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Curso
o Superio
or de Teccnologia em Gesttão Emppresarial
Como ccurso pressencial nas Fatec AM
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I MO, PG
G, PR, ZS, SE, SS, TA
A
2010
0, atualizadoo em 2012 e re
evisado em 2014

Justificativvas para a denominaçã
d
ão: Gestão Empresaria
al
O catálogo de
d Cursos Su
uperiores dee Tecnologiia tratou o perfil
p
do eggresso do cu
urso de Gesttão
Empresariaal, ministrad
do em diferrentes Fateccs, com a de
enominação
o de “Proceessos Geren
nciais”.
A
Acreditamoss que a denominação ppor nós utillizada é mais pertinentte e sugerim
mos, inclusiive,
que seja alterado o Catálogo
C
de Cursos Supperiores de Tecnologia, para que a denominação do curso
de “Processsos Gerencciais” seja re
ebatizada coomo “Gestãão Empresarial”.
O
Os motivos que
q nos levaam a tal sollicitação são
o os que se seguem:
TTecnologia é definida como
c
o esttudo de téccnicas e ge
estão é a applicação de
e técnicas que
q
melhoram a organização, a em
mpresa. Maais detalhaadamente, podemos eencontrar definições de
tecnologia mais elab
boradas, co
omo: Tecnoologia é o conjunto de conheccimentos, especialmen
e
nte
princípios científicos, que se apliicam a um ddeterminad
do ramo de atividade. Tais conceitos nos levam
a crer quee a gestão se aplica melhor
m
a cuursos de tecnologia, pois o termoo gestão le
eva à idéia de
aplicação e execução. Destacam
mos a quanttidade de cursos de te
ecnologia neessa verten
nte: Gestão da
Produção, Gestão Fin
nanceira, Gestão
G
Públlica, Gestão
o Comercia
al e Gestãoo de Recurssos Human
nos,
todos pertencentes ao
o Catálogo Nacional doos Cursos Su
uperiores de Tecnologiia.
A
As Diretrizees Curriculares de CCursos de Tecnologia
a (Resoluçãão CNE/CP
P nº 3/200
02)
determinam, em seu artigo 2º, III, que essees cursos de
evem “dese
envolver coompetências profission
nais
tecnológicaas, gerais e específicas, para a ggestão de processos e a produçãoo de bens e serviços”. O
artigo 5º corrobora tal conceito ao defin ir que as qualificaçõe
q
es profissioonais geradas devem ser
identificáveis no mundo do trabaalho.
A
Assim, o nom
me do cursso é o prim
meiro e maiss essencial dos recursoos de identtificação tan
nto
por parte do mercad
do de trabaalho quant o pelos esttudantes in
nteressadoss. Ele deve ser o men
nor
resumo dee seu significcado e o mais próximoo de seu entendimento
o, tanto porr quem proccura um curso
de tecnolo
ogia quanto por quem busca
b
o futuuro profissional.
O Catálogo de
d Cursos de Tecnologgia, elaborad
do pelo MEC, foi criadoo justamente para retiirar
do mercad
do nomes estranhos ou pouco expressivoss do perfil profissionaal que form
mam. O peerfil
profissionaal do curso de tecnologgia em Proccessos Gere
enciais é ma
ais amplo coomo sugere
e o novo nome
proposto, uma vez que
q apresen
nta uma gaama de atiividades lig
gadas à gesstão e não somente aos
a
processos.
D
Destacamos:

"Com
mpreende tecnologias
t
associadass aos instru
umentos, técnicas e estratégias utilizadas na
buscaa da qualidaade, produttividade e coompetitivid
dade das org
ganizações.."
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"Abraange ações de planejam
mento, ava liação e gerrenciamento de pessoaas e processos referentes
a neggócios e seerviços pressentes em oorganizaçõe
es públicas ou privadaas, de todo
os os portes e
ramo
os de atuaçãão.”
"Essee eixo caraccteriza‐se pelas tecnol ogias organ
nizacionais, viabilidadee econômicca, técnicas de
comeercialização, ferramen
ntas de infformática, estratégias de markeeting, logísttica, finançças,
relações interpeessoais, legisslação e éti ca."
Essa abrangênccia não pod
de ficar reestrita a prrocessos, mas
m sim, à gestão daa organização.
Portaanto, Gestão Empresarrial é um te rmo que te
em, em si prróprio, um ssignificado já consagraado
no m
mercado, ao contrário de
d Processoos Gerenciaiis, que não conta com uma compreensão como
o prim
meiro e não
o traduz o perfil
p
pretenndido.

SSalientamoss que as justificativa s apresenttadas foram
m elaboraddas por um
ma equipe de
coordenad
dores dos Cursos
C
de Gestão
G
Emppresarial ministrados pelas Faculldades de Tecnologia
T
do
Centro Pau
ula Souza, num
n
total de
e 16 docenttes.
SSão Paulo, 20
2 de setem
mbro de 20009.

P
Prof. Dr. Angelo Luiz Co
ortelazzo
R
Responsáveel pelas Fate
ecs do Centrro Paula Souza

Observaçção: este document
d
to foi anexxado aos cursos no
o moment o do reco
onhecimen
nto
e renovaações de reconhecimento feitos pe
elo Conse
elho Estaddual de Educação e
aprovado
o por todo
os os espe
ecialistas qque fizeram a visita
a “in loco”” às Unidaades, motiivo
pelo qual o CEE reeconheceu
u ou renoovou o recconhecime
ento dos cursos cittados com
ma
perior de TTecnologiaa em Gesttão Empreesarial”.
denominação de “Curso Sup
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1. O CEENTRO
O ESTAD
DUAL D
DE EDUC
CAÇÃO
O TECNO
OLÓGIC
CA
PAULA
A SOUZA
1.1 APR
RESENTAÇ
ÇÃO
O Centro Pau
ula Souza é uma Instittuição Estad
dual que ma
antém 52 FFaculdades de Tecnolo
ogia
(FATECs) eem 48 difereentes cidad
des do Estaddo, com cerca de 60 mil
m alunos. M
Mantém, ainda, o Ensino
Médio e TTécnico em 203 Escolaas Técnicass de nível médio
m
(ETEC
Cs) distribuuídas em 15
52 cidades do
Estado de São Paulo, com mais de 230 mil alunos matriculados. Para desennvolver suass atividadess, o
Centro em
mprega maiis de 12 mil
m docentess e 4,5 mil funcionários que fazzem o aten
ndimento dos
d
diferentes cursos ministrados
m
e dão o suporte administrativvo necessáário. Considerando‐see o
atendimen
nto de cidades que vãão do extreemo oeste do Estado, em Teodooro Sampaio até o outro
extremo, a leste, em Cruzeiro, há
h quase 9000 Km de distância
d
e, pelo menoos 600 Km entre
e
algum
mas
delas e a C
Capital do Esstado onde se situa a A
Administraçção Central.
Natureza Institucionaal
O Centro Estaadual de Ed
ducação Teccnológica Paaula Souza é uma autaarquia estad
dual de regime
especial, com personalidade juríídica e patrrimônio pró
óprio, com sede
s
e foroo na cidade de São Pau
ulo.
Está vincullado à Secretaria de Desenvolvim
mento do Esstado de São Paulo, órrgão do govverno estadual
que tem p
por objetivo
o intensificaar o desenvvolvimento sustentável do Estadoo, estimularr as vantageens
competitivvas das emp
presas e do
os empreen dedores paaulistas, incorporar teccnologia aos produtos da
região e fo
ortalecer as condições para
p
atraçã o de investimentos no
o Estado.
Gestão do CEETEPS:
O CEETESP teem a seguin
nte organizaação:


I ‐ Conseelho Deliberrativo;



II ‐ Superrintendência;



III ‐ Unidades de Enssino.

I ‐ Conselho Deliberattivo:
João Carlos Co
orreia Ferrarri
o Gomes de Oliveira
João Fernando
Lau
ura Margarid
da Josefina Laganá
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Leo
onardo Theo
odoro Büll
Marielza Pinto
o de Carvalh
ho Milani
Rob
berto Anton
nio Colenci
II – Superin
ntendência:


Direto
ora Superinttendente: Profª.
P
Lauraa M. J. Lagan
ná



Vice D
Diretor Supe
erintendentte: Prof. Cé sar Silva



Chefe de Gabinette da Superrintendênciia: Profª. Ele
enice Belmo
onte R. de CCastro



uperior de G
Graduação:: Profa. Dra. Mariluci A
Alves Martin
no
Coordenadoria de Ensino Su



Coordenadoria de Ensino Médio
M
e Técn
nico: Prof.M
Ms. Almério Melquíadees de Araújo
o



Coordenadoria de Formação
o Inicial e CContinuada:: Profª. Clara Maria de Souza Maggalhães



Coordenadoria de Infraestru
utura: Eng. Rubens Goldman



Coordenadoria de Gestão Administratiiva e Financceira: Armando Natal M
Maurício



Coordenadoria de Recursos Humanos: Elio Louren
nço Bolzani



Assesssoria de Comunicação: Gleise Sannta Clara



Procurradoria Juríídica: Bened
dito Libérioo Bergamo
o Há, ain
nda, uma co
oordenadorria que se ocupa
o
do prrograma dee pós‐gradu
uação e cursos
de esp
pecialização diretamennte ligada à Superinten
ndência e eexercida pe
ela Profa. Dra.
D
Helenaa Gemignani Peterossi.

III – Unidades de Ensiino: 52 Facu
uldades de TTecnologia em 48 cidades do Estaado e
203 Esscolas Técni cas, em 152
2 cidades do
o Estado dee São Paulo.

1.2 PERFFIL INSTIITUCIONAL
Missão, Viisão e Valorres
p
pública de
entro de referenciais dde excelênccia visando ao
Missão: Prromover a educação profissional
atendimen
nto das dem
mandas sociaais e do muundo do trab
balho.
Visão: Consolidar‐se como centro de eexcelência e estímulo
o ao desennvolvimentto humano
o e
tecnológico
o adaptado
o às necessid
dades da soociedade.
Valores: FFormar pro
ofissionais éticos
é
e ciddadãos, sin
ntonizados com a socciedade em
m que viveem,
promovendo a inclusãão social e uma
u culturaa voltada paara a susten
ntabilidade e para a paz.
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Objetivos Estratégico
os


atender/an
ntecipar‐se às demanddas sociais e do mercad
do de traballho;



alcançar e manter o grau
g
de exceelência dian
nte do merccado em seeus processo
os de ensino e
aprendizaggem;



garantir um
m maior ace
esso da poppulação a um
ma formaçã
ão de qualiddade;



proporcion
nar uma forrmação tecnnológica hu
umanista e a serviço doo desenvolvvimento soccial
e humano
o, com resp
peito às differenças, à diversidad
de cultural e às quesstões éticass e
ambientaiss;



estimular e consolidarr parcerias ((internas e externas), sinergias
s
e a inovação tecnológicaa;



reconfiguraar a infraestrutura e inntensificar a utilização de
d recursoss tecnológiccos;



promover a adequaçãão, o reconnhecimento
o e o desen
nvolvimentoo permanente do capital
humano;



incentivar a transparê
ência e o co mpartilham
mento de infformações e conhecim
mentos;



obter a sattisfação doss públicos q ue se relaciionam com a Instituiçãão;



aperfeiçoar continuaamente os processoss de plane
ejamento, gestão e as atividad
des
operacionaais/administrativas;



assegurar a sustentab
bilidade finaanceira da in
nstituição.

Diretrizes estratégicaas
Exccelência em
m educação humana e tecnológica
a: Alcançar e manter o ggrau de exceelência em seus
processos de ensino e aprendizagem
a
m focados na aplicaçã
ão da tecnnologia, cria
atividade e no
desenvolvimentto de compe
etências hum
manas e organizacionais;

Susstentabilidaade e inclussão: Estimuular a discusssão e a compreensãoo de que a tecnologia
t
éo
meio pelo quaal a sociedade pode gaarantir a pre
eservação do
d patrimônnio genético
o e cultural do
planeta;
Sattisfação doss públicos (interno e eexterno): Coompreender as necessidaades dos públicos internno e
exteerno com ob
bjetivo de ate
ender as sua s expectativas;

Valorização do
o capital hu
umano: Asssegurar a valorização doss servidores do Centro Paula
P
Souza por
meiio de ações que
q estimule
em a prática inovadora;
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Alto
o desempe
enho e me
elhoria perrmanente: Garantir processos peermanentes de autocríttica
insttitucional que viabilizem a melhoria contínua das atividades do Centro PPaula Souza com o objettivo
de aalcançar resu
ultados e me
etas;

Parrcerias, sine
ergias e inovação tecn ológica: Esttimular a bussca de intereesses comuns nas iniciativas
púb
blica e privada para o aprimorame
a
nto do conh
hecimento, da formaçãoo profissional e da gestão
adm
ministrativa de
d modo a prover a susteentabilidade da instituiçã
ão;

Traansparênciaa: Compartilhar de form
ma sistêmica informaçõe
es de interessse dos púb
blicos interno
o e
exteerno.

1.3 CRIA
AÇÃO E DIVERSIF
D
ICAÇÃO DOS CUR
RSOS SUPERIOREES DE
TECNOLLOGIA
A homologaação das diretrizes
d
ccurriculares dos curso
os superioores de tecnologia pela
p
Resolução CNE/CP nºº 3 (DOU de
d 23/12/22002) a parrtir do Pare
ecer CNE/CCP nº 29/20
002, do Co
ons.
Aparecido Cordão
C
(DO
OU de 13/1 2/2002), co
onsolidou uma nova cooncepção para
p
os curssos
Francisco A
de tecnolo
ogia, que saííram da esfera unicam ente industtrial e passa
aram a abraanger todoss os setores do
conhecimeento, organizados a partir de 20066 em treze diferentes eixos tecnoológicos. Essse movimen
nto
do aumentto da abran
ngência não
o retirou, enntretanto, algumas
a
característicass básicas daas graduaçõ
ões
tecnológicaas, em espeecial a nece
essidade de serem curssos focadoss, com fortee conteúdo prático e co
om
sintonia junto ao seto
or produtivo
o em seu se ntido mais amplo, inclusive na áreea de serviçços.
Co
onsciente dessa
d
sinton
nia desde a sua criaçãão, as FATE
ECs do Cenntro Paula Souza
S
semp
pre
ofereceram
m cursos de
d tecnologgia para o atendimento dos se
egmentos aatuais e em
mergentes da
atividade iindustrial e do setor de
d serviçoss, tendo em
m vista a co
onstante evvolução tecnológica. Esse
compromissso com o sistema produtivo
p
juustificou a criação do
o Curso dee Tecnologia Têxtil (hoje
Produção TTêxtil) na FA
ATEC Americana, conhhecida pela sua produçção nesse seetor. Do me
esmo modo
o, a
perspectiva de naveggabilidade do
d sistema Tietê‐Paran
ná contribuiu para a c riação do primeiro
p
curso
de navegaçção fluvial, junto
j
à FAT
TEC de Jaú.
Co
om a expan
nsão das Faculdades, nnovas regiõe
es foram attendidas e, com isso, novos
n
arran
njos
produtivoss locais (AP
PL) puderam
m ser conteemplados co
om cursos elaboradoss especificamente paraa o
seu atendiimento. Em
m muitos caasos, o próóprio setor produtivo contribuiu
c
para a determinação do
curso, o esstabelecimeento do perfil do seu egresso e, em conseq
quência, a eelaboração de sua mattriz
curricular.
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Co
omo exemp
plos, pode‐‐se citar a criação do Curso de Tecnologia em Alimentos na Fatec
Marília, cid
dade com APL
A na área de alimentoos; o já citado curso Tê
êxtil em Am
mericana; Bio
ocombustívveis
em Araçatuba, Jaboticabal e Piraacicaba, com
m apoio de
e Usinas de açúcar e állcool no esttabelecimen
nto
das matrizzes curriculaares; Silvicu
ultura em CCapão Bonitto, com apo
oio da entãoo Votorantim, Celulose e
Papel e Associação dee Madeireirros local; M ecanização em Agricultura de Preecisão, em Pompéia, co
om
apoio da FFundação Sh
hunji Nishim
mura de Teccnologia; Eletrônica Au
utomotiva eem Santo André, Taubaté
e Sorocaba, locais onde as mo
ontadoras dde automóvveis se con
ncentram; TTransporte Terrestre em
Barueri (seervida por trens metropolitanos e rodoanel), bem como
o no Tatuappé (bairro paaulista servido
pelo metrô
ô); Logísticaa aeroportu
uária em Guuarulhos e Indaiatuba, pela sua prroximidade com dois dos
d
principais aeroportoss do país; Manufatura
M
e Manuten
nção de Ae
eronaves, em
m São José
é dos Camp
pos,
S
com particcipação da Embraer; Fabricação e Projetoss Mecânicos em Mogii Mirim e Siderurgia
em
Pindamonh
hangaba, atendendo as indússtrias do setor; Agrronegócio, Informáticca e Gesttão
empresariaal, implantaados em divversos munnicípios e attendendo a demandass locais e re
egionais; asssim
como inúm
meros outro
os projetos, todos man tendo a citaada sintonia
a com o settor produtivvo e as dem
mais
característticas presen
ntes nas dire
etrizes curriiculares dass graduaçõe
es tecnológiicas.
Allgumas direetrizes geraais internass foram esttabelecidass, visando uuma homogeneidade no
oferecimen
nto dos difeerentes curssos de tecn ologia do Centro Paula
a Souza:


Todos os cursos oferrecidos têm
m carga horáária de 2400
0 horas em atividades curricularess e,
em geral, 400 horass distribuídaas em atividades de estágio proffissional (24
40 horas) e de
duação (1600 horas), pe
erfazendo um total de 22800 horas. Essa duraçção
um trabalho de grad
de
excede aos
a mínimo
os estabeleecidos no Catálogo Nacional
N
dee Cursos Superiores
S
Tecnologia (CNCST),, uma vez que a Instiituição acre
edita que uum Curso de
d Graduação,
b
foccado e da áárea de gesstão, não pode ser inttegralizado em menos de
mesmo bastante
2400 horas, como prrevisto no rreferido Cattálogo.



Os cursoss são integralizados em
m um prazo mínimo de três, e um máximo de
e cinco anoss.



Há uma forte
f
recom
mendação ppara que tod
dos os cursos tenham em sua maatriz curricu
ular
seis disciplinas de lín
ngua inglessa (uma a caada semesttre, com duuas aulas se
emanais cad
da),
com foco
o no desenvolvimentto de todas as habilidades lingguísticas, mas
m ênfase na
comunicaação oral, visando
v
um diferencial positivo na
a empregabbilidade doss egressos. Tal
recomendação viraa obrigatooriedade nos
n
eixos tecnológiccos de Informação e
Comunicaação, e de Gestão.
G
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Nos curssos voltado
os para a área de ge
estão ou aquelas
a
em
m que existe uma fo
orte
regionalizzação e inte
eração com
m os países latino‐amer
l
ricanos, sãoo ministradaas pelo men
nos
duas dissciplinas de
e Espanholl (Comércio Exterior,, Agronegóócio, Gestãão Comerccial,
Secretariaado, são exemplos desssa diretriz).



As matriizes curricu
ulares deveem contem
mplar ativid
dades autôônomas do
os alunos nas
n
diferentees atividades curricularres, incentivvando‐se a realização dde projetoss integradorres,
transverssais e interd
disciplinaress na formaçção. É nessa
as atividadees principalm
mente, quee as
questões ligadas ao
o gênero, à raça, às diiferentes cu
ulturas e coostumes são discutidas e
desenvolvvidas.



Os Trabalhos de Graduaçãoo devem estar pressentes, asssim como os Estággios
Supervisionados e contemplaar, em seu
u conjunto,, quatrocenntas horass mínimas de
atividadees, não computadas na s 2400 horaas de atividades curricuulares advin
ndas das au
ulas
e projeto
os interdisciplinares.

A expansão tem
t
ocorrid
do com o appoio das prrefeituras onde as FATTECs são implantadas. Em
muitos casos, a cessão de terrrenos ou de edifício
os que posssam compportar a Faaculdade têm
contribuído
o para agilizzar a implan
ntação da FFaculdade no local.
To
odo o gigan
ntesco esforrço de expaansão, no que
q diz resp
peito à consstrução ou adequação de
infraestruttura física, vem sendo acompannhado da compra de
e equipameentos para laboratóriios,
computado
ores e livross para o dessenvolvime nto das ativvidades.
Allém disso, para mante
er a qualidaade alcançaada ao long
go de sua hhistória, foi aprovado um
novo plano
o de carreirra no início de 2008 e, desde entãão, o Centro
o Paula Souzza realizou mais de 1.0
000
concursos públicos para
p
a conttratação doocente, elim
minando co
ontratos em
m caráter emergencial
e
l e,
através de um grau de exigência superior a o determinado pela legislação, m
melhorou o seu
s quadro de
professorees, hoje com
m mais de 75%
7
de proofessores co
om formaçã
ão acadêmiica mínima de mestrado,
aliada a um
ma atuação destacada no setor prrodutivo e não
n apenas na academ ia.
Co
om o novo plano de caarreira func ional, aprovvado pela Lei Complem
mentar Nº 1044,
1
de 13 de
maio de 20008, foi insttituído o “Plano de Carrreiras, de Empregos
E
Públicos
P
e Siistema Retrribuitório” dos
d
servidores do Centro Estadual de Educaçãoo Tecnológicca “Paula Souza” ‐ am pliando e melhorando
m
o as
condições do quadro de funcionáários e os saalários em geral,
g
inclussive dos doccentes.
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Empregabilidaade: A emp
pregabilidadde dos egressos das graduações
g
s tecnológiccas oferecid
das
vem se aprresentando
o em percen
ntuais acimaa de 90% ap
pós um ano do términoo da formaçção acadêm
mica
(Dados levvantados peelo Sistema de Avaliaçãão Institucio
onal ‐ SAI). Tal
T empregaabilidade é consequên
ncia
imediata d
da forma co
omo os curssos são estrruturados e se relacion
nam com o setor produ
utivo, aliand
do‐
se à formaa como as atividades cu
urriculares são desenvvolvidas, com
m a qualidaade do corp
po docente e a
adequação
o das instalaações laboratoriais.
Os cursos ofeerecidos pe
elas FATECs têm sido avvaliados pelo Conselhoo Estadual de
d Educação e
os reconheecimentos e renovaçõe
es de reconnhecimento
o têm obtido
o o prazo m
máximo estaabelecido pela
p
legislação do Estado, com três e cinco anos de duração
o, respectivvamente. A partir da participação no
ENADE, qu
ue vem send
do gradativaamente impplantado também para
a os cursos ssuperiores de tecnologgia,
as FATECs vêm obten
ndo conceito
os satisfatóórios (nota três)
t
ou acima da méddia (notas 4 e 5) também
se destacando em nívvel nacional como um rreferencial positivo
p
de qualidade ddos cursos ministrados
m
s.
Fo
oi por essee motivo, além
a
da im
mportância que o Cen
ntro Paula Souza passsou a ter na
formação profissional do Estado
o, que o CConselho Esstadual de Educação cconcedeu, em março de
2011, prerrrogativas de
d autonom
mia universi tária ao Ce
entro, que agora
a
podee criar curso
os, remanejjar,
diminuir ou
u ampliar vagas, além de registrarr seus diplo
omas de graduação.

1.4 REGIMENTO
OS E REGU
ULAMEN
NTOS
Regimento
o do Centro
o Paula Sou
uza (Anexo I): O Regim
mento foi ap
provado pello Decreto n.º 17.027, de
19 de maio
o de 1981, alterado
a
pe
elos Decretoos nº 43.064
4, de 29 de abril de 19998 e nº 53.038, de 28 de
maio de 20008.
mento paraa a Instituição,
No momento, foi aprovad
do pelo Connselho Delib
berativo um
m novo regim
pora a exp
pansão vivida, se est rutura com
mo mantenedora das Escolas Té
écnicas e das
d
que incorp
Faculdadess de Tecnologia, remettendo para os regimen
ntos dessas Escolas e FFaculdades, a organizaçção
acadêmicaa correspon
ndente. O documento
d
aprovado está em análise nos setores go
overnamenttais
competenttes para a elaboração
e
de
d Decreto govername
ental que o oficialize.
Regimento
o Unificado das Fatec (Anexo
(
II): A
Aprovado pela
p Deliberração Ceeteeps n.º 07, de
d 15/12/20
006
e pelo Con
nselho Estad
dual de Educação a parrtir do Pareccer CEE nº 541/07.
5
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Deeverá ser reestruturad
do após a aaprovação do
d Regimen
nto de Centtro Paula Souza, sendo
oa
seguir apro
ovado no Conselho
C
De
eliberativo da Instituiçção e no Co
onselho Esttadual de Educação
E
para
adequação
o e moderniização.
Regulamen
nto de Graduação dass Fatec (An exo III): Ap
provado pela Deliberaçção Ceetepss nº 12, de 14
de dezemb
bro de 2009
9.
Trrata do dia‐a‐dia insstitucional, estabelece
endo as re
egras para o desenvvolvimento da
graduação na Instituiçção, de form
ma organizaada e homogênea em todas
t
as suaas unidadess.
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2. O CU
URSO DE
D GESTÃO EM
MPRESA
ARIAL
Co
om mais dee 41 milhões de habittantes, o estado de São Paulo eestá localizaado na Reggião
Sudeste do
o Brasil, fazzendo divisaa com os esstados de Minas
M
Gerais, Mato Groosso do Sul, Paraná e Rio
de Janeiro.
ossui 15 regiões adminiistrativas qu
ue reúnem seus 645 m
municípios. Tem
T
área to
otal
Sãão Paulo po
pouco superior a 248 mil km², o que equiva le a apenass cerca de 3%
% da superffície do Brasil. Sua capital
o Paulo. Su
ua populaçãão represen
nta pouco mais de 200% do total do país e,
e a
é o municcípio de São
despeito de não ter a maior denssidade dem
mográfica, é o estado mais populosso. Também
m representta o
estado eco
onomicamente mais im
mportante dda Nação, co
om o maiorr PIB (super ior a um trilhão de Reaais)
e um PIB/capita de 25
2 mil Reaiss, só inferioor ao registtrado pelo Distrito Fedderal. Metaade de todo
oo
volume baancário do Brasil
B
se en
ncontra em São Paulo, que tamb
bém figura eentre os Esstados com os
melhores ííndices de desenvolvim
d
mento humaano e expecctativa de viida, e menoores taxas de mortalidaade
infantil e analfabetism
mo.
Allém do seto
or industrial altamentee desenvolvvido, tem a mão‐de‐obbra melhor qualificada do
país. No in
nterior do estado, grandes cidadess, como Campinas, São
o José dos CCampos, Rib
beirão Preto e
outras, têm
m papel dee destaque
e na econo mia, nos setores indu
ustriais e dde serviços.. No setor de
turismo, Sãão Paulo ofeerece opções variadas de lazer.
Sãão Paulo po
ossui uma economia
e
d iversificadaa. As indústrias metal‐m
mecânica, de
d álcool e de
açúcar, têxxtil, automo
obilística e de
d aviação; os setores de serviçoss e financei ro; e o cultivo de laran
nja,
cana de aççúcar e caféé formam a base de um
ma econom
mia que resp
ponde por ccerca de um
m terço do PIB
brasileiro, algo em to
orno de 550
0 bilhões dee dólares naa paridade de poder dde compra. Além disso
o, o
estado ofeerece boa infraestrutura para invvestimentoss, devido àss boas conddições das rodovias e da
logística dee seus tran
nsportes. A Bolsa de V
Valores, Mercadorias e Futuros dee São Paulo
o é a segun
nda
maior bolssa de valorees do mundo
o, em valor de mercado.
O setor de seerviços ou terciário é o que geraa a maior pa
arte das riqquezas no estado,
e
sendo,
portanto, o mais releevante paraa a econom
mia paulista e represen
ntava, em 22004, 47,2%
% das riquezas
produzidass.
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O setor indu
ustrial ou se
ecundário é o segundo
o de maior relevância no papel econômico
e
do
estado, com valores quase
q
tão alltos quandoo o setor de
e serviços, pois
p represeentam 46,3%
% das riquezas
produzidass. Seus principais poloss industriaiss são:
 Região Meetropolitana de São Paaulo; maiorr polo de riqueza naci onal, a região possui um
polo indusstrial extrem
mamente ddiversificado
o com indússtrias de altta tecnologia e indústrrias
automobilísticas, situ
uadas princiipalmente na
n região do
o ABC. Atuaalmente a metrópole
m
e
está
passando por uma transforma
t
ção econôm
mica, deixa
ando seu foorte caráte
er industriaal e
passando para o seto
or de serviçoos.
ecida como "Vale do Siilício brasile
eiro", devido à
 Região Meetropolitana de Campiinas; conhe
grande co
oncentração
o de indústrrias de alta tecnologia, como a Luucent Technologies, IB
BM,
Compaq e Hewlett‐P
Packard (HPP), principalmente nas cidades dee Campinas, Indaiatuba e
Hortolând
dia, a região possui uum forte e diversifica
ado polo inndustrial, com indústrrias
automobilísticas, ind
dústrias peetroquímicas como a Replan, eem Paulíniaa e indústrrias
têxteis, esspecialmentte nas cidaddes de Americana, Novva Odessa e Santa Bárb
bara d'Oestee.
 Região Meetropolitana da Baixadda Santista, com valoriização cresccente devid
do às recentes
descoberttas de petrróleo, será polo de destaque na
a área petrrolífera, já concentran
ndo
importantte refinaria em seu muunicípio de Cubatão e o maior poorto para escoamento da
produção industrial e agrícola doo país, na ciidade de Santos.
P
po
ossui indústtrias do ram
mo aeroesp
pacial, com
mo a Embraaer, indústrrias
 Vale do Paraíba;
automobilísticas nacionais, com
mo a Volksw
wagen e a General
G
Mootors e indú
ústrias de alta
a
dústrias de eletroeletrô
e
ônicos, têxtil e químicaa.
tecnologiaa. Também estão preseentes as ind
 Região Ad
dministrativa Central; ssituada no centro
c
do estado,
e
ond e se localizam as cidad
des
de São Carlos
C
e Arraraquara, constitui um
u importa
ante polo dde alta teccnologia, com
indústrias de diferen
ntes áreas, como a fáábrica da Volkswagen
V
n motores, Faber‐Casttell,
h e Husqvarrna.
Electroluxx, Tecumseh
 Mesorregião de Piraccicaba; situ ada ao lado
o da Região
o Metropoliitana de Caampinas, on
nde
se localizaam importantes municcípios, como
o Piracicaba
a, Limeira e Rio Claro, essa região
oé
caracterizada pela prresença de empresas de biotecnologia, culttivo de cana de açúcaar e
produção de biocomb
bustível.

P á g i n a | 13

Projeto Pe
edagógico de Curso - PPC

Data
02/07/2014

Tecnologiia em Gestão
o Empresaria
al

Revisão
V5

Em
m educação
o, com maiss de 15 mil estabelecim
mentos de ensino funddamental, mais
m de 12 mil
unidades p
pré‐escolarees e quase 6 mil escolaas de nível médio,
m
a red
de de ensinno do estado
o é a maior do
país. Segundo dados do Censo da Educaçãão Básica divulgados
d
recentemennte, o Estaado possui 8,7
milhões dee jovens em
m idade esco
olar de 4 a 117 anos.
(http://ww
ww.todospeelaeducacao
o.org.br/eduucacao‐no‐b
brasil/nume
eros‐do‐braasil/dados‐p
por‐
estado/sao
o‐paulo/) e 8,9 milhões de jovenss frequentando os curssos da pré‐eescola ao ensino médio
oo
que vai, ggradativameente, corriggindo a di storção idaade‐série ainda
a
preseente no fin
nal do ensino
fundamenttal e no enssino médio.
No
o ensino superior, háá três univeersidades mantidas
m
pelo poder público esttadual que se
destacam ccomo das melhores
m
do
o país e parrticipam de ranqueame
entos internnacionais: a Universidaade
de São Pau
ulo (USP), a Universidaade Estaduaal de Camp
pinas (Unica
amp) ‐ maioor produtorra de patentes
de pesquissa do Brasil – e a Unive
ersidade Esttadual Paulista (Unesp
p). Além dellas, que con
ngregam cerca
de 140 mil alunos de graduação,
g
o Centro Paaula Souza,, também mantido
m
peloo poder púb
blico estadu
ual,
contava co
om cerca de 55 mil alunos no seegundo sem
mestre de 2011
2
em seeus cursos de graduaçção
tecnológicaa. Em termos federais, o Estado cconta com a Universidade Federaal de São Caarlos (UFSCaar),
Universidaade Federall de São Paaulo (Unife sp) e a Un
niversidade Federal doo ABC, além
m do Institu
uto
Tecnológicco de Aeron
náutica (ITA
A) e do Instittuto Federaal de Educação, Ciênciaa e Tecnolo
ogia do Estaado
de São Paulo, que também se destacam
d
eem suas áre
eas de atuação. Finalm
mente, o esstado também
m reputação
o nacional e internacionnal.
possui univversidades privadas, algumas com
Co
ontemplado
o por expre
essivo núm
mero de ren
nomadas in
nstituições de ensino e centros de
excelência, São Paulo
o é o maior polo de peesquisa e de
esenvolvime
ento do Braasil, responsável por 52%
da produçãão científicaa brasileira e por 0,7% da produçãão mundial.
É nesse contexto que se
e insere o CCentro de Estadual
E
de Educação TTecnológicaa Paula Sou
uza,
uma autarrquia de regime especcial com fo co na Educcação Técnica e Tecnoológica, com
m 203 Esco
olas
Técnicas e 52 Faculdades de Tecn
nologia em funcionamento, distribuídas peloo território paulista.
p
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2.1 JUSTTIFICATIV
VAS PARA
A IMPLA
ANTAÇÃO
O DO CUR
RSO
O empreended
dorismo é uma revolução quee será para o século XXI mais do
que a revo
olução industriaal representou para
p
o século XX
X
Peter Druckeer

A d
dinâmica e o crescime
ento da ecoonomia dos países em
m desenvollvimento, como
c
o Braasil,
dependem
m em grand
de parte daa capacidadde de criar empresas capazes dee sobrevive
er, para geerar
trabalho e renda para a populaçção econom
micamente ativa, de maneira
m
susstentável, le
evando então,
estes paísees, a alcanççar uma maaior produçãão de bens e serviços e a um possicionamento estratéggico
junto à eco
onomia glob
bal.
No Brasil, as PMEs (Peque
enas e Méddias Empressas) vêm alccançando um
ma particip
pação cada vez
v
maior na economia e, segund
do pesquisaa do SEBRAE, 99% das
d empressas do paíís em term
mos
quantitativvos são PMEs e respon
ndem por qquase 70% dos postos de trabalh o do setor privado, além
de represeentar 20% do PIB.
O EEstado de Sãão Paulo te
em a liderannça em emp
pregos destte setor, vissto que emprega mais do
que a som
ma das reggiões Nord
deste, Centtro‐Oeste e Norte e aparece coomo o principal Estaado
empregado
or do País. De acordo com
c
o IBGEE, a Região Sudeste
S
con
ncentra 51, 3% das empresas do País
P
e, destas, 558,6% localizam‐se no Estado de SSão Paulo.
O B
Brasil realm
mente é um
ma nação empreende
edora. A cada ano, ccerca de 500
5 mil novvas
empresas são criadas e com elas surgem
m cerca de 1,5 milhõe
es de postoos de trabalho. Podee‐se
imaginar o País quee nós teríamos se a grande maaioria dessa
as iniciativaas tivesse condições de
prosperar! Em cerca de 12 anos o probl ema do de
esemprego estaria prraticamente
e solucionado.
o, ainda estaamos distan
ntes de tal ccenário.
Entretanto
Em países emeergentes, co
om a reorieentação do papel do Esstado, os ciddadãos se vêem
v
cada vez
v
mais respo
onsáveis peelo seu próp
prio destinoo e buscam
m reduzir a dependênc
d
ia da intervvenção estaatal
na econom
mia, criando
o seus próprrios negócioos.
Noss últimos anos, o emp
preendedoriismo começçou a se de
estacar no BBrasil como
o propulsor da
economia e passou a receber maaior atençãoo tanto do Estado
E
quan
nto das emppresas privaadas, que vêm
buscando eevoluir do modelo
m
trad
dicional de ffluxo de reccursos para um modeloo mais dinââmico, ondee as
empresas investem parte do que
q
pagariaam de imp
postos direttamente em
m projetoss de iniciattiva
empreendedora, a exemplo do que vvem ocorrrendo em países ddesenvolvido
os, onde os
empreendedores são tratados co
omo a “grannde mola prropulsora” da
d economiia.
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Com
mparativo da
d TEA – Taxxa de Empr eendedorissmo do Brassil frente aoo mundo:

Porrém, há um
m fato que compromet
c
te um maio
or crescimento do núm
mero de em
mpresas e, por
p
conseguintte um maio
or desenvolvvimento sóccio econôm
mico. É o alto
o índice de mortalidad
de precoce das
d
PMEs, quee são gerad
dos por dife
erentes elem
mentos e condições
c
ligadas a esstas unidade
es produtivvas.
Pesquisas do SEBRAE mostram que,
q
de cadda 100 emp
presas aberrtas, 41 nãoo ultrapassaam o primeeiro
ano de ativvidade e, essta proporçãão aumentaa para 70% após cinco anos da ab ertura da empresa.
São
o graves as consequências da curtta vida das PMEs. Em 2004, só noo Estado de
e São Paulo
o, o
custo da m
mortalidadee das emprresas impli cou na perrda de 281
1 mil ocupaações e de quase R$ 15
bilhões. Um
ma nação emergente,
e
com imensso passivo social
s
e elevvada taxa dee desempre
ego, não po
ode
dar‐se ao luxo de tais prejuízos.
ncipais caussas de Morttalidade dass Empresas::
Prin
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Anaalisando co
om muita atenção
a
os itens acim
ma elencado
os, percebeemos claraamente quee o
problema mais crônicco em relaçção à mortaalidade, e de
d onde de
erivam todoos os outros, é a falta de
qualificaçãão e capacitação dos em
mpreendeddores respon
nsáveis pela
a gestão dass PMEs.
Não
o há dúvidaa que o desenvolvimennto brasileirro somente
e será conquuistado se resolvermo
os o
problema das PMEs,, a verdad
deira base da inclusão social po
or meio d o emprego
o e elemen
nto
fundamenttal para oxigenar e estimular todaa a economia.
A solução é reesponsabilid
dade de toddos e virá com a instituição de poolíticas púb
blicas, projetos
da iniciativva privada favoráveis a estes emp reendimentos e, principalmente, mecanismo
os inteligentes
de capacitaação do em
mpreendedo
or.
Estees númeross, fatos e daados são co mprobatórios da necessidade lateente de dim
minuição deesta
intensa mo
ortalidade sob
s pena de
e, no médioo e longo prrazo, afetarr de maneirra contunde
ente, questõ
ões
sócio econômicas de desenvolvim
d
mento regioonal.
Porrtanto, dian
nte de tais conclusões,
c
eis uma grande oportunidade dee elaborar e disponibilizar
Projetos co
om soluções de produttos e serviçços estruturrados e custtomizados ppara este en
norme públlico
com muitaa carência de conhecim
mento: O un iverso das PMEs.
P

Púb
blico Alvo In
nicial: as PM
MEs do Estaado de São Paulo
P

o aponta para
p
a nec essidade de
d investim
mento na ddefinição dos perfis dos
d
Esse contexto
trabalhado
ores na áreea de Gestãão Empresaarial das Pe
equenas Em
mpresas (Prrocessos Ge
erenciais, pelo
novo Catállogo Nacion
nal de Cursos Superiorres de Tecn
nologia), seg
gmento quee se enconttra carente de
formação p
profissionallizante e de
e nível supe rior, o que acaba causando o fechhamento de
e várias MP
PEs,
muitas vezzes por faltaa de conheccimento de gestão por parte dos empreended
e
dores.
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A im
mplantação
o do curso de Tecnolog ia em Gestãão Empresa
arial (Processsos Gerencciais) preten
nde
garantir a seus egressos uma fo
ormação quue lhes perm
mita ter conhecimentoo sobre mú
últiplas form
mas
em que po
odem se estruturar os mais
m variad os tipos de organizações, tendo eem vista que
e as atividad
des
de gestão estão direecionadas à oferta doo apoio administrativo
o e logísticco a todas as atividad
des
s
econôômico no qu
ue elas se desenvolvam
m.
produtivass, qualquer que seja o setor

O ccurso está, portanto, fo
ocado na p otencializaçção do trab
balho dos attuais empre
eendedoress, o
que não im
mpede a formação de novos,
n
princcipalmente os egressoss do ensino médio.

mprovamoss no quadro
o acima quee no Estado
o de São Pau
ulo existem
m 1.542 milh
hões de PM
MEs,
Com
segmentad
das pelos grrandes grup
pos: Comérccio, Indústriia e Serviços.

Análise da Escolaridad
de dos Empreendedorees, propriettários de PM
MEs:
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Nesste quadro podemos analisar
a
a q uestão da Escolaridad
E
e. O total dde proprietáários de PM
MEs
aptos a reaalizar um cu
urso superio
or no Estaddo de São Paulo perfazz 49%, indiccando um público alvo de
mais de 7556 mil possííveis ingresssos. Este vaalor pode se
er acrescido
o de até outtros 400 mil profissionaais,
pois nada ggarante quee a formaçãão superior que atende
e a 28% do total de prooprietários tenha se daado
na área administrativaa ou da gestão empressarial.

Análises, C
Conclusões e Oportuniidades

É in
negável a importânciaa das PMEss para o de
esenvolvimento sociall e econôm
mico do Braasil.
Como desscrito, o empreende
e
edorismo é e será para os próximos
p
aanos, a “m
mola mestra”
impulsionaadora do creescimento do
d país frennte às naçõe
es emergen
ntes.
Anaalisando esssa afirmaçãão, bem com
mo dados e gráficos diisponibilizaddos a respe
eito das PM
MEs,
fica claro q
que “existe um vácuo””, a espera de preench
himento, ou
u seja, atituudes e ideiaas inteligentes
têm e terão espaço frente a projetos ligadoss à temáticaa do Empreendedorism
mo.
S Paulo é latente a nnecessidade
e de projeto
os customizzados que visem melho
oria
No Estado de São
olvimento do Empreen
ndedor e seeu Empreen
ndimento. O significattivo número
o de PMEs no
e desenvo
bre a grande
e mortalidaade das emp
presas confirmam essaa necessidad
de.
Estado e os dados sob
t
em que se tem uma problemáática, vislum
mbra‐se uma
Porrtanto, ao mesmo tempo
oportunidaade e, princcipalmente, uma soluçãão adequad
da, customizada, difereenciada e in
novadora para
o problema, com a ab
bertura de uma
u
grandee quantidad
de de vagas em curso ssuperior da área, como
o se
pretende.
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2.2 DAD
DOS GERA
AIS DO CURSO
C
Den
nominação Gestão Em
mpresarial aprovada,
a
eem caráter experimenttal,
nos termos doo artigo 3º da Deliberração CEE 886/2009, pelas Portarrias
CEE
E/GP 364, 3665,368/201
10 e 91, 139
9,146/2011
d curso: 28
800 horas, sendo 2880
0 aulas1  2400 horaas (atende CNCST)
C
+ (2
240
Carga horáária total do
horas de Estágio Curricular + 160
0 horas do TTrabalho de
e Graduação
o)
Duração da hora/aulaa: 50 minutos;
Período lettivo: semesstral, mínim
mo de 100 diias letivos (20 semanass);
Prazo de in
ntegralizaçãão: mínimo: 3 anos ( 6 semestres)),
máxim
mo: 5 anos (110 semestre
es);
Regime dee Matrícula:: Conjunto de
d disciplinaas;
Forma de A
Acesso:

Classificaçãão em Proceesso Seletivvo – Vestibu
ular
É realizado
o em uma ú nica fase, com provas das disciplinnas do núclleo comum do
ensino méd
dio ou equivvalente, em
m forma de testes
t
objettivos e umaa redação.

Normas Leegais:

A composição curricular do
d curso esstá regulam
mentada na Resolução CNE/CP nº 03/2002, que
q
institui as Diretrizes Curriculares
C
s Nacionais Gerais paraa a organiza
ação e o fuuncionamen
nto dos Cursos
ogia.
Superioress de Tecnolo
AC
Carga Horárria estabele
ecida para o Curso enccontra‐se na Portaria nnº 10, de 28
2 de julho de
2006, que aprova, em
m extrato, o Catálogo N acional doss Cursos Sup
periores de Tecnologiaa (CNCST).
T
G
O ccurso de Tecnologia
em Gestãoo Empresarrial é denominado “PProcessos Gerenciais”
no
CNCST. Peertence ao Eixo Tecnológico de G
Gestão e Negócios
N
e propõe um
ma carga ho
orária total de
1.600 horaas. A carga horária de
e 2.880 aulaas correspo
onde a um total de 2.4400 horas de atividad
des,
mais 240 h
horas de Esttágio Curriccular e 160 horas de Trabalho de Graduaçãoo, perfazend
do um total de
2.800 horaas totais, ulttrapassando
o largamentte o mínimo
o estabelecido na legisslação.

1

Cada aula co
orresponde a 50
0 minutos.
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2.3 O PR
ROJETO DE
D CURSO
Perfil Profiissional
O TTecnólogo em
e Gestão Empresariaal (Processo
os Gerenciais) elabora e impleme
enta planos de
negócios, utilizando métodos e técnicass de gestãão na form
mação e oorganização
o empresarial
mente nos processos de
d comerciaalização, su
uprimento, armazenam
mento, movvimentação de
especificam
materiais e no geren
nciamento de recursoos financeirros e humanos. A haabilidade para lidar co
om
pessoas, ccapacidade de comu
unicação, t rabalho em
m equipe, liderança, negociaçãão, busca de
informaçõees, tomada de decisão
o em contexxtos econôm
micos, polítiicos, culturaais e sociaiss distintos, são
s
requisitos importantees a esse pro
ofissional.
Áreas de aatuação
Os profissionais formados podem attuar tanto em
e âmbito nacional, coomo gestorr, em razão da
formação recebida, como
c
em âmbito
â
esttadual com as compe
etências esppecíficas paara atuar nas
n
onomia estaadual/regionnal, em especial:
peculiaridaades da eco
 em seeu próprio negócio (co
onsultoria, tturismo, com
mércio, indústria etc.);;
 em p
pequenas em
mpresas;
 na co
ontinuidadee de empressas familiarees, modernizando‐as;
 nas m
médias emp
presas da região;
 no seetor público
o;
 nas eentidades paarticulares, tais como: cooperativvas e associa
ações, dent re outras.
Competências: O grad
duando devve demonst rar atitudess e habilidad
des a seguirr relacionad
das.
Atitudes:


e responsabbilidade soccial, justiça e ética proffissional.
Internalização de valores de



Form
mação humaanística e visão
v
globaal que o haabilite a compreenderr o meio so
ocial, polítiico,
econômico e cu
ultural onde está inseerido e a to
omar decisões em um
m mundo diversificado
d
o e
interd
dependentee.



Form
mação técnicca e científfica para at uar na Gestão de pequenas e méédias emprresas, além de
desen
nvolver ativvidades esp
pecíficas daa prática prrofissional em consonnância com as demand
das
mund
diais, nacion
nais e regio
onais.
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Comp
petência paara empreender açõess, analisando criticame
ente as orgaanizações, antecipando
a
oe
prom
movendo suaas transform
mações.



Capacidade paraa atuar de forma multi disciplinar.



Capacidade de compreenssão da neceessidade do
o contínuo aperfeiçoaamento pro
ofissional e do
onfiança.
desen
nvolvimento da autoco

Habilidadees Profission
nais


Mobiilizar os recursos dispo
oníveis paraa o encaminhamento de soluções apropriadas para os mais
m
diverrsos contexttos organizaacionais.



Lidarr com pesso
oas, desenvvolvendo haabilidades de
d trabalho
o em equippe, de comu
unicação e de
negociação visan
ndo à auton
nomia para tomada de
e decisão.



Desenvolver, dee forma plena e ino vadora, atividades de
e gestão vvoltada aoss negócios de
ueno e médio porte.
pequ



Diagn
nosticar cen
nários visando o estabeelecimento de um emp
preendimennto (negócio
o).



Analisar a viabiliidade econô
ômico‐finannceira da im
mplantação de empreenndimentos.



Articular os con
nhecimento
os, alinhanddo a teoria com a prá
ática vivencciada, para a tomada da
melh
hor decisão ou fazer o encaminham
e
mento maiss adequado.



Avaliar os impacctos do emp
preendimennto.

