso ministre mais de uma). 

8.1) Graus Finais – digite as notas dos alunos (Nota 1, Nota 2 ou Exame), 
caso as notas sejam únicas, não tendo mais de uma prova no bimestre, ou trabalho 
ou peso, depois clique no botão Salvar. 

 

 
  
 8.2) Definição das Avaliações Parciais – caso você queira dar mais que uma 
prova ou um trabalho e queira definir peso para estas notas dentro do bimestre, 
clique na opção Definição das Avaliações Parciais, depois escolha Nota 1, Nota 2 ou 
Exame. Clique no botão Inserir, e defina a Sigla, Avaliação, Data, Tipo, Nota Máxima e 
Peso. Faça isso para cada prova ou trabalho que deseja inserir na nota do Bimestre, e 
depois clique no botão Salvar. 
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 8.3) Lançamento de Avaliações Parciais – após definir a quantidade de 
provas, trabalhos e peso dentro do bimestre, você deverá lançar as notas clicando em 
Lançamento de Avaliações Parciais, depois escolha Nota 1, Nota 2 ou Exame, digite as 
notas e clique no botão Salvar. 

 
9) Para lançar a frequência dos alunos, clique no menu Frequência, escolha a 
disciplina (caso ministre mais de uma), digite o número de dias que gostaria de 
visualizar, lance as presenças ou faltas e depois clique no botão Salvar. 

 
Caso queira avisar os alunos das alterações, clique no botão Avisar Alunos, depois 
selecione o status desejado e clique no botão Enviar. 
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10) Para disponibilizar arquivos aos alunos, clique no menu Arquivos, escolha a 
disciplina (caso ministre mais de uma), faça o Upload do arquivo, selecionando 
primeiramente quem terá Acesso (Turma ou Disciplina), em seguida digite um texto 
no campo Descrição e selecione o arquivo clicando no botão Escolher arquivo, após 
isso clique no botão Upload. 

 
 

11) Para visualizar ou alterar os seus dados cadastrais, clique no menu Dados 
Cadastrais, digite as alterações e clique no botão Salvar. 
 

 
12) Para agendar os recursos de aula (laboratórios, projetores, etc), clique no menu 
Recursos de Aula, escolha a disciplina (caso ministre mais de uma), clique no botão 
Nova Solicitação, escolha o recurso (laboratórios, projetores, etc), marque a data 
inicial e final, e depois clique no botão Salvar. 
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1.18. Material Didático Institucional 
Conforme se explicita nos Referenciais de Qualidade para Educação a Distância, 

o material didático do UNAR reflete os princípios metodológicos e políticos do projeto 
pedagógico, com vistas a tornar a aquisição de conhecimentos eficiente. O material 
didático tem a função de mediar a interlocução entre aluno e professor. Por essa 
razão, o material didático é cuidadosamente planejado, elaborado e revisado pela 
equipe do EAD UNAR.  

No contexto de aceleradas mudanças no campo tecnológico, o material didático 
do UNAR tem uma posição de grande importância, pois é ele que, ao lado do 
professor e do tutor, possibilita ao aluno e autonomia e criticidade que o permite 
desenvolver-se como sujeito autônomo e crítico ao tempo em que constrói o 
conhecimento objetivo a que se propôs. 

No EAD do UNAR a aprendizagem se dá de modo flexível e aberto, mediado 
através da utilização das ferramentas tecnológicas que mais se adaptam ao propósito 
pedagógico da atividade em questão. 

A afirmação de Levy (1993) de que a velocidade de evolução dos saberes, a 
massa de pessoas convocadas a aprender e produzir novos conhecimentos e o 
surgimento de novas ferramentas fazem emergir paisagens inéditas e distintas, 
identidades singulares no coletivo, uma inteligência e saber coletivos pode nos 
remeter a uma compreensão aligeirada dos processos sociais que estão em 
andamento, atribuindo maior importância às ferramentas que aos sujeitos que as 
suscitam e operam. O EAD do UNAR nada mais faz que minimizar os obstáculos que o 
tempo e o espaço oferecem ao ensino e a aprendizagem, dando aos sujeitos 
condições “tecnológicas” de construir o conhecimento à revelia desses obstáculos. 

No material didático reside o locus da construção de práticas pedagógicas 
colaborativas e emancipadoras. Este é um ponto crucial da discussão sobre EAD, pois, 
entre os diversos problemas que se identificam no desenvolvimento de programas de 
educação a distância, um dos mais importantes é o que diz respeito à produção de 
material didático. 
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O material didático do UNAR facilita: estudo autônomo orientado, no qual o 
material é responsável por algo mais que a simples informação, é corresponsável pelo 
processo de mediação pedagógica que constitui o processo ensino-aprendizagem em 
EAD. 
Produção e tipos de material didático para EAD  

Para a elaboração do material didático, a equipe multidisciplinar pautou-se por 
uma concepção pedagógica investigativa e criativa, capaz de expressar-se por meio 
de uma linguagem clara, simples e direta, respeitando o protagonismo dos sujeitos 
discentes nas práticas pedagógicas.  

O material englobou os aspectos da criatividade, motivação, design, conteúdo e 
estética; apresentou condições para a interatividade, a sequenciação de ideias e 
conteúdos, relação teoria-prática e a auto avaliação, resumos e animações, cuja meta 
é propositura de diálogo constante entre conhecimento/aluno/professor/mundo. 
 Para a elaboração do material didático a equipe de design instrucional pautou-
se pelo seguinte roteiro: 
Requisitos básicos para o material em EAD: 

• Sensibilização dos alunos para o que vai ser ensinado/aprendido;  
• Apresentação do conteúdo e sua organização lógica;  
• Percepção imediata pelo professor de qualquer problema quanto à compreensão 

do que está sendo focalizado;  
• Correção pronta de enganos e erros;  
• Informação ao aluno sobre seus acertos e dificuldades;  
• Proposição de atividades complementares ou de reforço.  

Características Básicas do Material em EAD 
•••• Deve suprir a ausência do professor. 
•••• Deve estabelecer uma comunicação de mão dupla: professor deve conversar 

com alunos, criar espaços para que ele expresse a maneira como ele leu o 
texto, reflita sobre as informações explícitas e as implícitas, exercite a 
operacionalização e o uso dos conceitos e das relações aprendidas e avalie a 
cada momento como está seu desempenho.  

•••• É indispensável que se tenha uma clara visão do profissional ou cidadão que se 
deseja formar, das competências básicas que se deseja alcançar para que se 
possam formular claramente os objetivos desejados, expressando-os como 
conhecimentos ou desempenhos dos alunos.  

•••• O tratamento adequado dos objetivos garante a qualidade do material, 
oferecendo critérios seguros para a seleção e organização dos conteúdos 
socialmente relevantes e atualizados, a elaboração das atividades de estudo e a 
construção das atividades de verificação da aprendizagem.  

•••• As atividades, quando bem elaboradas e vinculadas aos objetivos, oferecem ao 
aluno um feedback constante do seu desempenho, indicando-lhe os pontos que 
necessitam de maior atenção, de esforço e de estudo. 