Gerais do Curso
C
Objetivos G
Pro
opiciar a graaduação de
e profissionnais de Gesttão Empressarial que ppossam con
ntribuir para a
inovação e melhoria de processsos nas orgganizações, se antecip
par aos prooblemas, resolvendo‐os e
assim podeer minimizaar custos e maximizar bbenefícios da
d atividade
e econômicca empresarial, dentro de
perspectiva ética e sustentável dos negócioss.
Objetivos Específicos do Curso
Ao
organização curricular de todas ass atividadess do curso visa
v desenvvolver com os estudantes
conhecimeentos, habilidades e attitudes quee contribuam
m para o desenvolvim
mento sociall e econôm
mico
regional e do país, por meio do empreended
e
dorismo, caapitaneado por profissiionais capaccitados, e co
om
isso minim
mizar a mortalidade
m
de empreesas, princcipalmente as PMEs, permitind
do o sucesso
empresariaal das mesm
mas.
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Matriz currricular
Cu
urso Superio
or de Tecno
ologia em G
Gestão Emp
presarial (Prrocessos Geerenciais)
1º Semestrre

2º Se
emestre

3º Semestre

4º Sem
mestre

5º Semestre

6º Semestre

Compo
ortamento
Organ
nizacional

Organização,
Sistemas e
Métodos

Planejam
mento de
Markketing

Gestão de Projetoss
Empresariais

Desenvolvvimento
de Negó
ócios

Gestão de
Marketing

Gestão Financeira
F

Análise de
Investimentos

Planejamento e
Gestão Estratégica

Gestão de Pessoaas

Logística

Gestão da
Produção

Negóccios
Internacionais

Contabilidad
de

Administraçãão
Geral

Matemáticaa
Sociologia das
Organizações
Gestão Ambiental
Informáticaa
Aplicada a Gesstão
Eco
onomia

Sociedade,,
Tecnologia e
Inovação
Atividades
Acadêmico‐‐
Científico‐Cultu
urais

Comunicação
oe
Expressão

Estatístiica aplicada
a Gestão
G

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 4880

Sistemas de
Informação

Métod
dos para a
Produção do
Conheecimento

Inglês I

Matemática
Financeira

Ingglês II

Inglês III

Aulas:
Semanaais 24
Semesttrais 480

Aulas:
A
Semanais
S
24
Semestrais
S
480
o

Fundamentos
F
da
Gestão da
Qualidade

Dirreito
Emprresarial

Sistem
mas
Integrad
dos de
Gestã
ão

Projeto de
Trabalho de
Graduação

Comunicação
Empresaarial Geral

Espanhol I

Espanh
hol II

Ingllês IV

Inglês V

Inglêss VI

Aulas:
Semanais 24
Semestrrais 480

Aulas:
Se
emanais 24
Se
emestrais 480

Aulas:
Semanais 24
Semestrais 480
o

Estágio curricular: 240 horas a partir
p
do 3 semestre

Trabalho de Graduação: 160
1 horas a partirr do 5 semestre

DISTRIBUIÇÃO DAS A
AULAS POR EIX
XO FORMATIVO
O
Disciplinas BÁSICA
AS

Aula (%)

Disciplin
nas PROFISSION
NAIS

Metodologia

40 (1,4%)

Gestão Empresarial

Aula (%)
(
1.600 (55,6%)

Direito

80 (2,8%)

Econom
mia

Espanhol

80 (2,8%)

Logisticaa

80 (2,8
8%)

80 (2,8
8%)

Inglês

240 (8,3%)

Transversais

120 (4,,2%)

Português

120 (4,2%)

Tecnologgia da Informação
o

240 (8,,3%)

Matemática e Estatística

200 (6,9%)

TOTAL

760 (26,4%)

TOTALL

2.120 (73,6%)

RESUMO D
DE CARGA HORÁ
ÁRIA:
2.880 AULA
AS ‐‐> 2.400 horas (atende CNC
CST) + (240 horaas de Estágio Curricular + 160 horas do Trabaalho de Graduação) =
2..800 horas.
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DISTRIBU
UIÇÃO DA CAR
RGA DIDÁTICA
A SEMESTRALL POR TIPO DE ATIVIDADE CURRICULAR
R
(teóricaas, práticas e de
d projetos)
Carga Didática
a Semestral
TTipo de atividade curricular

Período
P
SIGLAS

Relação de Disciplinas
D

Aulass
semanais

Teoria

4
4
2
4
2
4
2
2

40
40
20
20
20
40
20

Comportam
mento Organizzacional
Estatística aplicada
a
à Gesstão
Gestão Amb
biental
Economia
Inglês II
Métodos pa
ara a Produçãoo do Conhecim
mento
Sociologia das
d Organizaçõões

4+
+4
4
2
4
2
2
2

40
40
20
40
20
20
20

3º
Semestre

AGM‐001
AGR‐002
LIN‐300
MMF‐001
AGO‐164
ISI‐002

Gestão de Marketing
M
Gestão de Pessoas
P
Inglês III
Matemática
a Financeira
Organização
o, Sistemas e Métodos
Sistemas de
e Informação

4
4
2
2
4+
+4
4

40
40
20
20
40
40

4º
Semestre

TCE‐001
DDE‐002
AGF‐001
LIN‐400
JLG‐002
PMP‐164

Comunicaçã
ão Empresariaal Geral
Direito Emp
presarial
Gestão Fina
anceira
Inglês IV
Logística
Planejamen
nto de Marketting

2
4
4
2
4
4+
+4

20
40
40
20
40
40

5º
Semestre

CEI‐100
LES‐100
AGP‐001
AGQ‐001
AGN‐164
LIN‐500
TTG‐002

Análise de Investimentoss
Espanhol I
Gestão da Produção
P
Fundamentos da Gestão da Qualidade
e
Gestão de projetos
p
emp resariais
Inglês V
Projeto de Trabalho
T
de G
Graduação

4
2
4
2
4+
+4
2
2

40
20
40
20
40
20
40

6º
Semestre

TGN‐164
LES‐200
LIN‐600
CEI‐004
AGE‐001
ISI‐001

Desenvolvim
mento de Neggócios
Espanhol II
Inglês VI
Negócios Internacionais
Planejamen
nto e Gestão EEstratégica
Sistemas Inttegrados de G
Gestão

4+
+4
2
2
4
4
4

40
20
20
40
40
40

AAG‐001

Administraçção geral

LPO‐001
CCG‐001
INF‐164
LIN‐100
MMB‐002
HST‐001

Comunicação
o e Expressão
Contabilidade
Informática aplicada
a
à Gestãão
Inglês I
Matemática
Sociedade, Te
ecnologia e Inoovação

TAA‐100

Atividades Acadêmico‐Ci
A
entífico‐Cultu
urais

2º
Semestre

AAP‐164
MET‐102
AGA‐001
CEG‐002
LIN‐200
TTG‐100
HSO‐001

1º
Semestre

Eletivas
Extra‐curricular

LIB‐001

Prática

40
40
20
20
20
40
20

Autônoma
A

40

40
Total do semestre
40
80
40
20
40
20
20
20
Total do semestre
40
40
20
20
40
80
40
Total do semestre
20
40
40
20
40
40
80
Total do semestre
40
20
40
20
40
80
20
Total do semestre
40
80
20
20
40
40
40
Total do semestre

Introdução a LIBRAS

TO
OTAL

80
80
40
80
40
80
40
40
4
480
1
160
80
40
80
40
40
40
4
480
80
80
40
40
1
160
80
4
480
40
80
80
40
80
1
160
4
480
80
40
80
40
1
160
40
40
4
480
1
160
40
40
80
80
80
4
480
20

Totaal de disciplinas eletivas

20
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Siglas

Denom
minações

AAG‐00
01
LPO‐001
CCG‐001
INF‐164
4
LIN‐100
0
MMB‐0
002
HST‐001
1
TAA‐100
AAP‐164
MET‐10
02
AGA‐00
01
CEG‐002
LIN‐200
0
TTG‐100
0
HSO‐00
01
AGM‐00
01
AGR‐00
02
LIN‐300
0
MMF‐001
AGO‐16
64
ISI‐002
TCE‐001
1
DDE‐00
02
AGF‐001
LIN‐400
0
JLG‐002
2
PMP‐16
64
CEI‐100
0
LES‐100
0
AGP‐00
01
AGQ‐00
01
AGN‐16
64
LIN‐500
0
TTG‐002
2
TGE‐001
TGN‐16
64
LES‐200
0
LIN‐600
0
CEI‐004
4
AGE‐001
ISI‐001
LIB‐001
TGE‐002
2
EGE‐001

Admin
nistração gera l
Comun
nicação e Exp ressão
Contab
bilidade
Inform
mática aplicadaa à Gestão
Inglês I
Matem
mática
Socied
dade, Tecnologgia e Inovação
o
Ativida
ades Acadêmiico‐Científico‐‐Culturais
Compo
ortamento Orrganizacional
Estatísstica aplicada à Gestão
Gestão
o Ambiental
Economia
Inglês II
Métod
dos para a Proodução do Con
nhecimento
Sociolo
ogia das Orga nizações
Gestão
o de Marketinng
Gestão
o de Pessoas
Inglês III
Matem
mática Financeeira
Organização, Sistem
mas e Métodos
Sistem
mas de Informaação
Comun
nicação Empreesarial Geral
Direito
o Empresarial
Gestão
o Financeira
Inglês IV
Logística
Planejamento de M
Marketing
Análise
e de Investim entos
Espanh
hol I
Gestão
o da Produçãoo
Fundamentos da Geestão da Qualidade
Gestão
o de projetos empresariais
Inglês V
Projeto
o de Trabalhoo de Graduaçãão I
Trabalho de Graduaação em Gestãão Empresaria
al I
Desenvolvimento dee Negócios
Espanh
hol II
Inglês VI
Negócios Internacioonais
Planejamento e Gesstão Estratégica
Sistem
mas Integradoss de Gestão
Introdução a Libras (Atividade Exxtra‐curricular)
Trabalho de Graduaação em Gestãão Empresaria
al II
Estágio
o Supervisionaado em Gestãão Empresaria
al

Aulas
semanais
4
4
2
2+2
2
4
2
2
4+4
4
2
4
2
2
2
4
4
2
2
4+4
4
2
4
4
2
4
4+4
4
2
4
2
4+4
2
2
4 (80 horas)

4+4
2
2
4
4
4
1
4 (80 horas)
12 (240 horas)
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Ementário
o

PRIM
MEIRO SEM
MESTRE
ATIIVIDADE
Administrração Geral
Comunicaação e Expressão
Contabilid
dade
Informática aplicada à Gestão
Inglês I
Matemática para Gesstão
Sociedadee, Tecnologiaa e Inovação
o
Atividadees Acadêmico
o‐Científico‐C
Culturais I

DISTRIBU
UIÇÃO DA CA
ARGA DIDÁTICA
Teoria
Prática
P
Autônomas
Total
40
0
40
80
40
0
40
80
20
0
20
40
20
0
20
40
80
20
0
20
40
40
0
40
80
20
0
20
40
40
40
Semesstre  480

ADMINISTR
RAÇÃO GERA
AL ‐ 80 aulass
OBJETIVO: Compreend
der e identifficar a evoluução da adm
ministração, estruturas e funções organizacion
o
ais.
Identificar o
os processoss gerenciais mais
m comunss das organizzações.
EMENTA: H
Histórico da teoria geral da adminisstração e ab
bordagens básicas
b
do ppensamento administratiivo.
Conceito dee Administração e funçõe
es administraativas. Proce
essos Gerencciais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHIAVENATTO, I. Iniciaçãão à Administração Gerall. Manole, 20
009.
COELHO, M
Marcio. A essêência da adm
ministração – conceitos in
ntrodutórios. Saraiva, 20008.
CAULLIRAUX, H; CLEMENTE, R; PAIM
M, R. Gestão de Processo
os: Pensar, Ag
gir e Aprendder. Bookman
n, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BATEMAN, T S; SNELL, S A. A. Administração: o novo cenário competitivvo. Atlas, 20006.
MAXIMIANO
O, A. C. A. Introdução à administraçã
a
ão. Atlas, 200
06.
__________________. Teeoria Geral da
d Administrração: da Esccola Científica à Competittividade. Atlas, 2007.
PECI, A; SOB
BRAL, F. Adm
ministração ‐ teoria e prá tica. Prentice Hall Brasil, 2008.
SOUZA e FEERREIRA. Intrrodução à ad
dministração uma iniciaçãão ao mundo
o das organizzações. Ponttal, 2006.
COMUNICA
AÇÃO E EXPR
RESSÃO ‐ 80
0 aulas
OBJETIVO: Identificar os
o processoss linguísticoss específicoss e estabeleccer relações entre os diversos gêneeros
discursivos para elaborração de texxtos escritos que circulam no âmbito empresariial; desenvolver hábitos de
análise crítica de produçção textual para
p
poder aassegurar suaa coerência e coesão.
EMENTA: V
Visão geral da
d noção de texto. Difereenças entre oralidade e escrita, leittura, análise e produção
o de
textos de iinteresse geeral e da ad
dministraçãoo: cartas, relatórios, corrreios eletrôônicos e outtras formas de
comunicaçãão escrita e oral
o nas orga
anizações. Cooesão e coerência do texto e diferenttes gêneros discursivos.
d
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
UNHA. Nova gramática
g
do
o Português contemporââneo de acordo com a noova ortogr. Le
exikon, 2009
9.
CINTRA; CU
FERREIRA, A
Aurélio Buarq
que de Holan
nda. Novo D
Dicionário Aurélio da Língua Portugueesa. Positivo, 2009.
MARTINS; ZZILBERKNOP.. Português Instrumenta l: de acordo com as atuais normas daa ABNT. Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
R
Púbblicas na Com
municação In
ntegrada. Sum
mmus, 2003.
KUNSCH, M M K. Planejamento de Relações
FARIA, A C; CUNHA, I; FELIPE, Y X. Manual
M
Praticco para Elabo
oração de Monografias. V
Vozes, 2008..
SILVA, J M; SILVEIRA, E S.
S Apresenta
ação de Trabaalhos Acadêmicos ‐ Norm
mas e Técniccas. Vozes, 20
007.
VERGARA. SSylvia C. Projjetos e Relatórios de Pes quisa em Ad
dministração. Atlas, 20088.
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MATEMÁTIICA ‐ 80 aulaas
OBJETIVO: Compreend
der os fundamentos daa matemáticca e aplicá‐‐los em situuações reaiss das decisões
gerenciais.
EMENTA: Teoria dos Co
onjuntos; Arittmética; Relaações e Funçções; Noçõess de Álgebra Linear e Noções de Lógica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GUIDORIZZII, Hamilton Luiz.
L
Matemá
ática para Addministração
o. LTC, 2002.
MUROLO, A
A. Matemáticca aplicada à Administraçção, Econom
mia e Contabiilidade. Thom
mson Pioneirra, 2004.
SILVA, F C M
M; ABRAO, M.
M Matemáticca básica parra decisões administrativ
a
vas. Atlas, 20008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
HAZZAN; M
MORETTIN; BU
USSAB. Intro
odução ao Caalculo para Administração
A
o, Economia . Saraiva, 20
009.
SILVA, S M; SILVA, E M; SILVA, E M. Matemática básica para cursos superiores. Atlas,
s, 2006.
BRUNI, Adriiano Leal. Estatística aplicada à gestãão empresarial. Atlas, 2007.
CONTABILID
DADE ‐ 40 aulas
OBJETIVO: Compreender a contabilidade comoo instrumen
nto de análisse, avaliaçãoo e controle das operações
econômico‐‐financeiras.
EMENTA: Fundamentoss de Contabilidade. Dem
monstrações contábeis. Participações
P
s societárias e variações do
patrimônio líquido. Anáálise econômico‐financeirra.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CRUZ, J A W
W.; ANDRICH,, E G.; SCHIER, C U C. Conntabilidade Introdutória Descomplicaada. Juruá, 2008.
LIMEIRA, A.. SILVA, C. A., VIEIRA, C., SILVA, R. N.. Contabilidade para execcutivos., 20008.
MARION, J. C. e IUDICIB
BUS, S.. Curso
o de Contabiilidade para não contado
ores. Atlas, 20008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
ABREU, Ari Ferreira de. Fundamento
os de contabbilidade: utilizando Excel.. Saraiva, 20007.
MARION, Jo
osé Carlos. Contabilidade
e Empresariaal. Atlas, 2008.
COUTINHO,, D M. Entenda A Globalização ‐ Man ual de Negócios. Aduane
eiras, 2008.
INFORMÁTICA APLICA
ADA À GESTÃ
ÃO ‐ 40 aulaas + 40 aulas de AAP
em
mática como
o apoio às tarefas adminiistrativas e desenvolver
d
OBJETIVO: Utilizar os reecursos básiccos de Inform
laboratório
o exercícios para
p
a Gestão empresariial.
EMENTA: In
ntrodução à informática. Sistema opperacional. Ambiente
A
virttual de apreendizagem. Editor
E
de Texxto;
Planilha Eleetrônica; Pro
ograma de Apresentação
A
o; Banco de Dados; Internet. Práticaa de laboratório: exercíccios
destinados à Gestão em
mpresarial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERTOLA, D.. Guia prático
ARLE, Ml e B
o de Informáática. Cronoss, 2008.
CORREIA NEETO, J. Excel Para Profissionais de Finnanças. Campus, 2006.
SILVA, Mario Gomes. Informática: te
erminologiass básicas. Erica, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
ALMEIDA, Jaarbas Thaunahy Santos. Cálculos Finaanceiros Com
m Excel e HP‐12c. Visual Books, 2008
8.
GARCIA, Maarcus. Inform
mática aplicada a Negócioos. SP: Brasp
port, 2005.
PEREIRA, M S A. Excel Para Contado
ores. IOB, 20009.
INGLÊS I ‐ 440 aulas
OBJETIVO: O aluno devverá ser cap
paz de comppreender insstruções, infformações, aavisos, relató
órios simplees e
descrições de produtoss; se aprese
entar, dar innformações pessoais, fazer e responnder pergun
ntas sobre vida
v
cotidiana e empresariall, descrever locais e pesssoas; preencher formulários com daados pessoais, dar e ano
otar
recados, fazzer anotaçõees de horário
os, datas e loocais; extrair informaçõess de textos téécnicos espe
ecíficos da árrea;
entender diiferenças bássicas de pron
núncia.
EMENTA: In
ntrodução àss habilidadess de compreeensão e pro
odução oral e escrita porr meio de fu
unções sociais e
estruturas ssimples da língua.
l
Ênfasse na oralidaade, atendendo às espe
ecificidades acadêmico‐p
profissionais da
área e abordando aspecctos sócio‐cu
ulturais da línngua inglesa.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
P
nglês/Inglês‐Português com
c
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
MURPHY, R
Raymond. Esssential Gram
mmar in Use CCD‐Rom with
h answers. Third Edition. Cambridge, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
DUCKWORTTH, M. Essen
ntial Business Grammar & Practice ‐ Enlish level: Elementaryy to Pre‐Inte
ermediate. New
N
Edition. Oxfford University, 2007.
GODOY, S M
M. B; GONTO
OW, C; MARC
CELINO, M. EEnglish Pronu
unciation for Brazilians. D
Disal, 2006.
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
SOCIEDADEE, TECNOLOG
GIA E INOVA
AÇÃO – 40 aaulas
OBJETIVO: Refletir sobrre os impacto
os da Tecnol ogia na Sociedade Conte
emporânea.
EMENTA: O saber e o conhecimen
nto humano.. Surgimento
o e estruturação da ciênncia. A mora
al e a ética. O
desafio da liberdade. Ideologia. Cida
adania e políítica. A civilizzação tecnológica. Desaffios Contemp
porâneos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CORTELA, M
M. S. Não nasscemos pron
ntos! Provocaações filosófficas. Vozes, 2008.
SANTOS, M. Por uma ou
utra globaliza
ação. Recordd, 2008.
TOFFLER, A. A Terceira Onda.
O
Record, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
ARANHA, M L A e MARTTINS, M H P. Temas de fillosofia. Moderna, 2005.
CASTELLS, M
Manuel. Sociedade em Rede. Paz e Teerra, 2007.
COTRIM, Gilberto. Fund
damentos da filosofia. Sa raiva, 2006.
DAMATTA, Roberto. O que
q é o Brasil? Rocco, 20004.
ATIVIDADESS ACADÊMIC
CO‐CIENTÍFIC
CO‐CULTURA
AIS I – 40 au
ulas de AA
OBJETIVO: Enriquecer o processo
o formativo do estudan
nte. Contribuir para deesenvolver o interesse por
de caráter científico
c
e cultural,
c
no âmbito da faculdade
f
e da comuniddade acadêm
mica e propicciar
atividades d
condições p
para integrarr o estudante
e em atividaddes de naturreza científica ou culturall.
EMENTA: O
Os estudantees deverão cumprir
c
40 ((quarenta) aulas
a
ao long
go de todo o curso em atividades que
q
possibilitem
m vivências acadêmico‐c
a
ientífico‐cultturais. Tais atividades serão
s
de livrre escolha do
d estudante e
poderão terr diferentes naturezas, como
c
a reali zação de cursos extracurriculares, pparticipação em congresssos,
seminários, palestras e atividades culturais diveersas (filmes,, representaçções teatraiss, visitas a museus,
m
viageens,
etc.), validaadas pela Coordenação do
d Curso.

SEGU
UNDO SEM
MESTRE
ATIIVIDADE
Comportam
mento Organizacional
Estatística aaplicada à Geestão
Gestão Amb
biental
Economia
Inglês II
Métodos paara a Produção do Conhe
ecimento
Sociologia d
das Organizações

Te
eoria
40
40
20
40
20
20
20

DISTRIB
BUIÇÃO DA CCARGA DIDÁ
ÁTICA
Prática
Autônoma
as
Total
40
80
160
40
80
20
40
40
80
20
40
20
40
20
40
Sem
mestre  480
4

COMPORTA
AMENTO OR
RGANIZACIONAL ‐ 80 au las + 80 aulaas de AAP
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OBJETIVO: Compreendeer o comporttamento hum
mano nas orrganizações. Desenvolverr projeto de diagnóstico
o de
situação comportamen
ntal de uma organização
o
real.
EMENTA: O indivíduo e a organizaçã
ão, comport amento hum
mano, mudan
nças comporrtamentais, aprendizagem
a
me
comportam
mentos orgaanizacionais, processos motivacion
nais, gruposs e equipees, liderança, negociaçção,
administraçção de confliitos e mudança organizaacional. Diaggnóstico de situação com
mportamenttal e proposstas
de melhoriaa nos processsos de Gestão de Pesso as.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MACÊDO, Ivvanildo et. al. Aspectos Comportame
C
entais da Gesstão de Pesso
oas. FGV, 20007.
FRANÇA, An
na Cristina Limongi. Comportamentoo Organizacio
onal: Conceittos e Práticass. Saraiva, 20
006.
RIBEIRO, MARCELO AFO
ONSO. Psicolo
ogia e Gestã o de Pessoas Reflexões Criticas.
C
Vetoor, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BERGAMINII, Cecília Whitaker & COD
DA, Roberto (org.). Psico
odinâmica da
a vida organiizacional. Atllas, 2008.
NOVO, Dam
maris Vieira et.
e al. Lideran
nça de Equippes. FGV, 200
08.
ROBBINS, S.R. Comportaamento orga
anizacional. 111ª ed. Pearson, 2005.
VERGARA, SSylvia C. Gesttão de pesso
oas. Atlas, 20009.
ESTATÍSTICA
A APLICADA
A À GESTÃO ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Utilizar os métodos
m
estattísticos para tomadas de
e decisões.
dos. Medidaas de posiçã
ão e disperssão,
EMENTA: FFundamentos da estatística. Coleta e Apresenttação de dad
população e amostra. Séries. Distrib
buição de freeqüência. Aplicações da estatística
e
em
m gestão.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BRUNI, Adriiano Leal. Estatística aplicada à gestãão empresarial. Atlas, 2007.
CRESPO, An
ntônio Arnot. Estatística Fácil.
F
Saraivaa, 2009.
MARTINS, G
Gilberto de Andrade
A
e DO
ONAIRE, Dennis. Princípioss de Estatístiica. Atlas, 20006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BUSSAB, Wilton e MORETIN, Pedro. Estatística B
Básica. Saraivva, 2006.
MANN, Prem S. Introdução à estatísstica. LTC, 20006.
SILVA, Ermees Medeiros da, Estatísticca. Atlas, 20007.
GESTÃO AM
MBIENTAL ‐ 40 aulas
OBJETIVO: Compreendeer o conceito
o de sustentaabilidade e sua
s aplicação
o nas organizzações.
EMENTA: C
Conceito e evvolução da questão ambiiental, desem
mpenho amb
biental, norm
mas ambienta
ais, sistemass de
gerenciameento ambienttal, programas específicoos, certificação e legislação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARBIERI, J.. C.. Gestão Ambiental
A
Em
mpresarial. SSaraiva, 2008
8.
MOURA, L. A.. Qualidad
de e Gestão Ambiental.
A
Juuarez de Olivveira, 2008.
TACHIZAWA
A, T. Gestão Ambiental e Responsabiilidade Social Coorporativva ‐ Estratéggias de Negócios Focadass na
Realidade. A
Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
CAULLIRAUX, H; CLEMENTE, R; PAIM
M, R. Gestão de Processo
os: Pensar, Ag
gir e Aprendder. Bookman
n, 2009.
BATEMAN, T S; SNELL, S A. A. Administração: o novo cenário competitivvo. Atlas, 20006.
MAXIMIANO
O, A. C. A. Teeoria Geral da
d Administraação: da Escola Científica
a à Competittividade. Atla
as, 2007.
SOUZA e FEERREIRA. Intrrodução à ad
dministração uma iniciaçãão ao mundo
o das organizzações. Ponttal, 2006.
ECONOMIA
A ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Desenvolverr uma visão global
g
da Ecoonomia por meio
m de conhecimentos básicos que permitam uma
u
compreensãão das ativid
dades econôm
micas nacionnais e internaacionais.
EMENTA: In
ntrodução à economia e ao pensameento econôm
mico. Conceittos básicos. Noções de Microeconom
M
mia.
Funcionameento do merrcado. Estrutturas de meercado. Macrroeconomia básica. Ativiidade econô
ômica, teoriaa da
determinaçção da rend
da e do pro
oduto nacio nal. Introdu
ução à teoriia monetári a e inflação
o. Balanços de
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pagamentos e taxas de câmbio. Sisttema Monetáário, Bancoss Comerciais e Banco Cenntral, Integra
ação do Sisteema
Econômico..
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PARKIN, MICHAEL. Econ
nomia. Prenttice Hall Brassil, 2009.
VICECONTI, P E V; NEVEES, S. Introdu
ução à Econoomia. Frase, 2009.
2
VASCONCELLLOS, M A S; GARCIA, M E. Fundamenntos de Econ
nomia. Saraivva, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BESANKO, D
D. et. Al. Economia da Estratégia. Boookman, 2006
6.
COUTINHO,, D M. Entenda A Globalização ‐ Man ual de Negócios. Aduane
eiras, 2008.
FLYNN, S M. Economia para
p
Leigos. Alta Books, 22009.
GONÇALVESS, Robson; SA
ANTACRUZ, Ruy e MATE SCO, Direne. Economia Aplicada.
A
FGV
V, 2008.
MANKIW, N
N. G. Introdução a economia. Thomsoon Pioneira, 2005.
NISHIJIMA, Marislei. Inttrodução a Ecconomia. Peearson, 2004.
NCELOS, Marco Antônio. Manual de Introdução a Economia. SSaraiva, 2006
6.
PINHO, Divaa B; VASCON
ROSSETTI, José Paschoaal. Introdução
o à Economiaa – livro de exercícios.
e
Attlas, 2004.
________________________. Introdução à Econoomia. Atlas, 2003.
2
INGLÊS II ‐ 440 aulas
OBJETIVO: O aluno deeverá ser capaz de se ccomunicar utilizando
u
fra
ases simpless em contexxtos pessoais e
profissionaiis, pedir e dar
d permissão, falar soobre o trabaalho, fazer comparações
c
s, falar sobrre experiênccias
passadas, aatender umaa ligação tele
efônica e annotar recado
os; utilizar números em contextos diversos;
d
red
digir
correspondências rotin
neiras simple
es; extrair innformações de textos técnicos esp ecíficos da área; entender
diferenças b
básicas de prronúncia.
EMENTA: C
Consolidação
o da compre
eensão e proodução oral e escrita po
or meio por meio de funções sociaiis e
estruturas simples da língua dessenvolvidas na disciplin
na Inglês 1. Ênfase na oralidade, atendendo às
especificidaades acadêm
mico‐profissio
onais da áreaa e abordand
do aspectos sócio‐cultura
s
ais da língua inglesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
P
nglês/Inglês‐Português com
c
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
MURPHY, R
Raymond. Esssential Gram
mmar in Use CCD‐Rom with
h answers. Third Edition. Cambridge, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
DUCKWORTTH, Michael. Essential Bu
usiness Gram
mmar & Practtice ‐ English
h level: Elemeentary to Pre
e‐Intermediaate.
New Edition
n. Oxford Un
niversity, 200
07.
HOLLETT, V.; SYDES, J. Tech
T
Talk. pre
e‐intermediaate. Oxford: Oxford University Press, 2008.
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
P
nglês/Inglês‐Português com
c
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
MURPHY, R
R. Essential Grammar
G
in Use
U CD‐Rom with answerrs. Third Edittion. Cambriddge, 2007.
MÉTODOS P
PARA A PRO
ODUÇÃO DO CONHECIMEENTO ‐ 40 aulas
OBJETIVO: Desenvolveer um conju
unto de connhecimentoss abrangend
do os elemeentos de Metodologia
M
da
o de pesquisa, bem co mo trabalho
os científicos e
Pesquisa dee maneira a permitir a elaboraçãoo de projeto
tecnológico
os.
EMENTA: O Papel da ciência e da te
ecnologia. Tiipos de conh
hecimento. Método
M
e téccnica. O proccesso de leitura
e de análisse textual. Citações e bibliografiass. Trabalhos acadêmicoss: tipos, carracterísticas e composição
estrutural. O projeto de pesquisa
a experimenntal e não‐e
experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa.
N
da AB
BNT.
Apresentaçãão gráfica. Normas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, M M. Introdução à Meto
odologia do TTrabalho Cientifico. Atlass, 2009.
LAKATOS, Eva Maria et. al. Técnicas de Pesquisaa. Atlas, 2008
8.
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CINTRA; CU
UNHA. Nova gramática
g
do
o Português contemporââneo de acordo com a noova ortogr. Le
exikon, 2009
9.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
ANDRADE, M
Maria Margaarida de. Intrrodução à m etodologia do
d trabalho científico.
c
7 eed. Atlas, 200
06.
BERTERO, C
Carlos Osmarr. Ensino e pe
esquisa em aadministraçãão. Thomson‐Learning, 20006.
FARIA, A C; CUNHA, I; FELIPE, Y X. Manual
M
Praticco para Elabo
oração de Monografias. V
Vozes, 2008..
SILVA, J M; SILVEIRA, E S.
S Apresenta
ação de Trabaalhos Acadêmicos ‐ Norm
mas e Técniccas. Vozes, 20
007.
VERGARA. SSylvia C. Projjetos e Relatórios de Pes quisa em Ad
dministração. Atlas, 20088.
SOCIOLOGIA DAS ORGA
ANIZAÇÕES ‐ 40 aulas
OBJETIVO: Compreend
der os asp
pectos de uuma sociedade que in
nfluenciam no desenvvolvimento das
organizaçõees.
EMENTA: FFundamentos de sociolo
ogia. Indivídduo e socied
dade, institu
uições sociaiis, significad
do de traballho,
cultura e so
ociedade. Cu
ultura organizacional. PPoder nas orrganizações. Cultura braasileira e sua
a influência nas
organizaçõees. Ética nas organizaçõe
es.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DIAS, Reinaldo. Sociologgia das Organizações. Atllas, 2008.
FLEURY, Maaria Tereza e FISCHER, Ro
osa Maria (cooord.). Cultu
ura e Poder nas
n Organizaçções. Atlas, 2007.
2
SCHEIN, Edggar H. Culturra Organizaciional e Liderrança. Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
DIAS, Reinaldo. Sociologgia & Adminiistração. Cam
mpinas: Alíne
ea, 2004.
_____________. Cultura Organizacional. Campinaas: Alínea, 20
003.
GARRETT, A
A; TAKESHY, T. Indicador de Desenvoolvimento Hu
umano Organ
nizacional – IDHO: Novass Dimensõess da
Cultura Corporativa. Editora de Culttura, 2008.
bert. Poder, Cultura e Ética nas Organnizações. Elssevier, 2005.
SROUR, Rob

TERCCEIRO SEM
MESTRE
ATIIVIDADE
Gestão dee Marketing
Gestão dee Pessoas
Inglês III
Matemátiica Financeirra
Organizaçção, Sistemass e Métodoss
Sistemas d
de Informaçãão

Teoria
40
0
40
0
20
0
20
0
40
0
40
0

DISTRIBU
UIÇÃO DA CA
ARGA DIDÁT
TICA
Prática
P
Autônomas
Total
40
80
40
80
20
40
20
40
40
80
160
40
80
Semesstre  48
80

GESTÃO DEE MARKETING
G ‐ 80 aulas
OBJETIVOS: Conhecer os
o elementoss básicos e o s conceitos principais
p
de
e marketing.
EMENTA: C
Conceito de Marketing. Abordagenns: Clássica e Contemporânea. Os Ambientes de Marketiing.
Elementos e gestão do
o composto de market ing. Gestão das Marcass. Canais dee marketing.. Marketing de
serviços. M
Marketing diggital. Comportamento doo Consumido
or. Interface do marketiing com as outras
o
áreass da
organização
o.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COBRA, Marcos. Administração e marketing no Brasil. Cobraa e Mark, 200
08.
KOTLER, Philip. ARMSTR
RONG, Gary. Princípios d e Marketingg. Pearson, 20
007.
LAS CASAS, Alexandre L.
L Marketing – Conceitos,, Exercícios, Casos.
C
Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
KELLER, Kevvin Lane; KOTTLER, Philip. Framework ffor Marketin
ng Managem
ment. Prenticce Hall, 2009
9.
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KOTLER, Philip. Adminisstração de Marketing.
M
Peearson, 2006.
LIMA, Miguel et. al. Gesstão de Markketing. FGV, 2007.
GESTÃO DEE PESSOAS ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Entender a área de reccursos humaanos, identifiicando os se
eus subsistem
mas, objetivvando a melhor
adequação na produçãão e o desem
mpenho dass pessoas in
ntegradas à gestão de nnegócios e orientados
o
p
para
resultados.
EMENTA: Importância e evolução da área dee recursos humanos.
h
Po
olíticas, objeetivos e visã
ão sistêmica da
administraçção de recu
ursos human
nos. Os subbsistemas de
e administra
ação de reccursos huma
anos: provissão,
aplicação, m
manutenção,, desenvolvim
mento e moonitoramento
o. Gestão estratégica de pessoas. Re
esponsabilidaade
social emprresarial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHIAVENATTO, Idalberto
o. Gestão de Pessoas. Cam
mpus, 2008.
VERGARA, SSylvia Constaant. Gestão de
d Pessoas. A
Atlas, 2009.
MARRAS, Jeean Pierre. Administração
A
o de Recursoos Humanos: do operacio
onal ao estraatégico. Saraiva, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
FERREIRA, V CP; TACHIZZAWA, T; FO
ORTUNA, A M Gestão com
m pessoas: uma
u
abordaggem aplicada
a às estratéggias
de negócioss. FGV, 2001.
HANASHIRO
O, D M. et. al.
a Gestão do
o Fator Humaano: Uma vissão baseada em stakehollders. Saraiva
a, 2008.
MASCARENHAS, André. Gestão Estratégica de PPessoas. Cenggage, 2008.
ROCHA‐PINTO, Sandra Regina
R
da et. al. Dimensõões funcionaais da Gestão
o de Pessoas.. FGV, 2007.
TEIXEIRA, G
Gilnei et. al. Gestão
G
Estrattégica de Pesssoas. FGV, 2005.
2
INGLÊS III ‐ 40 aulas
OBJETIVO: O aluno devverá ser capa
az de particiipar de discu
ussões em co
ontextos socciais e empresariais usan
ndo
linguagem apropriada de polidez e formalidaade, expressar opiniõess e necessiddades, fazer solicitaçõ
ões,
descrever h
habilidades, responsabiliidades e expperiências profissionais; usar númerros para descrever preçços,
dados e grráficos; compreender informações dde manuais,, relatórios e textos téccnicos especcíficos da árrea;
redigir cartaas e e‐mails comerciais
c
simples; enteender diferen
nças de pron
núncia.
EMENTA: Exxpansão da compreensã
c
o e produçã o oral e escrrita por meio
o de funções sociais e esttruturas básiicas
da língua. ÊÊnfase na oralidade, ate
endendo às especificidades acadêm
mico‐profissioonais da áre
ea e abordan
ndo
aspectos só
ócio‐culturaiss da língua in
nglesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MURPHY, R
Raymond. English Gramm
mar in Use. CD
D‐Rom with answers. Third Edition. CCambridge, 2007.
2
OXFORD. Oxxford Busineess English Dictionary witth CD‐Rom. Seventh
S
Edition. Oxford U
University, 2007.
2
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
GODOY, S M
M. Bi; GONTO
OW, C; MARC
CELINO, M. EEnglish Pronunciation forr Brazilians. D
Disal, 2006.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
OXFORD. Oxxford Busineess English Dictionary witth CD‐Rom. Seventh
S
Edition. Oxford U
University, 2007.
2
DUCKWORTTH, M. Essen
ntial Businesss Grammar & Practice ‐ English levell: Elementaryy to Pre‐Inte
ermediate. New
N
Edition. Oxfford University, 2007.
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
P
nglês/Inglês‐Português com
c
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.

MATEMÁTIICA FINANCEEIRA ‐ 40 au
ulas
OBJETIVO: Resolver pro
oblemas fina
anceiros usaando método
os dedutivoss; desenvolveer conceitoss e ferramen
ntas
para análisee de investim
mentos; operrar calculadooras financeirras e planilha
as.

P á g i n a | 32

Projeto Pe
edagógico de Curso - PPC

Data
02/07/2014

Tecnologiia em Gestão
o Empresaria
al

Revisão
V5

EMENTA: P
Porcentagenss em aplicaçções comercciais. Juros simples.
s
Dessconto de títtulos. Correção monetáária.
Índices financeiros. Juro
os compostos. Taxas de j uros. Rendas. Amortizaçção de emprééstimo. Métodos de análise
de investim
mentos. Substtituição de equipamentoo. Leasing. Cââmbio. Noções sobre meercados de ca
apitais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
O, A., Matem
mática Financceira e suas A
Aplicações. Atlas.
A
2008.
ASSAF NETO
FEIJÓ, Ricarrdo. Matemáática financeira com concceitos econômicos. Saraiva, 2009.
HUMMEL, P R V, PILÃO,, N E. Matem
mática financ eira e engen
nharia econômica. Thomsson Pioneira, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
m Excel e HP‐12c. Visual Books, 2008
8.
ALMEIDA, Jaarbas Thaunahy Santos. Cálculos Finaanceiros Com
DI AUGUSTIINI, C A e ZEELMANOVITSS, N. Matemáática Aplicad
da a Gestão de
d Negócios.. FGV, 2005.
MENDONÇA
A, Luis G. et. al. Matemáttica Financeiira. FGV, 200
07.
VERAS, Liliaa Ladeira. Maatemática Fin
nanceira. Atl as, 2007.

ORGANIZAÇ
ÇÃO, SISTEM
MAS E MÉTODOS ‐ 80 auulas + 80 aulas de AAP
OBJETIVO: Compreendeer as áreas fu
uncionais e a dinâmica de
d operação de um sistem
ma organizaccional. Elabo
orar
uma propossta de melho
orias de orga
anização de processos gerenciais
g
em
m ambiente rreal de uma organização
o.
EMENTA: Organização
o Sistemas e métodoss para quaalidade e produtividad
p
de. Metodo
ologias paraa o
mento organ
nizacional. Id
dentificaçãoo e classificaação das dissfunções orgganizacionais. Estruturas e
desenvolvim
arquitetura organizacional. Benchm
marking, reenngenharia, te
erceirização (outsourcingg). Projeto de melhoriass de
processos ggerenciais em
m uma organ
nização.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ARAÚJO, Lu
uis César. Orgganização, Siistemas e Méétodos. Vol. 1. São Paulo
o: Atlas, 20088.
__________________. Organização,
O
Sistemas e M
Métodos. Vol. 2. São Paulo: Atlas, 20008.
OLIVEIRA, D
Djalma de P Rebouças.
R
Sistemas, orgaanização e métodos:
m
Uma Abordagem
m Gerencial.. Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
CARREIRA, D
Dorival. Orgaanização, Sisstemas e Méttodos. Saraivva, 2008.
SEIFFERT, Peter Quadro
os Costa, João
o Alípio da S ilva. Estruturação organiizacional. Atllas, 2007.
M, R. Gestão de Processo
os: Pensar, Ag
gir e Aprendder. Bookman
n, 2009.
CAULLIRAUX, H; CLEMENTE, R; PAIM

SISTEMAS D
DE INFORMA
AÇÕES ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Conhecer os principais sistemas de inform
mações da organização
o
e identificcar usuárioss e
ortância doss sistemas de informações com a esstratégia orgganizacional e a
componenttes. Correlaccionar a impo
tomada de decisões.
EMENTA: EEstudos de conceitos bássicos de Sisttemas de Infformações. Estudo
E
das aaplicações dos Sistemas de
Informaçõees nas organizações. Pote
encial estratéégico dos Sisstemas de Infformações ppara o negócio. Perspectiivas
do uso doss Sistemas de Informaçõ
ões no supo rte a Processsos Gerenciiais nas orgaanizações. A Tecnologia da
Informação
o como infraeestrutura parra os sistemaas de informações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAUDON, Keenneth C. e LAUDON, Jan
ne P. Sistemaas de Inform
mação Gerencciais. Prenticce Hall, 2007.
TURBAN, Effraim et. al. Introdução a Sistemas dee Informação
o. Campus, 2007.
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistem
mas de Inform
mação. Thom
mson Pioneirra, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
ANDRADE, G
Gilberto Keller de. Funda
amentos doss Sistemas de
e Informação
o. Bookman, 2005.
CÔRTEZ, Peedro Luis. Administração de Sistemas de Informaçção. Saraiva, 2008.
MAÑAS, An
ntonio Vico. Administraçã
A
ão de Sistem
mas de Inform
mação. Érica, 2007.
O´BRIEN, Jaames e MARA
AKAS, George. Administrração de Sistemas de Info
ormação. MccGraw‐Hill, 2007.
2
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QUA
ARTO SEM
MESTRE
ATIIVIDADE
Comunicaçção Empresarial Geral
Direito Emp
presarial
Gestão Finaanceira
Inglês IV
Logística
Planejamen
nto de Marketing

Teoria
20
2
40
4
40
4
20
2
40
4
40
4

DISTRIB
BUIÇÃO DA CCARGA DIDÁ
ÁTICA
Prática
Autônoma
as
Total
20
40
40
80
40
80
20
40
40
80
40
80
160
Seme
estre  480
4

COMUNICA
AÇÃO EMPREESARIAL GER
RAL ‐ 40 aulaas
OBJETIVO:. Assessorarr a organização nos rrelacionamen
ntos empre
egando tecnnologias de informação
o e
o da
comunicaçãão. Planejar, desenvolver e executarr estratégiass de comuniccação destinnadas ao forrtalecimento
imagem da organização
o.
EMENTA: A comunicaçãão empresarrial no planeejamento de estratégias de relações com público
os de interessse.
Ética, transparência e gestão
g
da infformação na comunicaçãão empresarial. Assessorria de imprensa. Estratéggias
para gestão
o de imagem
m. Elaboração
o e redação de instrume
entos para comunicaçãoo com os púb
blicos interno e
externo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUENO, Wilson da Costa. Comunica
ação Empresaarial: Politicaas e Estrategias. Saraiva, 2009.
PINHO, J. B... Comunicaçção nas organizações. Miinas Gerais: Universidade
e Viçosa, 20006.
ROGER, Cah
hen. Tudo qu
ue seus guruss não lhe conntaram sobre comunicaçção empresaarial. Best Selller, 2009.
________. Comunicaçãão Empresarial – a imaggem como patrimônio
p
da
d empresa e ferramen
nta. Best Seller,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BLIKSTEIN, IIzidoro. Técn
nicas de Com
municação Esscrita. Ática, 2006.
FIGARO, Roseli (org.).. Gestão da comunicaação no mundo do trabalho, edducação, terceiro setorr e
corporativissmo. Atlas, 2005.
2
KELLER, Káttia. Comunicaação organizzacional, sobbrevivência empresarial.
e
Literarte, 20006.
MEDEIROS, João. Redaçção Empresarial. Atlas, 20009.
VASCONCELLOS, Lucienee Ricciotti. Planejamento
o de Comun
P
nicação Integrada ‐ Mannual Sobrevivencia paraa as
Organizaçõees do Século
o XXI. Summu
us, 2009.
DIREITO EM
MPRESARIAL‐ 80 aulas
OBJETIVO:. Identificar e interpretar os principaais conceitos do direito;; compreendder a termin
nologia jurídica;
auxiliar na iinterpretação e solução de situaçõess concretas que
q envolvam
m conhecimeentos das diversas relações
obrigacionaais.
EMENTA: A ciência do Direito; Fundamentos d o Direito: no
ormas jurídiccas; fontes ddo direito; principais ram
mos
do direito; noções do direito constitucional; nnoções do direito admin
nistrativo; nooções de dirreito tributário;
noções do direito civil;; noções de direito do ttrabalho e previdenciár
p
io. Direito EEmpresarial; a atividade da
pessoa do eempresário; as sociedad
des comerciaais; as micro
oempresas; Lei
L de falênccia; Lei das S.A., Código de
Defesa do C
Consumidor.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GABRIEL, Seergio. Direito
o Empresaria
al. Ed. DPJ, 20006.
MAMEDE, G
Gladston. Maanual de dire
eito empresaarial. Atlas, 2007.
2
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NIARADI, Geeorge. Direitto Empresariial para adm inistradores. Pearson, 20
009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
FUHRER, Maximilianus Claudio
C
Amé
érico. Resum o de Direito Comercial e Empresaria l. Malheiros,, 2007.
HOOG, W.A
A.Z. Dicionáriio de direito empresarial . Jurua Edito
ora, 2005.
ROQUE, S.J.. Curso de direito empresarial. Ícone Editora, 200
06
GESTÃO FIN
NANCEIRA ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Entender os
o conceitos de finançaas e permitir a interpre
etação do ddesempenho
o financeiro
Negócio.
EMENTA: FFundamento
os da Gestã
ão Financeirra, ambiente financeiro
o e conceitoos financeirros. Fontes
Financiamento. Técnicaas de análise
e e planejam
mento financceiro. Admin
nistração de capital de giro.
g
Análise
ponto de equilíbrio dass operações e alavancaggem. Adminiistração de ativos perm anentes e in
nvestimento
capital. Custo de capital, estrutura de
d capital e ddividendos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ASSAF, A. ; LIMA, G. G. Curso
C
de Adm
ministração Financeira. Atlas,
A
2009
GITMAN, L JJ. Princípios da administrração financeeira, 12ª Ed. Pearson, 20
009.
MEGLIORIN
NI, E; VALLIM, M A. Admin
nistração fin anceira: uma abordagem
m brasileira. Pearson, 200
09.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
WESTERFIELD
D, R. W. Adm
ministração Fiinanceira. Mcgraw‐Hill B rasil, 2008.
JORDAN, B; ROSS, S A;W
HOJI, M. Ad
dministração Financeira e Orçamentáária. Atlas, 20
009.
JUND, SERG
GIO. AFO ‐ Ad
dministração
o Financeira e Orçamentáária. Campuss, 2009.
MATHIAS, W
Washington Franco. Adm
ministração Fiinanceira e Orçamentári
O
a. Atlas, 20009.
TOSTES, Ferrnando P.. Gestão de riscco de mercaddo‐ metodologias finance
eira e contábbil. FGV, 200
07.
SAMANEZ, C
Carlos Patríccio. Engenharia Econômicca. Pearson, 2009.

do
de
do
de

INGLÊS IV ‐ 40 aulas
OBJETIVO: O aluno deeverá ser ca
apaz de parrticipar de discussões
d
e negociaçõees em contextos sociais e
empresariais, destacand
do vantagen
ns, desvantaggens e necesssidades; pre
eparar‐se paara participarr de entrevisstas
de emprego
o presenciais e por tele
efone; comp reender info
ormações de
e manuais, rrelatórios e textos técnicos
específicos da área; redigir carta
as e e‐mailss comerciaiss, relatórios e currículoos; entenderr diferenças de
pronúncia.
EMENTA: C
Consolidação
o da compreensão e proodução oral e escrita por meio de fuunções socia
ais e estrutu
uras
básicas da língua deseenvolvidas na disciplina Inglês 3. Ênfase na oralidade, ateendendo às especificidades
acadêmico‐‐profissionaiss da área e abordando asspectos sócio
o‐culturais da língua ingl esa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DUCKWORTTH, M. Essen
ntial Businesss Grammar & Practice ‐ English levell: Elementaryy to Pre‐Inte
ermediate. New
N
Edition. Oxfford, UK: Oxfford University Press, 20007.
EMMERSON
N, Paul. Email English. Macmillan, 20004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
GODOY, S M
M. Bi; GONTO
OW, C; MARC
CELINO, M. EEnglish Pronunciation forr Brazilians. D
Disal, 2006.
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
P
nglês/Inglês‐Português com
c
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Ed ucation do Brasil,
B
2007.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
MURPHY, R
Raymond. English Gramm
mar in Use. CD
D‐Rom with answers. Third Edition. CCambridge, 2007.
2
OXFORD. Oxxford Busineess English Dictionary witth CD‐Rom. Seventh
S
Edition. Oxford U
University, 2007.
2
LOGÍSTICA ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Identificar e compreender a cadeiia logística, os conceito
os básicos d e cada funçção e as no
ovas
tendências;; identificar e compreend
der os custoss logísticos de
d serviços, preço
p
e agreegação de va
alor ao produ
uto;
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compreender os fluxoss globais na
a organizaçãão dos negó
ócios, o sisttema de infformações, as medidas de
desempenh
ho das operações e a inte
egração com marketing.
EMENTA: Fundamentoss e histórico da Logísticaa; Análise daa cadeia de suprimentos
s
s, compras, planejament
p
to e
controle dee materiais, movimentaçã
m
ão, armazen agem e abasstecimento para
p
a produução; Análise
e da logísticaa de
distribuição
o dos produttos, recebim
mento, armazzenagem e expedição,
e
transportes e distribuição; Informações
do sistema logístico; Id
dentificação e gerenciam
mento de custos; Estrattégias de loogística; Gerenciamento de
operações gglobais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
o
Gestã
ão de Logísti ca, Distribuiçção e Trade Markentig. RRJ: FGV, 2006
6.
ARBACHE, FFernando e outros.
BALLOU, R H
H. Logística empresarial
e
Transportes,, administraçção de materiais e distribbuição física. Atlas, 2007
7.
CRISTOPHER, Martin. Lo
ogística e ge
erenciament o da cadeia de suprimentos: criandoo redes que
e agregam vaalor
[tradução M
Mauro de Cam
mpos Silva]. Thonson Leaarning, 2007
7.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
ues na cadeiaa de logísticaa integrada – Supply chaiin. Atlas, 200
07.
HONG, Yuh Ching. Gestãão de estoqu
LUDOVICO, Nelson. Loggística Interna
acional – um
m enfoque em
m comércio exterior.
e
Saraaiva, 2007.
TAYLOR, D. Logística na cadeia de su
uprimentos – uma perspectiva gerencial. Atlas, 22005
PLANEJAMEENTO DE MA
ARKETING ‐ 80
8 aulas + 800 aulas de AA
AP
OBJETIVO: Entender ass estratégias que o markketing utiliza para desenvolvimento de negócioss e elaborar um
plano de maarketing.
EMENTA: Característiccas dos ne
egócios de alto dese
empenho; missão e alinhamento
o empresarrial;
estabelecim
mento de metas;
m
análise do portfóólio de negó
ócios da em
mpresa; form
mulação de estratégias de
marketing. Análise dos elementos de
d um planoo de marketing. Elaboraçção de um p lano de marrketing (projeto
empresariaal).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HARTLINE, M
Michael D; FERREL, O. C. Estratégia dde Marketingg. Cengage, 2009.
2
LAS CASAS, Alexandre Luzzi,
L
Plano de
d Marketingg para Micro e Pequena Empresa.
E
Atllas, 2005.
SILVA, Helto
on e outros. Planejamentto estratégicco de marketting. FGV, 20
006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
HOOLEY, G J; PIERCY, N;; SAUNDERS,, J A.Estratéggia de Marke
eting e Posiciionamento. PPrentice Hall, 2005.
McDONALD
D, Malcolm. Planos
P
de Ma
arketing. Cam
mpus, 2007.
COBRA, Marcos. Administração e marketing no Brasil. Cobraa e Mark, 200
08.

QUIINTO SEM
MESTRE
ATIIVIDADE
Análise de Investimentos
Espanhol I
Gestão da Produção
Fundamenttos da Gestãão da Qualida
ade
Gestão de Projetos Empresariais
Inglês V
Projeto de Trabalho dee Graduação

Teoria
40
4
20
2
40
4
20
2
40
4
20
2
40
4

DISTRIB
BUIÇÃO DA CCARGA DIDÁ
ÁTICA
Prática
Autônoma
as
Total
40
80
20
40
40
80
20
40
40
80
160
20
40
40
Seme
estre  480
4

ANÁLISE DEE INVESTIMEENTOS ‐ 80 aulas
a
OBJETIVO: Compreensão das técn
nicas econôômicas e fin
nanceiras pa
ara análise e seleção de
d projetos de
investimenttos.
EMENTA: Fundamentoss de investim
mento de cappitais, projeção do fluxo de
d caixa e doo valor residual; técnicass de
avaliação d
de investimeentos: payback, retornoo contábil, VPL, TIR, ILL. Problemass com o en
nfoque da TIR;
T
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incrementabilidade, exxcludência e restrições de capital, análise de sensibilidadee e simulação, árvores de
decisão e op
pções reais. Fundamento
os da engenhharia econôm
mica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BREALEY, M
Myers Allean.. Princípios de
d Finanças CCorporativa. Mcgraw‐Hill, 2008.
HOJI, M. Ad
dministração Financeira e Orçamentáária. Atlas, 20
009.
SAMANEZ, C
Carlos Patríccio. Engenharia Econômicca. Pearson, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
GITMAN, L JJ. Princípios da administrração financeeira, 12ª Ed. Pearson, 20
009.
JORDAN, B; ROSS, S A;W
WESTERFIELD
D, R. W. Adm
ministração Fiinanceira. Mcgraw‐Hill B rasil, 2008.
JUND, SERG
GIO. AFO ‐ Ad
dministração
o Financeira e Orçamentáária. Campuss, 2009.
MATHIAS, W
Washington Franco. Adm
ministração Fiinanceira e Orçamentári
O
a. Atlas, 20009.
MEGLIORIN
NI, E; VALLIM, M A. Admin
nistração fin anceira: uma abordagem
m brasileira. Pearson, 200
09.
ESPANHOL I ‐ 40 aulas
OBJETIVO: O estudantee deverá ser capaz de comunicar‐sse em situaçções simpless do cotidian
no profission
nal,
apresentar‐‐se (in)formaalmente e dar informaçções pessoais; escrever mensagens de e‐mails breves
b
e carrtas
informais; compreendeer frases e vocabulárioo sobre tem
mas de inte
eresse pess oal e profissional; extrair
do
informações de textoss técnicos específicos dda área. Recconhecer as diferenças fonéticas elementares
e
idioma.
EMENTA: Introdução à compreensão e produução oral e escrita porr meio da iintegração das
d habilidades
linguístico‐ccomunicativaas. Ênfase na
a oralidade, atendendo às especificiidades acadêêmico‐profisssionais da área
s da língua eespanhola.
e abordando aspectos socioculturai
s
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DIAZ, M. D
Dicionário Saantillana para estudanttes: Espanho
ol Português/ Portuguêês‐Espanhol com CD‐RO
OM.
Moderna/ SSantillana, 20
008.
MORENO, C
C; FERNÁNDEEZ, G E. Gram
mática contraastiva del español para Brasileños.
B
M
Madrid: SGEL, 2007.
ARAGÓN, M C; GILI, Ó C y BARQU
UERO, B L. PPasaporte Ele. Niveles A1/A2/B1/B2
A
2. Coleccióne
es con 4 librros.
Edelsa: Mad
drid, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
DICIONÁRIO
O ESCOLAR VOX
V DA LÍNGUA ESPANHO
06.
OLA. Edição monolíngüe. Barcelona: ANAYA, 200
GARCÍA; BELTRÁN; CABRERO; ROMÁ
ÁN‐MENDOZZA Primer Plaan 4: ámbito
o profesional . Edelsa: Madrid, 2003.
GONZÁLEZ HERMOSO, A.
A Conjugar es
e facil. Maddrid, Edelsa, 2000.
2
MANGAS, G
G. G y LOSA, M. C. M. Teccnicas de connversación te
elefónica. Ed
delsa: Madridd, 2006.
PALOMINO,, María Ángeeles. Tecnicas de correo ccomercial. Esspaña: Edelsa, 2006.
PRADA, M; BOVET, M y MARCÉ, P. Entorno
E
Emppresarial. Nivvel B2. Edelsa
a: Madrid, 20008.
GESTÃO DA
A PRODUÇÃO
O ‐ 80 aulas
OBJETIVO: Conhecer a função
f
produtiva bem coomo a evoluçção e técnica
as da gestão da produção
o.
EMENTA: C
Conceito, evo
olução e com
mponentes doos sistemas produtivos. Planejamentto e controle
e da capacidaade
produtiva. A
Arranjo físico e fluxo do
os processoss. Gestão de
e operações. Localizaçãoo de instalações. Técnicaas e
ferramentas de adminisstração da prrodução.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MOREIRA, D
D. A. Adminisstração da Produção e O
Operações. Ce
engage, 2008
8.
ARAUJO, M. A. Administtração da Produção e Opperações. Braasport, 2009
9
SLACK, N; C
CHAMBERS, S;
S JOHNSTON
N, R. Gerenci amento de operações
o
e de processoos. Bookman,, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
CAON, M. eet al. Planejamento, proggramação e ccontrole da produção.
p
Atlas, 2007.
CHASE, R; JA
ACOBS, F. R; SOUZA, T C F. Administrração da Produção e de Operações.
O
BBookman, 20
009.
CORREA, H.. L e CORREA
A C. A. Admin
nistração da Produção e Operações:
O
Edição
E
Comppacta. Atlas, 2006.
SLACK, Nigeel; CHAMBER
RS, Stuart; JO
OHNSTON, Roobert. Admin
nistração da produção . A
Atlas, 2002.
TUBINO, Dáálvio Ferrari. Manual de planejament
p
to e controle
e da produção. Atlas, 20007.
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FUNDAMEN
NTOS DA GESTÃO DA QU
UALIDADE ‐ 440 aulas
OBJETIVO: Identificar, interagir e intervir em
m um sistem
ma da qualid
dade, atend endo norma
as e requisiitos
nacionais e internacionaais.
EMENTA: C
Conceitos e evolução da
a qualidade; Gestão da qualidade to
otal; Ferram
mentas e Pro
ocedimentos da
Qualidade; Estudo das principais
p
no
ormas; Custoos da Qualidade; Indicadores de Quaalidade; Conttrole Estatísttico
do Processo
o; Auditoria no
n sistema de
d Gestão; Prrogramas de
e Melhoria da
a Qualidade..
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
M. A Qualidad
de desde o projeto.
p
Thom
mpson, 2009
9.
JURAN, J. M
MARSHALL Jr., Isnard, et
e al. Gestão da Qualidad e. FGV, 2008
8.
PALADINI, EEdson P. Gestão da Qualidade. Atlas, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
GARVIN, D. A., Gerenciaando a qualid
dade. Qualityymark, 2002
2.
ROTONDAR
RO, R.G.; MIG
GUEL, P.A.C.; FERREIRA, JJ.J.A. Gestão da Qualidad
de. Campus, 2005.
VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da Qualidade
Q
Tottal. Ed. Alíne
ea, 2007.
GESTÃO DEE PROJETOS EMPRESARIA
E
AIS ‐ 80 aula s + 80 aulas de AAP
OBJETIVO: Entender e aplicar
a
o plan
nejamento e a gestão de
e projetos e avaliar
a
seus rresultados.
Visão integraada da gestã
ão de projetoos; Métodoss e técnicas de gestão dde projetos; Indicadores de
EMENTA: V
desempenh
ho; Metodollogias e Ferrramentas dde gerenciamento de projetos.
p
Elaaboração de um proje
eto.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PMI. PMBO
OK Guia do Co
onjunto de Conheciment
C
tos em Geren
nciamento de Projetos. PProject Mana
agement, 20
009.
TORRES, Cleeber; LELIS, Joao
J
Caldeira
a. Garantia dde Sucesso em Gestão de
e Projetos. Brrasport, 2009.
GIDO, J; CLEEMENTS, J. P.
P Gestão de projetos. Ceengage, 2007
7.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BRITO, P. An
nálise e viabilidade de prrojetos de in vestimentoss. Atlas, 2007
7.
CAVALIERI, A et al. AMA
A ‐ Manual de Gerenciam
mento de Pro
ojetos. Brasport, 2009.
MUTO, C.A..; PEREIRA, B.
B T. Exame PMP:
P
a Bíbliaa. Brasport, 2008.
2
INGLÊS V ‐ 40 aulas
OBJETIVO: O aluno deeverá ser ca
apaz de fazzer uso das habilidadess lingüístico‐‐comunicativvas com maaior
espontaneid
dade e confiiança; fazer uso de estraatégias argum
mentativas; acompanharr reuniões e apresentações
orais simples e tomarr nota de informações;; redigir corrrespondênccia comerciaal em geral; compreender
informações em artigoss acadêmicoss e textos téccnicos específicos da área; entender diferenças de
d pronúnciaa.
EMENTA: A
Aprofundameento da com
mpreensão e produção oral
o e escrita
a por meio ffunções socia
ais e estrutu
uras
mais complexas da língua. Ênfase na
n oralidade,, atendendo às especificidades acadêêmico‐profisssionais da área
e abordando aspectos sócio‐cultura
s
is da língua inglesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HUGHES, J. Telephone English.
E
Macmillan, 20066.
DUCKWORTTH, M. Essen
ntial Businesss Grammar & Practice. ‐ English leve
el: Intermedi ate to Upper‐Intermediaate.
New Edition
n. Oxford Un
niversity, 200
07.
GODOY, S M
M. B; GONTO
OW, C; MARC
CELINO, M. EEnglish Pronu
unciation for Brazilians. D
Disal, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
MURPHY, R
R. Advanced Grammar
G
in Use CD‐Rom
m with answe
ers. Third Edition. Cambrridge, 2007.
OXFORD. Oxxford Busineess English Dictionary witth CD‐Rom. Seventh
S
Edition. Oxford U
University, 2007.
2
OXFORD. Oxxford Advanced Learner´´s Dictionaryy with CD‐Rom. Seventh Edition. Oxfoord Universitty, 2007.
PROJETO DE TRABALHO
O DE GRADU
UAÇÃO I ‐
40 aulas
OBJETIVO: Elaborar o pré‐projeto de pesquisa eem Gestão Em
mpresarial com vistas aoo trabalho de
e graduação.
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EMENTA: A
Aplicação sisstematizada do conhecim
mento acum
mulado ao lo
ongo do cursso, até esse
e ponto, para o
desenvolvim
mento de Prrojetos com soluções dee problemas de gestão em
e empresass brasileiras.. Elaboração de
pré‐projeto
o dentro do rigor científicco e conform
me regulamen
nto interno da
d Faculdadee e as norma
as ABNT.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
G
Empresarial ‐ Casoos e Conceitos de Evoluçção. Saraiva, 2007.
PINTO, Ederr Paschoal. Gestão
SANTOS, R C
C. Manual dee Gestao Empresarial Co nceitos e Ap
plicações nas Empresas BBrasileiras. Attlas, 2007.
VERGARA. SSylvia C. Projjetos e Relatórios de Pes quisa em Ad
dministração. Atlas, 20088.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
odologia do TTrabalho Cientifico. Atlass, 2009.
ANDRADE, M M. Introdução à Meto
LAKATOS, Eva Maria et. al. Técnicas de Pesquisaa. Atlas, 2008
8.
Maria Margaarida de. Intrrodução à m etodologia do
ANDRADE, M
d trabalho científico.
c
7 eed. Atlas, 200
06.
FARIA, A C; CUNHA, I; FELIPE, Y X. Manual
M
Praticco para Elabo
oração de Monografias. V
Vozes, 2008..
SILVA, J M; SILVEIRA, E S.
S Apresenta
ação de Trabaalhos Acadêmicos ‐ Norm
mas e Técniccas. Vozes, 20
007.

SEX
XTO SEMEESTRE
ATIIVIDADE
Desenvolvimento de Negócios
Espanhol II
Inglês VI
Negócios In
nternacionais
Planejamen
nto e Gestão
o Estratégica
Sistemas In
ntegrados dee Gestão

Teoria
40
4
20
2
20
2
40
4
40
4
40
4

DISTRIB
BUIÇÃO DA CCARGA DIDÁ
ÁTICA
Prática
Autônoma
as
Total
40
80
160
20
40
20
40
40
80
40
80
40
80
Seme
estre  480
4

DESENVOLV
VIMENTO DEE NEGÓCIOSS –80 aulas + 80 aulas de
e AAP
OBJETIVO: Compreendeer os conceittos necessár ios para o de
esenvolvimento dos negóócios das orgganizações com
c
atitude emp
preendedoraa. Elaborar plano
p
de neggócio para um
m empreend
dimento própprio.
EMENTA: D
Definição dee negócio, análise dos aambientes de
d negócios,, Movimentoos Competittivos; Potencial
empreendeedor; Avaliaação de risscos e de oportunidaade de no
ovos negóciios. Ferram
mentas para o
desenvolvim
mento e plaanejamento de novos n egócios; Insstrumentos e instituiçõees de apoio e fomento ao
empreendeedorismo. Mecanismos de
d crédito à novos negóccios. Modelo
os de gestãoo e cooperaçção entre novos
empreendim
mentos; Plan
no de negóciios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BRESSANT, John; TIDO, Joe. Inovaçã
ão e Empreenndedorismo.. Bookman, 2009.
2
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorism
mo Corporatiivo. Rio de Jaaneiro: Camp
pus, 2008.
PETERS, M.P.; et al. Emp
preendedorismo. ArtMedd, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR
CAVALCANTTI, M. et al. Empreended
E
orismo estraatégico. Cenggage, 2008.
DRUCKER, P
Peter F. Inovação e espíriito empreen dedor. São Paulo:
P
Pioneira, 2000.
HARVARD B
BUSSINESS REVIEW. Empreendedorissmo e Estraté
égia. Rio de Janeiro:
J
Cam
mpus, 2002.
ESPANHOL II –40 aulas
paz de elaboorar e responder questõ
ões sobre a vida cotidiana; pedir e dar
OBJETIVO: O aluno devverá ser cap
informações profissionaais; expressar gostos e prreferências; emitir opiniõ
ões; situar u m fato no pa
assado; falarr ao
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telefone em
m situações formais
f
e informais num
m contexto empresarial;
e
organizar a agenda de compromisssos;
extrair inforrmações de textos
t
técniccos específic os da área. Reconhecer
R
as
a diferençass fonéticas do
d idioma.
EMENTA: C
Consolidação
o da compre
eensão e proodução oral e escrita po
or meio da integração das
d habilidades
linguístico‐ccomunicativaas desenvolvidas na ddisciplina Esspanhol I. Ênfase na oralidade, atendendo às
especificidaades acadêm
mico‐profissio
onais da áreaa e abordand
do aspectos socioculturai
s
is da língua espanhola.
e
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SEÑAS. Dicccionario paraa la enseñanzza de la lenggua española para brasile
eños. Martinss Fontes, 200
02.
MORENO, C
C; FERNÁNDEEZ, G E. Gram
mática contraastiva del español para Brasileños.
B
M
Madrid: SGEL, 2007.
ARAGÓN, M C; GILI, Ó C y BARQU
UERO, B L. PPasaporte Ele. Niveles A1/A2/B1/B2
A
2. Coleccióne
es con 4 librros.
Edelsa: Mad
drid, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
COLLIN, P. H
H. Dicionário
o de termos de
d negócios – espanhol. SBS / Publifo
olha, 2005.
OLA. Edição monolíngüe. Barcelona: ANAYA, 200
DICIONÁRIO
O ESCOLAR VOX
V DA LÍNGUA ESPANHO
06.
FANJUL, Adrian Pablo. Gramatica
G
Y Practica de EEspanol paraa Brasilenos. Santillana Brrasil, 2008.
GARCÍA, G R
R; BELTRÁN, B A; CABRER
RO, J C G y R OMÁN‐MEN
NDOZA, E. Priimer Plan 4: ámbito proffesional. Edelsa:
Madrid, 20003.
PRADA, M; BOVET, M y MARCÉ, P. Entorno
E
Emppresarial. Nivvel B2. Edelsa
a: Madrid, 20008.
INGLÊS VI – 40 aulas
OBJETIVO: O aluno deeverá ser capaz
c
de fazzer uso dass habilidade
es lingüísticoo‐comunicativas com mais
m
autonomia, eficiência e postura crítico‐refllexiva; aperrfeiçoar as estratégiass argumenta
ativas, discutir
planejamen
nto, lidar co
om conflitos em negociaações, participar de reu
uniões e appresentaçõess orais simples;
interagir em
m contextos de socialização e entrettenimento; redigir
r
textos técnicos e acadêmicoss; compreender
informações em artigoss acadêmicoss e textos téccnicos específicos da área; entender diferenças de
d pronúnciaa.
EMENTA: A
Aprimoramen
nto da comp
preensão e p rodução oraal e escrita por meio de ffunções sociais e estrutu
uras
mais comp
plexas da lííngua desen
nvolvidas naa disciplina Inglês 5 . Ênfase na oralidade, atendendo às
especificidaades acadêm
mico‐profissio
onais da áreaa e abordand
do aspectos sócio‐cultura
s
ais da língua inglesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CAMBRIDGE. Cambridgee Advanced Learner´s Di ctionary with CD‐Rom. 3th Ed.Cambriidge Universsity, 2007.
DUCKWORTTH, M. Essen
ntial Businesss Grammar & Practice. ‐ English leve
el: Intermedi ate to Upper‐Intermediaate.
New Edition
n. Oxford Un
niversity, 200
07.
GODOY, S M
M. B; GONTO
OW, C; MARC
CELINO, M. EEnglish Pronu
unciation for Brazilians. D
Disal, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
MURPHY, R
Raymond. Advanced Gram
mmar in Usee CD‐Rom witth answers. Third
T
Editionn. Cambridge
e, 2007.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
OXFORD. Oxxford Advanced Learner´´s Dictionaryy with CD‐Rom. Seventh Edition. Oxfoord Universitty, 2007.
OXFORD. Oxxford Busineess English Dictionary witth CD‐Rom. Seventh
S
Edition. Oxford U
University, 2007.
2
NEGÓCIOS INTERNACIO
ONAIS – 80 aulas
a
OBJETIVO: Compreender o processso de globaalização, a integração dos blocos eeconômicos, o processo de
comércio in
nternacional e suas relaçõ
ões.
EMENTA: G
Globalização e estratégia global. A diinâmica com
mpetitiva nos mercados gglobalizados.. O processo
o de
internacionalização de empresas:
e
riscos da multtinacionalizaação, estratégias cooperaativas. Blocos econômico
os e
suas relaçõees comerciaiis. Inserção da
d organizaçãão no mercaado internaciional. Perfil ddo executivo
o internacion
nal.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MINERVINI,, Nicola. O Exportador: Ferramentaas para atuaar com suce
esso nos meercados internacionais. São
S
Paulo: Pearson, 2008
GUEDES, A. L. Negócios Internacionais. Thomsonn‐Pioneira, 2007.
2
VASCONCELLLOS, M.A. et
e al Gestão de Negócioss Internacionais. São Paulo: Saraiva, 22006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
P á g i n a | 40

Projeto Pe
edagógico de Curso - PPC

Data
02/07/2014

Tecnologiia em Gestão
o Empresaria
al

Revisão
V5

PORTER, Michael. A van
ntagem comp
petitiva das nnações. Rio de
d Janeiro: Campus,
C
20001.
MENDONÇA
A, A. C. D. Cââmbio e Negó
ócios Internaacionais. Nob
bel, 2009.
BETHLEM, A
A. Estratégia Empresariall. São Paulo: Atlas, 2004..
GHEMAWA
AT, Pankaj. A Estratégia e o cenário dee Negócios. Porto
P
Alegre: Bookman, 2007.
PLANEJAMEENTO E GESTTÃO ESTRAT
TÉGICA – 80 aaulas
OBJETIVO: Identificar, aplicar
a
e gere
enciar os proocessos de planejamento
o e de gestãoo estratégica.
EMENTA: D
Definição dee Estratégia;; A evoluçãoo do pensamento estra
atégico. Connceitos de missão,
m
visão
o e
valores. An
nálise do Am
mbiente Em
mpresarial; FFerramentas de gestão estratégica . Construção de cenários.
Metodologiia e técnicas para construção de mappas estratégicos. Formulação de Estrratégias. Imp
plementação
o de
Estratégias.. Controle dee Estratégias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HITT, Michaael A. et al. Administraçã
A
homson Learrning, 2007.
o Estratégicaa. São Paulo: Pioneira Th
KAPLAN, Ro
obert S. Mapas Estratégiccos: Balancedd Scorecard.. Rio de Janeiro: Elsevier,, 2004.
MINTZBERG
G, Henry. et al.
a O Processso da Estratéégia. São Pau
ulo: Bookman
n, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
BETHLEM, A
Agrícola. Estrratégia Emprresarial. São Paulo: Atlass, 2004.
GHEMAWA
AT, Pankaj. A Estratégia e o cenário dee Negócios. Porto
P
Alegre: Bookman, 2007.
AD, C.K. Competindo peloo futuro. Rio de Janeiro: Campus, 20005.
HAMEL, Garry, PRAHALA
LOBATO, Daavid Menezees. Estratégia
a de Empresaas. Rio de Jan
neiro: FGV, 2009.
2
PORTER, M. Estratégia Competitiva.
C
. Rio de jane iro: Campus,, 2005.
SISTEMAS INTEGRADOSS DE GESTÃO
O ‐ 80 AULASS
OBJETIVO: compreend
der os diversos aspecttos que com
mpõem os Sistemas Inntegrados e possibilitar a
modelagem
de
m dos fluxos de Informaçção, transferrir conhecim
mentos sobre
e o desenvo lvimento e implantação
i
sistemas dee informaçãão (e seus módulos
m
com
mplementares), promovvendo a meelhoria de produtividade
p
e e
competitivid
dade das orgganizações.
EMENTA: FFundamento
os de Sistem
mas de Infoormação. Im
mpactos da Tecnologia na gestão organizacion
nal.
Sistemas Inttegrados de Gestão Emp
presarial (ERPP). Fluxo de Informaçõess. E‐businesss. Soluções in
ntegradas dee TI:
Customer R
Relationship Management (CRM), SSupply Chain
n Manageme
ent (SCM) e Business In
ntelligence (BI).
Gerenciameento estratéggico de inforrmação. Seguurança em ERP. ERP na prática.
p
Tenddências.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALBERTIN, A
A.L.; ALBERTIN, R.M.M. Tecnologia
T
daa Informação
o e desempe
enho empressarial. Atlas, 2009.
SOUZA, C.A
A.; SACCOL, A.M.
A
Sistemas ERP no Braasil ‐ Teoria e Casos. Atlass, 2003.
TURBAN, Effrain; et al. Tecnologia
T
da
a Informaçãoo para Gestãão: Transform
mando os neegócios na ecconomia digiital.
Bookman, 22004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEEMENTAR:
O'BRIEN, James A. Sistemas de Inforrmação e as Decisões Ge
erenciais na Era
E da Internnet. Saraiva, 2004.
BATISTA, Em
merson O. Sistemas de Informação o uso consciiente da tecnologia paraa o gerenciam
mento. Saraiva,
2004.
TURBAN, Effraim et. al. Introdução a Sistemas dee Informação
o. Campus, 2007.
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistem
mas de Inform
mação. Thom
mson Pioneirra, 2005.

PERIIÓDICOS ESSPECIALIZAD
DOS PARA A ÁREA DE GESTÃO (O
ONLINE).
Periódicos eespecializado
os (online) – total de 21 ttítulos:
• Agribusineess ‐ http://o
onlinelibraryy.wiley.com/ doi/10.1002
2/ajr.2012.28
8.issue‐1/issuuetoc
•*American
n Economic Association
A
(vários perióddicos) ‐ http://www.aeaw
web.org/ecoonlit/journal_
_list.php
• BBR. Brazilian Businesss Review (Ed
dição em porrtuguês. Online)‐ http://w
www.bbronlline.com.br//
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• Cadernos EBAPE.BR (FFGV) ‐ http:///app.ebape. fgv.br/caderrnosebape/asp/dsp_lst_aartigos_edicao.asp
• Gestão e P
Produção ‐ http://www.d
h
dep.ufscar.bbr/revista/
mation
•
JISTEM
M
–
Journal
of
Inform
Systems
S
and
Tecchnology
Managemeent‐
http://www
w.scielo.br/sccielo.php?script=sci_issuuetoc&pid=1807‐177520120001&lngg=pt&nrm=iso
• Nova Economia – Revistta do Deepartamento
o de Ciê
ências Ecoonômicas da
d
UFMG ‐
http://www
w.scielo.br/sccielo.php?script=sci_issuuetoc&pid=0103‐635120110003&lngg=pt
• R.A./USP ‐ http://www
w.rausp.usp.br/
• R.A.C. ‐ htttp://www.anpad.org.br//periodicos//content/fram
me_base.php?revista=1
• R.A.E. ‐ htttp://rae.fgv..br/rae
• RAM – Reevista de Adm
ministração Makenzie ‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=16
678‐
6971201200002
• REAd – Reevista Eletrôn
nica de Administração
‐ http://ww
ww.scielo.br//scielo.php?sscript=sci_isssuetoc&pid=
=1413‐23112
20120001&lnng=pt
• REGE/USP
P ‐ http://ww
ww.regeusp.ccom.br/
• Revista Brrasileira de Marketing
M
‐ http://www.
h
revistabrasileiramarketin
ng.org/ojs‐2..2.4/index.ph
hp/remark
• Revista C
Contabilidad
de e finança
as (USP) ‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=15
519‐
7077201200001&lng=pt
• Revista dee Administração e Contabilidade da U
Unisinos
‐ http://unisinos.br/_diiversos/revisstas/ojs/indeex.php/base//index
• Revista de Admin
nistração Pública
P
‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=00
034‐
7612201200002&lng=pt
• Revista dee Finanças Aplicadas ‐ htttp://www.finnancasaplicaadas.net/ojs//index.php/ffinancasapliccadas
• Revista Diireito GV ‐ htttp://www.scielo.br/scieelo.php?scrip
pt=sci_issuetoc&pid=18008‐243220110002&lng=p
pt
• Sociedade e Estado (U
UnB) ‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=01
102‐
6992201100003&lng=pt
• Tékhne e Lógos ‐ http://www.fate
ecbt.edu.br/sseer/index.p
php/tl/issue/view/1

COMPONENTES CU
URRICULAREES COMPLE
EMENTARESS
INTRODUÇÃ
ÃO A LIBRASS – 20 horas ( disciplina extra‐curriccular optativa, além das 22400 horas )
Objetivo: O objetivo da disciplina é mostrar a repercussãão das implicações da s urdez, relacionando‐as aos
conceitos d
de língua, cultura, identid
dade e difer enças do Surdo. Além disso,
d
serão abordados alguns
a
aspecctos
gramaticaiss da LIBRAS (Lingua Brasileira de Sina is).
Ementa: Fu
undamentos da Educação
o de Surdos. Aspectos Cllinicos da Surdez. A linguuística e a LIB
BRAS. Culturra e
Identidade Surda. Introd
dução a Libras I.
Bibliografiaa:
A.
Culttura,
GRAÇA,
tra
adução
e
vivênccia
do
significaddo.
Disp
ponível
e
em:
w.fcsh.unl.pt//deps/estudosalemaes/ airesgraca. Acesso
A
em: 28
2 de fevereiiro de 2004.
http://www
ROSA, A. daa S. A presen
nça do intérrprete de línngua de sina
ais na mediação social eentre surdos e ouvintes. In:
SILVA, I. R.; KAUCHAKJEE, S.; GESUELI, Z. M. (Org..). Cidadania, surdez e lin
nguagem. Sã o Paulo: Plexxus, 2003.
TRAVAGLIA, N. G. Tradu
ução retextu
ualização: a ttradução num
ma perspecttiva textual. Uberlândia: UDUFU, 200
03.
TRABALHO DE GRADUA
AÇÃO I e II – 160 horas, aalém das 240
00 horas.
OBJETIVO: Elaborar um
m trabalho de síntese crriativa dos co
onhecimento
os proporcioonados pelas disciplinas do
curso
EMENTA: O estudante elaborará, sob
s a orient ação de um professor orientador,
o
uum Trabalho
o de Graduação
cujo tema jáá foi definido
o anteriorme
ente e apreseentará o trab
balho perantte uma bancca examinado
ora.
BIBLIOGRAFIA:
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MARTINS Ju
unior, Joaquiim. Como Esscrever Trabaalhos de Con
nclusão de Curso. Vozes, 2008.
MENDES, G; TACHIZAW
WA, T. Como fazer
f
monog rafia na prattica. FGV, 2008.
SCHLITTLER
R, Jose Maria Martins. Co
omo fazer moonografias. Servanda,
S
2008.
URRICULAR SUPERVISIO
S
NADO – 2400 horas, além
m das 2400 horas.
ESTÁGIO CU
OBJETIVO: Proporcionaar ao estuda
ante oportunnidades de desenvolver suas habiliddades, analisar situaçõees e
propor mud
danças no ambiente orgganizacional e societário
o; compleme
entar o proceesso ensino‐aprendizageem.
das
Incentivar a busca do aprimorame
ento pessoall e profissional. Aproxim
mar os conheecimentos acadêmicos
a
práticas de mercado co
om oportun
nidades paraa o estudantte de conheccer as organnizações e sa
aber como elas
e
funcionam. Incentivar as potenccialidades inndividuais, proporciona
ando o surrgimento de profission
nais
empreendeedores. Prom
mover a integração daa Faculdade
e/Empresa/C
Comunidade e servir como
c
meio de
reconhecim
mento das atividades de pesquisa e ddocência, po
ossibilitando ao estudantte identificar‐se com no
ovas
áreas de attuação. Prop
piciar colocação profissioonal junto ao mercado de trabalho,, de acordo com a área de
interesse do
o estudante..
BIBLIOGRAFIA:
OLIVO, S; LIMA, M C. Estágio Supervvisionado e TTrabalho de Conclusão
C
de
e Curso. Thoomson Pioneira, 2006.
E todos os livros das dissciplinas de todo o curso..
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3 CONSIDERA
AÇÕES METOD
DOLÓG
GICAS
3.1 RELA
ACIONAM
MENTO ENTRE
E
ASS DISCIPLINAS
O cconjunto daas ementass do Curso de Tecnolo
ogia em Ge
estão Emprresarial foi elaborado de
forma a p
privilegiar a integração das discciplinas noss seus dive
ersos semesstres. A elaboração dos
d
programass obedeceráá a orientaçção da coorrdenação de curso loccal, seguinddo as diretriizes discutid
das
no Núcleo Docente Esstruturante do Curso, ccomposta por
p todos oss coordenaddores do cu
urso presenccial
do a permittir que os cconteúdos programátic
p
cos contribuuam para a formação de
e a distânccia, de mod
profissionaais dotadoss das compe
etências, haabilidades e atitudes corresponddentes ao perfil
p
desejaado
do Egresso
o.
AC
Coordenação
o do Curso manterá coom os profe
essores um contínuo Fóórum de de
ebates sobrre a
atualidadee das emen
ntas, conte
eúdo dos pprogramas e bibliogra
afia básica,, de modo a garantirr a
integridadee dos relaacionamenttos necessáários aos objetivos pretendidoos para o Curso. Essas
discussõess serão esttendidas ao
o NDE do Curso, to
ornando as

atualizaçções e dem
mais decisõ
ões

abrangentees a todass as unidad
des que ofeerecem o curso, seja na modallidade pressencial, sejaa à
distância.

3.2 ATUA
ALIZAÇÃ
ÃO DAS EMENTASS
A dinâmica dos novos parradigmas teecnológicos e sociais e a evoluçãoo constante das técnicaas e
metodologgias relacio
onadas a Gestão Em
mpresarial na sua fo
orma mais ampla im
mpõem, como
fundamenttal e neceessário, o esforço dde atualizaação das ementas ddas disciplinas, com a
correspond
dente revisãão dos contteúdos proggramáticos.
Estee processo,, contínuo e permanennte por nattureza, será conduzidoo em conson
nância com
m as
mudanças do conteexto sócio
o‐econômicoo‐tecnológico‐político‐‐financeiro, e orientado com as
esarial.
alterações do perfil prrofissiográfico regiona l e nacionall do profissional em Geestão Empre
Tam
mbém estarrão sendo considerada
c
as as orienttações expe
edidas pelo Ministério da Educação,
através daa Secretariaa de Educação Superiior, e pelo
o Conselho Estadual dde Educaçãão, através da
Câmara dee Ensino Sup
perior, no tocante a m odernização do Ensino
o Superior BBrasileiro e das entidad
des
de classe.
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Outtras fontes permanentes de infoormações so
obre as necessidades do mercad
do em Gesttão
Empresariaal estarão sendo co
ontinuamennte prospe
ectadas, am
mpliando o referenccial sobre as
atualizaçõees exigidas pelo Curso.

3.3 PRO
OJETOS IN
NTEGRAD
DORES D
DE CONTEEÚDO
As disciplinas que compõe cada um
m dos sem
mestres do curso,
c
caraacterizam‐se
e por integgrar
conteúdoss já trabalhaados nos se
emestres a nteriores ou
o no mesm
mo semestrre. Nesse contexto serrão
trabalhado
os projetos que visam essa integgração interr e transdissciplinar, inccentivando a prática das
d
técnicas e tecnologiass envolvidass nas diverssas áreas do
o curso.
pecial atençção será dad
da à elaborração dos programas
p
de
d curso daas disciplinaas, de modo
oa
Esp
privilegiar a construçção de relacionamenttos que pe
ermitam ao
os alunos aavaliar a amplitude
a
d
dos
conhecimeentos adquiridos no curso, bem coomo sua cap
pacidade de
e aplicá‐los em áreas conexas.
Além dos aspeectos relacionados com
m a aplicaçção de habilidades téc nicas e metodológicass, o
planejamento

do

ensino

dará
d

ênfaase

à

co
ompreensão
o

da

reealidade

da
d

atividaade

varejista/ccomercial/in
ndustrial/se
erviços, vistta como um
u todo complexo,
c
integrado e indivisívvel,
essencial para a fo
ormação de
e um proffissional de
e Gestão Empresariaal capaz de
d interpreetar
corretamente as relaçções existen
ntes nos divversos merccados.
Ao longo do curso, devverão ser ddesenvolvid
das 480 ho
oras de Attividades Autônomas
A
de
Projetos, cconstituindo
o‐se em ativvidades inteegradoras de conteúdo
o (Projetos IInterdiscipliinares):
PRO
OJETOS INTERDISCIPLIN
NARES – CA
ARGA HORÁ
ÁRIA 480 ho
oras de AAPP
Objjetivo: Integrar conjun
ntos de connhecimento
os de deterrminados coomponente
es curriculares
no desenvolvimento de projetoss práticos ee/ou aplicad
dos. Os com
mponentes ccurricularess integradores
são: Gestãão Ambienttal, Organizzação Sistem
mas e Métodos, Plane
ejamento dde Marketin
ng, Gestão de
Projetos e Desenvolvimento de Negócios. CCada componente currricular exiggirá 80 horaas de trabalho
autônomo do estudan
nte, exceto Informáticaa Aplicada a Gestão com 40 horass.
Ementa: Os esstudantes deverão cum
mprir 480 (q
quatrocento
os e oitentaa) horas ao longo de to
odo
o curso em
m atividadees de trabaalho autônoomo. Os traabalhos serrão proposttos e direcionados peelos
professorees dos co
omponentess curriculaares integradores, conforme
c
nto didático‐
planejamen
pedagógico
o semestral.
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Parra cada Sem
mestre do Curso,
C
existte um foco específico,, dada a gaama de fun
nções a serem
desenvolviidas para complemen
c
ntação do ffuturo proffissional. Uma síntesee do que se
s espera nos
n
trabalhos interdiscipliinares por semestre
s
poode ser:
1º ssemestre: descreve
d
e compreende
c
e uma organização e o sistema dee gestão.
2º ssemestre: associa
a
o mo
odelo de neegócio da em
mpresa ao ambiente
a
exxterno.
3º ssemestre: modela
m
umaa organizaçãão.
4º ssemestre: planeja
p
um empreendim
e
mento.
5º ssemestre: gerencia
g
um
m projeto .
6º ssemestre: toma decisõ
ões.

elações e oss papéis de cada disciplina, por seemestre, para consecuçção
A seguir, sãão descritass as inter‐re
de cada traabalho interdisciplinar.

1º. Semeestre:
Objetivo: D
Descrever o funcionam
mento de um
ma empresaa e o modelo básico dee gestão.
Objeto de estudo: um
ma organização real de qualquer natureza.
n
Detalhes: U
Usar templaate:


Desscrever a estratégia daa empresa, estrutura, principais processos, sistema de
e pessoas e de
reccompensas.



Desscrever sisttema de comunicação,, informaçõ
ões, relaçõe
es interpesssoais, proce
esso decisórrio,
prin
ncipais indiccadores de desempenhho e ações de melhoriia.

Verbo: desscrever
Papel das Disciplinas::
No primeiro seemestre, o objetivo é aaproximar o aluno de uma
u organiização existente para que
q
ele possa eentender oss principais mecanismoos de funcio
onamento de
d uma emppresa.
A d
disciplina de administração oriennta o aluno
o a entend
der o modeelo básico do
d negócio
o, a
estrutura o
organizacional, os principais proceessos e a fo
orma como funciona o sistema de
e pessoas e de
recompenssas. Dentro
o desse esccopo, a discciplina de comunicaçã
c
ão e expre ssão invesstiga como os
clientes, fu
uncionários e a própriaa direção daa empresa entendem o modelo dde negócio (alinhamen
nto
da comuniicação interrna e externa). A disci plina de ingglês faz parrte do proccesso de comunicação da
empresa co
om agentess externos ao
a país.
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Com
mo qualqueer empresaa é constituuída para obter
o
resultados econnômicos e financeiross, a
disciplina de contab
bilidade an
nalisa com o as demonstrações financeiraas são dessenvolvidass e
apresentad
das para os acionisttas, gestorres e dem
mais funcio
onários e como as decisões são
s
retroalimeentadas ap
pós as anáálises desssas demon
nstrações. No processso de co
onstrução das
d
demonstraações financceiras, as disciplinas dee matemátiica e inform
mática são ppré‐requisito
os
Ad
disciplina dee Sociedade
e, Tecnologgia e Inovação deve esttar contida no estudo do modelo de
negócio daa empresa: como a em
mpresa resppeita o meio ambiente
e, como elaa se alinha a comunidaade
local e quaais os beneffícios presen
ntes e futurros que ela alcança.
Imp
portante ob
bservar que
e o verbo u tilizado no projeto inttegrador é descrever. O aluno deeve
receber um
m roteiro paara observaar e comparrar o conte
eúdo recebido em salaa de aula co
om a dinâm
mica
de uma orgganização. O aluno devve descreveer sob a luz da teoria co
omo uma e mpresa fun
nciona.

2º. Semeestre
Objetivo: C
Correlacionar o modelo
o de negóciio com o am
mbiente externo
Objeto de estudo: divversas organ
nizações reaais.
Detalhes: U
Usar templa
ate:


Anaalisar cenárrio externo (GA + Econoomia)



Identificar modelo de neggócio (Compp Org. + Socciologia)



Identificar sistema de gesstão (idem)



Mo
odelar pesqu
uisa de cam
mpo (MPT + Estatística))

Verbo: Asssociar (fazerr inferências) ou correelacionar.
A pesquisaa pode ser temática como, poor exemplo, desenvolvvimento dee produtoss e processsos
sustentáveeis.
Papel das Disciplinas::
No segundo seemestre, o objetivo
o
é ooferecer um
m contexto que
q permitaa o aluno co
ompreendeer a
relação en
ntre a orgganização e o ambiennte externo. A discip
plina de e conomia, sob a luz da
microeconomia, oferrece um referencial
r

para o entendime
ento das eestruturas de mercado,

ortância da diferenciaçção de prod
dutos e servviços. A part
rtir dessa de
efinição torna‐
concorrênccia e a impo
se possíveel compreender melhor a noçãoo de estrattégias base
eadas em ccusto , dife
erenciação ou
enfoque (n
nicho segmeentação etcc.) que as e mpresas ad
dotam. Aqui o aluno deeve associar a escolha de
estratégiass empresariais a partirr de uma annálise de mercado.
m
Sob a luz da macroeconomia, o alu
uno
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deve ser conduzido a compre
eender com
mo o amb
biente institucional eestimula ou
u restringee o
desenvolviimento de um
u negócio (políticas eeconômicass, industriaiss etc).
Ad
disciplina dee gestão am
mbiental deeve ser utilizada como
o um vetor(( sei que exxistem outrros)
das mudan
nças de um
m sistema econômico.
e
Novos produtos e serrviços, novoos modeloss de negóciios,
novas tecn
nologias passsam a ser desenvolvid
d
dos a partir das necesssidades ambbientais. Co
omo que o uso
u
de energiaas renováveeis, obtençãão de insum
mos de fonttes sustentá
áveis, uso ddo conceito
o de produçção
mais limpaa tem transsformado a dinâmica ssetorial? Co
omo as barrreiras setorriais tem se
e configurad
do?
Qual o paapel das po
olíticas púb
blicas nessaa dinâmica? As duas disciplinass de econo
omia e gesttão
ambiental,, nesse caso
o, se fundem
m de uma foorma bastante interesssante.
Imp
portante qu
ue o proje
eto integraddor use um
m contexto
o de transfformação, pois
p
facilitaa a
conexão co
om as disciiplinas de comportam ento organ
nizacional e sociologiaa das organizações. Essas
duas disciplinas deveem analisarr como o ssistema de pessoas e o sistemaa de recom
mpensas esttão
organizado
os para enteender o ambiente exteerno e gerarr novos prod
dutos, serviiços e proce
essos.
Reccomenda‐see que o trabalho seeja desenvo
olvido com
m várias em
mpresas para utilizarr a
modelagem
m de um peesquisa (MP
PT) e o trataamento de dados (esta
atística).

3º. Semeestre
Objetivo: M
Modelagem
m de uma orrganização
Objeto de estudo: um
ma organização virtual
Usar templa
ate:
Detalhes: U


Deffinir o objettivo da emp
presa (Markketing)



Alin
nhar a estru
utura e proccessos (OSM
M)



Dessenhar sisteema de info
ormação (SI))



Deffinir sistemaa de pessoaas (GP)

Verbo: Mo
odelar
O corpo docen
nte decide o tipo de neegócio que deverá
d
ser modelado.
m
Papel das Disciplinas::
a
já tem
m uma estrrutura mínima de con hecimento para modeelar
No terceiro seemestre, o aluno
uma organ
nização com
m bastante
e detalhes. A empresa (virtual) precisa terr uma estratégia ou um
posicionam
mento bem definido no
o mercado e deve ser orientado pela discipl ina de marrketing (quaal o
produto ou
u serviço? qual
q
a posição da emppresa? Que
em é o clien
nte? O que se espera entregar para
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esse clientte em term
mos de preço, qualidaade, confiab
bilidade etcc?). Essa d isciplina de
eve alinhar as
demais.
Apó
ós entendeer o escopo do negóócio, a discciplina de OSM é reesponsável por definirr a
modelagem
m da estru
utura organ
nizacional e dos prin
ncipais proccessos quee assegurem
m o nível de
qualidade, preço, con
nfiabilidade
e e flexibiliddade que o cliente esp
pera. Se a eestrutura e os processos
estão deseenhados, a disciplina de
d sistema de inform
mação deterrmina o tip o de dado e informaçção
necessário
os para “darr vida” aos processos oorganizacionais. Recom
menda‐se coombinar o fluxograma
f
de
processos com os requisitos de dados
d
e infoormações.
Com
m a definição do mod
delo de neggócio, estrutura e proccessos orgaanizacionaiss e sistema de
informação
o, a discipliina de gestão de pesssoas orientaa sobre com
mo contrataar pessoas com base nas
n
competênccias e habilidades para os proccessos e co
omo capaciitá‐las paraa o desenvvolvimento do
modelo dee negócio.
A disciplina dee matemáticca financeir a oferece suporte aos trabalhos ddo 4º e 5º se
emestre.
A d
disciplina de
d inglês pode ser utilizada em
e processos de coomunicação
o com outtras
organizaçõ
ões ou sob recomendaç
r
ção do proffessor para outra finalidade.

4º. Semeestre:
Objetivo: P
Planejamen
nto de um negócio
Objeto de estudo: um
ma organização virtual
Usar templa
ate + SpPlan
n do SEBRA
AE:
Detalhes: U


Deffinir estudo
o de mercad
do e plano dde MKT (PM
M)



Deffinir estrutu
ura operacio
onal (Logíst ica)



Deffinir Plano Financeiro
F
(GF)



Deffinir configu
uração juríd
dica e tributtária (DE)

Verbo: Planejar
O ccorpo doceente decide
e o tipo dee negócio que
q deverá ser modellado (esse trabalho seerá
utilizado nos semestrees posteriores)
Papel das Disciplinas::
No quarto seemestre, o objetivo é desenvollver um método
m
parra que o aluno
a
captu
ure
oportunidaades de neggócio e converta idéiass em um plaano operacional (viabi lização). A construção de
um plano d
de negócio com base no
n Spplan doo SEBRAE deve ser orie
entado pelaas seguintess diciplinas:
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Od
detalhamen
nto da análiise do merccado e a de
efinição do tipo de prooduto e serviço deve ser
orientado pela disciplina de planejamento
o de marketting. Essa disciplina
d
foornece dado
os importan
nte
sobre preçços e volum
mes que vão
o fomentar os trabalho
os da disciplina de gesttão finance
eira que tem
ma
responsabilidade de quantificar
q
as
a receitas, custos, desspesas e o lucro do em
mpreendime
ento propossto.
plina tambéém depende do estuddo da operação orienttado pela ddisciplina de logística da
Essa discip
empresa. Essa disciplina determ
mina como a empresaa vai adquirrir os insum
mos e se re
elacionar co
om
ornecedoress e distribuidores e quuais os recurrsos e custo
os envolvidoos. A disciplina de dire
eito
clientes, fo
empresarial orienta sobre a modalidade
m
e tributária e a config
guração jurrídica mais adequada ao
modelo dee negócio ad
dotado.
Ap
proposta dee empreend
dimento deesenvolvida no quarto
o semestre deverá serr utilizada nos
n
semestres posterioress.

5º. Semeestre
Objetivo: G
Gestão do projeto
p
de um
u negócio
Objeto de estudo: um
ma organização virtual
Detalhes: U
Usar templa
ate


Utilizar empreesa desenvo
olvida no 4º semestre.