 
Linhas Gerais que Norteiam o Material a ser Produzido 

O material deve conter a seguinte estrutura: 
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• uma introdução que apresente o tema a ser tratado: explicitando-o e 
delimitando-o com clareza; procurando sensibilizar o acadêmico para a 
relevância do assunto tratado; situando-o no conjunto do Curso (relação com 
outras unidades e com outros componentes curriculares); anunciando a 
organização do texto;  

• dois a três objetivos, selecionados a partir das competências que compõem o 
perfil do egresso do Curso;  

• corpo de texto organizado de modo a deixar claramente explícita a estrutura 
lógica subjacente, com seções vinculadas a objetivos específicos, bem 
sequenciadas, mas razoavelmente autônomas, de modo que possam ser 
estudadas em momentos diferentes;  

• fechamento do tema, retomando a questão inicial e destacando conclusões 
importantes; 

• explicitar, com clareza, o objetivo de cada seção, bem como os temas e sub-
temas que serão tratados e explorar cada sub-tema, clarificando conceitos 
difíceis, apresentando exemplos, comentando aspectos polêmicos, destacando 
pontos-chave;  

• partir de um caso, problema, ou atividade relacionada ao cotidiano do aluno; 
• utilizar diferentes tipos de atividades para mobilizar conhecimentos prévios;  
• promover a recuperação de informações ou de experiências; 
•  inserir atividades de estudo destinadas a auxiliar a compreensão do tema e 

sub-temas, e atividades práticas e de auto-avaliação, propondo questões com o 
mesmo formato que será utilizado nas provas presenciais; 

• estabelecer ligação clara entre as diferentes seções, fornecendo sínteses 
parciais e pontos importantes a serem sublinhados;  

• incluir bibliografia básica e complementar para orientar o aprofundamento de 
estudos;  

• usar recursos gráficos (cor, fonte, ícones) para aumentar a interatividade do 
material e dar maior visibilidade a: pontos-chave; citações e indicações de 
outras fontes; exemplos e casos; resultados de pesquisas; dados numéricos; 
reflexões; pontos polêmicos; detalhamento de aspectos específicos; 

• tipo de digitação: arial, entre linha 1,5, fonte 12. 
 
Linguagem e Recursos 

a) O material para EAD é um processo de criação e não cópia ou reprodução de 
teóricos; 

b) As informações devem ser organizadas e sistematizadas em aulas com 
macetes, dicas, truques e informações articuladas; 

c) Podem ser mais ou menos ricos em recursos audiovisuais; 
d) A linguagem deve ser bastante comunicativa, mais flexível, de forma dialogada, 

levando o aluno a se sentir como se estivesse batendo um papo, mesmo onde 
não existe a possibilidade de diálogo efetivo; 

e) O elaborador do material deve considerar o aluno como seu interlocutor e não 
como receptor passivo. 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

96 | P á g i n a  

 

 

 

 

 Consideraram-se itens fundamentais para a elaboração do material, tais como: 
descrição geral do Curso, objetivos, métodos de ensino, métodos de avaliação do 
estudante, plano de ensino e período de duração das disciplinas e do Curso como um 
todo.  
 Definidos esses itens, começou a fase de planejamento dos conteúdos. O 
professor conteudista familiarizou-se com os meios disponíveis e procedeu ao 
levantamento do material que compôs sua disciplina, empregando fotos, vídeo, 
textos, referências. 
 O responsável pela elaboração do material didático definiu os objetivos de sua 
disciplina, em consonância com a linha pedagógica do Curso; o conteúdo é dividido 
em unidades para melhor entendimento; usando recursos audiovisuais sempre que 
possível, tornando o material mais atraente para o aluno. O material didático é 
disponibilizado ao aluno de várias formas: material impresso, material disponível na 
web, CD room, videoaulas. 
 Cada disciplina integrante do Curso está organizada da seguinte maneira: 
Apresentação da disciplina, em que o conteudista apresenta, de maneira geral, o 
assunto a ser tratado no material enfocado; 
Programa da disciplina, contendo ementa, objetivos, conteúdos programáticos, 
metodologia, critérios de avaliação, bibliografia básica e complementar. 
Estrutura do material: A disciplina está estruturada em unidades, cada qual 
contendo: 

a) Discriminação da unidade: título 
b) Conhecendo a Proposta da Unidade, em que se explicitam os objetivos da 

temática a ser desenvolvida na unidade; 
c) Estudando e Refletindo, em que se abordam pressupostos da temática em 

pauta; 
d) Buscando Conhecimento, em que são introduzidos aprofundamentos, tais como 

recomendação de leitura de artigos científicos, sugestão de vídeos e filmes, 
indicação de fóruns e chats, dentre outras possibilidades; 

e) Interagindo com o Conhecimento, em que se inserem questões objetivas e 
discursivas. 

 A partir da entrega do material, o coordenador avalia o conteúdo e o encaminha 
ao responsável pela revisão gramatical. 
 Além desse material, o aluno conta com: 

a) Informações que direcionam o aluno através de seu Curso, enfocando itens 
referentes a: saber estudar, saber organizar-se, como trabalhar as 
interatividades com calendário, com professores, com tutorias, com 
avaliações. 

b) Textos com conteúdos de cada disciplina e exercícios de aprofundamento 
com auto-avaliações e avaliações de tutores.  

c) Material de apoio com atividades que dão suporte aos conteúdos das 
disciplinas, tais como: vídeos, áudio, capítulos de livros, artigos de jornais, 
revistas, informativos, sites da internet.  
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1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 
A interação entre docentes, tutores e estudantes se dá de acordo com o 

descrito no item 1.18. Além desses, também são realizados os encontros presenciais 
com a finalidade de promover interações. 

Os encontros presenciais são organizados, com periodicidade mensal, 
diferentes modalidades de atividades como: Avaliações, oficinas, orientações para 
elaboração de TCC, orientações para elaboração e envio de atividades 
complementares, orientações para realização de estágios, atividades culturais, 
palestras, mesas redondas, bancas de TCC, exposições e outras atividades que 
dinamização a convivência acadêmica e qualificação a formação. 

 

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 
A avaliação deve ser contínua e concebida como uma ferramenta auxiliar nas 

atividades de ensino e aprendizagem, privilegiando o processo e não apenas o 
produto, refletindo aspectos qualitativos coadunados ao perfil desejado pelo Curso, 
mesmo sendo expressa por valores numéricos. 
Um processo de ensino e aprendizagem deve ser avaliado, a partir de posicionamento 
interativo entre o responsável pela transmissão de conhecimentos e aqueles que o 
recebem. Assim, variados instrumentos de avaliação deverão ser empregados, 
contemplando aspectos formativos e somativos, envolvidos no cotidiano do alunado. 

Ressalte-se que os aspectos somativos envolvem a avaliação dos 
conhecimentos teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de provas 
objetivas e dissertativas, presencialmente.  

A Instituição, por meio de seu Regimento e considerando as correntes que 
abordam a avaliação, estabeleceu uma orientação geral para o processo de avaliação 
de seus Cursos, conforme capítulo VI do Regimento em anexo.  
 