Dessenvolver projeto
p
de im
mplantaçãoo do negócio
o (projeto + produção + qualidade
e)



Anaalisar a viab
bilidade do projeto
p
e oss riscos envvolvidos (AI))

Verbo: Gerrenciar
Papel das Disciplinas::
No quinto sem
mestre, o focco é a gestãão de projettos mais a especificam
e
mente a elab
boração de um
projeto para implemeentar o negó
ócio propossto no quartto semestre
e.
Ad
disciplina dee gestão de
e projetos oferece um
ma estruturra sobre coomo elaboraar um projeeto
com as reelações de dependên
ncia, interd ependênciaa, prazos, responsáveeis etc. A proposta e o
conteúdo d
do projeto derivam do
o empreenddimento proposto no 4º
4 semestree. A disciplina análise de
investimen
ntos oferecce um roteiiro para an alisar a viabilidade do
o empreenddimento e os
o respectivvos
riscos com
m a implem
mentação do
o projeto. Qualquer projeto
p
pod
de sofrer vvariações e quais são os
impactos p
para o projeeto.
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Ad
disciplina dee gestão da produção e gestão da
a qualidade
e contribuem
m para a de
esdobramen
nto
do projeto
o em atividaades e recu
ursos necesssários para estruturar o sistema produtivo e logístico. No
quarto sem
mestre essa análise é fe
eita em linhhas gerais. O projeto exxige detalhaamento.
Vale a pena en
nfatizar que
e o projeto exigem um
m planejame
ento ou seqquenciamen
nto lógico paara
mpreendimeento.
implementtar, nesse caso, um em

6º. Semeestre
Objetivo: TTomada de decisão
Objeto de estudo: um
ma organização virtual
ate
Detalhes: Usar templa


Utilizar empreesa desenvo
olvida no 4º e 5º semesstre.



Mo
odelar sistema de intelligência de negócios



Pro
oduzir e inteerpretar relaatórios finaanceiros



Deffinir estratéégias e táticas de negóccios



Tom
mar decisõees

Verbo: Deccidir
Papel das Disciplinas::
No sexto, a attenção deve
e ser no proocesso de tomada
t
de decisão co m vistas a desenvolveer o
otimizar os gargalos da cadeia dee valor do negócio.
negócio e o
O p
projeto devve ser cond
duzido com
m base nos jogos emp
presariais, a empresa projetada no
quarto sem
mestre e im
mplementad
da no quintoo semestre, possui dados iniciais suficientess para tomaada
de decisão
o sob os seguintes aspe
ectos:


Lançamentto de novos produtoos ou fech
hamento de
d novos ccontratos (disciplina
(
de
planejame
ento estraté
égico)



Inserção no
o mercado internacionnal (disciplin
na de negóccios internaacionais)



Decisões de crescimen
nto.



Esses aspeectos levam
m a empreesa a dem
mandar novvas inform ações com
m enfoque na
inteligênciaa de negócios (disciplin
na de sistem
mas integra
ados de gesstão).
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A modelaggem e análisse de decisãão depende
em do impacto nos proocessos, nass habilidadees e
competênccias da em
mpresa e fuundamentalmente no resultado econômico
o e financeeiro
(disciplina de desenvo
olvimento d
de negócioss).

Op
projeto inicia‐se com a construçã o de cenários que são
o oportuniddades ou am
meaças para o
negócio, p
passa por um
ma fase de modelagem
m e impactto na estruttura atual ee, na sequência, ocorree o
de validação
o da decisão
o.
processo d

3.4 ATIV
VIDADES AUTÔNO
OMAS DE PROJET
TOS ‐ AA
AP
Com
m as reestru
uturações curriculares
c
realizadas em praticam
mente todoos os cursos da Instituiçção
nos dois últimos anoss, uma ativiidade que eexistia em algumas
a
ma
atrizes curriiculares gan
nhou espaço e
passou a seer denomin
nada, genericamente, A
Atividade Autônoma de
e Projetos ((AAP).
Iniccialmente, deve‐se re
egistrar quee essas atiividades esstão previsttas no Reggulamento de
Graduação
o das FATEC
Cs, no Inciso
o VII do arttigo 9º, com
mo parte inttegrante daas Atividade
es Curriculares
dos cursoss.
An
natureza daas atividade
es autônom
mas pode vaariar de curso para cuurso, mas seus
s
objetivvos
estão sempre ligados à realizaçãão, por partte dos estudantes, de atividades inter e multidisciplinares
que contrib
buirão paraa o seu dese
envolvimentto na área do
d curso qu
ue realiza.
Mu
uitas questões têm surgido
s
so bre as características e possibbilidades das
d
atividad
des
autônomass de projetos e a sua natureza v em gerando discussõe
es e amaduurecimentoss por parte da
comunidad
de acadêmica da Insttituição. Poor isso, abo
ordamos neste Boletiim alguns aspectos que
q
podem con
ntribuir parra uma melh
hor compreeensão dos pressupostos, da natu reza, do siggnificado e das
d
formas de desenvolvimento desssas atividad es.
Pressuposttos das AAP
Ps
As atividades autônomass de projetoo, como o próprio
p
nom
me salienta,, partem do
o pressuposto
que devem
m ser desen
nvolvidas pe
elos estuda ntes, auton
nomamente
e, de formaa individual ou em grupo.
Elas não eeliminam o trabalho de orientaçãão docente, mas o req
querem de forma dife
erenciada. Por
P
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exemplo: u
um dado cu
urso pode estabelecer que as suass AAPs de um
u dado sem
mestre sejaam um desaafio
que envolvva conhecim
mentos abordados pelaas disciplinaas daquele semestre
s
e de semestrres anteriorres.
Neste caso
o, o desafio
o do(s) estudante(s) seerá propor a resolução
o de um daddo problem
ma a partir dos
d
conhecimeentos que detêm ou qu
ue está deseenvolvendo
o naquele se
emestre.
Essa autonom
mia, inicialm
mente “vigiaada”, deve possibilitarr o amadurrecimento do
d estudan
nte,
com o refo
orço de seu
us acertos e reflexão dde seus errros. Assim, o trabalho docente ficca muito mais
m
ligado a u
um diálogo instigador de ações ddo que pro
opriamente
e à conduçãão das práticas a serem
desenvolviidas. Trata‐‐se, portanto, de umaa nova form
ma de enccarar o proocesso de aprendizage
a
em,
muito maiss centrado nas ações dos
d estudanntes do que nos ensinamentos doss docentes.
Natureza d
das AAPs
As aatividades autônomas
a
são desenvvolvidas pre
esencialmen
nte pelos esstudantes e elas implicam
na existênccia de profeessor(es) responsável(eeis) pela oriientação na
a forma com
mo foi descrrito acima. Por
P
isso, há attribuição dee aulas, e o docente indicado ficará disponível semaanalmente naquela
n
carga
horária e tterá as correspondenttes horas‐a tividade (H
HAs) que lhe
e darão o ttempo nece
essário paraa a
elaboração
o dos desafiios que permearão o “ desafio maior” da atividade.
Porr conta dessa naturezaa, não há ssentido pen
nsar no concurso para preenchim
mento de claaro
docente para esse tip
po de ativid
dade. Tambbém não háá nenhum empecilho para a diviisão das au
ulas
entre vário
os docentess num dado semestre, ssegundo a natureza
n
do
o projeto a sser desenvo
olvido.
Parra evitar que as AAPs se
s transform
mem em attividades presenciais i dênticas àss demais, é de
todo intereessante quee as “aulas”” em que oss docentes ficarão
f
disponíveis parra a orientaçção não sejam
parte integrante do turno de oferecimennto das demais. Por exemplo, ddistribuí‐las ao longo da
c
ente a umaa aula antess da primeira ou uma depois da última
ú
aula do
semana, em horário correspond
turno pode ser uma excelente alternativaa. Sua colo
ocação aos sábados poode ser ou
utra forma de
garantir qu
ue os estudantes possaam, ainda qque não em todas as se
emanas, terr acesso ao orientadorr da
atividade.
ma alternativva atraente para a escoolha do(s) docente(s)
d
para
p
as ativvidades autô
ônomas é a de
Um
estabeleceer a elaboração de projetos qque seriam desenvolvvidos no ssemestre seguinte,
s
co
om
julgamento
o dos mesmos pela coordenado
c
oria do currso (não ap
penas o cooordenador, mas todo
o o
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colegiado do curso, ou seja, a coordenaddoria). Isso
o garantiria
a o desenvvolvimento de algum(ns)
projeto(s) previamentte estabelecido pelo c onjunto do
os docentes e, com issoo, com gran
nde chance de
haver um envolvimen
nto maior por
p parte dda comunidade acadêm
mica local. Outra alterrnativa seria a
escolha dee projeto daa Unidade co
om a comu nidade ou com
c
empresas de seu eentorno, o que reforçaaria
a sua impo
ortância e viiabilidade.

AAPs:
Tipos de A
Há alguns ttipos mais comuns
c
de inserção daas AAPs nas diferentes matrizes cuurriculares, a saber:
1.

AAPs como
o atividades integradooras das dissciplinas do
o semestre em que esstão inserid
das.
Neste caso
o, o desafio deve serr multidisciiplinar e se
er parte inntegrante do cálculo das
d
médias das disciplinas envolvidaas com a attividade. Po
or exemplo,, sem entraar no tema do
desafio pro
opriamente
e dito, a elaaboração de
e resenhas, resumos, manual de instruções ou
do próprio
o texto finaal que retrrate a atividade pode
em ser avalliados pela disciplina de
português,, pode ser exigido um
m “abstract”, um “resumen”, grráficos, tab
belas, análises
estatísticass, cumprime
ento das noormas para apresentaçção de trabaalhos, de bibliografia etc,
e
contribuind
do para tod
do o elencoo de discipllinas do sem
mestre, ainnda que não
o diretamen
nte
envolvidas com o tem
ma do proje to. Neste caso, a orien
ntação podeeria ser reaalizada por um
ou mais do
ocentes, qu
ue partilharriam a cargga horária da
d atividadde de formaa a não havver
sobrecargaa excessiva de trabalhoo para apenas um doce
ente.

2.

AAPs como
o atividade curricular dde uma disciplina do semestre.
s
PPor exemplo
o, o estudo da
produção de uma dada culturaa vegetal numa
n
disciplina de “pprodução vegetal”
v
po
ode
n área e ccomplemen
ntar de forma
contribuir para o dessenvolvimeento dos esstudantes na
prática os estudos te
eóricos real izados. O desenvolvim
d
mento de uum circuito elétrico po
ode
aprimorar e consolidaar conhecim
mentos aborrdados num
ma dada discciplina etc.

3.

AAPs como
o atividades ligadas a projetos de extensão desenvolviidos pela unidade. Neeste
caso, as attividades po
odem ser paarte integraante de um
ma ou váriass disciplinass do semesttre.
Por exemplo, atividaades de trransformaçção de “lixxo eletrôni co”, como
o carcaças de
computado
ores, monittores, “caçaa‐níqueis” etc,
e em com
mputadoress funcionaiss para uso em
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escolas; Aggregação de
e valor a proodutos prod
duzidos pela
a comunidaade do ento
orno da esco
ola,
como form
ma de intervvenção posittiva da instiituição na melhoria
m
da qualidade de vida locaal.
4.

AAPs com
mo fonte potencial de inovação. O pro
ojeto da aatividade implicaria no
desenvolvimento ou aprimoram
mento de produto
p
ou método, rresultando em inovaçção
c
a possibilidade dee depósito de
d patente.
tecnológicaa caso plenamente sol ucionado, com

ntre AAPs, AACCs,
A
TGss e Estágio:
Relação en
AAP – Attividade au
utônoma de
d projeto
o: é um tipo de atividade currricular que implica no
desenvolviimento de projeto po
or parte doos estudantes, com as
a caracteríísticas aqui descritas. É,
preferencialmente, um
m projeto integrador ddas atividad
des curriculares de um
m dado seme
estre. As AA
APs
são parte integrante do curso (e
estão comp utadas nas 2400 horas do curso)) e não pod
dem excedeer 4
aulas de attividades seemanais porr semestre.
AACCs – A
Atividades Acadêmico‐
A
Científico‐CCulturais: gama de ativvidades quee o estudan
nte desenvo
olve
com vistass ao aprimo
oramento de
d sua form
mação na graduação.
g
Os cursos ppodem ter uma ou mais
m
AACCs. Attividades em
m congresssos, iniciaçãão científicca, palestra
as, teatro, cinema etc, podem ser
contemplaadas no eleenco das AA
ACCs. Nas FATECs, ass AACCs são
o validadass pela Coorrdenadoria do
Curso em que ocorrem e, após o cumprimeento da carrga horária corresponddente (cada AACC tem 40
aulas de attividades, o que corressponde a 2 aulas semaanais ao lon
ngo de um ssemestre), o estudante é
considerad
do apto na mesma
m
e re
ecebe os crééditos que computam
c
na integral ização das 2400 horas de
atividades de seu cursso..
TG – Trabaalho de grad
duação: Traabalho deseenvolvido pelo estudan
nte como paarte dos req
quisitos parra a
obtenção d
de seu grau
u acadêmicco. As horass dedicadass ao TG (16
60 h para o estudante em geral nos
n
diferentes cursos) nãão fazem parte
p
das 2400 horass do curso (por deteerminação das Diretrizes
Curricularees dos Curso
os Superiorres de Tecn ologia). Cad
da curso reccebe HAEs para que haaja orientaçção
dos TGs p
por parte do seu co
orpo docennte. Os TG
Gs podem referir‐se a uma monografia, ao
desenvolviimento de um trabaalho práticoo, de um trabalho de iniciaçãão científico‐tecnológiica,
conforme previsto no
o Regulame
ento de Graaduação e, em geral, é analisado por uma banca
b
formaada
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pelo orientador e doiis outros prrofessores. Normalme
ente, quando um cursoo tem TG, nos
n semestres
em que elee é desenvo
olvido, não há
h AAP.
Estágio – pode ser curricular ou extracuurricular e envolve empresa extterna à Instituição, que
q
possibilitarrá o exercíccio profissional, supervvisionado naa Instituição
o por docennte que tem
m HAEs para tal
e, na empresa, por um
u supervissor de estággio. Implicaa na elaborração de reelatório finaal e, em geral,
computa 2240 horas de atividade
es aos estuddantes nos cursos em que
q ele ocoorre, horas estas que não
n
são integraantes das 24
400 horas de
d atividadees curricularres prevista
as. Entretannto, num curso em que há
estágio, a iintegralizaçção do mesm
mo só se dáá após o cum
mprimento das horas pprevistas para o estágio
o.

3.4 TEM
MAS INTEER E TRA
ANSDISCIPLINAREES OBRIG
GATÓRIO
OS
Em consonânccia com a Le
ei n. 9795 dde 27 de ab
bril de 1999
9 e Decretoo n. 4.281 de 25 de jun
nho
de 2002 qu
ue trata da necessidad
de de discu ssão pelos cursos de Graduação
G
de Políticass de Educaçção
Ambiental e da Reso
olução do CNE/CP
C
n. 1 de 17 de
e junho de 2004 que trata da ne
ecessidade da
inclusão e discussão da Educação das Rel ações Etnicco‐raciais e história e cultura afro‐brasileiraa e
os cursos dee Graduação do Centroo Paula Sou
uza incorpo
ora a discusssão de taiss tematicas no
africana, o
âmbito inter e transdiisciplinar de
e disciplinass correlatas em sua ma
atriz curricuular.
ória e cultura afro‐bra sileira e afrricana, e Esttudo das reelações Étnicos‐Raciais no
Os temas Histó
Brasil fazeem parte daa discussão
o interdiscipplinar, de forma mais intensa, naas disciplin
nas Sociedade,
Tecnologiaa e Inovação
o e Sociologgia das Orgganizações, sendo a sua formalizaação efetivaada nos plan
nos
de ensino. Além dissso, essa temática é ttrabalhada de forma inter e tra nsdisciplinaar focado nos
n
projetos in
nterdisciplin
nares.
Quaanto ao teema Educaçção Ambie ntal,

será tratado nas disciplinnas Gestão
o Ambiental e

Fundamen
ntos da Gesstão da Quaalidade de forma espe
ecífica, pod
dendo incorrporar essaa preocupaçção
nos projettos interdissciplinares, demais di sciplinas do curso e semanas dde estudo ao longo dos
d
semestres..

3.5 AVA
ALIAÇÃO DA APRE
ENDIZAG
GEM
Parra compreender adequ
uadamente o papel da avaliação, devemos eestar cientes de que ela é
meio e não
o fim em sii mesma, estando assiim delimitada pela teo
oria e pela prática que
e a define. Em
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virtude dissso, a avaliaação não de
eve ocorrerr em um vaazio conceittual, mas siim dimensio
onada por um
modelo dee mundo e de
d educação
o, traduzidoo em práticaas pedagógicas.
Nesssa perspecctiva, é certto que a avvaliação nãão é gratuitta. Ela não é uma ativvidade neuttra.
Pode, sim, tornar‐se um
u mecanissmo de connservação e reprodução da socieddade, já que
e, por vezess, o
odelos sociais — daí a prática da avaliação em
autoritarismo é elemento necessário à garaantia de mo
modelos so
ociais autorritários man
nifestar‐se dde forma igu
ualmente autoritária.
Em contraparrtida, dentrro de socieedades pre
eocupadas com a trannsformação
o, a avaliaçção
deverá esttar atenta aos
a modos de superaçção do auto
oritarismo e ao estabeelecimento da autonom
mia
do sujeito
o, pois esse modelo social exigge a particcipação democrática de todos. Isso signiffica
igualdade, conquista da autono
omia e da reciprocidade de relações. Ness e sentido, a avaliação
o é
u julgameento de valo
or sobre ma
anifestaçõees relevante
es da realidaade
concebida,, efetivamente, como um
para tomadas de deciisão. E isso não pode sse dar ao accaso. É nessse contextoo que podem
mos verificaar a
função formativa da avaliação.
a
o informaçõ
ões
Nottas ou ponttuações isolladas propoorcionam taanto ao proffessor quannto ao aluno
insuficientes sobre desempenho
os; medidass tradicionaais simplesmente deteerminam se
e um aluno
o é
bom, regu
ular ou ruim
m em uma determinadda disciplin
na. Embora devesse p roporcionar informaçõ
ões
variadas so
obre o deseempenho do
os alunos, sse for unidimensional, a avaliaçãoo não inform
ma nem o que
q
o aluno reealizou, nem o que para
p
ele fooi desafiado
or, nem, consequenteemente, a qualidade do
trabalho reealizado no curso.
E a relevância de uma avaliação não está no fato de
d ela ser ou não ser
s formal. O
acompanhamento daa participação dos alu nos, nas attividades e nas interaações propo
ostas, informa
ormalmentee, pode‐se constatar
c
po
or meio dass avaliaçõess formais.
muito maiss sobre eless do que, no
A avaliação, en
ntão, só é plena
p
se derr conta tantto do conteúdo que lhees foi transmitido quan
nto
dos processsos por elees vivenciados.

Avaliação do Rendimento Escola
ar nos curso
os presenciais das FAT
TECs
A aavaliação do
d rendime
ento escola r é realizada através dos trabaalhos previsstos em caada
atividade curricular do curso. Os trabalhhos realizad
dos em cad
da atividadde curriculaar podem ser
m divididos em diferenntes instrum
mentos, como
utilizados para a verifficação da aprendizaggem e serem
avaliações escritas, orais,
o
exercícios, relaatórios, pro
ojetos, revisões, artigoos, desenvvolvimento de

P á g i n a | 57

Projeto Pe
edagógico de Curso - PPC

Data
02/07/2014

Tecnologiia em Gestão
o Empresaria
al

Revisão
V5

softwares, filmes etcc. Para a verificação
v
dda aprendiizagem num
ma dada attividade cu
urricular serrão
obrigatóriaas, no mínim
mo, duas no
otas para coompor a mé
édia final.
Os critérios dee avaliação compreenddem os parrâmetros qu
ue norteiam
m o professor na aferiçção
da aprendizagem e podem
p
englobar, dent re outros: domínio da
a língua cul ta, clareza de raciocín
nio,
exatidão da resposta,, entrega no
o prazo estiipulado, aussência de ra
asuras, dom
mínio de terrmos técniccos,
utilização ccorreta de simbologia,
s
etc.
As fformas de verificação
v
das pelo Prrofessor ressponsável pela
p
da aprendiizagem são estabelecid
atividade ccurricular, devendo
d
se
er aprovadaas pela respectiva Coo
ordenadoriaa de Curso, no Plano de
Ensino e divulgadas no
n início de cada períoddo letivo. A avaliação do rendimeento é expressa por meio
de notas de 0 (zero) a 10 (dez), computadass até a primeira casa de
ecimal.
São
o condiçõess de aprovvação numaa dada ativvidade currricular: Obtter média final igual ou
superior a 6,0 (seis);; ter frequência mínim
ma de 75%
% (setenta e cinco poor cento) nas
n atividad
des
programad
das.
As Unidades poderão
p
estabelecer, através de suas Congregações, eexames gerrais realizad
dos
através dee uma avaliação que contemple todos os conteúdos abordadoss na atividaade curricular,
realizados em data an
nterior à maatrícula finaal, a fim de possibilitar que uma eeventual aprovação possa
gerar matrrícula em atividades
a
curriculares
c
s subsequen
ntes. Só po
oderão realiizar os exames previstos
anteriormeente os alun
nos que esttiverem rep rovados po
or nota na atividade, m
mas que tiverem cumprido
as exigênciias de frequ
uência.
As médias finaais e a frequ
uência dos aalunos serão divulgada
as antes da matrícula final,
f
seguin
ndo
o disposto
o no calendário escolar, de modoo a possibiliitar que o aluno
a
possaa programaar seu perío
odo
letivo subssequente. Eventuais
E
modificaçõe
m
es de médiaas ou frequ
uência feitaas após o laançamento no
sistema accadêmico deeverão ser feitas
f
atravéés de solicittação por escrito do Prrofessor ressponsável pela
p
disciplina à Coordenadoria do Cu
urso, até o ffinal da segunda semana do períoodo letivo su
ubsequentee. A
partir da terceira seemana de aulas,
a
as nnotas lançadas no sistema acad êmico são considerad
das
definitivas,, sem posssibilidade de mudançaas, exceto se for com
mprovada a existência de equívo
oco,
apurado attravés de Comissão de
e Sindicânciaa especialm
mente aberta pela direçção da Unid
dade para esse
fim.
d atividade
es escritas ou docume
entais em que
q
É direito do aluno solicitar a revisãoo da nota de
julgue ter h
havido algu
um engano, sendo da ccompetênciaa do Professor responssável pela disciplina
d
a sua
s
execução. A solicitaçãão de revisãão deverá sser feita na Secretaria Acadêmica da Unidade, por escriito,
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até 5 (cincco) dias apó
ós a divulgaação da noota, tendo o docente, igual períoodo para a sua execução.
Verificada a nova corrreção e nãão havendoo concordân
ncia quanto
o ao valor dda nota, o aluno podeerá
encaminhaar documen
nto à Coordenadoria doo Curso com
m exposição
o de motivoos, solicitand
do revisão por
p
outros doccentes da área da disciplina. O julgamento da solicittação será de respon
nsabilidade do
Coordenad
dor, que po
ode deferir o pedido iindicando docente
d
para a realizaação da novva revisão, ou
indeferi‐lo, encaminh
hando sua decisão para ciênccia do inte
eressado e arquivo na Secretaaria
busivo, por parte da coordenado
c
oria do cursso, a solicitaação do alu
uno
Acadêmicaa. Caso sejaa julgado ab
poderá gerrar repreensão, nos terrmos do Reegimento daas FATECs.
O aaluno reprovvado numa dada atividdade curricular deverá
á cursá‐la, oobrigatoriam
mente, em um
dos dois ssemestres subsequent
s
tes à sua rreprovação.. O aluno poderá
p
se matricular, no semesstre
seguinte à reprovação
o, em turm
ma especial para a realização das atividades de avaliaçãão, mas sem
ma
obrigatorieedade de frequência,
já garanti da no sem
f
mestre anterior, nas ddisciplinas em
e que essas
turmas esp
peciais forem oferecidaas. Caso o aaluno não obtenha aprovação na tturma especial em quee se
matricular,, será mattriculado novamente na discipliina, com obrigatoried
o
dade de frrequência, no
semestre ssubsequente.
É fo
ortemente incentivado
o ao aluno reprovado
o em algum
ma atividadee curricularr realizá‐la em
turno diferente daqu
uele em qu
ue ingresso u, aumentaando assim
m a sua posssibilidade de retornar à
situação “em fase” no
n seu cursso. Uma reeprovação do aluno que
q estiver cursando disciplina nos
n
matrícula na mesma disciplina
d
noo semestre subsequen
nte,
termos preevistos anteeriormente, levará à m
mas com a obrigatorriedade de manter vaggo o mesm
mo número de horas dda disciplina, de modo
oa
possibilitarr o estudo da
d mesma ao
a longo do semestre.

Avaliação do Rendimento Escola
ar nos curso
os semipressenciais ou EAD das FA
ATECs
No Projeto EA
AD‐CPS a avaliação
a
é concebidaa como um
m instrumennto de com
mpreensão do
desempenho do estu
udante, de modo que possam se
er tomadass decisões aadequadas ao seu pleeno
desenvolviimento. Desste modo, a avaliação não será tãão‐somente um instrum
mento para aprovação ou
reprovação
o dos aluno
os, mas sim um instrum
mento de diaagnóstico de seu desem
mpenho.
Se um determinado conh
hecimento, uma determ
minada hab
bilidade ou atitude são
o essenciais ao
c
desenvolviimento de competênc
ias, devem ser criadass condições para que o aluno posssa adquiri‐llas.
Nessa persspectiva, a avaliação
a
de
e caráter diiagnóstico servirá
s
para
a a verificaçã
ção dessa ap
propriação, ou
não, por paarte do alun
no.
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Nessse sentido
o, o processo de avaliiação se to
orna um instrumento auxiliar do
o processo de
ensino‐aprrendizagem, e não um
m instrume nto de aprrovação ou reprovaçãoo dos estudantes. Desse
princípio, decorre a articulação
o de todos os outros elementoss da avaliaação, tais como
c
seleção,
elaboração
o e utilizaçãão de instrumentos, leittura dos ressultados ob
btidos e utiliização desses resultados.
a) Sistema de Acompa
anhamento do Aluno
Porr meio do Sistema de
e Acompannhamento ao aluno, disponível no ambien
nte virtual de
aprendizaggem, é posssível inserir “feedbackk” individual em relaçção ao des empenho das
d atividad
des
desenvolviidas ao longgo de cada disciplina. EEsse sistemaa compreen
nde o acom
mpanhamento pontual em
cada ativiidade, assim como o acompaanhamento
o diário necessário para a co
onstrução de
conhecimeento.
O sistema permite que se
ejam geradoos relatório
os de registrro de açõess do aluno no
n ambiente e
informaçõees da rotinaa. Por meio
o destes insstrumentoss de acompanhamentoo será possíível identificar
quais são os alunos que
q precisam de maioor atenção, facilitando assim a buusca de alte
ernativas para
auxiliá‐los na resoluçãão das dificu
uldades enccontradas.
O ssistema de acompanha
a
amento é coonstituído pela
p
ação in
ntegrada dee diferentes profission
nais
(coordenaçção geral, assistentes
a
de coorde nação e prrofessores‐m
mediadoress) que busccam contrib
buir
para o suceesso da aprrendizagem dos estudaantes nos cu
ursos.
b) Avaliaçã
ão do Corpo
o Discente
Porr se tratar de
d ensino a distância, nnão serão empregados
e
s somente oos métodoss, as técnicaas e
os instrumentos tradicionais de avaliação
a
daa aprendizaagem.
Para acom
mpanhar o desempenh
d
ho dos estuudantes ao longo de todas
t
as dissciplinas do
o curso, serrão
utilizados mecanismo
os que posssibilitem veerificar até que ponto os estudanntes estão absorvendo
oo
conhecimeento necesssário (avaliação formattiva).
Os cursos ofeerecidos naa modalidaade a distâância certa
amente aprresentam uma
u
série de
vantagens em relação
o aos ofere
ecidos preseencialmente; no entan
nto, não ficcam imuness a limitaçõ
ões.
Dentre taiss limitaçõess, uma das mais
m significcativas é a percepção de
d solidão, solidão que
e se manifeesta
pela ausên
ncia da sala de aula, pe
ela necessiddade do gru
upo, pela fa
alta do batee‐papo nos intervalos das
d
aulas.
da a relevâância dessaa limitaçãoo, optou‐se
e, nos curssos do Proojeto EAD‐C
CPS, por uma
Dad
metodologgia de ensino e avalliação centtrada na in
nteração e na particcipação, be
em como nas
n
autoavaliações e nos posicionam
mentos tomaados nas differentes atividades do curso.
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Nessse contextto, a meto
odologia dee avaliação
o proposta recorre, ddentre outrras tarefas, a
trabalhos em equipee, nos quais todos, dde alguma forma, de
everão conttribuir com
m suas ideiias,
sugestões e levantam
mento de daados. Para aas equipes se reunirem
m através dde reuniõess online (chats
ou fóruns)), é naturaal que sejaam acordaddas data, hora
h
e durração. Reveela‐se nesse conceito, a
preocupaçção com um
ma metodolo
ogia de ensiino e avaliação centrad
da na interaação.
Vale ainda deestacar que
e, embora sejam prop
postas, nos cursos a distância, atividades
a
em
ual. Ao conttrário, esse tipo de tarefa
equipe, issso não querr dizer que não se valoorize o esforrço individu
é bastantee valorizado, até porque, via de reegra, no enssino a distân
ncia, são oss próprios estudantes que
q
definem o local, a horra e o tempo da sua apprendizagem
m. Não há co
omo procedder de outra forma.
Con
nsiderando essas direttrizes, nas ddisciplinas dos
d cursos do Projeto EAD‐CPS, a avaliação do
desempenho do estud
dante para fins de connclusão de estudos
e
e ob
btenção de diplomas ou
o certificad
dos
dar‐se‐á m
mediante: (ii) o cumprimento dass atividadess programa
adas; e (ii) a realizaçãão de exam
mes
presenciaiss.
No que diz resspeito às attividades prrogramadass, como exp
posto anteriiormente, cada
c
disciplina
apresenta,, distribuídaas ao longo
o das Unidaades de Aprrendizagem (Aulas), ass seguintes atividades:: (i)
duas ativid
dades indiviiduais; (ii) duas
d
atividaades em equipe; (iii) do
ois fóruns; (iv) duas re
euniões online
(chats) aléém dos fóru
uns; e (v) um fórum innterdisciplin
nar. As auto
oavaliaçõess ‐ de caráter facultativo,
encontram
m‐se ao final de cada Unidade de A
Aprendizage
em.
Já n
no que con
ncerne à reaalização de exames prresenciais, serão
s
realizzadas 2 (duas) avaliaçõ
ões
presenciaiss em cada disciplina dos
d cursos ddo Projeto EAD‐CPS. Elas serão reealizadas naa décima e na
vigésima semana de apresentaçã
a
ão da discipplina. As pro
ovas — sem
m consulta — assim co
omo as dem
mais
olos presennciais (FATE
ECs do Centro
atividades presenciaiss, são obriggatórias, seendo realizaadas nos po
Paula Souzza), em dataas e horário
os previameente divulgaados, observado o cronnograma esstabelecido no
curso.
Ap
participação
o mínima to
otal exigida para aprovvação é equ
uivalente a 775% (setenta e cinco por
p
cento) dass atividadess das disciplinas a distâância e dass atividadess presenciaiis. Para ser aprovado em
cada discip
plina e em cada
c
atividaade presenccial, o aluno
o deve, aind
da, obter, nno mínimo, média 6 (seeis)
nas avaliaçções realizaadas. Caso não tenha obtido a nota
n
e a fre
equência m
mínimas, o aluno terá de
cursar novamente a disciplina,
d
de
entro do prrazo máximo
o de integra
alização do curso.
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Notte‐se que as
a notas de todas as a tividades online
o
agend
dadas nas ddisciplinas, bem como
o as
notas de p
participação
o e as notass finais são registradas na ferrame
enta em quue são dispo
onibilizadoss os
cursos do P
Projeto EAD
D‐CPS.
Essas notas, bem como
o os come ntários sob
bre as avaliações, sãão registrad
das, em caada
ofessor‐meddiador, fican
ndo à dispo
osição de caada estudante, que po
ode
disciplina, pelo professsor ou pro
acessá‐las,, dentro do ambiente do
d curso, naa Área de Avvaliação (No
otas).
Quaando uma disciplina de curso do Projeto
o EAD‐CPS é concluídda, a nota da avaliaçção
ma Integrado de Gesttão
presencial,, e a médiaa final online de cadaa aluno são
o registrada
as no Sistem
Acadêmicaa (SIGA) do
o Centro Paaula Souza, gerando a média fin
nal do estu dante naqu
uela atividaade
curricular.

c) Cálculo d
da Média Fiinal
A avaliação das disciplinas do Projetoo EAD‐CPS se
s dá a parttir das seguiintes atividaades:


AI) – avaliaada a partirr da escala de 0 (zero)) a 10,0 (de
ez) pontos em
atividade individual (A
cada atividade. Com
mo teremoss várias attividades in
ndividuais ao longo da disciplina,
mética simp
ples das nottas das ativiidades indivviduais (MA
AI);
precisamos calcular a média aritm



atividade em
e grupo (A
AG), constit uída de:
o tareefa individu
ual – avaliadda na escalaa de 0 (zero) a 4,0 (quaatro) pontoss; e
o tareefa em grup
po – avaliadda na escalaa de 0 (zero) a 6,0 (seis ) pontos;
Da mesma forma que a attividade ind
dividual, terremos duass atividades em grupo por
p
discciplina. Desssa forma, teremos a média aritmética sim
mples compo
ondo a média
desssas atividad
des (MAG);



participaçãão e intervvenções siggnificativas nas ativid
dades síncrronas (AS) nas reuniõ
ões
online, chaats ou webcconferênciaas, realizadaas ao longo
o da discipliina – cada atividade seerá
avaliada na
n escala de 0 (zero) a 10,0 (de
ez) pontos;; Como terremos quattro atividad
des
assíncronas ao longo
o da discipplina, terem
mos assim,, a média aritméticaa simples das
d
AS); e
atividades (participaçãão e interveenções) (MA



esencial (E P), a ser feito
f
presencialmentee, em data previamen
nte
Notas do Exame Pre
agendada, nos polos presenciais.
p
. São duas avaliações,
a
gerando duuas notas (E
EP1 e EP2). Em
virtude da acumulativvidade de c onteúdos, a nota do primeiro
p
exaame presen
ncial tem peeso
ndo peso 6.
4 e o segun
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Am
média final (MF)
(
de cad
da aluno é aassim compu
utada:

.

.

.

.

d) Prova su
ubstitutiva
Serrá realizada apenas no caso do es tudante terr tido abono
o de falta nna data de sua
s realização.
Alerta‐se p
para o fato de que o abono de fa ltas é obtid
do apenas nos
n casos p revistos no Regulamen
nto
de Graduaação e não prevê a au
usência decoorrente de quaisquer outras eveentualidadess, inclusive de
doenças qu
ue não requ
ueiram exerrcício domicciliar na forma prevista
a pela legislaação.

3.6 TRABALHO DE
D GRAD
DUAÇÃO EM GEST
TÃO EMP
PRESARIA
AL
O TTrabalho dee Graduação
o (TG) de caada curso sintetiza
s
o processo
p
dee formação do aluno. Ele
constitui‐se em trabalho individu
ual, sobre teema de suaa livre escolha, dentre as linhas de investigaçção
priorizadass pelos doceentes do curso, sendo executado sob supervisão de doccentes orien
ntadores.
Seu
u objetivo é garantir ao
a aluno ass condiçõess para sinte
etizar os coonhecimenttos adquirid
dos
durante o Curso, inveestigar assun
nto relevannte para o desenvolvim
d
mento da prrofissão, artticular teoria e
odologias científicas paara abordar os proble
emas, rediggir, analisar e defendeer a
prática, uttilizar meto
Monografia de sua au
utoria.
o é obrigatóório para a conclusão
c
dos
d Cursos SSuperiores de Tecnolo
ogia
O TTrabalho de Graduação
das FATECss, situando‐‐se nos doiss últimos seemestres, no
os quais são
o previstos horários esspecíficos para
orientação
o semanal. O atendimento aconte ce de formaa individual.
O ccoordenado
or do curso e a equipee de professsores devem estabeleecer alguns critérios para
elaboração
o do TG, den
ntre eles, devem existiir:


Escolha dee um temaa de pesqu isa que po
ossibilite a pesquisa ciientífico/tecnológica e o
desenvolvimento de produtos
p
o u serviços, visando, ne
este processso, determ
minado públlico
o das linhass de pesquissa dos profe
essores orieentadores.
alvo especíífico, dentro



Desenvolviimento de Monografia
M
a, que conté
ém as etapa
as de pesqu isa teórica e prática.



Desenvolviimento de projeto
p
em formato im
mpresso e virtual, entreegue em CD
D.



Apresentaçção a uma Banca
B
Avali adora, conttando com a apresentaação do pro
ojeto escrito
o.
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Maiores detalh
hes podem ser encont rados no Re
egulamento
o do Trabalhho de Graduação de caada
curso/unid
dade e, no futuro,
f
no Manual de Trabalho de
d Graduaçã
ão em proccesso de elaboração, nos
n
mesmos m
moldes daqu
uele utilizado para o M anual de Esstágio.

3.7 ESTÁ
ÁGIO SUP
PERVISIO
ONADO EEM GEST
TÃO EMPRESARIA
AL
O EEstágio Sup
pervisionado
o visa ser uum meio do
d estudantte ter acessso a sua fu
utura área de
atuação e proporciona um amadurecimentoo profissional único.
O ccomportamento do esstudante quue faz estágio é muito
o diferentee dos demaais jovens que
q
ainda não começaram
m a se capaccitar profisssionalmente
e. Professores e gestorres de recursos human
nos
frequentem
mente dão
o depoimentos atesttando o rápido ama
adurecimennto proporrcionado pelo
treinamento prático em
e ambientte de trabal ho.
Seggundo pesq
quisa recentte do CIEE,, o estágio proporcion
na um mel hor desenvvolvimento de
raciocínio para 45% dos estagiáriios. Mas os benefícios do estágio, segundo a pesquisa, não
n param por
p
aí. O aumento de reesponsabilid
dade e agil idade na realização de
d provas e trabalhoss escolares foi
notado po
or 37%. Para 90% dos professorees, o estágio
o ajuda a aumentar
a
a retenção das
d disciplin
nas
escolares. Além disso, para 53%, os estudanntes estagiáários se torn
nam ainda m
mais exigen
ntes, passan
ndo
a question
nar mais du
urante as aulas
a
e a ccobrar maiss dos professores. O eestágio tam
mbém ajudaa a
aprimorar a expressão
o oral e esccrita (96%), a atenção nas
n aulas (8
89%) e, conssequentemente, as no
otas
(93%). Por tudo isso, 17% dos esstagiários attestam que sentiram o amadurec imento na relação alun
no‐
professor.
Um
m bom progrrama de esttágio é um vínculo em
m que ningué
ém sai perddendo, messmo porquee os
jovens estãão muito bem
b
respald
dados pela lei e tem o poder de interrompeer seu trein
namento, sem
qualquer p
prejuízo matterial, assim
m que perceeber qualqu
uer irregularridade.
Áreeas de Atuação: O estágio supeervisionado
o poderá ser desenvoolvido em empresas ou
organizaçõ
ões, em áreaas definidass nos projettos pedagóggicos de cad
da curso de Tecnologiaa.
Exisste também
m a possibilidade de reealização de estágios em
e áreas c orrelatas às definidas no
Projeto Pedagógico, mediante
m
ap
provação doo Professor Coordenad
dor de Estággios do Cursso.
Pro
ocedimentos de Realizzação: O eestágio pod
de ser realizado em uma únicaa empresa ou
instituição, totalizando as horas definidas em
m projeto pedagógico,
p
, ou em várrias, contantto que a carga
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horária neecessária seeja atingidaa. Neste ca so, o estaggiário deverá apresenttar, ao término de caada
etapa do eestágio, todaa a docume
entação exiggida para avvaliação.
Op
procedimen
nto inicial do
d estágio é o estabelecimento de
d Convênioo entre a Instituição e a
Empresa concedente.. É desenvo
olvido Termoo de Compromisso enttre o acadêêmico e a Empresa, Plaano
o com as atribuições a serem exercidas pelo estaggiário, seus objetivos de
Individual de Estágio
aprendizad
do e, ao término, o Relatório Fina l de Estágio
o Supervisionado, que ddeve ser en
ntregue dentro
dos prazoss estipulado
os pela Coorrdenação dee Estágios de
d cada unid
dade.
Tod
dos os cursos devem seguir
s
o Maanual de Orientações de Estágio,, elaborado
o pela CESU
U, a
partir da participação de diretore
es de difereentes FATEC
Cs.
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4. COR
RPO DO
OCENTEE, MED
DIADOR
RES E TÉ
ÉCNICO
O‐
ADMIN
NISTRA
ATIVO (Modallidade EaD)
E
4.1 PERFFIL DO CORPO DO
OCENTE
O ingresso na carreira docente dass Faculdade
es de Tecno
ologia ‐ FATTECs se dá por concurso
público meediante a reealização de
e provas e efetiva com
mprovação acadêmica e profissional correlattas.
Os Editais de concursso seguem as Deliberaações CEE nº 55/06, para
p
as discciplinas bássicas e CEE nº
50/05, para as profisssionalizantes.
Com
mo sugerem
m os requisitos de inngresso na carreira do
ocente, alé m da titulaação, existee a
exigência de tempo mínimo de
e experiênccia profissio
onal e didática. Princippalmente nas
n disciplin
nas
profissionaalizantes, a experiênciaa profission al é altamente valoriza
ada e incenttivada.
Para manter a qualidaade alcançaada ao long o de sua história, do in
nício de 20008 até a pre
esente dataa, o
Centro Paaula Souza realizou mais
m
de 1 .000 concu
ursos públicos para a contrataação docen
nte,
eliminando
o contratos em caráterr emergenc ial.
Parra o preenchimento de
d empreggo público permanentte das carrreiras doce
entes, a carga
horária sem
manal deveerá ser consttituída por, no mínimo
o, 4 (quatro)) horas‐aulaa.

4.1.1 Requ
uisitos de Tiitulação:
Os requisitos exigidos paara a ocuppação de um
m emprego
o público nna Instituiçãão variam em
função da classe docente em qu
ue a vaga é ofertada. Ingressam docentes nnas classes de assisten
nte,
associado o
ou pleno, seempre na subclasse I, cconforme segue:
I‐P
Para discipliinas básicass:


Prrofessor Asssistente I: Tí
Título mínim
mo de Mestrre;



Prrofessor Asssociado I: TTítulo de Mestre,
M
com
m 8 anos dee experiência docente no
en
nsino superrior OU Títtulo de Dou
utor, com 6 anos de experiência docente no
en
nsino superior.



Prrofessor Ple
eno I: Títullo de Douttor, com 12
2 anos de experiência docente no
en
nsino superior e 5 publlicações quaalificadas pe
ela CAPES.

II ‐ Para discipllinas profisssionalizantees:
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Prrofessor Asssistente I: TTítulo mínim
mo de Messtre, OU Esppecialista com 3 anos de
exxperiência profissionaal relevante
e na área, OU Gradduado com
m 5 anos de
exxperiência profissional
p
relevante na
n área da disciplina;
d



Prrofessor Asssociado I: TTítulo de Do
outor e exp
periência prrofissional de
d 6 anos, OU
M
Mestrado
e experiênciaa de 8 anos, OU Esp
pecializaçãoo na área e experiên
ncia
prrofissional relevante dde 10 anoss (metade fora de attividades escolares),
e
OU
Grraduação na área e expperiência profissional relevante
r
dde 12 anos na
n área, sen
ndo
peelo menos metade
m
foraa de atividades escolarres.



Prrofessor Ple
eno I: Títuloo de Doutor e experiência de 12 anos, com 5 publicaçõ
ões
qu
ualificadas pela
p CAPES,, OU Mestrado e experiência proffissional de 15 anos, co
om
5 publicações qualificaddas pela CA
APES, OU Esspecializaçãão na área e experiên
ncia
prrofissional relevante
r
dee 16 anos (m
metade fora
a de ativida des escolarres).

Doccentes que realizam mestrado
m
ouu doutorado
o podem so
olicitar o Reegime de Jornada Integgral
(RJI) ou ob
bter a redu
ução de sua jornada dde trabalho
o para 8 a 16 horas, a fim de desenvolver
d
r, a
contento, sua dissertaação ou tesse. As solicittações são julgadas e aprovadas nas instânccias colegiad
das
da Unidadee e pela Sup
perintendên
ncia do Cenntro Paula Souza.
Os editais parra concurso
o são abertoos de form
ma a garantiir um equillíbrio entre as diferentes
classes doccentes, com
m um quadrro máximo dde 25% de docentes
d
asssistentes, 550% de asso
ociados e 25%
de plenos.

4.1.2 Plano
o de Carreirra e Regime
e de Trabalh
ho:
AC
Carreira Doccente está regulamenttada na Lei Compleme
entar nº 1.0044, de 13//05/2008, que
q
Instituiu o Plano de Carreiras, de
e Empregos Públicos e Sistema Retribuitório ddos Servido
ores do Centro
Estadual de Educação
o Tecnológicca "Paula Soouza" ‐ Ceetteps, e dá outras providdências.
A ccarreira doccente é co
omposta poor classes, escalonadas na segui nte conforrmidade: Prrof.
Assistente;; Prof. Asso
ociado I e II; Prof. Plenno I e II, sen
ndo facultad
da a opção pelo Regim
me de Jornaada
Integral – RJI, caractterizado pe
elo cumprim
mento da jornada
j
de 40 (quareenta) horas semanais de
trabalho, vvedado o exxercício de qualquer
q
ouutra atividad
de remunerrada.
O rregime juríd
dico dos serrvidores doo Ceeteps, de
d que trata
a a citada l ei complem
mentar, é o da
Consolidaçção das Leiss do Trabalh
ho ‐ CLT.
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Parra ingresso no RJI o docente aapresenta projeto,
p
com duraçãoo de 1 a 3 anos, a ser
desenvolviido no tempo em que estiver de dicado à pe
esquisa. Sua
a carga horrária em sala de aula, no
RJI, varia d
de 8 a 16 au
ulas semanaais. Docentees que exerccem a coord
denadoria dde cursos ou a direção de
unidades d
de ensino, também pod
dem solicitaar o Regime
e de Jornada
a Integral – RJI – admin
nistrativo.
Os projetos desenvolvvidos peloss professo
ores em jornada rreferem‐se à pesquiisa,
desenvolviimento tecn
nológico, exxtensão de sserviços à comunidade
c
e e administtração acad
dêmica e a sua
s
instituição, já anterio
ormente à carreira,
c
peermitiu a crriação de vá
ários grupoos de estudos e projettos,
com trabaalhos de peesquisa tecn
nológica coonsistentes, muitos em
m parceria com empre
esas, que dão
d
base tecno
ológica aos cursos
c
de graduação e de pós‐graduação do Centro Pauula Souza.
A ccarga seman
nal de trabalho dos inntegrantes das
d carreira
as docentess é constitu
uída de horras‐
aula, horass‐atividade e horas‐ativvidade espeecífica, que têm o segu
uinte significcado na Insttituição:
•

Horas‐aaula: períod
do de 50 mi nutos que caracteriza
c
uma aula.

•

Horas‐aatividade: tempo
t
des pendido em
m atividade
es extraclassse para atendimento
o a
alunos,, reuniões, planejamennto, avaliações de apro
oveitamentto e curriculares, prepaaro
de aulaas e de mate
erial didáticco e outras próprias da
a docência. Quantitativvamente, para
cada duas aulas, o docente tem uma hora‐atividade. Segunndo determ
minações, pelo
menos metade do
o tempo dass horas‐atividade deve ser cumpriido na próp
pria Faculdade,
e período.
possibilitando o accesso do aluuno ao proffessor nesse

•

m atividadees diversas de apoio, de
Horas‐aatividade específicas: tempo desspendido em
pesquissa, de exte
ensão de s erviços à comunidade
c
e e especifficamente destinadas
d
ao
docente mediante
e projeto a sser desenvo
olvido naquele períodoo semanal de horas.

mação e Exp
periência‐Accadêmica e Profissiona
al do Corpo
o Docente (M
e Presenciaal)
Modalidade
4.1.3 Form
Desscrever por unidade.

Experiênciia Profission
nal
Desscrever por unidade.

Experiênciia no Magisstério Superrior:
Desscrever por unidade
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4.1.4 Regim
me de Trab
balho do Corpo Docentte (Modalid
dade Presen
ncial)
Desscrever por unidade.

4.1.5 Número de Alun
nos por doccente equivvalente a te
empo integrral (Modaliddade Prese
encial)
Desscrever por unidade.

4.1.6 Form
mação e Exp
periência‐Accadêmica e Profissiona
al do Corpo
o Docente (M
Modalidade
e EaD)

Estáá previsto para o primeiro anoo do curso,, a contrattação/alocaação de um
m total de 52
docentes. Desse total, 22 (42%) são
s doutorees, 28 (54%)) são mestre
es e 2(4%) ssão especialistas.

nal
Experiênciia Profission
Do total de do
ocentes alo
ocados paraa o primeiro
o ano do curso, apenaas 7 (13%) não possuem
experiência profission
nal fora do magistério
m
ssuperior.
Sen
ndo assim, 87%
8
do corrpo docentee para o priimeiro ano do curso, ppossui maiss de 3 anos de
experiência profission
nal.
O teempo médiio da experiiência do coorpo docentte é de 15,6
6 anos.

Experiênciia no Magisstério Superrior:
Do total de docentes alo
ocados paraa o primeirro ano do curso,
c
apennas 2 (4%) não possuem
experiência didática no
n magistério superior de mais de 2 anos.
Sen
ndo assim, 96%
9
do corrpo docentee para o priimeiro ano do curso, ppossui maiss de 2 anos de
experiência didática no
n ensino su
uperior.
O ttempo méd
dio da experiência didáática no maagistério su
uperior do ccorpo doce
ente é de 11,2
anos.
4.1.7 Regim
me de Trab
balho do Corpo Docentte (Modalid
dade EaD)
Preevisão de co
ontratação de
d 100% doo corpo doce
ente em reg
gime de tem
mpo Integraal.
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4.1.8 Número de Alun
nos por doccente equivvalente a te
empo integrral (Modaliddade EaD)
São
o 3200 vagaas semestraais, resultanndo em 640
00 vagas an
nuais para o primeiro ano do currso.
São 52 doccentes paraa o primeiro
o ano a sereem contratados/alocados em Tem
mpo Integraal. Isso resu
ulta
em 6400/552 = 123,07 alunos por docente (eequivalentes a TI).

4.2 ATUA
AÇÃO NA
AS ATIVIDADES A
ACADÊMICAS
4.2.1 Núcleeo Docente
e Estruturan
nte (NDE ‐ PPresencial)
Fazzer o Geral e depois por unidade ((proposta)....
Proffessores

TTitulação

Discipplina

ulação do NDE‐Presen
N
ncial
4.2.1.1 Titu
Fazzer o Geral e depois por unidade ((proposta)....

N
ncial
4.2.1.2 Reggime de Traabalho do NDE‐Presen
Fazzer o Geral e depois por unidade ((proposta)....

4.2.2 Núcleeo Docente
e Estruturan
nte (NDE ‐ EEAD)
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ON
NDE no currso de Tecn
nologia em Gestão Em
mpresarial está
e
devida mente imp
plantado e em
funcionam
mento. Sua atuação ab
brange a cconcepção, acompanhamento, coonsolidação
o, avaliação
o e
atualização
o do PPC.
Parra o curso na modalidade a distân cia, os componentes do NDE são oos seguinte
es docentes:
Proffessores
Dileermando Pivaa Junior
Wilsson José de Oliveira
O
Dalttro Oliveira de
d Carvalho
Lia C
Cupertino Du
uarte Albino
Eloisa de Mouraa Lopes
Luciiene Cavalcanti Rodrigue
es
Simone Telles Martins
M
Ramo
os
Ben
nedito Sérgio
o Alvarenga
Osw
waldo Soulé Jr.
J
Carllos Eduardo Ciccone
Ivan
nete Bellucci
Dian
ne Fiala

TTitulação
Doutor
Mestre
Doutor
D
Doutora
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
D
Doutora
Mestre

Discipplina
Coordenadoor do Curso
Vicce‐Coordenaador do Curso
Administraação Geral
Comunicaçãoo e Expressão
o
Contabiilidade
Inform
mática
Inglêss I e II
Matem
mática
Sociedade
S
e Tecnologia
Econoomia
Métodos
M
de PProdução do
o
Con
nhecimento (Metodologiia)
Sociologia das Organizaçõe
es

4.2.2.1 Titu
ulação do NDE
N
1000% dos doccentes perttencentes aao NDE posssuem titullação Stricttu Sensu, sendo 4 (33
3%)
doutores e 8 (67%) mestres.

4.2.2.2 Reggime de Traabalho do NDE
N
Com
mo os integgrantes do NDE do cuurso na modalidade a distância ssão docente
es, e todos os
docentes sserão contraatados em regime
r
de ttempo integgral, teremo
os que 100%
% do NDE se
erá TI.

4.3 PERFFIL DO CORPO DO
OCENTE‐‐MEDIAD
DORES (E
EAD)
Não
o haverá disstinção entre os tutorees (mediado
ores) que participarão do desenvo
olvimento dos
d
cursos pro
opostos peelo Ceetepss na modaalidade a distância
d
e os docenttes contrattados para as
disciplinas presenciaiss.
os de titulaação e expe
eriência pro
ofissional seerão compaatíveis com os
Desssa forma, os requisito
estipulados na carreirra docente. A titulaçãoo e experiên
ncia profissional será a mesma do
os professores
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e, deste m
modo, a contratação será
s
feita a partir de concurso público
p
parra a disciplina presenccial
correspond
dente.
Os docentes de cada Unid
dade se canndidatarão para
p
o exerccício da meddiação e ap
poio de turm
mas
que se d
desenvolvem
m a distân
ncia (tutor ias) e ampliarão sua carga h orária sem
manal paraa o
desenvolviimento das mesmas.
Os candidatoss se subme
eterão a cuurso preparatório esp
pecificamennte montado para o seu
s
Cada capacittação será condição
c
paara o exerccício da tuto
oria/mediaçção, mas as atividades de
preparo. C
tutoria/meediação serãão desenvolvidas em fuunção de su
ua necessidade.

mação e Exp
periência‐Accadêmica e Profissiona
al dos Mediadores
4.3.1 Form
Tottal de 105 mediadore
es (tutores) online para o prime
eiro ano doo curso, sendo 14 (13
3%)
doutores, 668 (65%) mestres, 19 (18%) especcialistas e 4 (4%) graduados.

Tam
mbém possu
uimos um total
t
de 2377 mediadores (tutores)) presenciaiis para o prrimeiro ano do
curso, desttes 52 (22%
%) são doutores, 155 (665%) são mestres,
m
19 (8%) são esspecialistas e 11 (5%) são
s
graduadoss.

Som
mando os mediadores
m
online e prresencial paara o primeiro ano do curso, resu
ultam um to
otal
de 342 meediadores (ttutores), sendo 66 (199%) doutore
es, 223 (65%
%) mestres,, 38 (11%) especialista
e
as e
15 (5%) graaduados.
Tod
dos os med
diadores (ttutores) ennvolvidos no projeto de educaçãão a distância possuem
formação mínima dee 72 horas em educaçção a distância, promovida pelo Centro Paula Souza em
parceria co
om a Univeesp (Univerrsidade Virttual do Esttado de São
o Paulo). M
Muitos tamb
bém possuem
formação ccomplemen
ntar e experriência proffissional em EaD.
nos por Doccente+Med
diadores
4.3.2 Número de Alun
do o total de
d docentes e mediaddores (tutorres) para o primeiro a no do curso
o, e preven
ndo
Dad
uma entrada de 3200
0 estudante
es por semeestre, totalizzando assim
m, 6400 esstudantes por ano, tem
mos
as seguintees relações::
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Doccentes + meediadores online
o
= 52++105 = 157 =>
= 6400/157 = 40,76 allunos / D+M
M
Doccentes + mediadores online
o
+ m ediadores presenciais
p
= 52+105++237=394 =>
= 6400/394
4=
16,24 alunos / D+M
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5. INFR
RAESTR
RUTURA (Moodalidadde EaD)

((cada unida
dade deve descrrever a sua infrra))

5.1 BIBLLIOTECA
AB
Biblioteca teem por finalidade propporcionar ao
os seus usuários acessoo à informaação e cultu
ura,
desempenhando tam
mbém sua fu
unção sociaal, uma vezz que, destina‐se ao aatendimento
o de todos os
pertencentees ou não à comunidadde acadêmica.
cidadãos, p
Parra tanto, disponibiliza, além da bbibliografia básica e co
omplementtar dos curssos oferecid
dos
pela faculd
dade, obrass literárias, revistas, joornais, multtimeios e computadorres para a elaboração
e
de
pesquisas acadêmicaas. A diverrsificação dde fontes de informa
ação dispooníveis visa abranger os
diferentes tipos de ussuários que têm, por suua vez, diferrentes nece
essidades innformacionaais.
AB
Biblioteca po
ossui, como
o mais uma de suas finaalidades, o apoio à orgganização e na divulgaçção
de atividad
des e evento
os que venh
ham a ocorrrer na instittuição.

5.1.1 Acervvo
O aacervo exisstente em cada uniddade é volltado a gama de currsos ofereccidos naquela
Faculdade.. Portanto, será descrito aqui o acervo destinado ao curso dee Tecnologiia em Gesttão
Empresariaal (Processo
os Gerenciais), com os títulos da bibliografia
b
básica e coomplementaar do primeeiro
ano do currso, que forram adquiridos e dispoonibilizados pelo Centro Paula Souuza em todo
os os 52 po
olos
cadastrado
os no processo de Cred
denciamentto em Educaação a Distâ
ância.

Bibliografia Básica (paara o prime
eiro ano do curso)
ANDRADE, M M. Introdução à Meto
odologia do TTrabalho Cientifico. Atlass, 2009.
ARLE, Ml e B
o de Informáática. Cronoss, 2008.
BERTOLA, D.. Guia prático
BARBIERI, J.. C.. Gestão Ambiental
A
Em
mpresarial. SSaraiva, 2008
8.
BRUNI, Adriiano Leal. Estatística aplicada à gestãão empresarial. Atlas, 2007.
CAULLIRAUX, H; CLEMENTE, R; PAIM
M, R. Gestão de Processo
os: Pensar, Ag
gir e Aprendder. Bookman
n, 2009.
009.
CHIAVENATTO, I. Iniciaçãão à Administração Gerall. Manole, 20
CINTRA; CU
UNHA. Nova gramática
g
do
o Português contemporââneo de acordo com a noova ortogr. Le
exikon, 2009
9.
Marcio. A essêência da adm
ministração – conceitos in
ntrodutórios. Saraiva, 20008.
COELHO, M
CORREIA NEETO, J. Excel Para Profissionais de Finnanças. Campus, 2006.
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CORTELA, M
M. S. Não nasscemos pron
ntos! Provocaações filosófficas. Vozes, 2008.
CRESPO, An
ntônio Arnot. Estatística Fácil.
F
Saraivaa, 2009.
CRUZ, J A W
W.; ANDRICH,, E G.; SCHIER, C U C. Conntabilidade Introdutória Descomplicaada. Juruá, 2008.
DIAS, Reinaldo. Sociologgia das Organizações. Atllas, 2008.
FERREIRA, A
Aurélio Buarq
que de Holan
nda. Novo D
Dicionário Aurélio da Língua Portugueesa. Positivo, 2009.
FLEURY, Maaria Tereza e FISCHER, Ro
osa Maria (cooord.). Cultu
ura e Poder nas
n Organizaçções. Atlas, 2007.
2
FRANÇA, An
na Cristina Limongi. Comportamentoo Organizacio
onal: Conceittos e Práticass. Saraiva, 20
006.
GUIDORIZZII, Hamilton Luiz.
L
Matemá
ática para Addministração
o. LTC, 2002.
LAKATOS, Eva Maria et. al. Técnicas de Pesquisaa. Atlas, 2008
8.
LIMEIRA, A.. SILVA, C. A., VIEIRA, C., SILVA, R. N.. Contabilidade para execcutivos., 20008.
P
nglês/Inglês‐Português com
c
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
MACÊDO, Ivvanildo et. al. Aspectos Comportame
C
entais da Gesstão de Pesso
oas. FGV, 20007.
MARION, J. C. e IUDICIB
BUS, S.. Curso
o de Contabiilidade para não contado
ores. Atlas, 20008.
Gilberto de Andrade
A
e DO
ONAIRE, Dennis. Princípioss de Estatístiica. Atlas, 20006.
MARTINS, G
MARTINS; ZZILBERKNOP.. Português Instrumenta l: de acordo com as atuais normas daa ABNT. Atlas, 2009.
MOURA, L. A.. Qualidad
de e Gestão Ambiental.
A
Juuarez de Olivveira, 2008.
MUROLO, A
A. Matemáticca aplicada à Administraçção, Econom
mia e Contabiilidade. Thom
mson Pioneirra, 2004.
MURPHY, R
Raymond. Esssential Gram
mmar in Use CCD‐Rom with
h answers. Third Edition. Cambridge, 2007.
PARKIN, MICHAEL. Econ
nomia. Prenttice Hall Brassil, 2009.
ONSO. Psicolo
ogia e Gestã o de Pessoas Reflexões Criticas.
C
Vetoor, 2009.
RIBEIRO, MARCELO AFO
utra globaliza
ação. Recordd, 2008.
SANTOS, M. Por uma ou
SCHEIN, Edggar H. Culturra Organizaciional e Liderrança. Atlas, 2009.
SILVA, F C M
M; ABRAO, M.
M Matemáticca básica parra decisões administrativ
a
vas. Atlas, 20008.
SILVA, Mario Gomes. Informática: te
erminologiass básicas. Erica, 2007.
TACHIZAWA
A, T. Gestão Ambiental e Responsabiilidade Social Coorporativva ‐ Estratéggias de Negócios Focadass na
Realidade. A
Atlas, 2009.
TOFFLER, A. A Terceira Onda.
O
Record, 2007.
nomia. Saraivva, 2008.
VASCONCELLLOS, M A S; GARCIA, M E. Fundamenntos de Econ
VICECONTI, P E V; NEVEES, S. Introdu
ução à Econoomia. Frase, 2009.
2

mentar (para
a o primeiro
o ano do cu
urso)
Bibliografia Complem
ABREU, Ari Ferreira de. Fundamento
os de contabbilidade: utilizando Excel.. Saraiva, 20007.
ALMEIDA, Jaarbas Thaunahy Santos. Cálculos Finaanceiros Com
m Excel e HP‐12c. Visual Books, 2008
8.
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ANDRADE, M
Maria Margaarida de. Intrrodução à m etodologia do
d trabalho científico.
c
7 eed. Atlas, 200
06.
ARANHA, M L A e MARTTINS, M H P. Temas de fillosofia. Moderna, 2005.
BATEMAN, T S; SNELL, S A. A. Administração: o novo cenário competitivvo. Atlas, 20006.
BATEMAN, T S; SNELL, S A. A. Administração: o novo cenário competitivvo. Atlas, 20006.
BERGAMINII, Cecília Whitaker & COD
DA, Roberto (org.). Psico
odinâmica da
a vida organiizacional. Atllas, 2008.
BERTERO, C
Carlos Osmarr. Ensino e pe
esquisa em aadministraçãão. Thomson‐Learning, 20006.
BESANKO, D
D. et. Al. Economia da Estratégia. Boookman, 2006
6.
BUSSAB, Wilton e MORETIN, Pedro. Estatística B
Básica. Saraivva, 2006.
CASTELLS, M
Manuel. Sociedade em Rede. Paz e Teerra, 2007.
CAULLIRAUX, H; CLEMENTE, R; PAIM
M, R. Gestão de Processo
os: Pensar, Ag
gir e Aprendder. Bookman
n, 2009.
damentos da filosofia. Sa raiva, 2006.
COTRIM, Gilberto. Fund
eiras, 2008.
COUTINHO,, D M. Entenda A Globalização ‐ Man ual de Negócios. Aduane
DAMATTA, Roberto. O que
q é o Brasil? Rocco, 20004.
DIAS, Reinaldo. Cultura Organizacional. Campinaas: Alínea, 20
003.
DIAS, Reinaldo. Sociologgia & Adminiistração. Cam
mpinas: Alíne
ea, 2004.
DUCKWORTTH, M. Essen
ntial Business Grammar & Practice ‐ Enlish level: Elementaryy to Pre‐Inte
ermediate. New
N
Edition. Oxfford University, 2007.
DUCKWORTTH, Michael. Essential Bu
usiness Gram
mmar & Practtice ‐ English
h level: Elemeentary to Pre
e‐Intermediaate.
New Edition
n. Oxford Un
niversity, 200
07.
FARIA, A C; CUNHA, I; FELIPE, Y X. Manual
M
Praticco para Elabo
oração de Monografias. V
Vozes, 2008..
p
Leigos. Alta Books, 22009.
FLYNN, S M. Economia para
mática aplicada a Negócioos. SP: Brasp
port, 2005.
GARCIA, Maarcus. Inform
GARRETT, A
A; TAKESHY, T. Indicador de Desenvoolvimento Hu
umano Organ
nizacional – IDHO: Novass Dimensõess da
Cultura Corporativa. Editora de Culttura, 2008.
M. B; GONTO
OW, C; MARC
CELINO, M. EEnglish Pronu
unciation for Brazilians. D
Disal, 2006.
GODOY, S M
GONÇALVESS, Robson; SA
ANTACRUZ, Ruy e MATE SCO, Direne. Economia Aplicada.
A
FGV
V, 2008.
HAZZAN; M
MORETTIN; BU
USSAB. Intro
odução ao Caalculo para Administração
A
o, Economia . Saraiva, 20
009.
HOLLETT, V.; SYDES, J. Tech
T
Talk. pre
e‐intermediaate. Oxford: Oxford University Press, 2008.
KUNSCH, M M K. Planejamento de Relações
mmus, 2003.
R
Púbblicas na Com
municação In
ntegrada. Sum
LONGMAN. Dicionário Longman Esscolar para Estudantes Brasileiros. Português‐In
P
nglês/Inglês‐Português com
c
CD‐Rom. 2ªª Edição: Atualizado com as novas reggras de Ortografia. Pearsson Brasil, 20008.
LONGMAN. Longman Gramática Esccolar da Línggua Inglesa co
om CD‐Rom. Pearson Braasil, 2007.
N. G. Introdução a economia. Thomsoon Pioneira, 2005.
MANKIW, N
MANN, Prem S. Introdução à estatísstica. LTC, 20006.
osé Carlos. Contabilidade
e Empresariaal. Atlas, 2008.
MARION, Jo
MAXIMIANO
O, A. C. A. Introdução à administraçã
a
ão. Atlas, 200
06.
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MAXIMIANO
O, A. C. A. Teeoria Geral da
d Administraação: da Escola Científica
a à Competittividade. Atla
as, 2007.
MAXIMIANO
O, A.C.A. Teo
oria Geral da
a Administraçção: da Esco
ola Científica à Competitivvidade. Atlass, 2007.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
MICHAELIS.. Moderno Dicionário
D
Ingglês‐Portugu ês, Portuguê
ês‐Inglês. Me
elhoramentoos, 2007.
MURPHY, R
R. Essential Grammar
G
in Use
U CD‐Rom with answerrs. Third Edittion. Cambriddge, 2007.
NISHIJIMA, Marislei. Inttrodução a Ecconomia. Peearson, 2004.
maris Vieira et.
e al. Lideran
nça de Equippes. FGV, 200
08.
NOVO, Dam
PECI, A; SOB
BRAL, F. Adm
ministração ‐ teoria e prá tica. Prentice Hall Brasil, 2008.
PEREIRA, M S A. Excel Para Contado
ores. IOB, 20009.
PINHO, Divaa B; VASCON
NCELOS, Marco Antônio. Manual de Introdução a Economia. SSaraiva, 2006
6.
ROBBINS, S.R. Comportaamento orga
anizacional. 111ª ed. Pearson, 2005.
o à Economiaa – livro de exercícios.
e
Attlas, 2004.
ROSSETTI, José Paschoaal. Introdução
o à Economiaa. Atlas, 200
03.
ROSSETTI, José Paschoaal. Introdução
SILVA, Ermees Medeiros da, Estatísticca. Atlas, 20007.
SILVA, J M; SILVEIRA, E S.
S Apresenta
ação de Trabaalhos Acadêmicos ‐ Norm
mas e Técniccas. Vozes, 20
007.
s, 2006.
SILVA, S M; SILVA, E M; SILVA, E M. Matemática básica para cursos superiores. Atlas,
dministração uma iniciaçãão ao mundo
o das organizzações. Ponttal, 2006.
SOUZA e FEERREIRA. Intrrodução à ad
SOUZA e FEERREIRA. Intrrodução à ad
dministração uma iniciaçãão ao mundo
o das organizzações. Ponttal, 2006.
SROUR, Rob
bert. Poder, Cultura e Ética nas Organnizações. Elssevier, 2005.
VERGARA, SSylvia C. Gesttão de pesso
oas. Atlas, 20009.
VERGARA. SSylvia C. Projjetos e Relatórios de Pes quisa em Ad
dministração. Atlas, 20088.

meiro ano d
do curso
Periódicoss (online) – para o prim
Periódicos espeecializados (o
online) – totaal de 21 título
os:
• Agribusineess ‐ http://o
onlinelibraryy.wiley.com/ doi/10.1002
2/ajr.2012.28
8.issue‐1/issuuetoc
•*American
n Economic Association
A
(vários perióddicos) ‐ http://www.aeaw
web.org/ecoonlit/journal_
_list.php
• BBR. Brazilian Businesss Review (Ed
dição em porrtuguês. Online)‐ http://w
www.bbronlline.com.br//
• Cadernos EBAPE.BR (FFGV) ‐ http:///app.ebape. fgv.br/caderrnosebape/asp/dsp_lst_aartigos_edicao.asp
Produção ‐ http://www.d
h
dep.ufscar.bbr/revista/
• Gestão e P
•
JISTEM
M
–
Journal
of
Inform
Systems
S
and
Tecchnology
mation
Managemeent‐
http://www
w.scielo.br/sccielo.php?script=sci_issuuetoc&pid=1807‐177520120001&lngg=pt&nrm=iso
• Nova Economia – Revistta do Deepartamento
o de Ciê
ências Ecoonômicas
http://www
w.scielo.br/sccielo.php?script=sci_issuuetoc&pid=0103‐635120110003&lngg=pt

da
d

UFMG

‐

• R.A./USP ‐ http://www
w.rausp.usp.br/
• R.A.C. ‐ htttp://www.anpad.org.br//periodicos//content/fram
me_base.php?revista=1
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• R.A.E. ‐ htttp://rae.fgv..br/rae
• RAM – Reevista de Adm
ministração Makenzie ‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=16
678‐
6971201200002
• REAd – Reevista Eletrôn
nica de Administração
‐ http://ww
ww.scielo.br//scielo.php?sscript=sci_isssuetoc&pid=
=1413‐23112
20120001&lnng=pt
• REGE/USP
P ‐ http://ww
ww.regeusp.ccom.br/
• Revista Brrasileira de Marketing
M
‐ http://www.
h
revistabrasileiramarketin
ng.org/ojs‐2..2.4/index.ph
hp/remark
• Revista C
Contabilidad
de e finança
as (USP) ‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=15
519‐
7077201200001&lng=pt
• Revista dee Administração e Contabilidade da U
Unisinos
‐ http://unisinos.br/_diiversos/revisstas/ojs/indeex.php/base//index
nistração Pública
P
‐ hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=00
034‐
• Revista de Admin
7612201200002&lng=pt
• Revista dee Finanças Aplicadas ‐ htttp://www.finnancasaplicaadas.net/ojs//index.php/ffinancasapliccadas
• Revista Diireito GV ‐ htttp://www.scielo.br/scieelo.php?scrip
pt=sci_issuetoc&pid=18008‐243220110002&lng=p
pt
• Sociedade e Estado
6992201100003&lng=pt

UnB)
(U

‐

hhttp://www..scielo.br/scielo.php?scriipt=sci_issue
etoc&pid=01
102‐

• Tékhne e Lógos ‐ http://www.fate
ecbt.edu.br/sseer/index.p
php/tl/issue/view/1

5.1.2 Sistema de Acessso
os polos j á possui todo o accervo deviidamente catalogado e
A quase totaalidade do
do software
es específiccos (e prefferenciamen
nte
disponibilizzado digitaalmente para consultaa, utilizand
livres).
p
ser encontrad os no Regu
ulamento das
d
A fforma de acesso e demais proceedimentos podem
Bibliotecass (Fatecs).

5.1.3 Politiica de Atuaalização
A aadequação quantitativa atende aaos indicado
ores de qualidade esttipulados pelo MEC/IN
NEP
nos instrum
mentos de avaliação
a
e Diretrizes CCurricularess Nacionais. Anualmennte, o Centrro Paula Sou
uza
disponibilizza mais dee um milhão de reais para a aqu
uisição de títulos desttinados à atualização
a
do
acervo dass bibliotecaas das FATE
ECs no Estaado. Essa atualização
a
é feita em decorrênccia de estud
dos
periódicos dos gruposs de coordenadores doos cursos.
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5.2 INSTTALAÇÕEES FÍSICAS E INFR
RAESTRUT
TURA
Tod
dos os poloss que serão
o utilizados nno projeto de Educaçã
ão a Distânccia do Centrro Paula Sou
uza
para o Enssino Superiior são Facculdades dee Tecnologiia com cursos presen ciais regulaares, portan
nto
comportam
m toda a infraestrutura necessáriia para reallização das atividades de ensino‐aprendizagem
em cursos superiores de Tecnolo
ogia.

5.2.1 Sala dos Professsores
As unidades possuem sala especcífica para professores, com iinfraestrutu
ura e espaaço
adequadoss para o núm
mero de do
ocentes na uunidade.

5.2.2 Salass de Aula
Todas as unidades comportaam infraesttrutura adequada, com
m a maioriaa das salas de
aula com rrecursos mu
ultimídia e espaço,
e
ilum
minação, higiene e mo
obiliade adeequados parra a realizaçção
das atividaades previsttas nos projetos pedag ógicos dos cursos.

5.2.3 Labo
oratórios
Como característica básica dos curso
os de tecno
ologia, a rrealização de atividad
des
laboratoriaais constitu
ui‐se em atividades im
mprescindíve
eis para o processo dde formação dos futuros
tecnólogoss dos curso
os mantido
os pelo Cenntro Paula Souza. Em
m virtude ddisso, o invvestimento na
construção
o e adequaçção de labo
oratórios es pecíficos e de informática é alto, quando co
omparado co
om
a média naacional.
Nos cu
ursos da modalidade
m
EaD, existe
e a previsã
ão alocaçãoo de espaçços e temp
pos
i
a de cada unidade, pre
evendo adeequação à quantidade
q
específicoss nos laboraatórios de informática
de
alunos e tu
urmas estipuladas paraa cada polo..
O uso intensivo de
d recurso s multimíd
dia (e objettos de apreendizagem)) uma gran
nde
bientes esp ecíficos de cada cursos serão dispponibilizado
os em espaçços
quantidadee de simulaações e amb
virtuais de aprendizaggem, garanttindo a moddiblidade e acesso a todos os estuudantes.
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6. CON
NSIDER
RAÇÕESS FINAIIS
OC
Centro Paulla Souza en
ntende quee um projetto como este nunca é estático, mas
m dinâmiico,
flexível e aadaptado ao
a entorno ambiental,, à sociedade e ao mercado reggional. Os princípios
p
nele
contidos cconstituem uma carta de intençõões e atitud
des efetivam
mente impllementadass no cotidiaano
Institucional das Faculdades de Tecnologia
T
e no Curso de
d Tecnolog
gia em Gesttão Empresarial.
a
são
s instrum
mentos dessa efetivação
o e da buscca pela melh
horia contín
nua
As aações e as avaliações
da qualidaade em tod
das as ativvidades. Oss Projetos Pedagógico
P
s dos Curssos incorpo
oram os eixxos
discutidos no PPI, qu
ue por sua vez assimilaa as diretriizes do PDI, do CEE‐SPP e do MEC
C/INEP. Tod
dos
esses docu
umentos se refletem em
m ações no planejamento e gestão de cada ccurso.
Esp
pera‐se que os princípios e proposstas aprese
entadas neste projeto rreflitam, co
om exatidão
o, o
perfil pedaagógico do Ceeteps,
C
qu
ue coloca toodas as suass potencialidades em ffavor do cum
mprimento de
suas metass qualitativaas.
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AN
NEX
XOSS
do
Projjeto Peda
P agógicco de
e Cursso de
e
Gesttão Empre
esariaal (Prrocessos G
Geren
nciaiss)
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ANEXO
O1
REGIMENTO DO
D CEET
TEPS
REGIMENTO D
DO CENTRO ESTTADUAL DE EDU
UCAÇÃO TECNO
OLÓGICA "PAULLA SOUZA"
D MAIO DE 198
81
DECRETO Nº 117.027, DE 19 DE
Aprova o Regimento do Centtro Estadual de Educação Tecnnológica "Paula Souza"
PAULO SALIM MALUF, GOVERNADOR DO ESSTADO SÃO PAU
ULO, no uso de
e suas atribuições legais e tenddo em vista os Pareceres
P
nº 14
4/80
onselho Universsitário, da Univversidade Estaddual Paulista "Júlio de Mesquiita Filho", aproovados em 17 de
d junho de 198
80 e
e 12/81 do Co
em 12 de março de 1981, resspectivamente,
Decreta:
entro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", aneexo a este decre
eto.
Artigo 1º ‐ Ficaa aprovado o Regimento do Ce
Artigo 2º ‐ Estte decreto entrrará em vigor na
n data de sua publicação, ficando revogada
as as disposiçõees em contrário
o, especialmente o
Decreto de 4 d
de março de 19
970, que aprovo
ou o Regulamennto do Centro Estadual
E
de Edu
ucação Tecnolóógica de São Pau
ulo.
Palácio dos Baandeirantes, 19 de maio de 1981.
PAULO SALIM MALUF
DECRETO Nº 443.064 DE 29 dee abril de 1998
Aprova as alteerações a serem
m introduzidas no
n Regimento ddo Centro Estad
dual de Educaçã
ão Tecnológica "Paula Souza" ‐ CEETPS
d Estado de Sã
ão Paulo, no usso de suas atrib
buições legais, em
e face do Pareecer CEE nº 564
4/97, aprovado
o em
MÁRIO COVASS, Governador do
sessão plenáriia do Conselho Estadual de Ed
ducação, realizaada em 10 de dezembro
d
de 1997, e homologgado por Resollução da Secrettária
da Educação, p
e 1997,
publicada no Diário Oficial do Estado de 27 dde dezembro de
Decreta:
Artigo 1º ‐ Ficcam aprovadass as alterações a serem introoduzidas no Regimento do Ce
entro Estadual de Educação Tecnológica
T
"Paula
Souza" ‐ CEETTPS, acolhidas em
e sessões do seu Conselho Deliberativo e do Conselho Universitário
U
daa Universidade Estadual Paulissta ‐
"Júlio de Mesq
quita Filho" UNESP, cabendo ao
a Diretor Supeerintendente ed
ditar a compete
ente Portaria veeiculadora da medida.
m
Artigo 2º ‐ Este decreto entraará em vigor na
a data de sua puublicação.
98
Palácio dos Baandeirantes, 29 de abril de 199
MÁRIO COVASS;
D MAIO DE 200
08
DECRETO Nº 553.038, DE 28 DE
Altera o regim
mento do Centro Estadual de Educação
E
Tecnoológica “Paula Souza” ‐ CEETE
EPS, aprovado ppelo Decreto nº 17.027, de 19
9 de
maio de 1981,, e dá providências correlatas
JOSÉ SERRA, G
Governador do Estado de São Paulo, no uso dde suas atribuiçções legais,
Decreta:
Artigo 1º ‐ Os dispositivos ad
diante mencion
nados do Regim
mento do Centro Estadual de Educação Tecnnológica “Paula
a Souza”, aprovvado
pelo Decreto n
nº 17.027, de 19 de maio de 1981, passam a vigorar com a seguinte
s
redaçã
ão:....
Artigo 2º ‐ Enq
quanto não aprovado o regim
mento unificadoo referido no artigo 17 do Decreto nº 17.0277, de 19 de ma
aio de 1981, co
om a
redação dada pelo presente decreto, perma
anecem em vigoor os regimento
os das Unidade
es de Ensino.
Artigo 3º ‐ Esste decreto enttra em vigor na data de sua publicação, ficcando revogada
as as disposiçõões em contrárrio, em especiaal os
artigos 72 e 773 do regimentto do Centro Esstadual de Eduucação Tecnológica Paula Souza, aprovado ppelo Decreto nºº 17.027, de 19
9 de
maio de 1981,, e suas alteraçõ
ões posterioress.
Palácio dos Baandeirantes, 28 de maio de 2008
JOSÉ SERRA

REGIMENTO D
DO CENTRO ESTTADUAL DE EDU
UCAÇÃO
TECNOLÓGICA
A "PAULA SOUZZA"
(Consolidado)
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TÍTULO I
Da Natureza e Fins do CEETEPS
Artigo 1º ‐ O C
Centro Estadual de Educação Tecnológica
T
"Paaula Souza" ‐ CE
EETEPS, criado pelo Decreto‐leei de 6 de outubro de 1969, co
omo
entidade autáárquica, com seede e foro na Capital do Estaddo, investido de
e personalidade
e jurídica, com patrimônio próprio e autono
omia
administrativaa financeira, didática e disciplinar, na formaa da legislação de ensino do país, e transfoormado em Autarquia de Reggime
Especial assocciada à Universiidade Estadual Paulista "Júlio dde Mesquita Filho". pela Lei nº 952 de 30 dee janeiro de 197
76, reger‐se‐á pelas
p
normas deste Regimento e as que couberem
m do Estatuto e do Regimento
o Geral da UNES
SP.
Parágrafo único ‐ O CEETEP
PS gozará, inclu
usive no que see refere a seus bens, rendas e serviços, daas regalias, privvilégios e isençções
conferidas à Fazenda Estaduaal.
Artigo 2º ‐ São
o Unidades de Ensino
E
do CEETEPS as seguintees Faculdades de
d Tecnologia ‐ FATEC’s:
I ‐ FATEC de So
orocaba, criadaa pelo Decreto‐lei nº 243, de 220 de maio de 1970;
1
II ‐ FATEC de SSão Paulo, criad
da pelo Decreto
o nº 1.418, de 110 de abril de 19
973;
III ‐ FATEC de A
Americana, criaada pelo Decretto nº 25.850, dee 8 de setembrro de 1986;
IV ‐ FATEC da Baixada Santistta, criada pelo Decreto
D
nº 26.1150, de 31 de outubro
o
de 1986
6;
3
de 23 dde fevereiro de
e 1990, alterado
o pelo Decreto nº 39.471, de 7 de novembro
o de
V ‐ FATEC de JJahu, criada peelo Decreto nº 31.255,
1994;
VI ‐ FATEC de TTaquaritinga, criada pelo Decrreto nº 35.236, de 1º de julho de 1992;
VII ‐ FATEC de Guaratinguetáá, criada pelo De
ecreto nº 39.2667, de 22 de settembro de 1994
4;
VIII ‐ FATEC dee Franca, criadaa pelo Decreto nº
n 39.268, de 223 de setembro de 1994;
IX ‐ FATEC de IIndaiatuba, criaada pelo Decretto nº 39.326, dee 4 de outubro de 1994;
X ‐ FATEC de B
Botucatu, criadaa pelo Decreto nº 39.693, de 116 de dezembro
o de 1994;
XI ‐ FATEC de O
Ourinhos, criad
da pelo Decreto
o nº 42.605, de 9 de dezembro
o de 1997;
XII ‐ FATEC da Zona Leste, do
o Centro Tecnológico da Zona LLeste, criado pe
elo Decreto nº 46.524,
4
de 1 dee fevereiro de 2002;
2
2
XIII ‐ FATEC dee Jundiaí, criadaa pelo Decreto nº 46.929, de 119 de julho de 2002;
XIV ‐ FATEC dee Mauá, criada pelo Decreto nº 46.930, de 199 de julho de 20
002;
XV ‐ FATEC de Garça, criada pelo
p Decreto nºº 48.433, de 7 dde janeiro de 20
004;
XVI ‐ FATEC dee Mococa, criad
da pelo Decreto
o nº 48.434, de 7 de janeiro de
e 2004;
XVII ‐ FATEC de São José do Rio
R Preto, criada
a pelo Decreto nº 48.435, de 7 de janeiro de 2004;
de São Bernardo do Campo, crriada pelo Decr eto nº 49.838, de 29 de julho de 2005;
XVIII ‐ FATEC d
XIX ‐ FATEC dee Cruzeiro, criad
da pelo Decreto
o nº 50.176, dee 4 de novembro de 2005;
XX ‐ FATEC de Carapicuíba, crriada pelo Decrreto nº 50.573, de 2 de março de 2006;
XXI ‐ FATEC dee Itapetininga, criada
c
pelo Deccreto nº 50.5744, de 2 de março
o de 2006;
XXII ‐ FATEC dee Marília, criada pelo Decreto nº 50.575, de 2 de março de 2006;
XXIII ‐ FATEC d
de Pindamonhaangaba, criada pelo
p Decreto nºº 50.576, de 2 de
d março de 2006;
XXIV ‐ FATEC d
de Praia Grandee, criada pelo Decreto
D
nº 50.5777, de 2 de março de 2006;
XXV ‐ FATEC de Tatuí, criada pelo Decreto nº 50.578, de 2 dde março de 20
006;
XXVI ‐ FATEC d
da Zona Sul ‐ Sãão Paulo, criada
a pelo Decreto nnº 50.579, de 2 de março de 2006;
2
XXVII ‐ FATEC de São José dos Campos, criad
da pelo Decretoo nº 50.580, de
e 2 de março de
e 2006;
XXVIII ‐ FATEC
C de Itaquaqueccetuba, criada pelo
p Decreto nºº 51.330, de 5 de
d dezembro de
e 2006;
de Presidente Prudente,
P
criada
a pelo Decreto nº 51.331, de 5 de dezembro de 2006;
XXIX ‐ FATEC d
XXX ‐ FATEC de Santo André, criada pelo De
ecreto nº 51.5011, de 24 de jane
eiro de 2007;
de Mogi Mirim, criada pelo De
ecreto nº 51.8788, de 6 de junho de 2007;
XXXI ‐ FATEC d
XXXII ‐ FATEC d
c
pelo Deccreto nº 52.0599, de 15 de agossto de 2007;
de Guarulhos, criada
XXXIII ‐ FATEC de São Caetano do Sul, criada
a pelo Decreto nº 52.060, de 15
1 de agosto de
e 2007;
C de Jales, criadaa pelo Decreto nº 52.122, de 3 de setembro de 2007;
XXXIV ‐ FATEC
XXXV ‐ FATEC de Araçatuba, criada
c
pelo Deccreto nº 52.6399, de 21 de jane
eiro de 2008;
XXXVI ‐ FATEC
C de Capão Boniito, criada pelo Decreto nº 52..640, de 21 de janeiro
j
de 2008
8;
XXXVII ‐ FATEC
C de Itu, criada pelo Decreto nº
n 52.641, de 211 de janeiro de 2008;
XXXVIII ‐ FATEC de Jaboticabaal, criada pelo Decreto
D
nº 52.6642, de 21 de jaaneiro de 2008;;
XXXIX ‐ FATEC de Piracicaba, criada pelo Decreto nº 52.6433, de 21 de jane
eiro de 2008;
XL ‐ FATEC de Sertãozinho, crriada pelo Decrreto nº 52.644, de 21 de janeirro de 2008;
XLI – FATEC Baauru criada pelo
o Decreto 53.36
67, de 01 de seetembro de 200
08;
XLII – FATEC B
Bragança Paulistta criada pelo Decreto
D
53.367,, de 01 de setembro de 2008;
XLIII – FATEC C
Catanduva criad
da pelo Decreto
o 53.369, de 011 de setembro de
d 2008;
XLIV – FATEC LLins criada pelo
o Decreto 53.37
70, de 01 de settembro de 2008
8;
XLV – FATEC M
Mogi das Cruzess criada pelo De
ecreto 53.371, dde 02 de setem
mbro de 2008;
XLVI – FATEC IIpiranga criada pelo Decreto 53.372,
5
de 02 dee setembro de 2008;
XLVII – FATEC São Sebastião criada pelo Deccreto 53.373, d e 02 de setemb
bro de 2008;
XLVIII – FATEC
C Barueri criada pelo Decreto 54.465,
5
de 19 dde junho de 200
09;
XLIX– FATEC D
Diadema criada pelo Decreto 54.728,
5
de 19 dee junho de 200
09;
L – FATEC Osasco criada pelo
o Decreto 54.72
29, de 01 de settembro de 2009
9;
unto ao CEETEPPS. (NR)
Parágrafo únicco ‐ Outros estaabelecimentos de ensino ou p esquisa poderãão ser criados ju