1.21. Número de vagas 
De acordo com a Portaria UNAR nº 22/2015, publicada em 15/12/201516, o 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis possui 30 vagas autorizadas. 
 

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

 

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas 
Este item não se aplica ao Curso. 
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DIMENSÃO 2. Corpo Docente e Tutorial 

 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 
O NDE é um órgão consultivo e propositivo, responsável pela concepção, 

implantação, consolidação e atualização contínua do Projeto Pedagógico do Curso. 
Contribui para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso e a integração 
curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no 
currículo do Curso. 
 

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

UNAR, destacam-se:  
I - acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, segundo o que 
dispõe as Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade postos pelo Poder Público;  
II - traçar as diretrizes didático-pedagógicas do Curso coordenado, buscando seu 
aprimoramento contínuo; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer, para cada disciplina, juntamente com o professor responsável 
designado, o Plano de Ensino, observada a sua integração sistêmica no Curso; 
V - divulgar amplamente ao corpo discente o Plano de Ensino de cada disciplina, com 
especial atenção aos critérios de aproveitamento e de aprovação de cada uma delas; 
VI - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho do 
corpo docente e do corpo discente; 
VII - manifestar-se sobre o aproveitamento de estudos e adaptações de alunos 
transferidos ou portadores de Curso superior; e 
VIII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas e encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica. 
 

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

O Coordenador do Curso possui experiência profissional, de magistério superior 
e de gestão acadêmica, somadas, maior que 10 anos, com experiência de 07 anos no 
magistério superior. 
 

2.4. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 
Este item não se aplica ao Curso. 

 

2.5. Carga Horária de Coordenação de Curso 
O Coordenador dedica 25 horas semanais para a coordenação do curso. 
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2.6.Titulação do Corpo Docente do Curso  
O corpo docente do Curso é composto por 14 professores, dos quais 12 

possuem titulação em programas de pós-graduação stricto sensu, o que corresponde 
a 85,7%. 
 
 

Docente Titulação 
1. Carlos Eduardo Fernandes Netto Doutor 
2. Danylo Augusto Armelin Especialista 
3. Débora Martins de Souza Doutora 
4. Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Mestre 
5. Ivan Carlos Zampin Doutor 
6. José Adinan Ortolan Mestre 
7. Luiz Henrique Oliani Mestre 
8. Maria de Lourdes Cardoso S. Santos Mestre 
9. Nelson Pereira Batista Filho Especialista 
10.Rodrigo Foltran Doutor 
11.Sebastião Donizeti Bazon Mestre 
12.Vera Lucia Massoni Xavier da Silva Doutora 
13.Wdson de Oliveira Mestre 
14.Wlamir José Paschoalino Mestre 

 
 
2.7.Titulação do Corpo Docente do Curso – percentual de doutores 

O corpo docente do Curso é composto por 14 professores, dos quais 5 são 
Doutores, o que corresponde a 35,7% dos docentes do Curso. 
 
 
2.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

92,8 % dos docentes do curso encontram-se contratados em regime de 
trabalho parcial ou integral. 
 

Docente Regime de 
Trabalho 

1. Carlos Eduardo Fernandes Netto Parcial 
2. Danylo Augusto Armelin Parcial 
3. Débora Martins de Souza Parcial 
4. Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Integral 
5. Ivan Carlos Zampin Parcial  
6. José Adinan Ortolan Integral 
7. Luiz Henrique Oliani Horista 
8. Maria de Lourdes Cardoso S. Santos Parcial 
9. Nelson Pereira Batista Filho Parcial 
10.Rodrigo Foltran Parcial 
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11.Sebastião Donizeti Bazon Integral 
12.Vera Lucia Massoni Xavier da Silva Integral 
13.Wdson de Oliveira Integral 
14.Wlamir José Paschoalino Parcial 

 
 
2.9.Experiência Profissional do Corpo Docente 

Mais de 80% do Corpo docente do curso possui experiência Profissional, 
excluída as atividades de Magistério Superior, superior a 2 anos. 

Docente Titulação Experiência 
Profissional  

1. Carlos Eduardo Fernandes Netto Doutor 05 anos 
2. Débora Martins de Souza Doutora 12 anos 
3. Helder Henrique Jacovetti Gasperoto Mestre 15 anos 
4. Ivan Carlos Zampin Doutor 29 anos 
5. Danylo Augusto Armelin Especialista 09 anos 
6. José Adinan Ortolan Mestre 20 anos 
7. Luiz Henrique Oliani Mestre 31 anos 
8. Maria de Lourdes Cardoso S. Santos Mestre 18 anos 
9. Nelson Pereira Batista Filho Especialista 16 anos 
10.Rodrigo Foltran Doutor 17 anos 
11.Sebastião Donizeti Bazon Mestre 20 anos 
12.Vera Lucia Massoni Xavier da Silva Doutora 12 anos 
13.Wdson de Oliveira Mestre 22 anos 
14.Wlamir José Paschoalino Mestre 23 anos 

 
 
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica 

Este item não se aplica ao Curso. 
 
 
2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente  

Mais de 80% do Corpo Docente do curso possui experiência de Magistério 
Superior, de pelo menos, 3 anos. 

 

PROFESSOR 
Tempo de Experiência Ensino Superior 

UNAR Outras IES 
Carlos Eduardo Fernandes Netto 13 anos 15 anos 
Débora Martins de Souza 03 anos 10 anos 
Helder Henrique Jacovetti Gasperoto 19 anos 06 anos 
Ivan Carlos Zampin 04 anos 03 anos 
Danylo Augusto Armelin 01 ano 05 anos 
José Adinan Ortolan 15 anos -- 
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Luiz Henrique Oliani 09 anos 25 anos 
Maria de Lourdes Cardoso S. Santos 11 anos 03 anos 
Nelson Pereira Batista Filho 08 anos -- 
Rodrigo Foltran 01 ano -- 
Sebastião Donizeti Bazon 13 anos 13 anos 
Vera Lucia Massoni Xavier da Silva 08 anos 32 anos 
Wdson de Oliveira 15 anos 15 anos 
Wlamir José Paschoalino 05 anos 19 anos 

 
 
2.12. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes  

O curso possui 30 vagas autorizadas e 5 docentes contratados em regime de 
tempo integral. Dessa forma, a relação entre o número de docentes e o número de 
vagas é de 6 vagas por docente. 
 

 

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 
O colegiado de Curso é formado pelo coordenador, pelo NDE, por todos os 

docentes envolvidos no Curso, dois representantes dos alunos e dois representantes 
dos egressos. Reúne-se, semestralmente, com vistas à decisão de procedimentos, tais 
como: realizar avaliações a respeito do desempenho dos alunos nas atividades fixadas 
para o semestre; avaliar o desempenho dos alunos nas provas; discutir e avaliar o 
alcance do referencial teórico; traçar estratégias de conscientização dos alunos no 
tocante à necessidade de regularidade de estudos; traçar estratégias para evitar 
evasão de alunos; traçar metas para a conscientização dos alunos sobre a importância 
da CPA e de sua participação no ENADE; definir procedimentos para a dinamização e 
regularidade das atividades de Iniciação científica e extensão. 
 

2.14. Produção Científica, cultural, artística ou tecnológica 
Mais de 50% dos docentes do Curso possuem mais de 9 produções nos últimos 

3 anos. 
 
 
2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

O professor/tutor do Curso é graduado na área e possui pós-graduação Lato 
Sensu. 

 
2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância  

O corpo de tutores possui experiência superior a 3 anos em educação a 
distância. 
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2.17.Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante 
O curso possui 14 docentes, 01 tutor e 14 estudantes. A relação entre o 

número de estudantes e o total de docentes mais tutores é de 0,93. 
 

 
2.18. Relação entre disciplinas e docentes 
 

Disciplina Docente 
Atividades Complementares I Wdson de Oliveira 
Contabilidade Básica Wlamir José Paschoalino 
Direito Público e Privado Nelson Pereira Batista Filho 
Leitura e Produção Crítica Textual Vera Lucia Massoni Xavier da Silva 
Projeto Integrador I Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Teoria Geral da Administração Danylo Augusto Armelin 
Atividades Complementares II Wdson de Oliveira 
Gestão de Pessoas Sebastião Donizeti Bazon 
Fundamentos de Marketing Danylo Augusto Armelin 
Logística Empresarial Luiz Henrique Oliani 
Projeto Integrador II Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Sociologia José Adinan Ortolan 
Atividades Complementares III Wdson de Oliveira 
Matemática Financeira Ivan Carlos Zampin 
Meio Ambiente e Sustentabilidade Helder Henrique Jacovetti Gasperotto 
Probabilidade e Estatística Ivan Carlos Zampin 
Projeto Integrador III Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Atividades Complementares IV Wdson de Oliveira 
Empreendedorismo Danylo Augusto Armelin 
Ética e Legislação Profissional Helder Henrique Jacovetti Gasperotto 
Teoria da Contabilidade Wdson de Oliveira 
Contabilidade Intermediária Wlamir José Paschoalino 
Projeto Integrador IV Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Contabilidade Gerencial Wlamir José Paschoalino 
Estágio I Vera Lucia Massoni Xavier da Silva 
Demonstrações Contábeis Wlamir José Paschoalino 
Contabilidade Gerencial Luiz Henrique Oliani 
Projeto Integrador V Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Controladoria e Auditoria Wlamir José Paschoalino 
Estágio II Vera Lucia Massoni Xavier da Silva 
Finanças Corporativas e Mercado de 
Capitais 

Luiz Henrique Oliani 

Projeto Integrador VI Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Psicologia Débora Martins de Souza 
Direito Empresarial Nelson Pereira Batista Filho 
Economia Wlamir José Paschoalino 
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Estágio III Vera Lucia Massoni Xavier da Silva 
Orçamento Empresarial Wlamir José Paschoalino 
Projeto Integrador VII Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
Direito e Legislação Tributária Nelson Pereira Batista Filho 
Estágio IV Vera Lucia Massoni Xavier da Silva 
Gestão Estratégica de Custos Ivan Carlos Zampin 
Contabilidade Governamental e 
Tributária 

Wdson de Oliveira 

Contabilidade Societária e 
Contabilidade do Agronegócio 

Rodrigo Foltran 

Perícia Contábil e Arbitragem Wlamir José Paschoalino 
Projeto Integrador VIII Maria de Lourdes Cardoso da Silva Santos 
LIBRAS Carlos Eduardo Fernandes Netto 

 
 
DIMENSÃO 3.Infraestrutura 

 

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

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

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

 
3.3. Sala dos professores 

A sala de docentes mede 150m², é ampla e climatizada. É mobiliada com 
mesas, cadeiras, sofás e possui computadores conectados à Banda Larga. Atende, de 
maneira excelente, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete 
individual para coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos 
professores. 
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3.4. Salas de aula 
O UNAR conta com 42 salas de aula, amplas, bem ventiladas e iluminadas. As 

salas de aula do curso são excelentes considerando os aspectos: quantidades e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função 
das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade, conservação e comodidade. 

 
 

3.5. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 
Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do 

curso de maneira excelente. 
Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um 

total de 60 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: 
Autocad e DEVC++, Scilab e pacote Office.  
Constam do Regulamento dos Laboratórios, anexo a este documento: horário de 
funcionamento, plano de manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os 
laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 
 
 
3.6. Bibliografia Básica 

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

3.7. Bibliografia Complementar 
O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por 

unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 
 

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

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

Periódicos impressos 

1. ADMINISTRADOR PROFISSIONAL (CRA-SP) 
2. AMERICA ECONOMIA 
3. DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO(IPEA) 
4. HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL 
5. HSM MANAGEMENT REVISTA  
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6. MELHOR GESTÃO DE PESSOAS (SEGMENTO) 
7. R A E –REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (FGV) 
8. RBC REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE (CFC) 
9. RBGN REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS (FECAP) 
10.REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO (CFA) 
11.REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA (FGV) 
12.REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR (RT) 
13.REVISTA DE GESTÃO E NEGOCIOS (ESCALA) 
14.REVISTA DO COMÉRCIO EXTERIOR 
15.REVISTA GESTÃO RH. 
16.ABRACICON SABER (Acad. Bras. De Ciências Contábeis) 
17.REVISTA DIREITO TRIBUTÁRIO (RT) 

Periódicos virtuais 

Custos e @gronegócios online (C&@gro-UFRPE) 
http://www.custoseagronegocioonline.com.br/principal.html 

 
RBGN - Revista Brasileira de Gestão de Negócios (RBGN-FECAP) 
http://rbgn.fecap.br/RBGN  
RCO - Revista de Contabilidade e Organizações (RCO-USP/RP) 
http://revistas.usp.br/rco/ 
Administração Online da FECAP: 
http://www.fecap.br/adm_online 
RCGG - Revista Contabilidade, Gestão e Governança (RCGG-UNB) 
http://www.cgg-amg.unb.br/index.php/contabil/  
Práticas em Contabilidade e Gestão 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/pcg/index 
Revista de Administração e Inovação:  
http://www.revistarai.org//ojs-2.2.4/index.php/Rai 
Revista de Administração Mackenzie: 
http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM 
Revista de Ciências de Administração:  
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm 
Revista Eletrônica de Administração: 
http://www.read.ea.ufrgs.bradministrador 
ANDRAD: http://www.angrad.org.br 
CFA - Conselho federal de Administração: 
http://www2.cfa.org.br 
 

 
3.9. Laboratórios didáticos especializados - quantidade 
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Há dois laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um 
total de 54 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga, dotados de softwares: 
Autocad e DEVC++, Scilab e pacote Office.  
 Constam do Regulamento dos Laboratórios: horário de funcionamento, 
profissional, plano de manutenção, regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que todos 
os laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

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

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

3.11. Laboratórios didáticos especializados - serviços 
Os laboratórios didáticos especializados estão implantados respectivas normas 

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

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição do material didático 
Diante da progressividade das ações para oferta de Cursos a distância e 

corroborando com a política de pesquisa declarada no PDI o UNAR institui a equipe de 
design instrucional com a finalidade de produzir o material didático para os Cursos 
oferecidos no EaD. 