P á g i n a | 83

Projeto Pe
edagógico de Curso - PPC

Data
02/07/2014

Tecnologiia em Gestão
o Empresaria
al

Revisão
V5

Artigo 3º ‐ O C
CEETEPS tem po
or finalidade a articulação,
a
a reealização e o de
esenvolvimento
o da educação ttecnológica, no
os 2º e 3º grauss.
Artigo 4º ‐ Aléém de outras atividades que po
ossam contribuuir para a conse
ecução de seus objetivos, com
mpete ao CEETE
EPS:
I ‐ ministrar cu
ursos conducen
ntes à formação
o de Tecnólogoss;
II ‐ formar pesssoal docente destinado
d
ao ensino nos cursoos de formação
o de Tecnólogo
os e do ensino profissionalizante em seus váários
ramos, graus e ciclos;
III ‐ realizar e p
promover curso
os de graduação, pós‐graduaçção, estágios e programas,
p
noss variados setorres das atividad
des produtivas, que
possibilitem ensejo para o co
ontínuo aperfeiçoamento proffissional e aprim
moramento da formação
f
técniica, cultural, mo
oral e cívica.
TÍTULO II
Da Administraação
CAPÍTULO I
Da Organizaçãão do CEETEPS
Artigo 5º ‐ O C
CEETESP tem a seguinte
s
organização:
I ‐ Conselho Deliberativo;
II ‐ Superinten
ndência;
III ‐ Unidades d
de Ensino; (NR))
CAPÍTULO II
Deliberativo
Do Conselho D
Artigo 6º ‐ O CEETEPS teráá Conselho De
eliberativo de caráter eminentemente espe
ecializado, inttegrado por pessoas de nottória
capacidade naa sua área de attuação.
§ 1º ‐ O Conseelho Deliberativo contará com
m 6 (seis) mem
mbros entre os quais se inclui o Diretor Supeerintendente, com
c
direito a voz e
voto.
§ 2º ‐ O Conselho Deliberativo será constituído por reppresentantes das
d áreas econômicas primárria, secundária e terciária, e por
professores un
niversitários daas respectivas áreas,
á
sendo peelo menos um deles
d
especializado no ensino ttecnológico.
§ 3º ‐ Os mem
mbros do Conseelho Deliberativvo, com exceçãão do Diretor Su
uperintendente
e, serão nomeaados pelo Reito
or, mediante prrévia
aprovação do Conselho Universitário, com mandato
m
de 2 ((dois) anos, perrmitida uma re
econdução conssecutiva.
de designação dos
d membros do
d Conselho serrá indicado, pelo Reitor, o seu Presidente.
§ 4º ‐ No ato d
§ 5º ‐ Participaarão das reuniõ
ões, com direito
o a voz e sem ddireito a voto, o Vice‐Diretor Superintendent
S
te e os Diretore
es das Unidades de
Ensino, salvo n
nos casos previstos no inciso I do artigo 14.
Artigo 7º ‐ O Conselho se reeunirá ordinaria
amente pelo m
menos uma vez por mês e, exttraordinariameente, sempre qu
ue convocado com
c
antecedência mínima de 48 (quarenta
(
e oito
o) horas, pelo RReitor da UNESP, por seu Presidente, ou pelaa maioria de seu
us membros.
mbros do Conselho farão jús à gratificação, poor sessão a que
e comparecerem
m, na forma esttabelecida pela legislação vigeente,
§ 1º ‐ Os mem
até o limite dee 6 por mês.
§ 2º ‐ O Conseelho deliberará com a presença da maioria dee seus membro
os, cabendo ao Presidente,
P
alé m do seu, o votto de desempate.
§ 3º ‐ O Conseelho Deliberativvo expedirá seu regimento inteerno.
Artigo 8º ‐ Ao Conselho Delib
berativo compe
ete:
I ‐ exercer, com
mo órgão norm
mativo e deliberrativo, a jurisdiçção superior do
o CEETEPS;
II ‐ elaborar seeu regimento in
nterno;
III ‐ propor alteerações no Reggimento do CEE
ETEPS;
IV ‐ aprovar o Regimento de cada Unidade de
d Ensino;
ducacional do CEETPS
C
dentro dde suas finalida
ades estipuladas na
V ‐ propor ou determinar meedidas para garantir e aprimorrar a política ed
legislação;
onvênios com in
nstituições;
VI ‐ aprovar co
VII ‐ aprovar a contratação dee pessoal docente e técnico addministrativo;
VIII ‐ propor a instalação e su
upressão de currsos, ouvida a CCongregação daa Unidade de En
nsino;
IX ‐ aprovar a suspensão de cursos,
c
ouvida a Congregação da Unidade de Ensino;
X ‐ deliberar so
obre proposta de alienação, cessão e arrend amento de ben
ns imóveis;
XI ‐ fixar norm
mas sobre a aceiitação de doaçõ
ões e legados;
XII ‐ fixar norm
mas para o afasttamento de pessoal docente e técnico admin
nistrativo;
XIII ‐ aprovar p
planos para o desenvolvimento do CEETEPS;
XIV ‐ aprovar aas propostas orrçamentárias;
XV ‐ deliberar sobre o relatórrio e a prestação de contas doo Diretor Superintendente;
a medidas nece
essárias ao bom
m funcionamento do CEETEPS;
XVI ‐ propor ou determinar as
XVII ‐ resolver, em grau de reecurso, questõe
es relativas às aatividades do CE
EETEPS;
XVIII ‐ resolverr casos omissoss.
CAPÍTULO III
ndência
Da Superinten
Artigo 9º ‐ A Superintendên
ncia é o órgão que coordena,, supervisiona e dirige todas as atividades ddo CEETEPS e será exercida pelo
p
n falta deste, pelo
p Vice‐ Diretoor Superintendente.
Diretor Superiintendente e, na
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Artigo 10 ‐ A SSuperintendênccia do CEETEPS tem a seguintee estrutura básica:
I ‐ Gabinete do
o Diretor Superrintendente;
II ‐ Conselho d
de Coordenação
o;
III ‐ Assessoriaa de Comunicaçção;
IV ‐ Assessoriaa de Desenvolviimento e Planejjamento;
V ‐ Unidade dee Pós‐Graduaçãão, Extensão e Pesquisa;
P
VI ‐ Unidade d
do Ensino Superrior e Graduaçã
ão;
VII ‐ Unidade d
de Ensino Médiio e Técnico;
VIII ‐ Unidade de Formação In
nicial e Educaçã
ão Continuada;;
IX ‐ Unidade de Gestão Administrativa e Financeira;
X ‐ Unidade dee Infra‐Estruturra;
XI ‐ Unidade de Recursos Hum
manos;
§ 1º ‐ Integram
m o Gabinete do Diretor Superrintendente:
1. Vice‐Superintendência;
2. Procuradoriia Jurídica;
3. Chefia de Gabinete;
4. Assessoria TTécnica.
§ 2º ‐ As unidaades administraativas de que trratam os incisoss I a XI do “capu
ut” deste artigo
o têm as seguinntes atribuiçõess:
1. Gabinete do
o Diretor Superrintendente: prrestar apoio ad ministrativo ao
o Diretor Superiintendente na ddireção, coorde
enação, supervvisão
e controle dass atividades do CEETEPS;
2. Conselho dee Coordenação: assegurar a co
oordenação, in tegração e articulação das açõ
ões entre as unnidades do Centtro e entre o órrgão
da administraçção central e ass unidades esco
olares;
3. Assessoria d
de Comunicação: dirigir as ativvidades relativaas a relações pú
úblicas, comunicação social, m
marketing e relacionamento co
om o
mercado, neceessárias para o desenvolvimen
nto das atividaddes do CEETEPSS;
4. Assessoria d
de Desenvolvim
mento e Planejamento: atuar nas áreas de planejamento
p
estratégico,
e
de desenvolvimen
nto organizacio
onal,
de tecnologia da informação e na área de ge
estão de parcerrias e convênio
os;
5. Unidade dee Pós‐Graduaçãão, Extensão e Pesquisa: plannejar, coordenaar, avaliar e acompanhar os rresultados das ações envolveendo
pesquisa, pós‐‐graduação lato
o sensu e stricto
o sensu e extennsão;
6. Unidade do
o Ensino Superiior e Graduação: orientar e ccoordenar o plaanejamento e acompanhar,
a
coontrolar e avaliar a execução das
atividades do ensino superior;
o e Técnico: co
oordenar o pla nejamento e acompanhar,
a
co
ontrolar e avaliiar a execução
o das atividadess de
7. Unidade dee Ensino Médio
ensino médio e técnico;
8. Unidade dee Formação Iniccial e Educação
o Continuada: ccoordenar o plaanejamento e acompanhar,
a
coontrolar e avaliar a execução das
atividades de fformação iniciaal e continuada;
9. Unidade dee Gestão Admin
nistrativa e Financeira: prestarr serviços nas áreas de orçame
ento, finanças, material, patrim
mônio, transpo
ortes
internos moto
orizados, manuttenção e zelado
oria;
10. Unidade de Infra‐Estrutura: prestar servviços na área dee gestão de obrras, equipamentos escolares e patrimônio im
mobiliário;
11. Unidade de Recursos Hum
manos: prestar serviços na áreea de administrração de recursos humanos.
§ 3º ‐ O Consselho Deliberativo do CEETEPSS, mediante prroposta da Sup
perintendência, baixará o reguulamento com detalhamento das
unidades da estrutura básicaa de que trata este artigo, bem
m como as atribuições das unid
dades e as com petências das autoridades.
a
(NR)
Artigo 11 ‐ O D
Diretor Superin
ntendente e o Vice‐Diretor
V
Supperintendente serão nomeado
os pelo Governnador, com base
e em listas tríplices
uma para cad
da função, prop
postas pelo Reiitor, ouvido o CConselho Delib
berativo do CEE
ETPS. (Redaçãoo dada pelo De
ecreto 43.064/9
98 e
Portaria CEETP
PS 109/98.)
§ 1º ‐ As listas referidas no caaput deste artiggo serão elaborradas até um mês
m antes do térrmino dos man datos.
datos do Direttor Superintendente e do Viice‐Diretor Sup
perintendente serão
s
coincideentes e com du
uração de 4 anos,
§ 2º Os mand
permitida umaa única recondu
ução.
§ 3º ‐ No caso de vacância do
o cargo de Direttor Superintenddente, haverá nova
n
escolha e nomeação, no prazo de 60 dia
as.
Artigo 12 ‐ O Diretor Supeerintendente, responsável peela realização dos
d objetivos do
d CEETEPS, eexerce a admin
nistração superior,
competindo‐lh
he:
I ‐ representarr o CEETEPS jud
dicial e extrajud
dicialmente em relação aos poderes públicos e aos particulaares;
II ‐ assegurar a execução das diretrizes do Conselho Delibeerativo e dos plaanos, programa
as e projetos addotados;
III‐ convocar reeunião conjuntta das Congrega
ações das Unidaades de Ensino, a qual presidirá;
IV ‐ organizar a proposta orçaamentária e os planos de trabbalho, anuais e plurianuais,
p
sub
bmetendo‐os aoo Conselho Delliberativo;
V ‐ executar o orçamento;
VI ‐ apresentaar, anualmentee, ao Conselho Deliberativo, o relatório das atividades do CEETEPS, proppondo medidass necessárias a sua
maior eficiênccia;
VII ‐ encaminh
har ao Conselho
o Deliberativo os
o projetos de rregimentos;
VIII ‐ propor aao Conselho Deeliberativo, ouvida a Congregaação da Unidad
de de Ensino respectiva, a criaação, a suspenssão e a extinção
o de
cursos de grad
duação;
IX ‐ admitir, prromover, punir, elogiar e dispe
ensar o pessoa l do CEETEPS e supervisionar a disciplina;
X ‐ delegar poderes e praticar todos os dem
mais atos de direeção, coordenação e controle,, necessários à boa administra
ação do CEETEP
PS;
berativo planos de cursos de eespecialização e aperfeiçoamento;
XI ‐ propor ao Conselho Delib
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XII ‐ decidir so
obre a incorporaação e a alienaçção de bens móóveis.
Artigo 13 ‐ O D
Diretor Superin
ntendente será substituído, em
m caso de fériaas, faltas ou imp
pedimentos, peelo Vice‐Diretor Superintendeente,
segundo atribuições específiccas definidas ne
este Regimentoo.
o Diretor Superintendente serã
rão autorizadas pelo Presidentte do Conselho Deliberativo.
Parágrafo únicco ‐ As férias do
Artigo 14 ‐ Ao Vice‐Diretor Su
uperintendente
e compete:
I ‐ exercer as aatribuições do Diretor
D
Superintendente, quanndo o substituirr;
II‐ desempenh
har funções porr delegação do Diretor Superinntendente;
III ‐ assessorarr o Diretor Supeerintendente no
o exercício de ssuas funções.
CAPÍTULO IV
Das Unidades de Ensino
Artigo 15 ‐ As Unidades de En
nsino são as entidades locais ddestinadas à efe
etivação da política educacionnal do CEETEPS.
Artigo 16 ‐ Com
mpõem as Unid
dades de Ensino
o:
I ‐ Congregaçãão;
II ‐ Diretoria;
III ‐ Departameentos ou Coord
denadorias de Curso
C
(NR)
Parágrafo único ‐ A constituição, a organização e as attribuições dos órgãos mencio
onados neste aartigo serão estabelecidas neste
Regimento e n
nos Regimentoss respectivos.
Artigo 17 ‐ As Unidades dee Ensino do CE
EETEPS terão reegimento unifiicado, aprovado pelo Conselhho Deliberativo
o e pelo Conseelho
ducação do Estaado de São Pau
ulo, respeitada a legislação vigente. (NR)
Estadual de Ed
SEÇÃO I
Da Congregaçãão
Artigo 18 ‐ A Congregação é o órgão de su
upervisão do eensino, da pesq
quisa e da exte
ensão de serviçços à comunida
ade da unidadee de
Ensino, obedeecidas as diretrizes gerais da po
olítica educacioonal do Ceetepss, e tem a seguinte constituiçãão:
I ‐ o Diretor, seeu Presidente nato;
n
II ‐ o Vice‐Direetor;
III ‐ os Chefes de Departamen
ntos ou Coorde
enadores de Cu rso;
Professores Pleenos;
IV ‐ até cinco P
V ‐ até três Pro
ofessores Assocciados;
VI ‐ até dois Prrofessores Assistentes;
VII ‐ até um Prrofessor Auxiliaar; (NR)
VIII ‐ represen
ntação discente;
q tratam os incisos IV a VIII sserão eleitos po
or seus pares.
§ 1º ‐ Os repreesentantes de que
§ 2º ‐ A duraçãão do mandato
o das representa
ações correspoondentes aos incisos IV a VII se
erá de dois anoss.
§ 3º ‐ A duraçãão do mandato
o da representação discente seerá de um ano.
§ 4º ‐ Nas eleições de que traata o § 1º deste
e artigo serão eescolhidos tamb
bém os suplente
es dos referidoss representantes.
§ 5º ‐ Os repreesentantes mencionados nos incisos IV a VII I deste artigo perderão
p
seu mandato
m
se faltaarem a duas sessões consecuttivas
ou a quatro alternadas, por ano
a de mandato
o, sem motivo cconsiderado justo pela congre
egação.
nirá, extraordinariamente, no mínimo, a cadaa 2(dois) mesess e, extraordinaariamente, quan
ndo convocada por
§ 6º ‐ A Congrregação se reun
seu Presidentee ou pela maiorria da totalidade de seus mem
mbros.
Artigo 19 ‐ Cab
be à Congregaçção:
I ‐ elaborar e propor ao Con
nselho Deliberativo, através d a Superintendê
ência, o Regime
ento da Unidadde de Ensino, ou
o as modificaçções
deste, aprovad
das pela maioriia absoluta de seus
s
membros;
II ‐ propor ao C
Conselho Deliberativo atravéss da Superinten dência:
a) criação, susspensão, ou exttinção de cursoss;
b) criação, transformação ou extinção de De
epartamentos oou de Coordenaadorias de Cursso e de Disciplinnas;”; (NR)
c) concessão d
de prêmios, dignidades e grau de qualificaçãoo profissional;
d) alterações d
de ementas ou cargas horáriass das disciplina s;
III ‐ propor à SSuperintendênccia:
a) contratação
o de docentes;
b) pena de demissão ou de suspensão aos membros
m
do coorpo docente;
de cursos de exttensão, aperfeiçoamento e esspecialização;
c) realização d
IV ‐ apreciar o
os projetos de criação ou exttinção de cursoos de graduação, sempre que sejam destinaados ou pertençam à Unidadee de
Ensino;
V ‐ coordenar os planos de ensino dos Depa
artamentos;
VI ‐ aprovar ass indicações de professores pa
ara a realizaçãoo de cursos espe
eciais;
VII ‐ designarr os membross da Comissão de Professorees para julgam
mentos dos candidatos à obbtenção de gra
au de qualificaação
profissional;
os pareceres daa Comissão de Professores
P
parra Julgamento dos
d candidatos à obtenção dee grau de qualifiicação profissio
onal;
VIII ‐ aprovar o
IX ‐ aprovar no
ormas para assu
untos da vida acadêmica;
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X ‐ julgar da eequivalência de programas para fins de revallidação de diplo
omas e transferência de alunoos, ouvidos os Departamentos ou
Coordenadoriaas de Curso com
mpetentes;(NR)
XI ‐ reconheceer o Diretório Acadêmico da Unidade, homoloogar seu Regim
mento e delibera
ar sobre sua preestação de contas.
XII ‐ resolver, eem grau de recurso, os casos de
d sua competêência que lhe fo
orem submetid
dos;
XIII ‐ apreciar o relatório anual da Unidade, apresentado p elo Diretor;
XIV ‐ manifestar‐se sobre asssuntos que sejam submetidos a sua apreciaçãão por órgãos superiores;
e
p elo Diretor;
XV ‐ dar pareccer sobre matérria que lhe for encaminhada
XVI ‐ elaborar seu Regimento
o Interno:
XVII ‐ reunir‐se, em sessão pública
p
e solene
e, por ocasião dda colação de grau dos forma
andos por ocassião do encerra
amento do perííodo
letivo.
Artigo 20 ‐ Nass reuniões da Congregação,
C
o Diretor da Uniddade de Ensino
o terá direito a voto,
v
além do dde qualidade.
Artigo 21 ‐ A C
Congregação vin
ncular‐se‐á, parra assessorameento, à Câmara de Ensino.
§ 1º ‐ A Câmara de Ensino, presidida
p
pelo Vice‐Diretor
V
da Unidade, seu membro
m
nato, terá
t
ainda maiss quatro memb
bros, indicados pela
mbros docente
es e um represeentante do corp
po discente na Congregação.
C
Congregação, entre seus mem
§ 2º ‐ Caberá à Congregação aprovar o Regimento Interno da Câmara.
§ 3º ‐ O Presid
dente da Câmarra terá direito a voto, além do de qualidade.
SEÇÃO II
Da Diretoria das Unidades dee Ensino
Artigo 22 ‐ A D
Diretoria, órgão
o executivo encarregado de ddirigir e coorde
enar as atividad
des da Unidadee de Ensino, serrá exercida porr um
Diretor, auxiliaado por
um Vice‐Direto
or.
§ 1º ‐ O Direttor e o Vice‐Dirretor serão esccolhidos pelo D
Diretor Superinttendente com base em listas tríplices, uma para cada função,
elaboradas peela Congregação
o.
§ 2º ‐ Poderão
o compor a listaa tríplice Professsores Associaddos ou Plenos com
c
o título de Doutor, obtidoo em programa
as reconhecidos ou
recomendados na forma da lei, que sejam
m contratados por prazo inde
eterminado, qu
ue desempenheem ou aceitem
m desempenhar 40
(quarenta) horas semanais e com pelo menos 3 (três) anoss de atividade docente
d
no CEETEPS;
§ 3º ‐ As listas para a escolhaa do Diretor e Vice‐Diretor
V
serãão elaboradas até
a 1 (um) mês antes do térmiino dos mandatos.
§ 4º ‐ A Congregação poderáá realizar consulta prévia à coomunidade, prevalecendo a votação
v
uninom
minal e peso de
e, no mínimo, 70%
para a manifesstação do pesso
oal docente em
m relação à das demais categorias.
§ 5º ‐ Os man
ndatos do Direttor e Vice‐Direttor serão coinc identes e com duração de 4 (quatro)
(
anos, permitida uma
a única recondu
ução
consecutiva reealizada nos meesmos moldes, por proposta dda Congregação
o à Superintendência do CEETEEPS;
§ 6º ‐ O Vice‐D
Diretor substitu
uirá o Diretor em
m suas faltas ouu impedimento
os.
§ 7º ‐ Na faltaa ou impedimeentos eventuaiss do Diretor e ddo Vice‐Diretorr, a substituição
o far‐se‐á peloo membro da Congregação co
om o
título de douto
or que seja o mais
m antigo do corpo
c
docente dda Unidade.
§ 8º ‐ No caso de vacância do
o cargo de Direttor, o Vice‐Direetor assumirá a direção até o término do manndato, caso o mesmo
m
já estejaa em
sua segunda m
metade; caso co
ontrário, o Vice
e‐Diretor terá o prazo de 30 (ttrinta) dias para convocar a Coongregação para a elaboração
o de
nova lista trípllice, que deveráá ser apresenta
ada no prazo mááximo de 30 (trrinta) dias, conttado da data daa convocação.
§ 9º ‐ Nas unid
dades que não oferecem maiss de 2 (dois) currsos de graduaçção a Vice‐Diretoria será exerccida pelo Chefe
e de Departameento
ou Coordenad
dor de Curso co
om maior tempo de CEETEPS, desde que o mesmo
m
tenha o título de Doutoor. Caso contrário, a Congregaação
indicará um do
ocente titulado
o para exercer a função; (NR)
Artigo 23 ‐ Além das atribu
uições que lhe foram conferi das por lei, po
or este Regime
ento e pelo Reegimento da Unidade
U
de Enssino,
compete ao Diretor:
I ‐ representarr a Unidade em atos públicos e Acadêmicos;
II ‐ administrar a Unidade de Ensino;
III ‐ exercer o p
poder disciplinaar no âmbito da
a Unidade;
IV ‐ convocar e presidir as reu
uniões da Conggregação;
V ‐ zelar pelo ccumprimento do
d regime de trabalho do corppo docente, técnico e administtrativo da Unidaade;
VI ‐ aprovar a escala de fériass do pessoal, do
ocente, técnicoo e administrativo da Unidade;;
VII ‐ encaminh
har, anualmentee, à Congregaçã
ão e aos superi ores, relatório completo das atividades
a
da U nidade;
VIII ‐ tomar, em
m situações esp
peciais, as medidas que se fizeerem necessárias, "ad referendum" da Congrregação;
IX ‐ designar comissões especciais, temporárias ou permaneentes, bem com
mo grupos de trrabalho para asssessoria especíífica;
eções dos órgãoos colegiados que preside;
X ‐ estabelecer a pauta dos trrabalhos das se
uaisquer outrass atribuições qu
ue lhe forem co nferidas por de
elegação superior.
XI ‐ exercer qu
Artigo 24 ‐ Ao Vice‐Diretor co
ompete:
I ‐ exercer todas as atribuiçõees do Diretor, quando
q
o substiituir:
II ‐ desempenh
har funções por delegação do Diretor;
III ‐ assessorarr o Diretor no exercício de suas funções.
SEÇÃO III
Dos Departam
mentos
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Artigo 25 ‐ O D
Departamento ou Coordenado
oria de Curso é a menor fração da estrutura da Unidade dee Ensino, para todos
t
os efeitos de
organização ad
dministrativa,
didático‐cientíífica e de distrib
buição de pesso
oal. (NR)
Artigo 26 ‐ Com
mpete aos Dep
partamentos ou
u Coordenadoriaas de Curso: (N
NR)
I ‐ ministrar o ensino básico e profissional, constante
c
dos ccurrículos de graduação;
II ‐ ministrar o
ou propor curso
os de especialização, aperfeiçooamento, exten
nsão universitárria e de pós‐graaduação; III ‐ indicar, anualmeente,
os responsáveeis por suas discciplinas;
IV ‐ organizar o trabalho doceente e discente
e;
V ‐ organizar e administrar oss laboratórios;
VI ‐ promover a prestação dee serviços à com
munidade e ao ppoder público;
VII ‐ desenvolvver planos de pesquisas,
p
após a aprovação peelos órgãos com
mpetentes do Ceeteps;
C
VIII ‐ propor à diretoria da Unidade
U
de Enssino a contrataação inclusive por
p prazo determinado, de peessoal docente e de auxiliares de
magistério;
bre os pedidos de
d afastamento
o e comissionam
mento dos mem
mbros do corpo
o docente e de aauxiliares de magistério;
m
IX ‐ opinar sob
X ‐ estudar e ssugerir propostaa para a sistematização e a atuualização da esstrutura curricular;
XI ‐ praticar qu
ualquer ato de sua competênccia, por delegaçção dos órgãos superiores.
Artigo 27 ‐ Oss Departamento
os ou Coordenadorias de Currso poderão co
onstituir Núcleo
os de Estudo e Pesquisas Tecn
nológicas, a fim
m de
desenvolver p
pesquisas e presstar serviços à comunidade
c
e aao poder públicco. (NR)
Artigo 28 ‐ A estruturação das
d Unidades de
d Ensino, bem
m como a filiaçção das disciplinas aos Deparrtamentos ou Coordenadorias
C
s de
Curso, constarrão dos anexos do regimento unificado; (NR)
Artigo 29 ‐ Oss Departamento
os serão dirigidos por um Cheefe, escolhido pelo
p
Diretor Superintendente,, mediante lista
a tríplice elaborrada
pelos docentees do Departam
mento, composta, preferencialm
mente, entre os docentes de maior
m
titulaçãoo.
§ 1º ‐ Em seuss impedimentoss, o Chefe de Departamento s erá substituído
o pelo seu suple
ente, eleito na fforma e com mandato
m
igual ao
o do
Chefe.
§ 2º ‐ O mandato do Chefe de Departamentto será de 2 (doois) anos, vedad
das duas recond
duções consecuutivas.
§ 3º ‐ No caso da estruturaçãão se dar media
ante uma coorddenadoria de cu
urso, as funçõess de chefe de D
Departamento serão
s
exercidass por
um Coordenad
dor, eleito da mesma
m
forma e com as mesmaas atribuições. (NR)
(
Artigo 30 ‐ São
o atribuições do
o Chefe de Dep
partamento ou CCoordenador de
d Curso:
I ‐ administrarr o Departamen
nto ou Coordenadoria de Cursoo;
II ‐ executar e fazer executar as resoluções da
d Congregaçãoo, bem como ass determinaçõe
es da Diretoria dda Unidade de Ensino;
III ‐ convocar e presidir as eleeições do Deparrtamento ou daa Coordenadoria de Curso;
IV ‐ apresentaar à Diretoria daa Unidade de Ensino, anualmeente, relatório das atividades do Departame nto ou Coordenadoria de Currso e
a relação de p
professores resp
ponsáveis por suas disciplinas;;
nar o desenvolvvimento dos tra
abalhos didáticoos e de pesquissa no Departam
mento ou Coorddenadoria de Cu
urso;
V ‐ supervision
VI ‐ promoverr entendimento
os com os dema
ais Departamenntos ou Coorde
enadorias de Cu
urso para o plenno desenvolvim
mento dos cursos e
programas; (N
NR)
Artigo 31 ‐ Aléém dos cursos normais
n
de grad
duação em tecnnologia, o CEET
TEPS poderá min
nistrar outros ccursos.
Artigo 32 ‐ Parra a matrícula em
e cursos de grraduação exigirr‐se‐á no mínim
mo:
I ‐ prova de co
onclusão do 2º grau
g
ou equivalente, ou de cu rso de nível sup
perior;
II ‐ título de eleitor;
III ‐ prova de q
quitação com o serviço militar;;
IV ‐ prova de ssanidade física e mental;
V ‐ classificaçãão em concurso
o vestibular para o CEETEPS;
Parágrafo únicco ‐ Desde que resultem vaga
as, após a matríícula dos candidatos classifica
ados no concurrso vestibular, poderá
p
ser aceiita a
matrícula de p
portadores de diploma
d
de cursso superior, dis pensada a exigência do inciso V.
Artigo 33 ‐ A m
matrícula será feita
f
por disciplina ou por conjjunto de disciplinas, respeitados os requisitoss e pré‐requisittos.
SEÇÃO II
Do Vestibular
Artigo 34 ‐ O concurso vestib
bular tem por objetivo
o
a seleçção de candidaatos à matrícula
a inicial nos cu rsos de gradua
ação mantidos pelo
p
CEETEPS.
Artigo 35 ‐ O Conselho Deliiberativo poderá criar órgão diretamente ligado à Diretorria do CEETEPSS, com a finalid
dade específicaa de
realizar concurso vestibular.
ar convênios coom outras entid
dades para a rea
alização de conncursos vestibulares.
Parágrafo únicco ‐ O CEETEPS poderá celebra
SEÇÃO III
Do Calendário
o
Artigo 36 ‐ O calendário esccolar anual de cada Unidade de Ensino obsservadas as no
ormais gerais eestabelecidas pelas Congregaçções
respectivas e aaprovadas por atos do Diretorr Superintendennte, será fixado
o através de portaria do Diretoor da Unidade de
d Ensino.
CAPÍTULO II
Da Pesquisa
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Artigo 37 ‐ A pesquisa, no CEETEPS,
C
terá como
c
função esspecífica, busca de novos con
nhecimentos, m
métodos e técn
nicas, e deveráá ser
entendida com
mo indispensávvel recurso da educação, para o desenvolvime
ento da tecnolo
ogia.
Artigo 38 ‐ O C
CEETEPS incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu alcance,
a
tais com
mo:
I ‐ formação de pessoal em cursos próprios ou em outras i nstituições;
II ‐ concessão de auxílios paraa execução de projetos especííficos;
c
entidades nacionais ou esstrangeiras;
III ‐ realização de convênios com
IV ‐ intercâmbio com instituições científiccas, estimulanddo os contatoss entre pesquisadores e o ddesenvolvimentto de projetos em
comum;
V ‐ divulgação dos resultadoss das pesquisas realizadas em suas unidades;;
o de congressoss, simpósios e se
eminários para estudos e debates.
VI ‐ Promoção
CAPÍTULO III
de Serviços a Co
omunidade
Da Extensão d
Artigo 39 ‐ o C
CEETEPS estend
derá também se
eus serviços parra o desenvolvimento tecnológico da comuniidade.
Artigo 40 ‐ A extensão de serviços poderrá alcançar o âmbito de tod
da a coletividade, ou articulaar‐se com outrras instituiçõess no
complemento
o de programas específicos.
er serviços que definam como prolongamento
o de suas atividdades de ensino
o e pesquisa.
Parágrafo únicco ‐ o CEETEPS deverá oferece
TÍTULO IV
de do CEETEPS
Da Comunidad
Artigo 41 ‐ A comunidadee do CEETEPS é constituída pelos corpos docente, de auxiliares de magistério, discente, técnicco e
administrativo
o.
Artigo 42 ‐ O rregime de pesso
oal docente, au
uxiliar de magis tério, técnico e administrativo
o do CEETEPS seerá o da legislação trabalhista.
CAPÍTULO I
Dos Corpos Docente e de Au
uxiliares de Maggistério
Artigo 43 ‐ O C
Corpo Docente do Ensino Supe
erior do CEETEPPS será formado por professorres da carreira ddocente. (NR)
Parágrafo únicco ‐ Integrarão,, ainda, o corpo
o docente:
1 ‐ Professores Colaboradorees;
2 ‐ Professores Visitantes.
Artigo 44 ‐ Parra as atividadess práticas auxiliiares do docentte poderão ser contratados In
nstrutores e Au xiliares de Docente, por proposta
do Departameento ou Coordeenadoria de Currso, aprovada ppelo Diretor da Unidade de Enssino; (NR)
§ 1º ‐ O candiidato a Instruto
or deve possuir comprovadoss conhecimento
os técnicos e co
omprovada atuuação profissional, para trabaalhar
sob a orientaçção do professo
or responsável pela
p disciplina, no adestramen
nto de alunos nas atividades ppráticas.
§ 2º ‐ O candid
dato Auxiliar dee docente deve
e possuir comprrovados conhecimentos na área da disciplinaa, para trabalha
ar sob a orientaação
do professor rresponsável.
Artigo 45 ‐ A
As funções da carreira
c
docente obedecem aos princípios de integração de atividadess de ensino, pe
esquisa aplicad
da e
extensão de seerviços à comunidade, compre
eendendo as seeguintes catego
orias: (NR)
I ‐ Professor Pleno;
Associado;
II‐ Professor A
III‐ Professor A
Assistente;
IV ‐ Professor Auxiliar.
Acesso na Carre
eira Docente do
d Ensino Supeerior do CEETPS será tratada em
§ 1º ‐ A regulamentação daas Normas para Ingresso e A
berativo do Ce ntro, homologada pelo Conseelho
documento prróprio, elaboraado nos termoss da legislação vigente, pelo Conselho Delib
Universitário d
da UNESP e ouvvido o Conselho
o Estadual de E ducação.
§ 2º ‐ A regulamentação dee que trata o parágrafo
p
anteerior será feita no prazo máxximo de um anno, a contar da
a aprovação deste
Regimento.
Artigo 46 ‐ Sup
primido
Artigo 47 ‐ Sup
primido
Artigo 48 ‐ Aléém dos integran
ntes da carreira
a docente, o CE ETPS poderá ad
dmitir, mediantte contrato porr prazo determinado: (NR)
I ‐ Professoress Colaboradoress
II ‐ Professores Visitantes
r
no m
mercado de traabalho, com experiência profisssional reconhe
ecida na área da(s)
d
§ 1º ‐ Os profeessores colaboradores serão recrutados
disciplina(s) prrofissionalizantte(s) que ministtrarão.
§ 2º ‐ Os profeessores visitanttes serão contra
atados para minnistração de au
ulas, cursos, palestras ou confeerências.
§ 3º ‐ As Norm
mas para a con
ntratação dos professores
p
colaaboradores e visitantes
v
serão regulamentaddas pelo Conselho Deliberativo
o do
Centro, homologadas pelo Co
onselho Univerrsitário da UNESSP e ouvido o Conselho
C
Estadu
ual de Educaçãoo.
Artigo 49 ‐ Pro
ofissionais de notória e reconh
hecida capacidaade em suas áreas específicas de atuação, a critério da Congregação, podeerão
ser contratado
os como Professsores Convidad
dos, por tempo determinado. (NR)
Artigo 50 ‐ Os corpos docenttes e de auxiliares de magisté rio serão remu
unerados nos va
alores estabeleecidos por decre
eto do Governo
o do
Estado.
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Artigo 51‐ Para efeito de eleiição de represe
entantes das caategorias docen
ntes junto ao Co
onselho Univerrsitário, há corrrespondência entre
as seguintes ccategorias: Proffessor Pleno e Professor
P
Titulaar, Professor Asssociado e Proffessor Adjunto,, Professor Assistente e Professor
Assistente e Professor Auxiliaar e Auxiliar de Ensino.
CAPÍTULO II
Da Promoção e do Acesso
ategoria docentte para outra superior,
s
por prroposta do Deppartamento ou Coordenadoriaa de
Artigo 52 ‐ Acesso é a passaggem de uma ca
ade de Ensino e homologada pelo
p Diretor Superintendente.. (NR)
Curso, aprovada pela Congreegação da Unida
quisitos, interstícios e demais procedimentoss aplicáveis ao acesso
a
serão prropostos pelas Congregações,, em
Artigo 53 ‐ As exigências, req
os pelo Conselho Deliberativo.
reunião conjunta e aprovado
CAPÍTULO III
ualificação Proffissional
Do Grau de Qu
Artigo 54 ‐ G
Grau de Qualificação Profissio
onal é o reconnhecimento, pe
elo CEETEPS, de capacidade de desempenh
ho profissional, de
uantes no merccado de trabalho, qualificados para assumir funções docente
es específicas eem suas Unidad
des de Ensino.
elementos atu
§ 1º ‐ O Grau d
de Qualificação
o Profissional é outorgado em dois níveis: Grau de Especialista Profissionall Associado e Grau
G
de Especialista
Profissional Pleno.
§ 2º ‐ O Grau
u de Especialissta Profissional Associado coonfere ao graduado a possibilidade de ser contratado pe
elo CEETEPS co
omo
Professor Asso
ociado.
§ 3º ‐ O Grau de Especialistaa Profissional Pleno
P
confere aao graduado a possibilidade de
d ser contrataddo pelo CEETEPS como Professor
Pleno.
§ 4º ‐ O Grau de Qualificação
o Profissional é outorgado pello CEETEPS a professores e candidatos inscriitos para esse fim,
f
que satisfaçam
as normas pró
óprias, propostaas pela Congreggação da Unidaade de Ensino e aprovadas pelo
o Conselho Del iberativo.
§ 5º ‐ Para efeeito deste artigo, a aplicação das
d normas serrá feita por umaa Comissão de cinco professo res, designada pela Congregação,
presidida pelo
o membro de maior
m
titulação e mais antigo noo CEETEPS.
§ 6º ‐ O Grau da Qualificação Profissional é outorgado peelo CEETEPS, de
entro das áreass de conhecimeento dos curso
os de graduação
o de
suas Unidadess de Ensino.
CAPÍTULO IV
Do Corpo Disccente
Artigo 55 ‐ O C
CEETEPS, em su
uas Unidades de
e Ensino, terá aalunos regulares, especiais e ouvintes.
§ 1º ‐ Regularees serão os alunos matriculados em cursos qque dão direito a diploma ou certificado,
c
apóós o cumprimen
nto dos respecttivos
currículos.
os com direito a certificado, ap
pós cumprimento dos requisitoos mínimos em
m:
§ 2º ‐ Especiais serão os alunos matriculado
a
to. extensão, o u de outra natu
ureza;
1‐ cursos de especialização, aperfeiçoament
ntidas as exigên
ncias estabeleciidas para aluno
os regulares.
2 ‐ disciplinas isoladas de currsos de graduaçção ou de pós‐ggraduação, man
a
que pod
derão ser adm
mitidos desde que
q exista disp
ponibilidade dee vagas, manttidas as exigên
ncias
§ 3º ‐ Ouvinttes serão os alunos
disciplinares e de freqüênciaa mas não as de
e verificação dee aproveitamen
nto, fazendo jú
ús ao atestado de freqüência quando cumprridos
os mínimos esstabelecidos para alunos regulares.
§ 4º ‐ A passagem de aluno
o especial à co
ondição de alu no regular não
o importará ne
ecessariamentee, no aproveitamento de estu
udos
concluídos, no
os termos do iteem 2 do § 2º de
este artigo.
§ 5º ‐ Não é permitida a aceitação da freqüência de aluno ouvinte quand
do de sua eventtual passagem à condição de aluno
a
regular, para
p
dispensa de qu
ualquer exigência fixada para o curso.
Artigo 56 ‐ M
Mediante indicação do Departamento ou Cooordenadoria de Curso aceita pela Diretoria da Unidade e homologada pelo
p
Diretor Superiintendente, pod
derão ser contrratados como m
monitores, alun
nos regulares pa
ara atividades eespecíficas. (NR
R)
Artigo 57 ‐ Oss alunos regulaares terão representação noss órgãos colegiados de suas Unidades de EEnsino, com direito a voz e voto
v
conforme o disposto na legisslação vigente.
Artigo 58 ‐ Em
m cada Unidade de Ensino pode
erá ser organizaado o Diretório
o Acadêmico, co
om os seguintess fins:
I ‐ cooperar paara a solidariedade e bom entendimento da ccomunidade do
o CEETEPS;
II ‐ resguardarr o patrimônio moral
m
e materia
al do CEETEPS e preservar as tradições
t
estudantis e a ética eescolar;
III ‐ organizar reuniões e cerrtames de cará
áter cívico, soc ial, cultural, cie
entífico. artísticco e esportivo,, visando ao ap
perfeiçoamento
o da
formação univversitária:
IV ‐ promover intercâmbio e colaboração co
om entidades coongêneres;
V ‐ concorrer p
para a efetivaçãão de medidas de auxílio e asssistência ao esttudante seja em
m caráter eventtual ou permanente.
Parágrafo únicco ‐ A organizaação e o funcionamento dos D
Diretórios Acad
dêmicos atende
erão às normass prescritas pela
a lei e dependeerão
de aprovação de seus regimeentos pelas Con
ngregações das respectivas Un
nidades de Ensino.
Artigo 59 ‐ Pela infração da legislação, o Diretor da Unidadde de Ensino poderá suspender ou destituir os membros dos
d Diretórios, bem
b
como aplicar o
outras sanções disciplinares, à vista de decisãão da Congregaação assegurada
a a defesa dos iimplicados.
Parágrafo únicco ‐ Da sanção aplicada,
a
caberrá recurso ao Coonselho Deliberativo.
CAPÍTULO V
Do Pessoal Técnico e Adminisstrativo
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Artigo 60 ‐ A ccontratação do pessoal técnico
o e administratiivo será preced
dida de seleção,, constando de :
I ‐ recrutamen
nto público atraavés de órgão oficial
o
ou imprennsa de área;
II‐ verificação de habilitação dos candidatoss quanto ao ateendimento dos requisitos defin
nidos no plano dde classificação
o;
onhecimento, provas
p
de títuloos, entrevistas ou
o testes psicottécnicos, de acoordo com a natureza das funçõ
ões.
III ‐ realização de testes de co
d função de co
onfiança, recebberá durante o período em qu
ue a
Artigo 61‐ O sservidor do CEEETEPS, quando designado parra o exercício de
exercer o salário correspondente à função.
Assistência, Assessoramento e de Secretariaddo serão exercid
das em confiança.
Artigo 62 ‐ As funções de Enccarregatura, Chefia, Direção, A
berá, o título de "pro‐labore"", a diferença existente
e
entre seu
Parágrafo únicco ‐ Durante o exercício desssas funções o sservidor perceb
salário e o saláário da função para a qual foi designado.
Artigo 63 ‐ Ao
o deixar de exercer cargo ou função
f
de conffiança para o qual foi designado, é asseguraado a todo servvidor do CEETEP
PS o
direito de volttar a exercer as funções que exxercia, por ocassião da nomeaçção ou designaçção.
Artigo 64 ‐ Oss funcionários da
d administraçã
ão direta ou inndireta, colocad
dos à disposição
o do CEETEPS, quando design
nados para exeercer
funções previsstas no Quadro
o de Pessoal da Autarquia, devverão atender aos requisitos esstabelecidos naa legislação vige
ente.
Parágrafo único ‐ Na aplicaação do dispossto neste artiggo, perceberá o funcionário o salário da reespectiva funçção, se colocad
do à
m prejuízo dos vencimentos ou
o remuneraçãoo, ou a diferença entre seus vencimentos
v
ouu remunerações e o salário fixxado
disposição com
para aquela fu
unção, se sem prejuízo
p
de vencimento.
Artigo 65 ‐ O pessoal do CEEETEPS, inclusive
e o colocado à sua disposição
o, que exercer funções de seuu Quadro de Pe
essoal, prestaraa 40
horas semanais de trabalho.
Parágrafo únicco ‐ Excetuam‐sse do disposto neste artigo a prestação de se
erviços técnicos especializadoos, mediante co
ontratos de locaação
de serviços, naa forma de legislação vigente, e o exercício dde outras funções de interesse do CEETEPS.
CAPÍTULO VI
Do Regime Dissciplinar
Artigo 66 ‐ Cabe aos corpos docente e discente, bem com
mo ao técnico e administrativo
o, fiel observânncia dos preceittos, exigidos paara a
manutenção d
da ordem, da diignidade e da disciplina
d
no CEEETEPS.
TÍTULO V
Da Qualificaçãão e dos Títuloss
Artigo 67 ‐ A q
qualificação universitária far‐se
e‐á por meio dee outorga:
I ‐ de diploma,, após conclusãão de curso de graduação;
g
II ‐ certificadoss, na forma preevista neste Reggimento.
TÍTULO VI
o, dos Recursoss e do Regime Financeiro
Do Patrimônio
Artigo 68 ‐ Con
nstituem patrim
mônio do CEETE
EPS:
I ‐ os bens, dirreitos e outros valores
v
que lhe
e forem destina dos, ou venham
m a ser adquirid
dos pelo CEETE PS:
II ‐ fundos esp
peciais;
III ‐ dotações d
da União, dos Estados
E
e dos Municípios,
M
bem
m como saldos dos
d exercícios fiinanceiros paraa a conta patrim
monial;
IV ‐ rendas que auferir de suaas atividades e de seu próprio patrimônio e operações
o
de crréditos que vierr a realizar.
o CEETEPS administrar o seu pa
atrimônio e delle dispor, obserrvado o princípiio da licitação e a legislação pe
ertinente.
§ 1º ‐ Cabe ao
§ 2º ‐ A aquisiçção de bens, peelo CEETEPS, é isenta de tributtos estaduais.
§ 3º ‐ Os atos de aquisição dee bens imóveis pelo CEETEPS ssão isentos de custas
c
e emolumentos.
omover inversõ
ões tendentes à valorização patrimonial
p
e à obtenção de reendas aplicáveis na realização
o de
§ 4º ‐ O CEETEPS poderá pro
seus objetivoss.
§ 5º ‐ A alienaação de bens im
móveis só se efetivará após m
manifestação do
o Conselho Deliberativo do CEEETEPS e autorização do Conseelho
Universitário d
da UNESP nos termos
t
do artiggo 51, combinaado com o inciso X, do artigo 14,
1 do Estatutoo da UNESP, observado o dispo
osto
no inciso IV do
o artigo 3º do Decreto‐lei
D
Com
mplementar nº 77, de 6 de nove
embro de 1969.
Artigo 69 ‐ Os recursos financceiros do CEETE
EPS são provennientes de:
I ‐ dotações qu
ue lhe foram attribuídas nos orrçamentos da U
União, dos Estad
dos e dos Municípios;
II ‐ subvenções e doações;
III ‐ rendas e aplicações de beens e de valores patrimoniais; de serviços pre
estados e de prrodução;
IV ‐ taxas e em
molumentos;
V ‐ rendas eveentuais.
Artigo 70 ‐ O CEETEPS adotaará, para todas as suas atividaades, o sistema de planejamento, orçamentoo programa anual e plurianuaal de
p
financeira, de accordo com as normas do órgão
o competente ddo Tesouro do Estado.
investimentoss, bem como a programação
Parágrafo único ‐ O controlle financeiro e de legitimidadde processar‐se‐á nos termos do Decreto‐llei Complemen
ntar nº 7, de 6 de
novembro de 1969.
Artigo 71 ‐ Serrão observadas as seguintes normas quanto ààs aquisições, serviços
s
e obrass:
I ‐ observânciaa dos princípioss da licitação no
os termos da leggislação vigente;
II‐ organização
o e manutençãão de cadastro de fornecedorees, indicativo de
d sua capacida
ade financeira e operacional, bem assim de seu
comportamen
nto em relação à entidade.
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ANEXO
O2
REGIMENTO UNIFICA
U
DO DASS FATEC
C
CONSELHO DEELIBERATIVO
Deliberação CEETEPS‐7, de 15‐12‐2006
(Publicada no Diário Oficial do
d Estado de São Paulo – Podeer Executivo, de
e 19/12/2006, Seção
S
I, páginass 37, 38 e 39)
O Conselho Deeliberativo do Centro
C
Estadual de Educação TTecnológica Paula Souza, à vissta do aprovadoo na 409ª Sessão, de 15‐12‐20
006,
expede a presente deliberaçãão:
Artigo 1º ‐ Ficca aprovado o Regimento Un
nificado das Fa culdades de Te
ecnologia do Centro
C
Estadua l de Educação Tecnológica Paula
Souza, anexo a esta deliberaçção.
Artigo 2º ‐ Esta deliberação entra
e
em vigor na
n data de sua publicação, revvogadas as disp
posições em conntrário.
nificado das Facculdades de Teccnologia do Cenntro Estadual de Educação Teccnológica Paulaa Souza
Regimento Un
TÍTULO I
os
Da Faculdade e seus Objetivo
entro Estadual de
d Educação Teecnológica Paula Souza, reger‐se‐á
Artigo 1º ‐ A FFaculdade de Teecnologia, Unidade de Ensino Superior do Ce
e seus objetivoos, observado o estabelecido pelo Regimennto do CEETEPSS e pela legislaação
por este Regimento para a consecução de
vigente.
p objetivos:
Artigo 2º ‐ A Faculdade de Teecnologia tem por
I‐
miniistrar cursos superiores de teccnologia;
mar pessoal doccente destinado
o ao ensino técnnico e ao ensino tecnológico;
II ‐
form
III ‐
deseenvolver e prom
mover a cultura e a tecnologia por meio do ensino e da pesq
quisa;
IV ‐
estender à comunidade outras attividades de ennsino não conte
empladas peloss itens acima, sserviços especia
ais e resultados de
pesquisas.
TÍTULO II
Da Administraação da Faculdaade
CAPÍTULO I
Dos Órgãos
Artigo 3º ‐ A Faculdade é form
mada pelos segguintes órgãos:
I‐
Conggregação;
II ‐
Direttoria;
III ‐
Depaartamentos ou Coordenadoria
as de Cursos;
CAPÍTULO II
Da Congregaçãão
Artigo 4º ‐ A Congregação é o órgão de supervisão do eensino, da pesq
quisa e da exte
ensão de serviçços à comunidade da Faculdaade,
obedecidas àss diretrizes geraais da política educacional do CCeeteps, e tem a seguinte constituição:
I‐
o Dirretor, seu Presiidente nato;
II ‐
o Vicce‐Diretor;
III ‐
os Chefes de Deparrtamento ou Co
oordenadores dde Cursos;
IV ‐
até 5 (cinco) Professsores Plenos;
V‐
até 3 (três) Professores Associados;
VI ‐
até 2 (dois) Professsores Assistente
es;
VII ‐
até 1 (um) Professo
or Auxiliar;
VIII ‐
representantes do corpo técnico administrativo
a
aaté 20% do totaal de membros;
IX ‐
representantes disccentes até 20%
% do total de meembros;
X‐
Um representante da comunidade
e externa.
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§ 1º ‐
Os reepresentantes de que tratam os incisos IV a V
VIII serão eleito
os por seus pares para um maandato de dois anos,
a
não podeendo
ser eleito, na m
mesma categorria, mais de um
m representantee por Departam
mento ou por Co
oordenadoria dde Curso, confo
orme a organizaação
da Unidade;
uração do mand
dato da represe
entação discentte será de um ano;
a
§ 2º ‐
A du
§ 3º ‐
Nas eleições de quee trata o § 1º se
erão escolhidoss também os su
uplentes dos refferidos represeentantes;
§ 4º ‐
Os rrepresentantes mencionados nos Incisos IV a IX perderão
o seu mandato se faltarem a duas sessões consecutivas ou
o a
quatro alternaadas, por ano de mandato, sem
m motivo consiiderado justo pela Congregaçã
ão;
§ 5º ‐
Em q
qualquer caso, os docentes occuparão pelo m enos 70% dos assentos
a
do colegiado.
Artigo 5º ‐ Cab
be à Congregaçção:
I‐
exprressar as diretriizes que conduzzam à consecuçção dos objetivos da Faculdade;
II ‐
avaliiar os resultado
os das atividade
es da Faculdadee e propor med
didas que levem
m ao seu contínuuo aperfeiçoam
mento;
III ‐
elaborar e propor ao
a Conselho De
eliberativo, atraavés da Superintendência, as modificações ddeste Regimento, aprovadas pela
maioria absolu
uta de seus membros;
IV ‐
elaborar seu Regim
mento Interno;
ovar o regimen
nto de cada Departamento
D
doria de Curso
o e o Regime nto da Câmarra de Ensino para
p
V‐
apro
ou Coordenad
encaminhameento ao Conselh
ho Deliberativo, através da Supperintendênciaa;
VI ‐
apro
ovar a propostta orçamentária elaborada ppela Diretoria para encaminh
hamento ao CConselho Delibe
erativo atravéss da
Superintendên
ncia;
VII ‐
prop
por ao Conselho
o Deliberativo, através da Sup erintendência:
a‐
criaçção, suspensão ou extinção de
e cursos de gradduação, pós‐graaduação e extensão;
b.‐
criaçção, transformaação ou extinçã
ão de Departam
mento ou Coord
denadorias de Cursos
C
e de discciplinas;
c.‐
conccessão de prêm
mios, dignidadess e graus de quaalificação profisssional;
d.‐
alterração de ementtas ou cargas horárias das diveersas disciplinas;
e. ‐
norm
mas para recon
nhecimento da experiência prrofissional paraa fins de contra
atação e acessoo dos docentess, ou as alteraçções
necessárias;
mero de vagas oferecidas
o
nos cursos
c
de graduuação e pós‐graduação.
f.‐
núm
VIII ‐
prop
por à Superintendência:
a‐
realiização de curso
os de graduação
o, pós‐graduaçãão e extensão;
b.‐
conttratação de doccentes;
c.‐
penaa de demissão aos
a membros do
d corpo docen te.
IX ‐
estabelecer e aprovvar normas parra assuntos da vvida acadêmicaa;
X‐
julgaar da equivalên
ncia de program
mas para fins dee revalidação de
d diplomas, ou
uvidos os Depa rtamentos ou Coordenadoria
C
s de
Curso competentes;
julgaar os pedidos de transferência de alunos, ouvvidos os Departtamentos ou Co
oordenadorias dde Curso competentes;
XI ‐
XII ‐
apreeciar os projetos de criação ou extinção de cuursos de graduaação, sempre que sejam destinnados ou pertençam à Faculdaade;
XIII ‐
apreeciar o relatório
o anual da Faculdade, apresenttado pelo Direttor;
XIV ‐
man
nifestar‐se sobree assuntos que sejam submet idos à apreciação por órgãos superiores;
s
XV ‐
dar p