Essa ação decorreu da análise do contexto no qual o desenvolvimento 
tecnológico tem se aprimorado e das mudanças dos paradigmas econômicos, 
atravessando as práticas sociais, de modo que as pessoas se encontram diante das 
facilidades que a tecnologia lhe oferece. A vida moderna é caracterizada pelas 
mediações de técnicas sofisticadas que a todo instante são redimensionadas em 
função da simplicidade do manuseio, a qual está atrelada às investigações de base 
científica, mas, acima de tudo, na investigação de como o usuário acomoda-se aos 
recursos apresentados nos artefatos tecnológicos. 

Neste cenário entendemos que a produção do conhecimento na 
contemporaneidade não pode mais ser compreendida fora das implicações práticas 
que as tecnologias geram. Portanto, conhecer para as instituições formadoras significa 
a compreensão e a interpretação das linguagens dos artefatos técnicos, de como eles 
constituíram-se social e culturalmente, a fim de compreender os usos operacionais e 
didáticos das ferramentas. Ao passo que para o aluno a produção do conhecimento 
tem significado desde que fundamenta na sua vivência e nos processo da sua 
socialização. 

A educação compreendida enquanto prática social da socialização dos saberes, 
constituída historicamente e consideradas enquanto instituição possui a função social 
para o ensino e a aprendizagem. Sendo que para desenvolver esse papel, ela depara-
se com desafios. Às IES compete indagar como as mediações tecnológicas se inserem 
nos processo de ensino e aprendizagem. 

Para produzir conhecimento é preciso delimitar uma base epistemológica 
condizente com as práticas sociais e com a cultura dos alunos. A vida das pessoas 
está mediada pela tecnologia. Essas práticas de socialização acontecem nos processos 
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comunicacionais que encurtam as distâncias e expandem os espaços, construindo, 
desse modo, o ritmo da socialização contemporânea. 

A base epistemológica encontra-se justificada na educação e também nos 
processos comunicacionais contemporâneos. 

A relação que se estabelece entre comunicação, novas tecnologias e educação 
e as possibilidades que se abrem nesse universo para o processo de ensino-
aprendizagem estão alicerçadas em uma base epistemológica que considere esses 
dois campos do conhecimento. Para que o professor amplie as suas estratégias 
didático-metodológicas é preciso fazê-lo em função de princípios e de objetivos 
oriundos dessa base epistemológica. 

Como fazer a aproximação de duas áreas do conhecimento para planejar as 
práticas do ensino e da aprendizagem? Essa aproximação tem um caráter 
metodológico e concebe o processo educacional dentro da perspectiva das mediações, 
do sócio-interacionismo. A situação de aprendizagem é pensada pelo professor em 
função de um ritmo que expande os saberes por meio dos recursos midiáticos, mas ao 
mesmo tempo aprofundam e os intensificam, considerando-se, sobretudo, a 
experiência do aluno, os momentos planejados para os diálogos, a reflexão e a crítica. 

Diante desse cenário de transformações expressivas na forma de se relacionar 
com o mundo e ressignificar as práticas sociais é que o design instrucional se anuncia 
como uma ação sistemática que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a 
utilização de peculiaridades didáticas que contribuam para a efetivação dos processos 
de aprendizagem.  

Buscar a compreensão de como as tecnologias da informação e comunicação 
contribuem para o aprimoramento dos processos de aprendizagens significa avançar e 
identificar a essência exclusiva e insubstituível que a educação tem para o 
desenvolvimento humano e social. 

Para isso, o UNAR, ao instituir sua equipe de design instrucional formaliza o seu 
compromisso com a leitura de uma sociedade em transformação e também com a 
produção de recursos que auxiliem a formação de profissionais que possam atuar 
qualificadamente e criticamente nessa sociedade. 

Da equipe de design instrucional advém as ações e os materiais didáticos que 
apresentamos nesse relatório. 
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Figura 1 - Representação do fluxo de produção do material didático 
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3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas 
O curso não contempla núcleo de práticas jurídicas. 

 
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e 
mediação 

O curso não contempla núcleo de práticas jurídicas. 

 
3.15. Biblioteca 

Polo Araras 
A biblioteca do UNAR ocupa uma área de 470 m2 com disponibilidade de 

acesso dos alunos ao acervo. 
Conta com ambientes específicos para estudos em grupo e estudo individual, 

sete terminais para consulta ao acervo. 
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Polo Anália Franco 

A estrutura do Polo de Anália Franco está adequada à demanda. Conta com 
ambientes adequados como biblioteca, salas para estudos individuais, salas de aula, 
laboratórios, atendimento tutorial e recepção. 
 

ACERVO: 

CDD 2012 2015 
CONHECIMENTO GERAL 074 89 
100- FILOSOFIA/PSICOLOGIA 126 196 
200- TEOLOGIA  08 
300-SOCIOLOGIA 777 872 
400-FILOLOGIA 67 152 
500- CIENCIAS EXATAS  13 20 
600-CIENCIAS APLICADA 2 270 
700- ARTES VISUAIS 66 218 
800- LITERATURA 17 122 
900- HISTORIA/GEOGRAFIA 144 238 
TOTAL DO ACERVO 1.286 2.185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

111 | P á g i n a  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 



    PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis 
 

112 | P á g i n a  

 

 

 

 

Regulamento das Atividades Complementares 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. - Produções científicas, técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 
II. - Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras técnicas. 
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III. - Viagens e visitas técnicas. 
IV. - Participação em palestras, congressos, simpósios, encontros, cursos e seminários. 
V. - Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho comunitário. 
VI. - Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 

Parágrafo Único. Outras Atividades Complementares dentro de cada grupo poderão ser 
analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 
Art. 8º São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 
seguintes categorias: Acadêmicas, Culturais e Responsabilidade Social 
Parágrafo único. As atividades complementares serão pontuadas conforme critérios 
específicos de cada curso. 
Art. 9º A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este 
Regulamento, conforme as características próprias de cada curso de graduação, com 
aprovação do Conselho de Curso respectivo. 
Art. 10. Por se tratar de uma atividade, o registro da mesma deverá ser semestralmente, 
sob a forma de: “Cumpriu (Realizada)” ou “Não Cumpriu (Não Realizada)”. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada aluno; 
VIII. Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo curso de graduação, as 

Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 
 

SEÇÃO III – DO ALUNO 
Art. 14. O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 

I. Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades Complementares; 
II. Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre letivo, 

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

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

 
SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO 

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

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

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

Regimento Geral2 
 

                                                           
2
 Aprovado em reunião do CONSU – Conselho Universitário – de 10/10/2013 
Alterado em reunião do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - de 04.fev.2015 
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º O presente Regimento Geral regulamenta o Estatuto e disciplina as atividades 
acadêmicas e administrativas do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – 
UNAR, com sede em Araras, SP. 
Parágrafo único. Este Regimento Geral pode ser suplementado por normas baixadas 
pelos órgãos da administração superior do Centro Universitário. 
Art. 2º O Centro Universitário tem por finalidade oferecer cursos de graduação, de pós-
graduação, de aperfeiçoamento, de extensão e atualização, sequenciais, bem como 
desenvolver iniciação científica e/ou pesquisa nas áreas de sua atuação. 
Parágrafo único. O Centro Universitário poderá planejar, organizar e promover 
seminários, simpósios, encontros, conferências, congressos e outros eventos, estabelecer 
intercâmbios de ensino, de pesquisa, de fomento, bem como prestar serviços à 
comunidade, sempre buscando a difusão do conhecimento e o estímulo à cultura. 
 
TÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
CAPÍTULO I 
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
Art. 3º São órgãos da Administração Superior do Centro Universitário: 

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. As Pró-Reitorias poderão criar coordenadorias técnicas para auxiliar na 
gestão do Centro Universitário, após aprovação do CONSU. 
Art. 8º  Compete à Pró-Reitoria Acadêmica: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Promover o contínuo abastecimento de materiais de uso comum e serviços 
necessários ao desenvolvimento das atividades do Centro Universitário; 

VIII. Garantir a limpeza e a segurança do Centro Universitário; 
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IX. Administrar o sistema de telefonia do Centro Universitário; 
X. Encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do 

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

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

pelo Reitor. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

projetos, quando for o caso. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - advertência verbal; 
II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; e 
IV - desligamento. 

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

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

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

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

operar nos campi. 
Art. 98. A penalidade de suspensão será aplicada ao docente que: 
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I - reincidir em falta prevista no artigo anterior;  
II - praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica; ou 

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

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

agravantes; 
III - praticar faltas previstas na legislação trabalhista vigente; ou 
IV - for condenado por ato que a lei define como crime. 

 
CAPÍTULO III 
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE 
Art. 100. Os membros do Corpo Discente estão sujeitos às seguintes penalidades 
disciplinares: 

I - advertência verbal; 
II - repreensão por escrito; 

III - suspensão; e 
IV - desligamento. 

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

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

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

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

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

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

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

operar nos campi; e 
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VI - improbidade na execução de atos ou trabalhos escolares. 
Art. 103. A penalidade de suspensão será aplicada ao aluno que: 

I - reincidir em falta prevista no artigo anterior;  
II - agredir outro aluno do Centro Universitário; 

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

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

Art. 104. A penalidade de desligamento será aplicada ao aluno que: 
I - reincidir em falta prevista no artigo anterior; 
II - envolver-se em burla de identidade na realização de trabalhos escolares; 

III - praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por 
agravantes; ou 

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

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

 
 
 
 
 

Estágio Supervisionado 
 

 

 

 

Professor: Danylo Augusto Armelin 
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Araras 

2015 

O Estágio Supervisionado caracteriza-se como atividade curricular obrigatória, a ser 
desenvolvida nos quatro últimos semestres do curso de graduação, orientada e supervisionada 
pelos professores do Centro Universitário de Araras - UNAR, objetivando a integração teoria-
prática dos conhecimentos adquiridos, aplicados à realidade cotidiana brasileira. Trata-se da 
realização de uma experiência sistemática com aprofundamento em temáticas administrativas. 
Desta forma, por meio do Estágio Supervisionado é disponibilizada ao acadêmico uma 
aproximação da realidade cotidiana com o campo profissional, onde ocorrem situações reais com 
a presença das múltiplas variáveis específicas da área profissional, bem como o desenvolvimento 
de pesquisas teóricas e de campo em uma determinada área, favorecendo o desenvolvimento de 
aspectos técnicos, sociais e humanos da profissão do Contador. 

 
O Estágio Supervisionado deve consolidar os seguintes objetivos: 
- Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades, analisar 

situações, propor mudanças no ambiente organizacional; 
- Complementar o processo ensino-aprendizagem por meio da conscientização das 

possíveis deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 
- Servir como “mapeamento” da realidade profissional, aproximando os conhecimentos 

acadêmicos das práticas de mercado; 
- Incentivar as potencialidades individuais, propiciando o surgimento de profissionais 

empreendedores; 
- Promover a integração da Faculdade com empresas e comunidade; 
- Servir como meio de reconhecimento das atividades de pesquisa e docência, 

possibilitando ao aluno identificar-se com novas áreas de atuação; 
- Estimular o aluno ao interesse pela atividade de pesquisa científica; 
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- Complementar a formação do estudante, dotando-o do instrumental teórico-prático 
indispensável ao perfeito desempenho de sua futura atividade profissional; 

- Aperfeiçoar a formação profissional de acordo com as exigências do mercado de 
trabalho; 

- Estabelecer um canal retro-alimentador entre a teoria e a prática, desenvolvidas pela 
instituição e comunidade; 

- Permitir ao acadêmico identificar com maior clareza a finalidade de seus estudos e a 
mensurar suas possibilidades; 

- Conhecer a filosofia, diretrizes, funcionamento das entidades e instituições em geral, 
permitindo, enfim, identificar-se com o futuro campo de trabalho e/ou pesquisa. 
              

As diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Ciências Contábeis ratificam a 
obrigatoriedade do Estágio Supervisionado, determinando que cada IES (Instituição de Ensino 
Superior) deverá aprovar o Regulamento de estágio por seus colegiados superiores acadêmicos, 
com suas diferentes modalidades de operacionalização. 
  

O Estágio Supervisionado poderá ser realizado em empresas ou organizações que tenham 
condições de proporcionar experiência prática na linha de formação técnica do estudante. De 
acordo com Artigo 7° do parágrafo 1° da Resolução N° 4, de 13 de Julho de 2005 instituído pelo 
Conselho Nacional de Educação - Câmara de Educação Superior, o estágio de que se trata esse 
documento poderá ser realizado também na própria instituição de ensino, mediante laboratório 
que congreguem as diversas ordens práticas.  

 
A estruturação do Estagio Supervisionado do UNAR se divide em 4 (quatro) etapas, que 

terá seu inicio no quinto semestre do curso com o projeto de caracterização organizacional e que 
resultará na etapa final com a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O trabalho 
de conclusão de curso, segundo Artigo 9° da Resolução N˚ 4, de 13 de Julho de 2005 instituído 
pelo Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior é um componente da 
Instituição que poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação 
cientifica ou projetos de atividades centradas em áreas teóricas-práticas e de formação 
profissional  relacionadas como o curso, na forma disposta em regulamento próprio.        
      

O trabalho de conclusão de curso como etapa final do desenvolvimento do estágio 
supervisionado, possibilita ao aluno o contato com a realidade do papel desempenhado pelo 
administrador e das práticas administrativas mais usuais através do desenvolvimento de um 
trabalho interdisciplinar, a ser implementado desde o quinto semestre do curso.  
  

A nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) orienta que o direcionamento das 
instituições de ensino superior deve ser com o foco em pesquisa, mercado e docência, de modo a 
capacitar e desenvolver a pessoa de maneira diferenciada para atuar na sociedade de forma 
inovadora e eficaz. 
  

O Estágio Supervisionado tem uma carga horária de 400 (quatrocentas) horas, 
subdivididas em 4 (quatro) semestres: 
 5° semestre: Estagio Supervisionado I   – 100 horas  
 6° semestre: Estagio Supervisionado II  – 100 horas  
 7° semestre: Estagio Supervisionado III – 100 horas 
 8° semestre: Estagio Supervisionado IV – 100 horas 
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  Conforme a descrição acima, o Estágio Supervisionado compreende quatro etapas: 
1ª Elaboração de um projeto de caracterização organizacional; 
2ª Pesquisa de campo utilizando-se do projeto de caracterização da empresa; 
3ª Revisão bibliográfica;  
4ª Sistematização da pesquisa de campo e defesa do trabalho de conclusão de curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 
1. Primeira etapa 
 
1.1 Escolha da Empresa a ser diagnosticada:   
 

� Justificativa para a escolha. 
 
1.2 Dados da EMPRESA e estrutura básica: 
 

� Resumo da ideia do projeto (o mais detalhado possível); 
 

� Descrição do Mix de produtos / serviços; 
 

� Localização da empresa – Matriz - Filial; 
 

� Análise macroambiental do mercado da empresa 
 

� Principais concorrentes 
 

� Posicionamento / definição  do mercado alvo 
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� A empresa possui ISO 14000? 
 

� Existe algum projeto sócio-ambiental ou de responsabilidade social desenvolvido 
pela empresa? 

 

� Quais são os possíveis impactos ambientais gerados pela empresa? Como 
amenizá-los? 
 

 
2. Segunda etapa 
 
2.1 Levantamento qualitativo de informações na empresa: 

 

� Missão da empresa; 

� Visão da empresa; 

� Valores da empresa; 

� Organização e Gerência do negócio; 

� Descrição do Planejamento Organizacional da empresa; 

� Identificação e descrição dos recursos financeiros disponibilizados pela empresa; 

� Identificação e descrição dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 
oportunidades da empresa (SWOT); 

� Identificação e descrição da gestão operacional da empresa; 

� Identificação e descrição de paradigmas existenciais da empresa. 
 
3. Terceira etapa 
 
3.1 Sugestões de melhorias nos processos da empresa. 
 
 
Questionário de apoio para o diagnóstico da empresa 
 
Obs: a ser respondido pelo líder da empresa ou algum colaborador que tenha o conhecimento 
adequado para as respostas. 
 

1. Quais são, em linhas gerais, as atividades da empresa? É possível descrever, 
sinteticamente, o histórico da empresa? 
 

2. Quais são os objetivos da empresa? Esses objetivos tem sido mantidos a quanto tempo ? 
Os colaboradores os conhecem? Eles acreditam nesses objetivos?  
 

3. Como poderia ser definido o ramo de atividade da empresa? Como você imagina o futuro 
desse ramo de negócio? 
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4. Qual é a estratégia da empresa? A estratégia está bem divulgada aos colaboradores da 

empresa? 
 

5. O ambiente em que a empresa atua é complexo e difícil de entender? 
 

6. Existem mudanças fortes no ambiente em que a empresa opera? A empresa tem 
flexibilidade para reagir tempestivamente a essas mudanças?  
 

7. O mercado em que atua a empresa está crescendo? Saturado?Declinando-se?  *** a 
pergunta pode ser repetida para cada um dos produtos da empresa. 
 

8. A estrutura organizacional é adequada a estratégia da empresa?  
 

9. Existem metas de resultados para a empresa? Para cada setor? Como são estabelecidas? 
Como são cobradas?  
 

10. Qual a base da vantagem competitiva da empresa? Quais são as maiores oportunidades 
que existem para a empresa? Ela está preparada para aproveitá-las? Existem obstáculos 
na cultura da empresa que dificultam o seu aproveitamento? 
 

11. Os fornecedores de insumos e serviços para a empresa estão fragmentados ou 
concentrados? Numa negociação, quem tem mais poder de barganha: os fornecedores ou 
a empresa? Existe um plano para desenvolver fornecedores? 
 

12.  Existe um processo para projetar e viabilizar o futuro desejado para a empresa? Existe um 
planejamento estratégico aprovado? Esse planejamento leva em consideração os pontos 
fortes da empresa e a conveniência de dar prioridades a eles? 
 

13. Como são estabelecidos e aprovados as metas e planos da empresa?         
 

14. Como é aprovado o orçamento? Como são controlados os desvios? 
 

15. Quem aprova as prioridades de investimento? 
 

16. Quem aprova compras de equipamentos e de ativos de valor relevante? 
 

17. Como é feita a coordenação dos programas de vendas e de produção? 
 

18. A empresa vende mais do que produz ou pode produzir mais do que vende? 
 

19. Existe auditoria externa? Quem faz? 
 

20. Como são estabelecidas as prioridades para o planejamento dos sistemas de informática? 
 

21. Quem aprova os preços dos produtos? E a tabela de preços? 
 

22. Como são estabelecidas as metas de qualidade? Quem as aprova? 
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23. De modo geral, como é feita a coordenação entre as diversas áreas da empresa? É 

adequada? Como poderia ser melhorada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1 
 

 

_______________, _____ de ________________ de _____. 
 
 
À 
 
A/C 
 
 
 
REF: Apresentação do aluno 

 

 

Venho por meio deste, apresentar o aluno _________________________________________, 
regularmente matriculado no _____º semestre do Curso de Ciências Contábeis do Centro 
Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson – UNAR”, com o fim especial de realizar pesquisa, 
como exigências para conclusão do Curso de Bacharel em Ciências Contábeis. 
 
 
Aproveito a oportunidade para enviar nosso Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com as 
informações e objetivos do referido estudo. 
 
 
Estamos à sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários, envio 
meus protestos de elevada estima e agradecimentos. 
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Atenciosamente, 
 
 
Professor Danylo A. Armelin – Coordenador do Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Carta Convite 

 
 

Carta de Informação ao Colaborador 

 

 

Como estudante do _____º semestre do Curso de Ciências Contábeis, estou realizando nosso 
Trabalho de Conclusão de Curso pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson – UNAR, 
da cidade de Araras. 
 
Esta pesquisa tem como objetivo ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
O(a) Sr.(a) é livre para interromper sua participação a qualquer momento, seus dados pessoais serão 
mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para 
alcançar os objetivos do trabalho exposto acima, incluída sua publicação na literatura científica 
especializada, bem como o nome da empresa participante. 
 
 
 
 
______________________________ 
 
 
 
______________________________ 
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ANEXO 3 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

Projeto de pesquisa: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Essa pesquisa visa ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. Caso 
concorde em participar como voluntário(a) da pesquisa sob responsabilidade do aluno  
____________________________________________________, do _____º período do Curso de 
Ciências Contábeis do Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson – UNAR, orientados 
pelo docente/tutor, assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Assinado o Termo de Consentimento, estou ciente de que os participantes: 
 
• Durante o estudo responderão por meio de Entrevista Dirigida em Questionário contendo 11 

questões. A aplicação terá duração máxima de 40 minutos; 
• Os dados pessoais do participante serão mantidos em sigilo; 
• Os resultados gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos do trabalho acima exposto, cujos dados poderão ser publicados como parte da 
pesquisa, bem como o nome da Empresa participante; 

• Os procedimentos aplicados não oferecem risco à integridade física e moral e não 
acarretarão nenhum prejuízo para a empresa; 

• Poderei entrar em contado com os responsáveis pela pesquisa através do e-mail 
__________________________________________________________________; 

• Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre minha 
participação nesta pesquisa; e 

• Este Termo de Consentimento é feito em duas vias de igual teor, sendo que uma delas ficará 
em meu poder e a outra com os responsáveis pela pesquisa. 
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Eu, _________________________________________, portador do RG nº ______________, 
residente à _________________________________________________________________, 
representante da empresa ______________________________________, dou o meu 
Consentimento Livre e Esclarecido para minha participação como voluntário(a) da pesquisa. 
 