parecer sobre matéria
m
que lhe
e for encaminhaada pelo Direto
or;
XVI ‐
reso
olver, em grau de
d recurso, os casos de sua com
mpetência, que
e lhe forem sub
bmetidos;
XVII ‐
nom
mear Comissões para estudar assuntos
a
especííficos;
XVIII ‐
coorrdenar e aprovaar as propostas para sistemati zação e atualização da estrutu
ura curricular;
XIX ‐
consstituir os conjun
ntos de disciplin
nas afins dos cuursos ministrados;
XX ‐
coorrdenar e aprovaar os programas das disciplina s, de pesquisa e de prestação de serviços à ccomunidade;
XXI ‐
apro
ovar as indicaçõ
ões de professores para realizaação de cursos especiais; XXII ‐
desig nar os membro
os da Comissão
o de
Avaliação paraa julgamento do
os candidatos à obtenção de ggrau de qualificcação profission
nal;
XXIII ‐
apro
ovar pareceres da
d Comissão de
e Avaliação parra julgamento dos
d candidatos à obtenção de grau de qualificcação profissional;
XXIV ‐
confferir aos alunoss formados, em sessão solene,, o título correspondente ao cu
urso de graduaçção concluído;
XXV ‐
prop
por, coordenar e executar convênios e / ou ccontratos com instituições, para aprimorameento técnico de recursos humaanos
e prestação dee serviços.
Artigo 6º ‐ Nass reuniões da Congregação,
C
o seu Presidentee terá direito a voto,
v
além do de
d qualidade.
Artigo 7º ‐ A Congregação reunir‐se‐á, ordinariamente, a cada 2 (doiss) meses e, extraordinariameente, quando convocada
c
por seu
Presidente ou pela maioria da totalidade de
e seus membross.
ocasião da concessão de prêm
mios, dignidadee, grau de qualificação e da co
olação de grau ddos formandos, as reuniões seerão
§1º ‐
Por o
públicas e soleenes;
§ 2º ‐
As reeuniões ordinárias deverão se
er convocadas ccom antecedên
ncia mínima de 7 (sete) dias e as extraordiná
árias de 24 (vin
nte e
quatro) horas;;
§ 3º ‐
Caso
o haja impedim
mento para o Diretor e seu su bstituto legal presidirem
p
a reunião da Conggregação, caberrá a presidênciaa ao
membro de m
maior titulação e mais antigo do
o corpo docentte da Faculdade
e;
§ 4º ‐
Podeerão participar das reuniões da Congregaçãoo, com direito a voz, mas não a voto, elementtos por ela convvidados.
Artigo 8º ‐ A Congregação será assessora
ada por uma CCâmara de En
nsino, formada por até 8 (oiito) de seus membros
m
e quee se
pronunciará so
obre os temas a ela encaminh
hados, subsidianndo sua análise
e final pelo colegiado.
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Parágrafo único ‐ A Câmaraa de Ensino terrá como membbros o Vice‐Dirretor, seu pressidente nato, aaté seis docenttes e um disceente,
escolhidos pella Congregação
o.
Artigo 9º ‐Com
mpete à Câmaraa de Ensino, quando solicitadaa:
I‐
opin
nar sobre criaçãão, alteração, su
uspensão ou exxtinção de curso
os, departamen
ntos, coordenaddorias de curso
os e de disciplinas;
II ‐
analisar as propostas de ementas e seus objetivoos, visando à inttegração curricular;
III ‐
emittir parecer sobrre cursos de pós‐graduação, esspecialização, aperfeiçoament
a
to e extensão;
IV ‐
colaborar na superrvisão dos traba
alhos de pesquiisa e extensão de serviços à comunidade, prropostos pelos Departamentos ou
Coordenadoriaas de Curso;
V‐
fazer levantamento
o das necessidades de pesquissa e projetos paara aperfeiçoam
mento do ensinoo da Faculdade
e;
VI ‐
opin
nar sobre o caleendário escolar da Faculdade;
VII ‐
opin
nar sobre o horáário de aulas da
a Faculdade;
VIII ‐
opin
nar sobre os pro
ogramas e plano
os de ensino daas disciplinas, bem
b
como sobre as cargas horrárias correspon
ndentes;
IX ‐
estudar e dar pareecer sobre integração de dissciplinas e pro
ogramas, bem como sobre trransferência de
e disciplinas entre
os ou Coordenaadorias de Curso;
Departamento
X‐
pron
nunciar‐se sobre outros assunttos, por solicitaação da Congregação;
XI ‐
realiizar estudos relativos à organização e proceddimentos acadê
êmicos;
mento Interno.
XII ‐
elaborar seu Regim
Parágrafo únicco ‐ À Câmara de
d Ensino é facu
ultado realizar cconsultas no âm
mbito da Faculd
dade, quando nnecessário.
CAPÍTULO III
Da Diretoria
Artigo 10 ‐ A Diretoria, órgãão executivo encarregado de dirigir e coord
denar as atividades da Faculddade, será exercida pelo Direetor,
auxiliado pelo Vice‐Diretor.
e
peloo Diretor Superiintendente do CEETEPS, com base em listas tríplices, uma para
p
§ 1º ‐
O Diretor e o Vice‐Diretor serão escolhidos
cada função, eelaboradas pelaa Congregação;
§ 2º ‐
Podeerão compor a lista tríplice Professores Assoociados ou Plenos com o titulo
o de Doutor, obbtido em progra
amas reconhecidos
ou recomendaados na forma da lei, que seja
am contratado s por prazo ind
determinado, que desempenhhem ou aceitem
m desempenhar 40
(quarenta) horas semanais e com pelo menos 3 (três) anoss de atividade docente
d
no CEETEPS;
§ 3º ‐
As lisstas para a esco
olha de Diretor e Vice‐Diretor serão elaborad
das até 1 (um) mês
m antes do téérmino dos mandatos em vigo
or;
§ 4º ‐
A criitério da Congrregação, poderá
á ser realizada consulta prévia à comunidade, prevalecenddo a votação un
ninominal e o peso
p
de, no mínimo
o, 70% do pesso
oal docente em
m relação às dem
mais categoriass;
§ 5º ‐
Os m
mandatos do Diretor
D
e do Vice‐Diretor
V
serrão coincidente
es e com dura
ação de 4 (quaatro) anos, perrmitida uma única
recondução co
onsecutiva, realizada nos mesmos moldes poor proposta da Congregação
C
à Superintendênncia do CEETEPSS;
§ 6º ‐
O Vice‐Diretor subsstituirá o Direto
or em seus impeedimentos ou faltas;
f
§ 7º ‐
Na faalta ou impedim
mentos eventuais do Diretor e do Vice‐Diretor, a substituiçã
ão far‐se‐á peloo membro da Congregação
C
co
om o
título de Doutor e que tenha mais tempo de
e atividades do centes no CEET
TEPS;
§ 8º ‐
No ccaso de vacância do cargo de Diretor,
D
o Vice‐ Diretor assumirá a direção até
é o término do mandato, caso
o o mesmo já essteja
em sua segunda metade; casso contrário terrá um prazo de 30 (trinta) diass para convocar a Congregaçãão para a elaboração de nova lista
tríplice;
§ 9º ‐
Nas unidades que não oferecem mais de 2 (doois) cursos de graduação
g
a vicce‐diretoria serrá exercida pelo Coordenador de
C
desde
e que o mesmo tenha o título de Doutor. Caso contrário, a CCongregação indicará um doceente
Curso com maaior tempo de CEETEPS,
titulado para eexercer a funçãão.
Artigo 11 ‐ Aléém das atribuiçõ
ões que lhe foram conferidas por lei, compette ao Diretor:
I‐
adm
ministrar a Faculdade;
II ‐
representar a Faculdade em atos públicos e acaddêmicos;
III ‐
zelarr pelo cumprim
mento do regime
e de trabalho ddo corpo docente, técnico e ad
dministrativo;
IV ‐
exerrcer o poder dissciplinar no âmbito da Faculdaade;
V‐
zelarr pelo fiel cump
primento deste Regimento, beem como das Po
ortarias decorre
entes de delibeerações da Conggregação;
VI ‐
zelarr pela fiel execu
ução do regime
e didático, do hoorário, do calen
ndário escolar e dos planos dee ensino;
VII ‐
convvocar e presidirr reuniões da Co
ongregação;
VIII ‐
estabelecer a pautaa dos trabalhoss das sessões doos Órgãos Coleggiados que presside;
IX ‐
execcutar e fazer executar as resoluções da Congrregação;
X‐
tomaar, em situaçõ
ões especiais, as medidas qque se fizerem
m necessárias ad
a referendum
m da Congrega
ação, devendo ser
providenciadaa, no prazo máxximo de 3 (três) dias, a convoccação de reunião extraordináriia;
XI ‐
elaborar, anualmen
nte, a proposta orçamentária dda Faculdade, submetendo‐a
s
à aprovação daa Congregação;
XII ‐
auto
orizar as despessas por adiantamentos recebiddos;
XIII ‐
encaaminhar à Conggregação as pro
opostas de con tratação, dispe
ensa, transferên
ncia e comissioonamento dos membros
m
do co
orpo
docente, técniico e administrativo;
XIV ‐
orien
ntar a integraçãão dos membro
os do corpo doccente, técnico e administrativo
o recém‐contraatado.
XV ‐
apro
ovar a escala dee férias do pessoal docente, téécnico e administrativo da Faculdade;
XVI ‐
confferir graus, assinar diplomas, títulos e certificcados escolares;
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XVII ‐
desiggnar comissõess especiais, tem
mporárias ou peermanentes, bem como grupos de trabalho ppara assessoria específica;
XVIII ‐
indiccar e divulgar, anualmente,
a
a escala
e
dos subsstitutos de seuss colaboradoress imediatos;
XIX ‐
orgaanizar e superin
ntender as ativid
dades de todass os órgãos adm
ministrativos;
XX ‐
auto
orizar as publicaações sempre que
q estas envolvvam responsab
bilidade da Facu
uldade.
XXI ‐
enceerrar os termoss de matrícula e de inscrição paara concursos;
XXII ‐
encaaminhar, anualm
mente, à Congrregação e aos óórgãos superiores, relatório completo das ativvidades da Facu
uldade;
XXIII ‐
encaaminhar à Supeerintendência do CEETEPS as ppropostas de co
ontratação dos membros do coorpo técnico e administrativo;
a
XXIV ‐
exerrcer quaisquer outras
o
atribuiçõ
ões que lhe foreem conferidas por delegação superior.
Artigo 12 ‐ Cab
be ao Vice‐Direetor:
I‐
deseempenhar funçõ
ões por delegaçção do Diretor;;
II ‐
pressidir a Câmara. de
d Ensino;
III ‐
exerrcer todas as atribuições do Diretor quando o substituir, bem
m como no caso
o de vacância dda Direção;
IV ‐
asseessorar o Direto
or no exercício de
d suas funçõess.
CAPÍTULO IV
mentos ou Coord
denadorias de Curso
Dos Departam
Artigo 13 ‐ O Departamentto ou Coordenadoria de Cursso é a menor fração da estrutura da Facuuldade para to
odos os efeitoss de
organização ad
dministrativa, didático‐científ
d
ica e de distribuuição de pessoaal, compreende
endo disciplinass afins.
Artigo 14 ‐A relação dos Departamentos
D
s ou Coordenaadorias de Currso e das discciplinas que oss constituem será
s
definida pela
Congregação e constará dos Anexos deste Regimento.
R
Artigo 15 ‐ São
o membros doss Departamento
os ou das Coorddenadorias de Curso:
C
I‐
os do
ocentes das dissciplinas que o integram;
II ‐
os au
uxiliares de magistério;
Parágrafo únicco ‐ nos colegiaados, deverá se
er contempladaa representação
o discente e do
o corpo de funccionários técnicco‐administratiivos,
nos termos daa legislação vigeente.
Artigo 16 ‐ Oss Departamento
os ou Coordenadorias de Currso reger‐se‐ão por Regimento
o Interno, elabborado pelos mesmos
m
e aprovvado
pela Congregaação.
Artigo 17 ‐ A ccada Departam
mento ou Coord
denadoria de Cuurso vincular‐se
e‐á uma Secrettaria, cuja consstituição será re
egulamentada pelo
seu Regimento
o.
Artigo 18 ‐ Os Departamento
os serão dirigidos por um Che fe, escolhido pelo Diretor da Unidade, medi ante lista tríplice elaborada pelos
p
docentes do D
Departamento, composta preferencialmente pelos docentess de maior titulação.
§ 1º ‐
Em sseus impedimeentos, o Chefe de
d Departamennto será substittuído pelo seu suplente, eleitto na forma e com
c
mandato igual
ao do Chefe.
§ 2º ‐
O mandato do Cheffe de Departam
mento será de 2 (dois) anos, ve
edadas duas recconduções conssecutivas.
§ 3º ‐
Verifficada a vacânccia das funções de Chefe e de Suplente, o Pro
ofessor mais tittulado e mais aantigo do Departamento assum
mirá
a Chefia e convocará, no prazzo máximo de 30
3 (trinta) dias,, os integrantess do Departame
ento para a elabboração da lista
a tríplice.
§ 4º ‐
No ccaso da estruturação se dar mediante uma cooordenadoria de
d curso, as funções de chefe dde Departamen
nto serão exerccidas
por um Coordenador, eleito da
d mesma form
ma prevista e coom as mesmas atribuições.
mpete ao Depaartamento ou Coordenadoria
C
dde Curso:
Artigo 19 ‐ Com
I‐
miniistrar o ensino básico e profisssional, constantte dos currículo
os de graduação, organizandoo os programas e planos de ensino
correspondentes;
por e‐ou ministrar cursos de pós‐graduação, eespecialização, aperfeiçoamen
nto e extensão universitária;
II ‐
prop
III ‐
orgaanizar o trabalh
ho docente e discente,
d
aprovvando semestraalmente as atribuições de auulas dos professores e horário
o de
trabalho de seeus auxiliares;
IV ‐
orgaanizar e adminisstrar os Núcleos, os Laboratórrios, as Oficinas, ou outros órgãos didáticos;
V‐
analisar os planos de
d pesquisas e de prestação dde serviços à comunidade, ela
aborados por sseus integrante
es, emitir pareccer e
após aprovaçãão pelos órgãoss competentes, fiscalizar o seuu desenvolvimento;
VI ‐
prop
por à Congregaação a distribu
uição, entre seeus docentes, respeitadas
r
sua
as especialidaddes, dos encarggos de pesquissa e
extensão, bem
m como o de ou
utras atividadess acadêmicas;
VII ‐
dispo
or quanto às attividades dos In
nstrutores e Auxxiliares de Doce
entes;
VIII ‐
prop
por à Diretoria da Faculdade a contratação ou substituição, inclusive por prazo determ
minado, do pesssoal docente e de
auxiliares de m
magistério;
IX ‐
opin
nar sobre pedid
dos de afastam
mento e comisssionamento de
e membros do
o corpo docentte e de auxilia
ares de magisttério
integrantes do
o Departamento ou Coordenadoria de Curso;;
X‐
prom
mover a prestaçção de serviços à comunidadee e ao poder público;
XI ‐
pron
nunciar‐se sobre o aproveitam
mento de estudoos dos alunos transferidos e diplomados;
XII ‐
man
nifestar‐se quanto aos progrramas de discciplinas, de ou
utros Departam
mentos ou Cooordenadorias de Curso quee se
correlacionem
m com suas atividades;
XIII ‐
estudar e sugerir propostas para a sistematizaçãoo e atualização
o da estrutura curricular;
XIV ‐
prop
por aos órgãoss competentes a realização dde cursos e sim
mpósios para reciclagem
r
do pessoal docen
nte e auxiliaress de
magistério;
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XV ‐
prop
por a abertura de
d seleção publica para as vaggas de professor assistente com
municada pelo Responsável por Disciplina;
XVI ‐
elaborar a previsão
o orçamentária
a do Departam
mento ou Coordenadoria de Curso,
C
ouvidoss os responsáveis por disciplinas,
segundo diretrizes emanadass da Diretoria;
ão proposta de Regimento que lhe permita desempenhar
d
esspecificamente
e suas funções;
XVII ‐
elaborar e submeteer à Congregaçã
p
de trabalhho para o ano le
etivo;
XVIII ‐
apreesentar à Congrregação o seu plano
XIX ‐
exerrcer as demais atividades
a
que lhe sejam atribbuídas em lei e neste
n
Regimentto;
XX ‐
praticar qualquer ato de sua comp
petência, por deelegação dos órgãos superiore
es;
XXI ‐
prop
por o número de
d vagas para matrícula
m
nas dissciplinas do Departamento ou Coordenadoriaa de Curso;
XXII ‐
deseenvolver planoss de pesquisas, após a aprovaçção pelos órgão
os competentess do CEETEPS.
Artigo 20 ‐ São
o atribuições do
o Chefe de Dep
partamento ou ddo Coordenado
or de Curso:
I‐
adm
ministrar e repreesentar o Deparrtamento ou Cooordenadoria de
d Curso junto aos
a órgãos e auutoridades da Faculdade;
II ‐
execcutar e fazer cu
umprir as determinações dos óórgãos deliberaativos e executiivos superioress, bem como ass decisões tomaadas
pelo Departam
mento ou Coord
denadoria de Curso;
III ‐
convvocar e presidir as reuniões e eleições do D
Departamento ou Coordenad
doria de Curso,, encaminhand
do à Diretoria suas
s
decisões, pareeceres e sugestõ
ões;
IV ‐
supeervisionar e coo
ordenar a execcução das ativi dades program
madas, bem como a assiduidaade dos docentes e membross do
corpo técnico e administrativvo do Departam
mento ou Coorddenadoria de Cu
urso;
V‐
prom
mover entendim
mentos com os demais órgãoss da Unidade paara o pleno desenvolvimento ddos cursos e programas;
VI ‐
apreesentar, anualm
mente, à Direto
oria da Faculd ade, relatório das atividadess didáticas, currriculares e exxtracurriculares, de
pesquisa e de prestação de serviços à comu
unidade;
VII ‐
encaaminhar à Dirretoria as pro
opostas de co ntratação ou dispensa de pessoal docennte, auxiliares de magistério e
administrativo
o;
VIII ‐
pressidir a elaboraçãão das listas tríplices para escoolha da Chefia do
d Departamen
nto ou Coordennadoria de Cursso e sua suplênccia;
IX ‐
levar ao conhecimeento da Diretoria da Faculdadee as irregularidaades cuja solução não seja de sua competência;
X‐
encaaminhar à Direttoria a previsão
o orçamentária para o ano seguinte;
XI ‐
exerrcer as demais atribuições
a
prevvistas em lei e nneste Regimento.
Artigo 21 ‐ Deeverão ser prevvistas reuniões ordinárias a ccada 2 (dois) meses,
m
podendo
o, quando convvocado pelo Ch
hefe, Coordenador,
quando for o ccaso, ou pela maioria
m
de seus membros, real izar‐se reunião extraordinária.
Parágrafo únicco ‐ O comparecimento às reu
uniões é entenddido como ativid
dade própria da
a docência e, coomo tal, obriga
atório.
Artigo 22 ‐ Oss Departamento
os ou Coordena
adorias de Cursso poderão con
nstituir Núcleoss de Estudos e Pesquisas Tecnológicas, a fim
m de
desenvolverem
m pesquisas e prestar
p
serviçoss à comunidadee e ao poder pú
úblico.
Artigo 23 ‐ A disciplina ou um grupo de disciplinas afinns terá um responsável, Profe
essor Pleno, AAssociado ou Assistente, que a(s)
supervisionaráá e por ela(s) reesponderá.
Parágrafo únicco ‐ O responsáável por disciplina ou grupo dee disciplinas serrá indicado anualmente, sendoo escolhido den
ntre os professo
ores
pertencentes à disciplina ou grupo de discip
plinas afins.
Artigo 24 ‐ Com
mpete ao respo
onsável por discciplina ou grup o de disciplinass:
I‐
orgaanizar e manter atualizados os
o programas e planos de enssino correspondentes, encam
minhando‐os ao Departamento
o ou
Coordenadoriaa de Curso;
II ‐
colaborar na admin
nistração dos laboratórios e officinas ligados à disciplina ou grupo
g
de discipllinas;
p
atine
entes à disciplinna ou grupo de disciplinas;
III ‐
estudar planos de pesquisas
Auxiliares de Docente,
IV ‐
dispo
or quanto às atividades
a
dos Instrutores e A
D
bem como sobre seeu horário de trabalho, deveendo
encaminhá‐loss à Chefia do Deepartamento ou
o ao Coordena dor do Curso para
p
aprovação;
V‐
prop
por à Chefia do Departamento
o ou ao Coordennador do Curso
o a contratação do pessoal doccente e auxiliares de magistério;
VI ‐
apreesentar à Chefiaa do Departamento ou ao Cooordenador do Curso
C
o plano de
d trabalho parra o ano letivo e o relatório anual
das atividadess correspondentes;
VII ‐
prop
por, antes do in
nício do período
o letivo, aos proofessores da diisciplina ou grupo de disciplinaas as aulas que
e serão ministraadas
por eles e encaminhar a relaçção correspond
dente para aproovação;
VIII ‐
representar a disciiplina ou grupo
o de disciplinass nas reuniões do Departamento ou Coordeenadoria de Cu
urso, perdendo seu
m direito a recon
ndução, caso fa
alte a 2 (duas) rreuniões consecutivas, ou 3 (três) alternadass no ano, sem motivo
m
considerrado
mandato, sem
justo pelo coleegiado.
IX ‐
julgaar os pedidos de dispensa de disciplina
d
por approveitamento de estudos.
CAPÍTULO V
Administrativoss
Dos Serviços A
Artigo 25 ‐ Os serviços admin
nistrativos da Fa
aculdade terão sua estrutura organizacional
o
fixada em docuumento próprio
o.
TÍTULO III
Do Ensino, da Pesquisa e da Extensão
E
dos Se
erviços à Comuunidade
CAPÍTULO I
Do Ensino
SEÇÃO I
Dos Cursos
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Artigo 26 ‐ A FFaculdade minisstrará o ensino a partir dos segguintes cursos:
I‐
de G
Graduação, desstinados à form
mação de Tecnóólogos e de prrofessores do ensino
e
profissioonalizante em seus vários ram
mos,
graus e ciclos;
Pós‐Graduação,, destinados ao
o aprimoramennto técnico‐pro
ofissional, cultu
ural e científicoo dos diploma
ados em cursoss de
II ‐
de P
Graduação;
d
a grraduados e com
m o objetivo de
e aprofundar os conhecimenttos em disciplin
nas ou área resttrita
III ‐
de EEspecialização, destinados
do saber;
IV ‐
de A
Aperfeiçoamento, destinados a graduados e com o obje
etivo de ampliar conhecimennto em matériia ou conjunto
o de
disciplinas, atu
ualizando e aprrimorando conh
hecimentos ou técnicas de trabalho;
V‐
de Extensão Univerrsitária, destina
ados a difundir conhecimentoss e técnicas parra a comunidadde em geral.
dos no inciso I do artigo anteerior, as respectivas estruturas curriculares, a duração mín
nima e o tempo
o de
Artigo 27 ‐ Oss cursos referid
integralização de cada currículo constarão dos
d Projetos Peedagógicos dos cursos.
As disciplinas dos
d cursos de graduação serrão distribuídas por períodos letivos semeestrais e consttarão dos Projeetos
Artigo 28 ‐ A
Pedagógicos d
dos cursos.
Artigo 29 ‐ A ccritério da Conggregação, mediiante parecer dda Câmara de Ensino, poderão
o ser oferecidass disciplinas sup
plementares co
om a
finalidade de eenriquecimento
o curricular.
Artigo 30 ‐ O
Os programas e cursos de pós‐graduação e de extensão
o terão sua sisstematização ddefinida pela Congregação,
C
a
após
manifestação da Câmara de Ensino
E
e em conformidade co m a legislação sobre
s
o assunto
o.
es tais como, au
ulas teóricas e práticas, pesquisas, trabalhos de
Artigo 31 ‐ O ensino poderá ser desenvolvido por ativida des curriculare
os individuais e em grupo, estudos dirigidos e outras.
campo, estudo
§ 1º ‐
As atividades curricculares poderão
o abranger estáágios supervisio
onados, trabalh
hos de conclusãão de curso, esstágios de pesquisa
e outras previsstas pela Câmara de Ensino e aprovadas pelaa Congregação;
§ 2º ‐
Os trrabalhos escolaares poderão se
er ampliados coom a inclusão de atividades pa
ara a recuperaçã
ção do aproveitamento.
Artigo 32 ‐ O p
plano de ensino
o referente a ca
ada disciplina seerá revisado an
nualmente e dev
verá conter:
I‐
nom
me da disciplina ou atividade;
II ‐
carga horária;
III ‐
objeetivos;
IV ‐
emeenta;
V‐
contteúdo programáático;
VI ‐
meto
odologia de desenvolvimento;
VII ‐
critéérios de avaliaçãão;
VIII ‐
bibliografia básica e complementa
ar.
no encaminhar parecer relativo
o aos planos de
e ensino à Conggregação.
Parágrafo únicco ‐ Caberá à Cââmara de Ensin
SEÇÃO II
Do Processo SSeletivo ‐ Vestib
bular
Artigo 33 ‐ A aadmissão aos cu
ursos superiore
es de graduaçãoo será feita med
diante classifica
ação em Processso Seletivo Vesstibular.
Artigo 34 ‐ O P
Processo Seletivvo ‐ Vestibular reger‐se‐á por edital que fixará os requisitoss de inscrição, o número de va
agas existentes nos
diversos curso
os e modalidades, data, hora e local de realiização das provvas e os critério
os de aprovaçãão e de classificcação, obedecid
da a
legislação sobre o assunto.
Processo Seletivvo ‐ Vestibular terá
t
validade a penas para o período a que fo
or destinado.
Artigo 35 ‐ O P
SEÇÃO III
Da Matrícula
o mínimo:
Artigo 36 ‐ Parra a matrícula inicial em cursos de graduaçãoo exigir‐se‐á, no
I‐
requ
uerimento dirigido ao Diretor da
d Faculdade;
II.
a Claassificação no concurso
c
Vestib
bular do CEETEPPS;
III ‐
cópia autenticada do
d certificado de
d conclusão doo ensino médio ou equivalente
e;
IV ‐
cópia autenticada das
d provas de situação regularr perante a Justtiça Eleitoral e Militar,
M
quandoo for o caso;
Parágrafo únicco ‐ a não apresentação da to
otalidade dos doocumentos exiggidos para a matrícula inicial, até a data fixada pela Secretaaria,
desclassificaráá o candidato.
Artigo 37 ‐ O
Os alunos classificados no Co
oncurso Vestibuular poderão matricular‐se
m
em
e apenas 1 (uuma) modalida
ade dos cursoss da
Faculdade.
ultem vagas ap
pós a matrículaa dos candidattos classificados no Concursoo Vestibular, po
oderá ser aceita a
Artigo 38 ‐ Desde que resu
matrícula de p
portadores de diplomas
d
de currso superior, atté o limite de vaagas proposto para
p o curso.
Parágrafo únicco ‐ No caso preevisto no caputt exigir‐se‐á tam
mbém a apresentação do diplo
oma devidamennte registrado.
Artigo 39 ‐ A m
matrícula iniciaal será obrigato
oriamente realizzada em todas as disciplinas do
d primeiro sem
mestre da estrutura curricular do
curso.
As matrículas su
ubseqüentes à inicial deverãão ser renovad
das, semestralm
mente, em époocas estabeleciidas no calend
dário
Artigo 40 ‐ A
escolar.
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§ 1º ‐
As m
matrículas serãão feitas por disciplinas, ou cconjunto de disciplinas, respeitados os préé‐requisitos, oss co‐requisitos e a
compatibilidad
de de horário e o mínimo de 3 (três) disciplinnas por período
o letivo.
§ 2º ‐
Não se inclui no lim
mite mínimo de
e 3 (três) discipllinas o aluno que depender da aprovação dee uma ou de du
uas disciplinas para
p
n tenha cond
dições regimenttais para efetuaar outras disciplinas.
integralização curricular, ou não
or proposta da Diretoria da Faculdade ou daa Câmara de Ensino,
E
a Congrregação poderáá baixar norma
as complementares
Artigo 41 ‐ Po
referentes à m
matrícula.
SEÇÃO IV
Do Trancamen
nto, da Suspenssão e Cancelam
mento de Matríccula
Artigo 42 ‐ O trancamento de
d matrícula consiste na desisstência, por parrte do aluno e no prazo estipuulado pelo cale
endário escolarr, da
ursando no sem
mestre.
matrícula de todas as discipliinas que está cu
§ 1º ‐
O trancamento de matrícula em uma determinnada disciplina só poderá ser concedido um
ma vez e, excep
pcionalmente, uma
u
orrespondente oou da Coordenadoria de Curso
o quando for o caso.
segunda vez, a critério do Deepartamento co
§ 2º ‐
O traancamento seráá vedado para as disciplinas d e matrícula iniccial.
§ 3º ‐
Exceepcionalmente, a juízo da Congregação, podderá ser conce
edido, uma única vez, trancam
mento de matrícula em todaas as
disciplinas, pelo prazo máxim
mo de 2 (dois) anos, improrroggável, sem que este prazo entrre no cômputo da integralização do currículo
o.
Artigo 43 ‐ Serrá cancelada a matrícula
m
quando:
I‐
o intteressado soliciitar por escrito;;
Il ‐
o alu
uno receber, em
m processo discciplinar, parece r favorável ao cancelamento;
c
III ‐
não for renovada no prazo estabe
elecido pela Direeção da Faculdade;
IV ‐
o alu
uno não tenha mais possibilid
dade de integrralizar o currícu
ulo de graduação no prazo m
máximo estabelecido pelo Pro
ojeto
Pedagógico do
o Curso.
Parágrafo únicco ‐ Para efeito
o do estabeleccido no inciso I V, não será co
omputado o período correspoondente ao trancamento totaal de
matrícula.
SEÇÃO V
Da Transferên
ncia
Artigo 44 ‐ A transferência de
d aluno de cu
urso de graduaçção ministrado
o em outro estabelecimento dde ensino supe
erior somente será
permitida obeedecida a legislaação vigente e as
a seguintes coondições:
I‐
existtência de vagass;
II ‐
equiivalência de esttudos, a juízo do
os Departamenntos ou Coordenadorias de Cursos e aprovaçãão da Congrega
ação;
ptações curriculares determinadas pelos Deppartamentos ou
u Coordenadorias de Cursos.
III ‐
adap
§ 1º ‐
A mudança do aluno de um para
a outro curso, ou de uma para outra modalidade, ou de uum turno para outro, depend
derá
sempre da existência de vagaa.
§ 2º ‐
O prrazo para a soliccitação de transsferência será ffixado no calendário escolar.
SEÇÃO VI
o do Rendimentto
Da Freqüênciaa e da Avaliação
obrigatório o co
omparecimento
o do aluno às attividades escolaares programad
das.
Artigo 45 ‐ É o
§ 1º ‐
Cabee ao docente a responsabilidade da verificaçãão da freqüênccia dos alunos.
§ 2º ‐
O aluno que não tiver freqüentado no mínim
mo 75% (setenta e cinco por cento) dass atividades prrogramadas esstará
o.
automaticameente reprovado
Artigo 46 ‐ Oss critérios para a avaliação do
o rendimento eescolar serão aprovados
a
pela Congregação dda Unidade, ou
uvida a Câmaraa de
Ensino, e devverão contemp
plar a natureza
a da atividade curricular cursada, podendo
o basear‐se em
m escala de co
onceitos ou no
otas,
conforme estaabelecido no Prrojeto Pedagógico do Curso.
§ 1º ‐
paraa as atividadess curriculares obrigatórias, oos conceitos e notas mínim
mos para aprov
ovação represe
entarão o que for
considerado n
necessário para que o aluno cu
umpra as atividdades subseqüe
entes e se aproprie minimameente dos conteúdos e abordaggens
da atividade;
§ 2º ‐
Paraa as atividades curriculares
c
opttativas, ou outrras de naturezaa extracurricular, poderão ser atribuídos os conceitos suficieente
ou insuficientee.
§ 3º ‐
Os critérios de avalliação, bem com
mo os program
mas de curso e demais
d
compon
nentes curriculaares e condiçõe
es de oferecimeento
orma da lei.
das atividadess deverão ser diisponibilizados aos alunos e cuumpridos integralmente, na fo
Artigo 47 ‐ Seerá considerado aprovado na
a atividade currricular o aluno
o que tiver atingido o mínim
mo de freqüênccia e o mínimo
o de
rendimento esstabelecidos, reespeitada a legiislação em vigoor.
Artigos 48 ‐ Ao
o final do semeestre o professo
or deverá encam
minhar à Secrettaria os resultad
dos da avaliaçã o do rendimento dos alunos.
SEÇÃO VII
Do Calendário
o Escolar
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Artigo 49 ‐ O calendário esccolar será fixad
do por portariaa do Diretor daa Faculdade, observadas as nnormas gerais estabelecidas pela
Congregação e aprovadas preeviamente pela
a Superintendê ncia do CEETEP
PS.
Artigos 50‐ O calendário esccolar semestral dos cursos dee graduação co
ompreenderá, no
n mínimo, 1000 (cem) dias le
etivos, excluído
os os
períodos de reealização dos exxames finais, quando houver.
Artigos 51 ‐ Neenhuma discipllina encerrará suas
s
atividades sem completar a programaçã
ão prevista em sseu plano de ensino, devendo
o ser
repostas as au
ulas perdidas, por
p qualquer mo
otivo.
Artigos 52 ‐ O calendário esscolar deverá prever
p
o início e o fim das ép
pocas de matríícula, o prazo ppara recebimento de pedidoss de
trancamento d
de matrícula em
m disciplinas e para
p
solicitaçãoo de aproveitam
mento de estudos.
CAPÍTULO II
Da Pesquisa
Artigo 53 ‐ A p
pesquisa objetivvará a busca e o aperfeiçoameento de conheccimentos, métodos, processos e técnicas.
Artigo 54 ‐ O
Os projetos de pesquisa serão aprovados ppela Congregaçção e desenvolvidos pela Unnidade de Ensino, atendendo
o ao
estabelecido n
no Regimento do
d CEETEPS.
Parágrafo únicco ‐ Todos os órrgãos da Faculd
dade deverão coolaborar, de maneira efetiva, nos projetos dee pesquisa apro
ovados.
CAPÍTULO III
Da Extensão d
de Serviços à Co
omunidade
Artigo 55 ‐ A FFaculdade esten
nderá seus servviços à comuniddade sob a form
ma de:
I‐
cursos extracurriculares;
das na Faculdad
de;
II ‐
divulgação e transfferência dos ressultados das peesquisas realizad
os objetivos da Faculdade;
III ‐
presstação de serviçços inerentes ao
IV ‐
outrras atividades.
erá alcançar a comunidade ou
o articular‐se com outras i nstituições, no
o cumprimento
o de
Artigo 56 ‐ A prestação dee serviços deve
programas esp
pecíficos.
Artigo 57 ‐ A p
prestação de seerviços à comun
nidade sob a foorma de pesquiisa, projetos ou
u apoio técnico à execução, ob
bedecerá a norrmas
estabelecidas pela Congregaçção.
TÍTULO IV
Da Comunidad
de Escolar
dade é constituuída pelo corpo docente e de auxiliares de m
magistério, corp
po discente e co
orpo
Artigo 58 ‐ A ccomunidade esscolar da Faculd
técnico e administrativo.
§ 1º ‐
A co
ontratação de docentes,
d
auxilliares de magisstério e funcionários técnico‐‐administrativoss será fixada pelo
p
Regimento
o do
CEETEPS.
§ 2º ‐
A ad
dmissão de disccentes se fará por
p processo seeletivo ‐ vestibu
ular ou transferência, nos term
mos do presente Regimento e da
legislação vigeente.
CAPÍTULO I
Do Corpo Docente e dos Auxxiliares de Magistério
SEÇÃO I
Do Corpo Docente
nte da Faculda
ade será formaado, de preferência, por profissionais atuuantes no mercado de trabaalho,
Artigo 59 ‐ O corpo docen
abrangendo:
I‐
Professor;
do.
II ‐
Professor Convidad
Artigo 60 ‐ Ass funções doceentes obedecem
m aos princípioos de integraçãão de atividades de ensino, pesquisa aplica
ada e extensão
o de
serviços à com
munidade, comp
preendendo as seguintes cateegorias:
I‐
Professor Pleno;
o;
II ‐
Professor Associado
III ‐
Professor Assistentte;
IV ‐
Professor Auxiliar.
onal
§ 1º ‐
Por Professor Pleno, Associado e Assistente, enntende‐se o docente qualificado pelo CEETE PS como especcialista profissio
nhecida experiê
ência e conheciimentos prático
os e teóricos na
a área de sua esspecialidade;
capaz de transsmitir sua recon
§ 2º ‐
O Prrofessor Auxiliaar é o docente encarregadoo de aulas prátticas, podendo
o, em caráter pprobatório, sob a orientação
o de
professor de ccategoria superrior, ministrar aulas teóricas;
§ 3º ‐
Os rrequisitos neceessários para a classificação eem uma das caategorias previsstas levarão em
m conta o tem
mpo de experiência
profissional do
o docente e não deverão ser inferiores a 12 (doze) anos paara Professor Pleno, de 7 (setee) anos para Prrofessor Associaado,
de 3 (três) ano
os para Professor Assistente na área da discipplina;
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§ 4º ‐
A exxperiência profissional deverá representar peelo menos metaade do tempo total previsto.
Artigo 61 ‐ Paara atividades em
e disciplinas básicas, a conttratação de pro
ofessor far‐se‐á
á após a aprovaação pela Conggregação, atend
dida
uma das seguiintes exigênciass:
I‐
ser p
portador do títu
ulo de mestre ou
o doutor em pprograma recon
nhecido ou reco
omendado na foorma da lei;
II ‐
apreesentar certificaado de especialização na áreaa da disciplina e experiência docente
d
ou proffissional na me
esma área por pelo
p
menos 3 (três)) anos.
§ 1º ‐
A lissta das atividad
des básicas de todos os curssos é aprovadaa pelo Conselho Deliberativo e pode ser re
evista a pedido
o da
Congregação d
das Unidades ou
o quando da ap
provação de um
ma nova estrutu
ura curricular de Curso.
§ 2º ‐
Segu
undo sua titulaçção e experiênccia, o docente sserá admitido em
e uma das cattegorias previsttas no artigo an
nterior, nos termos
do edital aprovado pela Conggregação da Un
nidade.
§ 3º ‐
Caso
o não haja preeenchimento da vaga a partir dde candidatos que
q cumpram uma das exigênncias previstas nos incisos I e II e
com autorizaçção expressa daa direção acom
mpanhada de deemonstrativo da
d não existênccia de interessaados qualificado
os, será admitid
da a
contratação, p
por tempo deteerminado, por até
a um ano, po dendo ser prorrrogado por até
é mais um ano, de docente po
ortador de título
o de
graduação na área da discipliina,
amas de mestraado e programaas de doutorado serão atribuíídos tempos correspondentes a 2,
§ 4º ‐
A cursos de especiaalização, progra
4 e 6 anos, resspectivamente, computados separadamente .
Artigo 62 ‐ Para atividades em
e disciplinas profissionalizant
p
tes, a contratação de professor far‐se‐á apóós a aprovação pela Congregação,
atendida uma das seguintes exigências:
e
I‐
ser p
portador do títu
ulo de mestre ou
o doutor em pprograma recon
nhecido ou reco
omendado na foorma da lei;
II ‐
apreesentar certificaado de especialização na áreaa da disciplina e experiência profissional
p
ou ddocente na me
esma área por pelo
p
menos 3 (três)) anos;
III ‐
apreesentar diplomaa de graduação
o na área da dissciplina e experriência profissio
onal ou docentee na mesma área por pelo meenos
5 (cinco) anos.
undo sua titulação e experiência, o docente será admitido em uma das categorias previistas no artigo 60, nos termoss do
§ 1º ‐
Segu
edital do conccurso aprovado pela Congregação da Unidadee;
§ 2º ‐
No ccaso de docentees previstos no
os Incisos II e IIII a experiência profissional deverá representtar pelo menos metade do tem
mpo
estabelecido;
§ 3º ‐
A claassificação dos docentes em um
u dos Incisos ggarantir‐lhe‐á iguais direitos e deveres dos pprofessores dass disciplinas bássicas
classificados n
na mesma categgoria;
§ 4º ‐
Caso
o não haja preeenchimento da vaga a partir de candidatos que cumpram uma das exigêências previstass no incisos I e II e
com autorizaçção expressa daa direção acom
mpanhada de deemonstrativo da
d não existênccia de interessaados qualificado
os, será admitid
da a
contratação de docente, por tempo determ
minado de até 1 (um) ano, podendo ser prorro
ogado por até m
mais um ano.
Artigo 63 ‐ Pro
ofissionais de notória e reconh
hecida capacidaade em suas áreas específicas de atuação, a critério da Congregação, podeerão
ser contratado
os como Professsores Convidad
dos.
Artigo 64 ‐ O aacesso, o regim
me de trabalho, o sistema retrribuitório e dem
mais normas qu
ue regem a carrreira docente serão
s
definidos nos
competentes d
documentos legais.
Artigo 65 ‐ Serrão atribuições do docente:
I‐
elaborar o cronograama de suas atividades submeetendo‐o à apro
ovação do Depa
artamento ou CCoordenadoria de Curso;
II ‐
miniistrar o ensino das disciplinas que Ihe foreem atribuídas, assegurando o cumprimentoo integral dos programas
p
e caarga
horária;
III ‐
apliccar os instrumeentos de avaliaçção e julgar o approveitamento apresentado pelos alunos;
IV ‐
entregar à Secretarria os resultado
os das avaliaçõees do aproveitamento escolar nos prazos fixaados;
d
V‐
obseervar o regime disciplinar;
VI ‐
elaborar e executarr projetos de pe
esquisa e de exxtensão de servviços à comunidade;
egimento;
VII ‐
votaar nos casos preevistos neste Re
e pertencer e da
as comissões paara as quais forr designado.
VIII ‐
participar das reuniões e trabalhos dos órgãos coolegiados a que
SEÇÃO II
Dos Auxiliaress de Magistério
Artigo 66 ‐ Parra as atividadess de apoio ao ensino
e
e pesqui sa, poderão ser contratados Instrutores e Auuxiliares de Doccente por proposta
do Departameento ou Coordeenadoria de Currso e aprovaçãoo pelo Diretor da
d Faculdade.
CAPÍTULO II
nico e Administtrativo
Do Corpo Técn
Artigo 67 ‐ A aadmissão do pessoal técnico e administrativoo será feita de acordo
a
com o Regimento do CEEETEPS.
CAPÍTULO III
Do Corpo Disccente
a
regulare
es, especiais e oouvintes.
Artigo 68 ‐ A FFaculdade terá alunos
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§ 1º ‐
Regu
ulares serão os
o alunos matriculados em cursos de graduação ou pó
ós‐graduação, ccom direito a diploma, apó
ós o
cumprimento dos respectivo
os currículos.
§ 2º ‐
Espeeciais serão os alunos
a
matricullados, com direeito a certificado, após o cump
primento dos reequisitos mínim
mos em:
a)
curso de especializaação, aperfeiço
oamento, extennsão ou de outrra natureza;
a alunos regulares.
b)
disciiplinas isoladas de cursos de graduação ou dee pós‐graduaçãão, mantidas as exigências estaabelecidas para
§ 3º ‐
Ouviintes serão os alunos que po
oderão ser adm
mitidos desde que exista dissponibilidade dde vagas, manttidas as exigên
ncias
disciplinares e de freqüência, mas não as de verificação dee aproveitamen
nto, fazendo jus ao atestado dde freqüência, quando cumprridos
os mínimos esstabelecidos para alunos regulares;
§ 4º ‐
Não é permitida, para
p
dispensa de
d qualquer exxigência fixada para os cursos, a aceitação de freqüência de aluno ouviinte,
quando de suaa eventual passsagem à condição de aluno reggular.
Artigo 69 ‐ Os alunos regularres terão repressentação nos ó rgãos colegiado
os da Faculdade
e, com direito a voz e voto, co
onforme o dispo
osto
na legislação vvigente.
Artigo 70 ‐ Naa Faculdade, po
oderá ser organizado o órgãoo de representação discente, cuja organizaçção, funcionam
mento e atribuiçções
atenderão à leegislação em viggor.
TÍTULO V
omas, Certificados e Títulos H onoríficos
Da Concessão de Graus, Diplo
CAPÍTULO I
Da Concessão de Graus e Dip
plomas
Artigo 71 ‐ Apó
ós cumpridas as formalidades legais, a Faculddade expedirá diploma correspondente ao cuurso concluído pelo aluno.
CAPÍTULO II
o, Aperfeiçoam
mento,
Dos Certificados de Cursos dee Especialização
Extensão Univversitária e Outros
Artigo 72 ‐ Àqueles que concluírem os curso
os previstos nesste capítulo serrão expedidos os
o respectivos ccertificados de conclusão.
CAPÍTULO III
Dos Títulos Ho
onoríficos
derá conferir o título honoríffico de Professsor Emérito e de
d Professor H onoris Causa a personalidadees e
Artigo 73 ‐ A Faculdade pod
autoridades eeminentes, naccionais ou estrangeiras, cujaa obra tenha concorrido de maneira efetiiva para o pro
ogresso cultural e
tecnológico.
oncessão do tíítulo honorífico
o será aprovadda pela Congre
egação, por proposta de um de seus mem
mbros e o quorum
§ 1º ‐
A co
qualificado dee dois terços dos presentes.
§ 2º ‐
A ou
utorga do título far‐se‐á em sessão solene da Congregação.
TÍTULO VI
Do Regime Dissciplinar
Artigo 74 ‐ O rregime disciplin
nar visa a asseggurar, manter e preservar a bo
oa ordem, o respeito, os bonss costumes e os preceitos morais,
de forma a garantir a harmôn
nica convivência entre os mem
mbros da Faculd
dade e a disciplina indispensávvel às atividade
es acadêmicas.
nstitui infração
o desobedecer aos preceitos,, regulamentos, regimentos do CEETEPS e da Faculdade
e e outras normas
Artigo 75 Con
internas fixadaas por autoridaades competenttes.
Artigo 76 ‐ Na aplicação das penalidades
p
serão considerad as a natureza e a gravidade da
a infração.
Artigo 77 ‐ A autoridade superior pode
e aplicar penaalidades discip
plinares de competência dass autoridades hierarquicameente
subordinadas..
CAPÍTULO I
Do Regime Dissciplinar do Corrpo Docente
Artigo 78 ‐ As penas disciplinares aplicáveis aos membros ddo corpo docen
nte são:
I‐
repreensão;
II ‐
susp
pensão;
III ‐
dispeensa por justa causa.
c
Artigo 79 ‐ A ccompetência paara aplicação de
e penas discipli nares impostass aos docentes será:
I‐
do C
Chefe do Departtamento ou Coordenador de CCurso, nos caso
os de repreensã
ão;
II ‐
do D
Diretor, nos caso
os de suspensão;
III ‐
do D
Diretor Superinttendente do CE
EETEPS, nos cassos de demissão
o.
CAPÍTULO II
Do Regime Dissciplinar do Corrpo Técnico e Administrativo
A
Artigo 80 ‐ As penas disciplinares aplicáveis aos membros ddo corpo técnicco e administrativo são:
I‐
repreensão;
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II ‐
susp
pensão;
III ‐
dispeensa por justa causa.
c
Artigo 81 ‐ A ccompetência paara aplicação da
as penas discipllinares impostaas ao corpo técn
nico e administtrativo será:
I‐
do C
Chefe imediato, nos casos de repreensão;
II ‐
do D
Diretor, nos caso
os de suspensão;
III ‐
do D
Diretor Superinttendente do CE
EETEPS, nos cassos de demissão
o.
CAPÍTULO III
Do Regime Dissciplinar do Corrpo Discente
Artigo 82 ‐ As penas disciplinares aplicáveis aos membros ddo corpo discen
nte são:
I‐
adveertência verbal;;
II ‐
repreensão;
pensão;
III ‐
susp
IV ‐
desliigamento.
Artigo 83 ‐ A ccompetência paara aplicação da
as penas discipllinares impostaas ao corpo disccente será:
I‐
do P
Professor, nos casos de advertê
ência verbal;
II ‐
do C
Chefe do Departtamento ou do Coordenador dde Curso, nos casos
c
de repreensão por escritto;
III ‐
do D
Diretor, nos caso
os de suspensão e de desligam
mento.
TÍTULO VII
Disposições Geerais
s
Artigo 84 ‐ Os colegiados e as comissões da Faculdade apenas poderãão funcionar com a presençaa da metade e mais um de seus
ão.
membros, salvvo casos de tercceira convocaçã
§ 1º ‐
No ccaso de convocaações consecuttivas será respeeitado o intervaalo mínimo de 24
2 (vinte e quattro) horas.
§ 2º ‐
As reeuniões dos collegiados não sã
ão públicas, excceto as solenes..
§ 3º ‐
As deliberações dos órgãos a que se refere este aartigo serão adotadas por maiioria simples dee votos, exceto os casos dispostos
R
e pe
elo Regimento ddo CEETEPS.
de modo diferrente por este Regimento
Artigo 85 ‐ N
Nas eleições paara representação junto aos órgãos colegiados, os repre
esentantes serãão eleitos com
m seus respecttivos
suplentes.
Parágrafo únicco ‐ Nas eleiçõees previstas nesste artigo não seerá permitido voto
v
por procurração.
Artigo 86 ‐ O d
docente que deeixar de pertencer à categoriaa que representta nos colegiado
os da Faculdad e perderá a rep
presentação paara a
qual foi eleito,, sendo substitu
uído pelo suple
ente.
Artigo 87 ‐ Cab
be recurso das decisões:
I‐
dos Diretores de Diivisões Adminisstrativas e de ouutras autoridad
des de igual nível à imediatam ente superior;
II ‐
do P
Professor ao Chefe do Departamento ou ao CCoordenador de
e Curso;
III ‐
dos Chefes de Depaartamento ou Coordenadores
C
de Curso ao Diiretor da Faculd
dade;
IV ‐
do D
Diretor da Facu
uldade à Congre
egação, quandoo se tratar de matéria de enssino, ou ao Direetor Superintendente, quando se
tratar de matééria de naturezaa administrativa;
V‐
da C
Congregação e do
d Diretor Supe
erintendente aoo Conselho Deliiberativo.
Parágrafo únicco ‐ O disposto
o neste artigo não se aplica ààs sanções de regime disciplinar, cuja escalaa hierárquica está
e
prevista neste
Regimento.
Artigo 88 ‐ O rrecurso será intterposto pelo in
nteressado nos prazos fixados, contados da data
d da ciência da decisão a re
ecorrer.
§ 1º ‐
Inexistindo prazo para a interposiçção, este será ssempre de 10 (d
dez) dias, sob pena
p
de consideerada preclusa a matéria.
§ 2º ‐
O recurso deverá seer formulado por
p escrito, à auutoridade ou órrgão de cuja deliberação se reccorre, em petiçção fundamentada,
com as razõess de fato e de direito do pedido
o de nova decissão.
§ 3º ‐
Os recursos serão sempre recebid
dos com efeitoo devolutivo, saalvo quando a autoridade
a
recoorrida julgar po
or bem recebê‐los,
também, com efeito suspenssivo.
§ 4º ‐
A au
utoridade ou órgão recorrido poderá
p
reformaar a sua decisão
o, no prazo de 15
1 (quinze) diass; se não o fizerr, remeterá, nas 48
(quarenta e oiito) horas seguintes, com ou sem
s
razões de m
manutenção do
o despacho, o recurso à autoriidade ou órgão
o competente, para
p
apreciação.
d
em órgãos colegiadoos da Faculdade
e será eleita noss termos da leggislação de ensino em vigor e terá
Artigo 89 ‐ A rrepresentação discente
mandato de 1 (um) ano.
EPS, ou da Faculdade, ou quaando designad
dos por autorid
dade
Artigo 90 ‐ Os professores integrantes de órgãos colegiaados do CEETE
competente p
para comissõess de trabalho, se
s impossibilitaados comprovaadamente de proferirem
p
aulaas, poderão ser substituídos sem
prejuízo das reespectivas remunerações.
Artigo 91 ‐ Naas novas unidad
des, enquanto não se instalar a Congregação
o, todas as atrib
buições a ela ppertinentes serã
ão de competência
da Comissão d
de Implantação, formada por:
I‐
Direttor;
II ‐
Coorrdenador de cada um dos curssos implantadoos;
III ‐
5 (cinco) docentes do(s) curso(s) em
e implantaçãoo;
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IV ‐
1 (um
m) representan
nte do corpo téccnico‐administrrativo
V‐
1 (um
m) representan
nte do corpo disscente;
VI ‐
1 (um
m) representan
nte da comunidade local.
§ 1º ‐
O exxercício da Dirreção nas Unid