_______________, _____ de _______________ de _____. 
 
 
______________________________ 
Assinatura do participante 
ANEXO VI 

REGULAMENTO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - constitui-se numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou curso de 
graduação, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um 
requisito essencial e obrigatório para a integralização curricular.  
 
§ 1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam os 
conteúdos das disciplinas estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora da instituição, 
para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento. 
 
Art. 2º - O TCC, como etapa final do desenvolvimento do Estágio Supervisionado, é constituído de 
duas partes a serem realizadas no sétimo (Estagio Supervisionado III) e oitavo (Estagio 
Supervisionado IV) período do curso de Ciências Contábeis. 
 
§ 1º - A primeira parte, realizada no sétimo período, terá como foco principal o desenvolvimento 
da sistematização da pesquisa de campo e a elaboração da primeira parte do texto monográfico. 
A segunda etapa, realizada no oitavo semestre, consiste na coleta e análise dos dados, bem 
como a elaboração da segunda parte do texto monográfico e de sua defesa propriamente dita. 
 
§ 2º - O TCC deverá ser elaborado de forma individual. 
 
§ 3º - O desenvolvimento do TCC deverá ser baseado no projeto de pesquisa realizado no sexto 
período (Estagio Supervisionado II). 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 
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Art. 3º - O TCC tem por finalidade garantir ao aluno o aprofundamento de seus estudos em 
temática educacional de seu interesse, despertar o interesse pela pesquisa, com base na 
articulação teórico-prática, pautada pela ética, pelo planejamento, pela organização e pela 
redação do trabalho em moldes científicos, buscando ampliar os conhecimentos construídos ao 
longo do curso.  
 

CAPÍTULO III 
DA CONCEPÇÃO 

 
Art. 4º - O TCC consiste na elaboração, pelo aluno, de um trabalho de pesquisa de campo ou 
bibliográfica, em forma de monografia, cujo objeto e/ou problemática estejam relacionados à área 
de Ciências Contábeis, desenvolvido mediante as normas que regem a pesquisa científica, sob a 
orientação e avaliação docente. 
 
 

CAPITULO IV 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 5º. São objetivos do TCC fomentar o interesse do aluno pela pesquisa,  levando-o a: 
I - observar a correta elaboração de trabalhos científicos de acordo com as normas das ABNT. 
II - identificar problemas, desenvolvendo o interesse para a investigação de suas causas e busca 
de soluções; 
III - desenvolver competências e habilidades para a pesquisa científica; 
IV - capacitar para elaboração de trabalhos científicos. 
 

 
CAPÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO 
 

Art. 6º - Até o final do sexto período, o aluno (a) deverá entregar o Projeto de TCC. 
 
§ 1º - O projeto de TCC juntamente com a declaração de cadastro do aluno, assinado pelo aluno e 
pelo orientador, deverá ser entregue ao coordenador do curso de Ciências Contábeis, 
acompanhado da declaração de aceite do orientador. 
 
§ 2º - O aluno que não entregar o projeto de TCC no prazo estipulado pelo coordenador do curso, 
não poderá iniciar o desenvolvimento do TCC no sétimo período.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DOS CRITÉRIOS DA ORIENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 
Seção I – Da Orientação 

 
Art. 7º - Para o desenvolvimento do TCC, será obrigatória a orientação de um docente/tutor. 
 
Art. 8º - A orientação no TCC é garantida a cada aluno regularmente matriculado no Curso de 
Ciências Contábeis do UNAR, a partir do 6º semestre letivo. 
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Art. 9º - Cabe ao orientador 1) acompanhar o aluno durante todas as etapas de desenvolvimento 
do TCC, desde a elaboração do projeto até à entrega da versão final, 2) orientar o aluno quanto à 
entrega de documentos e cumprimento de prazos estipulados, 3) verificar se o aluno está 
cumprindo o cronograma previsto no projeto de TCC. 
 
Art. 10º - Toda alteração, quer seja de orientador e/ou projeto, deverá ser solicitada e justificada 
ao coordenador do curso de Ciências Contábeis com um prazo de, no mínimo, três meses de 
antecedência em relação à entrega do trabalho final; 
 
Parágrafo único - Qualquer alteração deverá ser aprovada pela coordenação do curso de Ciências 
Contábeis.  
 

Seção II – Da entrega 
 
Art. 11º - A entrega do TCC ocorrerá na forma escrita (apresentação textual da pesquisa 
desenvolvida) e digital (gravada em CD/DVD). 
 
Art. 12º - O aluno que não entregar o TCC no prazo estipulado será reprovado na disciplina 
Estagio Supervisionado III e IV. 
  
§ 1º - O aluno que for reprovado no TCC fica impedido de colar grau e receber o certificado de 
conclusão do Curso de Ciências Contábeis. 
 

Seção III – Da Avaliação 
 
Art. 13º - A Comissão Avaliadora será composta pelo orientador(a) e coordenação do curso. 
 
Art. 14º -  O TCC será aprovado se obtiver média igual ou superior a 7 (sete) como resultado da 
média aritmética das notas atribuídas pela Comissão Avaliadora. 
 
§ 1º - O aluno que tiver o TCC reprovado deverá, no período seguinte, efetuar matrícula 
novamente em Trabalho de Conclusão de Curso.   
 
Art. 15º - Os critérios de avaliação envolvem: 
 
§ 1º – No trabalho escrito, a) aspectos formais do TCC, b) clareza na definição da 
questão/problema de pesquisa e dos objetivos de investigação, c) desenvolvimento do trabalho 
(apresentação da fundamentação teórica, adequação dos procedimentos metodológicos, 
apresentação dos resultados obtidos ou da revisão bibliográfica realizada, considerações finais), 
d) importância do trabalho para a formação do graduando em Ciências Contábeis.  
 
Art. 16º - A nota final atribuída ao TCC apresentado pelo aluno será atribuída ao Trabalho de 
Conclusão de Curso e o status aprovado ao Estágio Supervisionado III e IV. 
 
Art. 17º - Após a avaliação dos membros da Comissão Avaliativa, se o TCC for aprovado, o aluno 
se comprometerá a depositar, no prazo de 30 dias, na coordenação do curso de Ciências 
Contábeis, 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via digital da versão final do trabalho no formato 
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padrão definido pelo curso de Ciências Contábeis, contendo as correções e sugestões dos 
examinadores. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Artigo 18º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Ciências Contábeis. 