dades novas seerá feito por docente que preencha
p
os reequisitos de tiitulação, mas com
c
designação dirreta pela Superrintendência do
o CEETEPS;
§ 2º ‐
Até a estruturação
o da Congregação e procedim
mento para eleiçção dos dirigen
ntes da Faculdaade, a Vice‐Direção será exerrcida
p
pelo Coordenaador do Curso de Graduação implantado, ddesde que o mesmo possua o título de Douutor e, caso isso não ocorra, pelo
docente com eesse título indiccado pela Comiissão de Implanntação.
Artigo 92 ‐ A
As Comissões de
d Implantação
o deverão estrruturar a nova unidade no período
p
máxim
mo corresponde
ente ao tempo
o de
integralização de seu primeirro curso de grad
duação.
§ 1º ‐
No aano subseqüentte à formatura da primeira tuurma, a Congregação deverá elaborar
e
lista trríplice para a esscolha de Direttor e
Vice‐Diretor da Unidade;
§ 2º ‐
O Diretor em exerccício, responsávvel pela implanttação da nova Unidade,
U
poderrá candidatar‐see para compor a lista tríplice a ser
elaborada pelaa Congregação.
TÍTULO VIII
Disposições Trransitórias
Artigo 1º ‐ As atuais Unidadees em Implanta
ação terão o prrazo de um ano
o para adequar‐‐se a todas as ddisposições pre
evistas no preseente
Regimento.
§ 1º ‐
Os atuais diretores terão seus mandatos respeitaados, até a nova indicação pela Congregaçãoo da Unidade.
Artigo 2º ‐ Este regimento entra
e
em vigorr na data de suua aprovação pelo
p
Conselho Estadual de Edducação do Esttado de São Paaulo,
revogando‐se os atuais Regim
mentos existenttes em cada um
ma das Faculdad
des de Tecnologia do CEETEPSS.
do conforme Paarecer CEE no 541/07,
Texto aprovad
Publicado no D
DOE de 09/11/2
2007, Seção I, Página
P
17.
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ANEXO
O3
REGULA
AMENTTO GERA
AL DOS C
CURSOSS DE GR
RADUAÇÇÃO
Deliberação CEETEPS ‐ 12, dee 14‐12‐2009
Aprova o Reggulamento Geraal dos Cursos de
d Graduação das Faculdadess de Tecnologia do Centro Esstadual de Edu
ucação Tecnoló
ógica
“Paula Souza”‐ CEETEPS.
O Conselho Deeliberativo do Centro
C
Estadual de Educação TTecnológica “Paula Souza”, tendo em vista o disposto nos Incisos I, V e XV
VI do
artigo 8º do R
Regimento do CEETEPS,
C
aprovvado pelo Decreeto nº 17.027, de 19 de maio
o de 1981, com
m as alterações introduzidas pelos
p
Decretos n.º 443.064 de 29 dee abril de 1998 e, nº 53.038, dee 28 de maio de 2008, DELIBERA:
Artigo 1° ‐ Ficaa aprovado o Regulamento Ge
eral dos Cursos de Graduação das Faculdadess de Tecnologiaa – FATECs, do Centro Estaduaal de
Educação Tecn
nológica “Paulaa Souza” – CEET
TEPS, conformee anexo à presente Deliberação
o.
Artigo 2º ‐ Ass alterações no
o presente Regulamento serã o aprovadas pelo Conselho Deliberativo
D
a ppartir de propo
osta do Comitêê de
Diretores das FATECs, através da Unidade de Ensino Superrior de Graduaçção.
e
em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º ‐ Esta Deliberação entra
ANEXO
G
DA
ES DE TECNOLOGIA DO ESTAADO DE SÃO PA
AULO DO CENTRO
AS FACULDADE
REGULAMENTTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
PAULA SOUZA
A
Capítulo I
FINALIDADES E CARACTERÍSTTICAS GERAIS DOS CURSOS
Artigo 1º ‐ Os cursos de grad
duação oferecid
dos pelas Faculldades de Tecn
nologia (FATECs) do Centro Paaula Souza destinam‐se a habiilitar
seus alunos à obtenção de grraus acadêmico
os.
Parágrafo úniico – As FATECs oferecerão cursos de graaduação tecno
ológica podend
do, em caráterr excepcional e com as devvidas
justificativas e aprovações naas instâncias co
ompetentes, ofeerecer cursos de licenciatura e bacharelado.
Artigo 2º ‐ Os cursos de graduação serão pa
autados nas Dir etrizes Curricullares Nacionais pertinentes.
§ 1º ‐ Os curssos de graduaçção tecnológica, quando possíível, utilizarão a nomenclaturra existente noo Catálogo Nacional de Cursoss de
Tecnologia.
C
Nacioonal de Cursos de Tecnologia levará a autorrização específfica nos termoss da
§ 2º ‐ A inexistência de curso similar no Catálogo
legislação vigeente.
Artigo 3º ‐ Os cursos de graduação oferecidos poderão serr desenvolvidoss presencialmente, à distânciaa, ou com difere
entes combinaçções
destas formass, conforme seu
u Projeto Pedaggógico específicco.
§ 1º ‐ Em qualquer caso, o início dos cursos fica condicionaado às aprovaçõ
ões previstas na legislação perrtinente.
§ 2º ‐ Os curso
os a distância teerão prazos mín
nimos e máxim os de integralizzação iguais aoss cursos presennciais correspon
ndentes.
Artigo 4º ‐ Os cursos presencciais poderão se
er ministrados eem turno integral, matutino, vespertino,
v
ou nnoturno.
eterminação dee uma frequência mínima de 75% (setenta e cinco por ce
ento) às atividaades
§ 1º ‐ Nos cursos presenciais, haverá a de
acadêmicas.
ulares poderão ter diferentess naturezas e se
s desenvolverrem com períoodos letivos mensais, bimestrais,
§ 2º ‐ As ativvidades curricu
trimestrais, qu
uadrimestrais, semestrais
s
e an
nuais, conformee determinado no Projeto Pedagógico do currso.
§ 3º ‐ Será esstabelecido anu
ualmente pela Unidade de Ennsino Superior, ouvido o Comitê de Diretorees, um calendário escolar para os
cursos presenciais contendo todas as inform
mações necessáárias para a imp
plementação de
este regulamennto Artigo 5º ‐ As
A solicitações para
p
autorização dee funcionamen
nto, reconhecim
mento, renovaçção de reconhe
ecimento e as alterações
a
na m
matriz curricula
ar dos cursos seerão
feitas junto ao
o Conselho Estaadual de Educaçção do Estado dde São Paulo (C
CEE), nos termos da legislação vigente.
Parágrafo únicco – Os encaminhamentos de
e documentaçãoo, relatórios e demais demandas junto ao CCEE serão realizados pela Unid
dade
de Ensino Superior (CESU), attravés da Superrintendência doo Centro Paula Souza, conform
me determinaçãão desse órgão.
Centro Paula So
ouza contará co
om um Sistemaa Acadêmico qu
ue será a fonte
e oficial de todoos os dados refferentes aos cursos
Artigo 6º ‐ O C
ministrados, in
nclusive com reelação às suas atividades
a
curricculares, participação de docen
ntes e história eescolar dos alunos.
§ 1º ‐ O Sistem
ma Acadêmico, em constante aprimoramentto, será desenvolvido pelo pró
óprio Centro Paaula Souza sob a responsabilid
dade
de equipe permanente suborrdinada à Superintendência.
§ 2º ‐ Nos cursos oferecidos pelas Faculdad
des de Tecnologgia do Centro Paula
P
Souza, a supervisão
s
do SSistema Acadêm
mico será realizzada
n Escolas Téc nicas, pela Unid
dade de Ensino
o Médio e Técniico (CETEC).
pela Unidade de Ensino Supeerior (CESU) e, nas
Artigo 7º ‐ No
o Sistema Acad
dêmico das Faculdades de Teccnologia haverá um Catálogo de cursos de ggraduação, sen
ndo cada um deles
d
caracterizado,, obrigatoriameente, pelas informações a seguuir:
I ‐ Nome do cu
urso e eixo tecn
nológico a que pertence;
p
II ‐ Perfil profisssional correspondente;
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III ‐ Tempo mínimo e máximo
o para a integra
alização do cursso em cada turn
no de funcionam
mento;
IV ‐ FATECs qu
ue oferecem o curso
c
e, em cad
da uma, os atoss legais referenttes à sua autorização e reconhhecimento;
V ‐ Histórico da criação do cu
urso em cada FA
ATEC em que elle ocorre;
VI ‐ Lista das aatividades curricculares comunss necessárias paara a sua integrralização;
VII ‐ Lista das atividades currriculares especcíficas de cada Unidade de ensino, quando houver, sem eexceder o limite de 10% (dez por
cento) do totaal de atividades;
VIII ‐ Matriz Cu
urricular completa, contendo as atividades ccurriculares com
muns e as ativid
dades curriculaares específicas, distribuídas pelos
semestres de duração sugeridos para o cursso;
IX ‐ Sugestão d
de matrículas por
p período letivvo para a integ ralização do curso;
X ‐ Acesso ao ccatálogo de ativvidades curriculares de graduaação.
m por elas se in
§ 1º – As inforrmações previsttas nos diferenttes Incisos são de domínio público e acesso irrestrito a quem
nteressar.
§ 2º ‐ O Catálogo de Cursoss será publicad
do semestralmeente no Sistem
ma Acadêmico, após instruçãoo da Unidade de
d Ensino Supeerior
(CESU) e apro
ovação pelo Com
mitê de Diretores, e represenntará o docume
ento oficial parra que o aluno ingressante na
aquele semestre se
baseie para a integralização de
d seu curso.
postas de alteraação da matriz curricular, no qque se refere ao
a Inciso VI, dev
verão ter a aprrovação dos órggãos colegiados de
§ 3º ‐ As prop
todas as Unidaades que oferecem o curso, a partir de propoosta da(s) Coord
denadoria(s) de
esse curso.
§ 4º ‐ As propostas de alteração da matriz curricular, n o que se referre ao Inciso VII, deverão ter a aprovação da
d Congregação
o da
Unidade que o
oferece o curso
o, a partir de suggestão da Coorrdenadoria do respectivo
r
curso
o.
Artigo 8º ‐ O SSistema Acadêm
mico das Faculdades de Tecnollogia abrigará um
u Catálogo de
e Atividades Currriculares de Grraduação.
§ 1º ‐ Atividaades curricularees são as açõe
es formais que compõem a matriz
m
curricula
ar do curso e podem compreender disciplinas,
estágios, prátiicas laboratoriaais, iniciação científica e tecnoológica, visitas técnicas, traba
alho de graduaação, atividadess complementaares,
etc.
§ 2º ‐ Cada atividade curricular terá uma sigla compostaa de três letrass e três númerros, e um nomee significativo e claro para a sua
o.
caracterização
§ 3º ‐ As propostas de alteração das atividades curricularees já existentes e a proposição
o de novas ativiidades deverão
o ser encaminhaadas
erificará a sua aabrangência e as
a Unidades que
e serão afetadaas pela alteraçã
ão.
à Unidade de Ensino Superior (CESU) que ve
§ 4º ‐ No caso
o previsto no parágrafo
p
anterrior, a aprovaçãão final da alte
eração ou inclusão se dará noo Comitê de Dirretores de FATTECs,
após aprovaçãão dos órgãos colegiados
c
das Unidades
U
envollvidas.
Artigo 9º ‐ As aatividades curriculares têm a seguinte
s
natureeza formal:
I ‐ Disciplina: aatividade curriccular desenvolvvida sob a regêência de um docente, caracterrizada por um cconjunto de saberes de uma área
á
específica do cconhecimento; pode ter naturreza teórica, práática ou teórico
o‐prática;
II ‐ Estágio: é o ato educativvo escolar supe
ervisionado, de senvolvido no ambiente de trabalho, que vvisa à preparaçã
ão para o trabaalho
produtivo do eestudante e pode ser subdivid
dido em:
a. Estágio obriigatório: previstto no Projeto Pedagógico
P
do CCurso e parte in
ntegrante da ca
arga horária neccessária para a sua integralização;
b. Estágio nãão obrigatório: também prevvisto no Proje to Pedagógico
o do Curso, mas sem carga horária obrigatória para a sua
integralização tendo, portantto, caráter opcional para o aluuno;
III ‐ Práticas laboratoriais: atividades de rotiina em laboratóório de ensino ou
o de pesquisa da própria Uniidade ou de ou
utra Instituição, sob
a supervisão d
de um docente responsável da
a Unidade de orrigem;
IV ‐ Iniciação ccientífica e tecn
nológica: atividade orientada por docente, de
d natureza exttraclasse, para o desenvolvime
ento de projeto
o de
pesquisa cienttífico‐tecnológica individual ou
u em grupo;
V ‐ Visita Técnica: atividadee orientada porr docente, de natureza extraa classe, em local que contennha pessoas, equipamentos e/ou
e
ue possam conttribuir para a fo
ormação profisssional dos aluno
os;
instalações qu
VI ‐ Trabalho de Graduação (TG): atividade
e orientada porr docente, dese
envolvida pelo aluno, através de um trabalh
ho monográfico
o, de
uma pesquisaa bibliográfica, de uma pesqu
uisa científico‐ttecnológica, daa publicação de
e contribuiçõess na área ou da
d participação
o de
eventos com aapresentação de
d trabalho acad
dêmico, com caarga horária computada para a integralizaçãoo do curso;
VII ‐ Atividades complemen
ntares: grande gama de ativiidades acadêm
mico‐científico‐cculturais de reealização pelo aluno como parte
integrante ou não da carga horária
h
total do curso.
§ 1º ‐ As discip
plinas são minisstradas em aula
as com a duraçãão unitária de 50
5 (cinqüenta) minutos cada.
§ 2º ‐ As prátiicas laboratoriaais, visitas técnicas, estágios, ttrabalhos de co
onclusão de curso, atividadess complementares e outras, seerão
computadas eem horas.
Artigo 10 ‐ No catálogo de attividades curricu
ulares deverão constar as seguintes informaçções:
I ‐ Sigla da ativvidade, elaborada em função de
d sua área de conhecimento e outras inform
mações pertinenntes;
II ‐ Nome, quee possa retratarr de forma sucin
nta o seu conteeúdo;
III ‐ Vetores d
de caracterizaçãão, contendo o número de aaulas semanais subdividido em
m aulas teóricaas, práticas e autônomas
a
quaando
pertinente, o ttotal de aulas e a carga horária total da atividdade;
IV ‐ Objetivos, para o contextto da formação
o do aluno;
V ‐ Ementa expressando, de forma
f
sucinta, o seu conteúdoo;
VI ‐ Bibliografia básica recom
mendada para o seu desenvolvvimento.
§ 1º – As inforrmações previsttas nos diferenttes Incisos são de domínio público e acesso irrestrito a quem
m por elas se in
nteressar.
§ 2º – Uma attividade curricu
ular com mesm
mo nome deve tter a mesma sigla, mesmos vetores
v
e demaais características explicitadas nos
Incisos I a VI q
que se constitueem como a partte fixa ou invariiável da mesmaa.
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§ 3º ‐ O detalh
hamento do conteúdo program
mático a ser cu mprido, a bibliografia complementar, e as foormas de avalia
ação dos alunoss em
uma dada atividade curricular, constituem
m‐se na sua paarte variável e, portanto, são
o característicoss de uma dada Unidade em um
semestre espeecífico.
Artigo 11 – Caada disciplina deverá
d
contar com
c
um Plano dde Ensino, que
e será constituíd
do pelas inform
mações constan
ntes nos Incisoss do
artigo anteriorr, que formam a parte fixa da mesma, acresccidas das inform
mações variáveis, a saber:
I ‐ Conteúdo p
programático daa disciplina, com
m cronograma de seu desenvo
olvimento;
II ‐ Instrumenttos e critérios de
d avaliação;
III ‐ Forma de ccálculo da méd
dia;
IV ‐ Estratégias de recuperaçãão da aprendizagem;
V ‐ Bibliografiaa complementaar.
§ 1º – Os Planos de Ensino deeverão ser apro
ovados pelas Cooordenadorias de curso.
nos de Ensino devem
d
ser apre
esentados aos alunos matricu
ulados na ativid
dade curricularr corresponden
nte, por escrito
o, no
§ 2º ‐ Os Plan
primeiro enco
ontro previsto para
p
a mesma.
Artigo 12 – O desenvolvimen
nto lógico dos conteúdos quee formam a maatriz curricular de
d um dado cuurso é aquele sugerido para a sua
integralização.
var a certificaçõões intermediárias ou que pod
dem
§ 1º ‐ A integrralização do curso é feita através de itineráriios formativos que podem lev
referenciar um
ma parte do meesmo.
§ 2º ‐ Quando
o necessário, atividades curricculares poderãão exigir pré‐requisitos ou co‐‐requisitos, dessde que plenam
mente justificad
do e
com a autorizzação em todas as instâncias da Unidade e com a aprovaação final junto
o ao Conselho Estadual de Educação,
E
ouvid
da a
Unidade de En
nsino Superior (CESU).
(
§ 3º ‐ Atividad
des curricularess que demande
em uma maturiidade acadêmica por parte do
o aluno ou quee devam ser rea
alizadas a partir de
um percentuaal mínimo de integralização, poderão exigir eesse percentuall (X) como cond
dição para a maatrícula, utilizan
ndo um Percen
ntual
de Progressão
o (PP), nos term
mos definidos ne
este regulamennto (PP > X).
Artigo 13 – As atividades quee podem ser cumpridas pelos aalunos matriculados em um cu
urso poderão teer três caracterrísticas:
I ‐ Atividades curriculares ob
brigatórias – são aquelas que devem ser cum
mpridas pelo aluno para a inteegralização do curso em que está
matriculado;
II ‐ Atividadess curriculares optativas
o
– são
o grupamentos de atividades pré‐estabeleciidos ou não, dde onde o alun
no deverá esco
olher
algumas de seeu interesse, nu
uma quantidade
e estabelecida nno projeto pedagógico para a integralização de seu curso;
III ‐ Atividadees extra‐curricu
ulares – são as
a atividades rrealizadas pelo
o aluno para enriquecimento
e
o de sua form
mação escolar, em
componentes curriculares qu
ue não pertence
em à matriz do curso em que está matriculad
do.
om relação ao vínculo
v
à Instituição podem exxistir dois tipos de
d aluno:
Artigo 14 – Co
I ‐ Aluno regular, ou simplesm
mente aluno – está
e matriculaddo em um determinado curso;
ingressou na IInstituição através do processso seletivo vesttibular, alguma forma de transferência, ou ooutro mecanism
mo de ocupação
o de
vagas;
II ‐ Aluno especial – está matriculado em uma ou algum
mas disciplinas de um dado cu
urso e não perrtence à Institu
uição, mas é alluno
regular de outtra Instituição de
d ensino superrior ou já é form
mado em algum
m curso de graduação.
§ 1º ‐ Apenas os alunos reegulares são co
omputados noos indicadores de desempenh
ho dos cursos e unidades, exceto
e
quando
o for
explicitado.
§ 2º ‐ Para fiins de acompaanhamento de uma disciplinaa, todos os alu
unos matriculados têm que ccumprir as ativvidades proposstas,
inclusive no qu
ue diz respeito aos processos de avaliação dee rendimento.
§ 3º ‐ O aluno
o especial podeerá realizar um
m máximo de 110 aulas seman
nais num dado semestre e um
m máximo de 20%
2
das discipllinas
previstas num
m dado curso, ainda que em vários semestres..
§ 4º ‐ Na even
ntualidade de um
u aluno especcial ingressar nna Instituição co
omo aluno regular, poderá haaver aproveitam
mento dos estu
udos
anteriormentee realizados.
Artigo 15 ‐ Qu
uando de seu in
ngresso no Cen
ntro Paula Souzza, o aluno rece
eberá um Registro Acadêmicoo (RA), compossto de 13 dígito
os, a
saber:
I ‐ Ano de ingrresso – dois últimos dígitos do ano de ingressso;
II ‐ Semestre d
de ingresso – um
m dígito: 1 ou 2,
2 representanddo o 1º ou 2º se
emestre;
III ‐ Faculdadee em que ingreessou – dois dígitos, de 1 a n, corresponde
endo às Faculdades de Tecnoologia, em orde
em cronológicaa de
criação;
IV ‐ Curso dee ingresso – do
ois dígitos, de 1 a n, corresppondendo aos cursos oferecid
dos pelas Facuuldades de Teccnologia, confo
orme
listagem dispo
onibilizada no síítio da Instituição.
V ‐ Turno de in
ngresso – um dígito: 1 – matuttino, 2 – vesperrtino, 3 – noturrno, 4 – integral.
VI ‐ Seqüênciaa de realização da
d matrícula na
aquela Unidadee e turno – três dígitos.
§ 1º – Para cada novo ingressso haverá a edição do RA cor respondente, nos
n termos disp
postos nos Incissos do caput, cabendo ao sisteema
acadêmico o estabelecimentto de correspo
ondência entre os RAs, a fim de possibilitarr a recuperaçãoo do histórico escolar e todas as
ocorrências já vividas pelo aluno na Instituiçção.
§ 2º ‐ O aluno
o especial terá um
u registro aca
adêmico especíífico que será mantido
m
enquanto perdurar suua situação, ain
nda que em ou
utros
semestres, com
m os incisos I a VI atribuídos ao
a seu primeiroo ingresso, mas os dígitos 99 para cumprimennto do inciso IV.
Capítulo II
MATRÍCULAS E ASSUNTOS CO
ORRELATOS
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Artigo 16 ‐ O aluno das Faculdades de Teccnologia (FATECC) do Centro Paula
P
Souza não
o pode estar m
matriculado sim
multaneamentee em
outra instituiçção pública e grratuita de ensin
no superior, sejja ela municipal, estadual ou federal,
f
nem taampouco em du
uas FATECs ou dois
cursos distinto
os na mesma FA
ATEC.
§ 1º ‐ Por o
ocasião da matrícula inicial, o aluno devee assinar declaaração fornecid
da pela Secrettaria Acadêmicca onde constte o
cumprimento do previsto no caput.
§ 2º ‐ Caso vvenha a matriccular‐se em ou
utra instituiçãoo pública de ensino superior no decorrer ddo curso, o aluno deve soliccitar
imediatamentte à Secretaria Acadêmica
A
o ca
ancelamento dee sua matrícula.
§ 3º ‐ O aluno
o já matriculado
o em um curso
o de graduaçãoo de FATEC, ao realizar sua ma
atrícula em um
m novo curso, ainda que em outra
Unidade, estará automaticam
mente optando pelo novo cursso e Unidade.
§ 4º ‐ É vedada a matrícula em curso, modalidade de cursoo ou habilitação
o já concluídos.
Artigo 17 ‐ Paara fins de integgralização curricular, todos oss cursos semesstrais oferecido
os pelas FATECss terão um pra
azo mínimo de seis
semestres e u
um prazo máxim
mo igual a 1,5 vezes
v
(uma vezz e meia) mais um semestre do
d em relação aao prazo mínim
mo sugerido paara a
sua integralizaação.
§ 1º ‐ No Sisstema Acadêmico haverá um
ma matriz curriicular que corrresponde à sugestão da Insttituição para que
q o aluno po
ossa
integralizar seu curso no prazzo mínimo posssível.
§ 2º ‐ Serão cconsiderados “em fase” os alunos que tiverrem obtido aprrovação em todas as atividaddes curricularess dos semestrees já
cursados, segu
uindo integralm
mente a sugestã
ão da Instituiçãoo para a integraalização do curso.
§ 3º ‐ Alunos ““fora de fase” são
s aqueles que
e integralizarãoo seu curso em tempo
t
diferentte daquele sugeerido pela Instittuição.
§ 4º ‐ Poderão
o existir alunoss adiantados na
a integralizaçãoo curricular no caso de já terem realizado, tootal ou parcialm
mente, outro cu
urso
superior, obteendo aproveitam
mento de estud
dos das ativida des realizadas, exceto para cu
ursos novos, cuujas atividades só passam a exxistir
no semestre p
previsto na sugeestão para a sua
implantação. EEsses alunos seerão considerad
dos “em fase”.
§ 5º ‐ Um alun
no num determ
minado semestre poderá reverrter essa situaçãão matriculando‐se em discipllinas com turmas especiais ou
u em
outros turnos desde que hajaa vaga, voltando a ficar em fasse num semestre subsequente
e.
Artigo 18 ‐ A matrícula do aluno ingressante é feita auttomaticamente
e pelo Sistema Acadêmico, toomando como base o elenco
o de
disciplinas quee forma o primeeiro período do
o curso que rea lizará.
Parágrafo únicco – Caso haja justificativa,
j
a critério
c
da coorrdenadoria do curso,
c
o aluno poderá
p
alterar sua matrícula, conforme prazzos e
períodos fixad
dos no Calendárrio Escolar.
Artigo 19 – Um aluno ingresssante que já tiver cursado d isciplinas em curso superior, seja em algum
ma Unidade FAT
TEC, seja em outra
Instituição, será submetido im
mediatamente a processo de aaproveitamento de estudos, nos
n termos defiinidos por este regulamento.
Artigo 20 ‐ A m
matrícula em disciplinas
d
para os períodos suubsequentes é obrigatória e constará
c
de duaas etapas denttre as quais, um
ma é
obrigatória:
I ‐ Pré‐matrícu
ula
II ‐ Matrícula ffinal
§ 1º ‐ A pré‐m
matrícula ocorreerá durante a última
ú
semana dde aulas do período letivo antterior e terá poor finalidade ga
arantir as vagass em
atividades currriculares obrigaatórias a partir de um elenco dde prioridades, constantes no presente regullamento.
§ 2º ‐ A matríccula final será o resultado de todos os suces sos de solicitaçção realizados na
n pré‐matrículla, acrescidos de
d novas atividaades
curriculares co
om possibilidad
de de freqüência pelo aluno.
§ 3º ‐ Estará d
disponível no Sistema Acadêmico a sugestão de atividades curriculares
c
a serem cumpridaas pelos alunos que estiverem
m em
fase.
§ 4º ‐ É de ressponsabilidadee das coordenadorias de cursoo a orientação coletiva e indiv
vidual para a reealização das matrículas,
m
visaando
otimizar o tem
mpo de integralização dos alun
nos.
Artigo 21 ‐ O aluno que não
o efetuar sua pré‐matrícula
p
n o prazo regular previsto pelo
o Calendário Esscolar poderá realizar
r
a matríícula
final, também em data estab
belecida no cale
endário escolar,, não se assegurando, porém, o direito à vagaa em qualquer disciplina/turm
ma.
pré‐matrícula e a matrícula fin
nal serão realizzadas por comp
putador, através do Sistema AAcadêmico e, evventuais ajustes da
Artigo 22 ‐ A p
matrícula final poderão ser feeitos junto à Se
ecretaria Acadêêmica.
Parágrafo únicco – Quando acionada
a
a Secrretaria Acadêm
mica, a matrículla final poderá ser feita por pprocurador mediante autorizaação
escrita e assinada pelo aluno
o interessado.
Artigo 23 ‐ O aaluno que, por qualquer
q
motivvo, não efetuar sua pré‐matríccula ou matrícula final em peloo menos uma atividade curricu
ular,
terá trancameento automáticco de sua mattrícula naquelee semestre letivo na Unidade
e em que estuuda, desde que
e ainda não teenha
usufruído os d
dois trancamenttos previstos ne
este regulamennto.
§ 1º – O Sisteema Acadêmico enviará men
nsagem ao alunno com trancamento automá
ático para que o mesmo declare interesse pela
manutenção d
de sua vaga, por escrito, ao lon
ngo dos dois prrimeiros meses do período letiivo em que tevee o trancamentto.
§ 2º ‐ O não cu
umprimento do
o disposto no § 1º implicará em
m cancelamentto automático da
d vaga na Instiituição.
§ 3º ‐ É possível um segundo trancamento automático,
a
nass mesmas cond
dições estabeleccidas no caput e parágrafos an
nteriores.
Artigo 24 – Só
ó será permitid
da a matrícula em disciplinas com horários coincidentes,
c
mesmo
m
que a ssuperposição se
eja parcial, parra as
turmas especiais definidas neeste regulamen
nto.
Artigo 25 – Oss órgãos colegiados máximos das Unidades, por sugestão das
d coordenadorias de curso,, poderão autorizar a aberturaa de
turmas especiais de disciplinaas que tenham tido alunos repprovados por nota, mas não por frequência.
do em trabalhos ou
§ 1º ‐ Só podeerão ser autorizadas turmas esspeciais em discciplinas cujo sisstema de aferição do aprendizzado seja calcad
avaliações reaalizados individu
ualmente e em número não suuperior a três ao
a longo do sem
mestre.
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§ 2º ‐ A criação de turmas esspeciais poderá ser proposta aaté o segundo mês
m do semestrre anterior à suua implantação,, possibilitando
o sua
disponibilizaçãão no Sistema Acadêmico
A
da Instituição.
§ 3º ‐ As turmas especiais são
o assim denominadas para finns de matrícula do aluno, mas terão o mesmoo docente respo
onsável pela turma
regular correspondente que abrigará as ativvidades de aval iação propostas.
q o aluno essteja
§ 4º ‐ A matrrícula em turma especial poderá ter superpposição de horáários com outra(s) disciplina(ss) regular(es) que
matriculado, cconforme previsto no artigo an
nterior.
Artigo 26 ‐ O aaluno poderá se matricular em
m disciplinas exxtracurricularess ao seu Curso, no momento dda matrícula fin
nal, desde que seja
autorizado pela Coordenadoria do Curso qu
ue oferece a dissciplina.
§ 1º ‐ As disciplinas extracurrriculares constarão do históriico escolar do aluno
a
e entrarã
ão no cômputoo de seu desem
mpenho acadêm
mico,
mas não serão
o computadas para
p
fins de inte
egralização de sseu curso.
§ 2º ‐ Caso o aluno seja aprovado parra ingresso em
m curso cuja disciplina extracurricular já realizada seja
a obrigatória, terá
n
curso.
automaticameente computada a atividade para fins de inteegralização do novo
§ 3º ‐ A carga horária total em disciplinas exxtracurricularess que um aluno
o será autorizad
do a cursar nãoo poderá excede
er a 20% (vinte por
mero de horas do
d curso em que estas disciplinnas se configuram como obrig
gatórias.
cento) do núm
Artigo 27 – No
os cursos em que há atividade
e de estágio obbrigatório, os alunos deverão realizá‐lo nos ssemestres suge
eridos, ficando‐‐lhes
vetada, nessess semestres, a realização
r
do estágio não obriigatório.
Parágrafo únicco – só serão au
utorizadas matrículas em estáágio obrigatório
o após o prazo mínimo
m
de integgralização para
a os alunos que não
tiverem realizaado nenhum tip
po de estágio até aquela data .
Seção I
mento de matrícculas
Do processam
Artigo 28 ‐ A cada período letivo regular as Coordenad orias de Curso
o deverão proccurar oferecer um número de vagas para cada
c
disciplina sob sua responsabilidade consid
derando os aluunos aptos a cursá‐la como obrigatória
o
e eexcetuando aqueles que esteejam
adiantados em
m relação à posição desta disciiplina na matrizz curricular do respectivo
r
curso.
Artigo 29 ‐ Para efeito de preeenchimento de
d vagas, as sol icitações de maatrícula em um
ma disciplina/turrma, são classificadas segundo as
prioridades deefinidas abaixo,, em ordem deccrescente, conssiderando‐se a sugestão
s
do catálogo de cursoos como referência:
I ‐ Aluno em faase, que ingresssou no mesmo turno e curso eem que a ativid
dade curricular é oferecida;
II ‐ Aluno fora de fase, atrasaado na sua integgralização na diisciplina pleiteaada, que ingressou no mesmo turno e curso em
e que a ativid
dade
curricular é offerecida;
III ‐ Aluno forra de fase, atraasado na sua integralização
i
nna disciplina pleiteada, que ingressou
i
em ooutro turno do
o mesmo curso
o do
oferecimento da atividade cu
urricular;
a integralizaçãoo, que ingresso
ou no mesmo turno e curso em que a ativvidade curricular é
IV ‐ Aluno forra de fase, adiantado em sua
oferecida;
V ‐ Aluno em ffase, que ingresssou em outro turno
t
do mesm
mo curso do ofe
erecimento da atividade
a
curriccular;
VI ‐ Aluno foraa de fase, adian
ntado em sua in
ntegralização, q ue ingressou em outro turno do mesmo cursso do oferecime
ento da atividade;
VII ‐ Aluno fora de fase, adian
ntado em sua in
ntegralização, qque pretende cursar a disciplin
na como extraccurricular;
VIII ‐ Aluno em
m fase que pretende cursar a disciplina
d
comoo extracurricular.
IX ‐ Aluno regu
ular não contem
mplado nos iten
ns anteriores.
§ 1º ‐ O alu
uno adiantado será considerado “em fasee” para as matrículas
m
em atividades currriculares previistas no semeestre
correspondente à sugestão de
d seu curso.
e nos Incisos doo caput são ord
denadas em ord
dem decrescennte de Percentu
ual de Rendimeento
§ 2º ‐ As soliccitações de messma prioridade
Padronizado (PRP) do aluno solicitante,
s
conforme definidoo no presente re
egulamento.
d Rendimento
o Padronizado dde um aluno (P
PRP) como send
do a diferença ddo Percentual de Rendimento
o do
§ 3º ‐ Define‐sse Percentual de
aluno (PR) e o Percentual dee Rendimento Médio de sua turma (PRM) dividida
d
pelo Desvio
D
Padrão ddo Percentual de Rendimento
o da
turma (DP): PR
RP = (PR ‐ PRM)) / DP.
§ 4º ‐ O Percentual de Rendim
mento Padronizzado (PRP) iniciial para os ingre
essantes é definido como zeroo.
§ 5º ‐ O número de vagas de uma dada disciplina/turma deeverá atender, obrigatoriamen
nte, as prioridaades I e II.
Artigo 30 – O tamanho de um
ma turma será definido anteriiormente à pré
é‐matrícula de uma
u dada atividdade curricularr e levará em co
onta
o tipo de disciplina, a garantiia da qualidade em função do atendimento do
d professor e o espaço físico ddisponível
na Unidade.
§ 1º ‐ No casso da necessid
dade de abertu
ura de duas tuurmas em deccorrência da exxistência de al unos aptos, ass matrículas seerão
inicialmente ccolocadas em ordem
o
decresce
ente de priorid ade e, em seguida, as turmass serão preencchidas com a co
olocação altern
nada
dos matriculad
dos de modo que uma turma fique
f
com todoos os classificad
dos com número
os ímpares e a outra, com os números
n
pares.
§ 2º ‐ Poderá ser proposta a abertura de uma nova turm
ma de uma dad
da atividade cu
urricular que veenha a atender alunos de ou
utras
prioridades, a partir de sugeestão da coord
denadoria do ccurso e direção
o da unidade e autorização ppela superinten
ndência a partir de
nstanciado da Unidade
U
de Ensiino Superior (C ESU).
parecer circun
Artigo 31 ‐ Após o processam
mento das pré‐m
matrículas, o Siistema Acadêm
mico disponibilizzará às Unidadees de Ensino um
m relatório finaal da
demanda, a fim de que sejam
s
tomadas providênciass em relação à adequação das vagas innicialmente ofe
erecidas em cada
c
disciplina/turm
ma.
Parágrafo únicco – Após as prrovidências, o re
esultado final ddas pré‐matrícu
ulas será dispon
nibilizado para cconhecimento dos interessados e
feita uma listaa final de disciplinas e vagas disponíveis, paraa eventuais inte
eresses durante
e a matrícula finnal.
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Artigo 32 – Ass vagas existenttes na matrícula final serão p reenchidas com
m a utilização dos
d mesmos criitérios utilizado
os na pré‐matríícula
e, portanto, o aluno só teerá conhecime
ento pleno dee seu aceite a partir de dissponibilizarão no sistema acadêmico, apó
ós o
processamentto final de todas as solicitações, em data anteerior ao início do
d semestre letivo.
Artigo 33 – Durante a primeeira semana de
e aulas, em datta estabelecidaa no Calendário
o Escolar, podeerá haver altera
ação de matrícculas
dação de horárrios ou para o preenchimento de vagas eventtualmente ociosas em disciplinnas/turmas oferecidas.
para a acomod
§ 1º ‐ Entendee‐se por alteraçção de matrícula a inclusão o u supressão de
e disciplinas e/o
ou a mudança dde turma em disciplina
d
em qu
ue o
aluno já estejaa matriculado.
§ 2º ‐ Um dia após o encerraamento da alte
eração de matrrículas, haverá a matrícula de alunos especiaais nas disciplin
nas em que hou
uver
vaga.
Seção II
Da Desistênciaa de Matrícula em
e Atividades Curriculares
C
Artigo 34 ‐ Até o cumprimen
nto de metade da carga horá ria da atividade
e curricular, o aluno poderá ssolicitar sua desistência, evitaando
que um rendim
mento escolar aquém
a
do dese
ejado o prejudiqque em futurass solicitações.
§ 1º ‐ É permittida a desistênccia de matrícula
a em uma mesm
ma atividade cu
urricular uma única vez.
§ 2º ‐ A desisstência de mattrícula em toda
as as atividadees curriculares em que o aluno estiver mattriculado será considerada co
omo
trancamento d
de matrícula e só
s será possível se o aluno ainnda tiver direito
o a trancamento
os.
§ 3º ‐ A desisttência de matríícula em qualqu
uer atividade nnão confere ao aluno o direito
o de matricularr‐se em outra, no
n mesmo perííodo
letivo.
Seção III
nto de Matrículla
Do Trancamen
Artigo 35 ‐ O aluno que ingrressou na FATE
EC tem direito, mediante soliccitação, a 2 (do
ois) trancamenttos de matrícula consecutivoss ou
não.
§ 1º ‐ Cada traancamento de matrícula
m
terá a duração de um
m período letivvo regular.
§ 2º ‐ A solicitação do tranccamento de ma
atrícula poderáá ser feita a partir do início da pré‐matrículaa e até o transscurso de 2/3 (dois
terços) de um dado período letivo.
§ 3º ‐ Durante a vigência do
o trancamento
o o aluno não ppoderá cursar nenhuma disciplina de graduuação em qualq
quer Faculdadee do
Centro Paula SSouza.
§ 4º ‐ É vedado ao aluno o traancamento de matrícula no peeríodo letivo de
e seu ingresso no
n curso que reealiza.
Seção IV
Do Cancelameento de Matrícu
ula
Artigo 36 ‐ Serrá cancelada a matrícula
m
quando:
I ‐ Constatadaa a ausência in
njustificada do aluno ingressa nte por concurso vestibular em
e todas as auulas das 2 prim
meiras semanass do
primeiro perío
odo letivo regullar corresponde
ente ao semesttre de ingresso;;
II ‐ O aluno ingressante não obtiver aprovação em nenhu ma das atividades curriculares em que está matriculado no
o primeiro perííodo
letivo regular correspondente ao seu ingressso, não compuutados aproveitamentos de esttudos eventual mente concediidos;
III ‐ O aluno, após 6 (seis) sem
mestres de matrícula regular nnão tiver obtido
o um Percentua
al de Progressãoo superior a 33%;
IV ‐ O aluno não concluir seu
u curso de graduação no prazoo máximo fixad
do para a sua in
ntegralização, nnão computado
os os trancamen
ntos
de matrícula;
V ‐ O aluno solicitar o cancelaamento por esccrito;
ulamento;
VI ‐ O aluno nãão confirmar o trancamento automático prevvisto neste regu
VII ‐ O aluno fo
or enquadrado em situação de
e trancamento,, não tendo maais direito a nen
nhum trancameento;
VIII ‐ A FATEC tomar conhecim
mento de que o aluno está maatriculado em outra
o
instituição
o pública de ennsino superior;
or condenado à pena de expulssão em processso disciplinar.
IX ‐ O aluno fo
Capítulo III
O ESCOLAR
AVALIAÇÃO DO
O RENDIMENTO
Artigo 37 ‐ A aavaliação do ren
ndimento escolar é realizada aatravés dos trab
balhos previstos em cada ativiidade curricular do curso.
§ 1º ‐ Os trabaalhos realizado
os em cada atividade curriculaar podem ser uttilizados para a verificação daa aprendizagem
m e serem divididos
em diferentes instrumentos, como avaliações escritas, oraais, exercícios, relatórios,
r
proje
etos, revisões, aartigos,
desenvolvimento de softwares, filmes, etc.
§ 2º ‐ Para a verificação da aprendizagem numa dada attividade curricu
ular serão obrig
gatórias, no míínimo, duas notas para compor a
média final.
§ 3º ‐ Os critérrios de avaliaçãão compreende
em os parâmetrros que norteiam o professor na aferição da aaprendizagem e podem englo
obar,
dentre outros: domínio da lííngua culta, clareza de raciocíínio, exatidão da
d resposta, entrega no prazoo estipulado, au
usência de rasu
uras,
domínio de termos técnicos, utilização corre
eta de simbologgia, etc.
mas de verificaçção da aprendizagem são estaabelecidas pelo
o Professor responsável pela atividade curricular, devendo
o ser
§ 4º ‐ As form
aprovadas pela respectiva Co
oordenadoria de Curso, no Plaano de Ensino e divulgadas no início de cada pperíodo letivo.
Artigo 38 ‐ A aavaliação do ren
ndimento é exp
pressa por meioo de notas de 0 (zero) a 10 (de
ez), computadass até a primeira
a casa decimal.
Artigo 39 ‐ São
o condições de aprovação num
ma dada atividaade curricular:
I ‐ Obter média final igual ou superior a 6,0 (seis);
ncia mínima dee 75% (setenta e cinco por cennto) nas atividad
des programadas.
II ‐ Ter frequên
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§ 1º ‐ As Uniidades poderão estabelecer, através de suuas Congregaçõ
ões, exames ge
erais realizadoss através de uma
u
avaliação que
contemple tod
dos os conteúd
dos abordados na atividade ccurricular, realizados em data anterior à maatrícula final, a fim de possibiilitar
que uma even
ntual aprovação
o possa gerar matrícula
m
em ati vidades curricu
ulares subseque
entes.
§ 2º ‐ Só podeerão realizar oss exames previstos no parágraafo anterior oss alunos que esstiverem reprovvados por nota
a na atividade, mas
que tiverem cumprido o disp
posto no Inciso II do caput.
Artigo 40 ‐ Ass médias finais e a frequência
a dos alunos seerão divulgadas antes da matrícula final, seeguindo o dispo
osto no calend
dário
escolar, de mo
odo a possibilitaar que o aluno possa program
mar seu período letivo subsequ
uente.
§ 1º – Eventuaais modificaçõees de médias ou
o freqüência feeitas após o lan
nçamento no sistema acadêm
mico deverão se
er feitas através de
solicitação por escrito do Pro
ofessor responsável pela discciplina à Coorde
enadoria do Cu
urso, até o finaal da segunda semana do perííodo
letivo subsequ
uente.
§ 2º ‐ A partir da terceira sem
mana de aulas, as notas lançaadas no sistemaa acadêmico são consideradass definitivas, sem possibilidadee de
mprovada a exisstência de equív
ívoco, apurado através de Com
missão de Sindi cância especiallmente aberta pela
mudanças, excceto se for com
direção da Unidade para essee fim.
direito do aluno
o solicitar a revisão da nota dee atividades esccritas ou docum
mentais em quee julgue ter havvido algum engaano,
Artigo 41 ‐ É d
sendo da competência do Pro
ofessor responsável pela disciiplina a sua exe
ecução.
§ 1º ‐ A solicittação de revisão
o deverá ser fe
eita na Secretarria Acadêmica da
d Unidade, por escrito, até 5 (cinco) dias ap
pós a divulgação
o da
nota, tendo o docente, igual período para a sua execução.
§ 2º ‐ Verificaada a nova corrreção e não havendo concorrdância quanto
o ao valor da nota,
n
o aluno ppoderá encaminhar documento à
Coordenadoriaa do Curso com
m exposição de motivos, solicittando revisão por
p outros doce
entes da área daa disciplina.
§ 3º ‐ O julgam
mento da solicitação prevista no parágrafo aanterior será de
e responsabilida
ade do Coordennador, que pod
de deferir o ped
dido
indicando doccente para a reaalização da novva revisão, ou iindeferi‐lo, enccaminhando sua
a decisão para ciência do inte
eressado e arquivo
na Secretaria A
Acadêmica.
§ 4º ‐ Caso sejja julgado abussivo, por parte da coordenadooria do curso, a solicitação do aluno poderá gerar repreenssão, nos termos do
Regimento das FATECs.
Artigo 42 – O aluno repro
ovado numa da
ada atividade curricular devverá cursá‐la, obrigatoriamen
o
nte, em um dos dois semesstres
subsequentes à sua reprovaçção.
§ 1º ‐ O alun
no poderá se matricular,
m
no semestre seguuinte à reprovaação, em turma especial para
ra a realização das atividadess de
avaliação, mass sem a obrigattoriedade de frrequência, já gaarantida no sem
mestre anterior, nas disciplinaas em que essa
as turmas especciais
forem oferecid
das.
§ 2º ‐ Caso o aaluno não obtenha aprovação na turma espeecial em que se matricular noss termos do parrágrafo anterior, será matriculado
novamente naa disciplina, com
m obrigatorieda
ade de frequên cia, no semestrre subsequente
e.
§ 3º ‐ É forteemente incentivvado ao aluno reprovado em
m alguma ativid
dade curricular realizá‐la em turno diferente daquele em que
ingressou, aum
mentando assim
m a sua possibillidade de retornnar à situação “em
“
fase” no se
eu curso.
§ 4º ‐ Uma reeprovação do aluno
a
que estivver cursando ddisciplina nos te
ermos previsto
os nos §§ 2º e 3º levará à matrícula na mesma
disciplina no ssemestre subseequente, mas com a obrigatorriedade de man
nter vago o me
esmo número dde horas da dissciplina, de mod
do a
possibilitar o eestudo da mesm
ma ao longo do
o semestre.
Seção I
Abono de faltaas
Artigo 43 ‐ Não há abono de faltas, exceto nos
n seguintes caasos:
o para cumprim
mento de serviços obrigatórioss por lei;
I ‐ Convocação
II ‐ Exercício dee representação estudantil em
m órgãos colegiiados, nos horários em que esttes se reúnem;
III ‐ Falecimento de cônjuge, filho, pais ou padrastos e irmããos, 3 (três) diaas;
nto de avós, soggros e cunhadoss, 2 (dois) dias.
IV ‐ Falecimen
uer dos casos prrevistos, deveráá haver compro
ovação mediantte apresentaçãoo, na secretaria
a acadêmica e num
n
Parágrafo únicco – Em qualqu
prazo de até 15 (quinze) dias após a oco
orrência, de um
ma cópia de documentação
d
correspondentte: convocaçõe
es, declaraçõess ou
atestados, con
nforme o caso.
Seção II
Regime de Exeercícios Domiciliares
Artigo 44 ‐ Sãão considerado
os merecedoress de tratamentto excepcional os alunos em condição de inncapacidade físsica temporáriaa de
frequência às aulas, mas com
m conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias ao prrosseguimento dos estudos e que
se enquadrem
m nos seguintes casos:
I ‐ Alunas gesstantes, a partir do 8º (oitavo
o) mês de gest ação, por um período de 90 (noventa) diass ou, em casoss excepcionais com
c
comprovação médica, por peeríodo superior;
ongênitas ou adquiridas, infeccções, traumatismos ou outras condições móórbidas, desde que se constitu
uam
II ‐ Portadoress de afecções co
em ocorrênciaa isolada.
Artigo 45 ‐ Os alunos mereceedores de trata
amento excepciional, temporariamente impossibilitados de frequência ma
as em condições de
aprendizagem
m, poderão compensar suas ausências às ativiidades presenciais solicitando o regime de exxercícios domicciliares.
Artigo 46 ‐ São
o condições parra que o aluno seja submetidoo ao regime de exercícios domiciliares:
I ‐ Requerimeento protocolaado junto à Se
ecretaria Acad êmica dirigido ao Diretor da Unidade sol icitando o reggime de exercíícios
domiciliares, n
no prazo máxim
mo de cinco diass úteis contadoos a partir da daata do afastame
ento;
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II ‐ Laudo méd
dico contendo assinatura
a
e nº do CRM, períoodo do afastam
mento não inferior a 15 (quinzee) dias, especificação da natureza
do impedimen
nto e informaçõ
ões de que as condições inte lectuais e emo
ocionais necessárias para o deesenvolvimento
o das atividades de
estudo estão p
preservadas;
III ‐ Existência de compatibilidade entre a natureza
n
das diisciplinas envolvidas e a aplicação do regimee, a critério da Coordenadoriaa do
dades de nature
eza eminentem ente prática, esstágios, práticas laboratoriais etc;
Curso, sendo eexcluídas ativid
IV ‐ Duração q
que não ultrapaasse um máximo admissível, e m cada caso, para
p
a continuid
dade do processso de aprendizagem, a critério
o da
Coordenadoriaa do Curso;
V ‐ Aprovação
o do pedido pello Diretor da Unidade, após pparecer favorável da Coordena
adoria do Cursoo, ouvido o pro
ofessor responsável
pelas disciplinas envolvidas.
Artigo 47 – O acompanham
mento das ativvidades do reggime de exercíícios domiciliarres será feito pelo professorr responsável pela
disciplina e to
odos os processsos de avaliação
o deverão ser eequivalentes àq
queles aplicado
os aos demais aalunos matriculados na atividaade,
seja no grau de dificuldade, seja
s no conteúd
do abrangido.
Artigo 48 ‐ É d
de responsabilid
dade do aluno manter‐se
m
em ccontato com oss professores para o cumprimeento das tarefa
as estabelecidas no
regime de exeercícios domiciliiares.
Artigo 49 – Im
mpedimentos não
n contemplad
dos no Regime de Exercícios Domiciliares po
or não atenderrem às disposiçções estabelecidas,
serão computaados como faltas.
Seção III
Aproveitamen
nto de Estudos
Artigo 50 ‐ O aproveitamentto de estudos é decorrente dda equivalênciaa entre disciplin
nas cursadas eem Instituição de
d Ensino Supeerior
credenciada na forma da Lei..
d disciplina deve ser solicitaada pelo aluno
o junto à Secretaria Acadêm
mica da Faculda
ade no ato de sua
Artigo 51 ‐ A equivalência de
matrícula iniciial e será objeto
o de parecer co
onclusivo da Co ordenadoria do
o respectivo curso.
§ 1º – A equivalência em discciplinas idêntica
as e já cumprid as em outros cursos do Centro
o Paula Souza sserá automática
a.
adas por qualq uer das maneirras previstas no
o presente reguulamento, levarrão o interessad
do a
§ 2º ‐ As soliciitações de equivalência aprova
s percentual de progressão (PP) no curso.
aumentar imeediatamente o seu
§ 3º ‐ Um alun
no cujo percentual de progresssão for igual oou superior àqu
uele dos concluintes em fase ddo 1º semestre
e do curso, passará
imediatamentte a semestres posteriores e liberará sua vaaga para um in
ngressante, con
nvocado nos teermos previsto
os pela Portariaa do
processo selettivo Vestibular.
§ 4º ‐ Serão aceitas solicitações de equivalência posteriorres ao primeiro
o semestre do curso
c
quando o aluno demon
nstrar que curso
ou a
disciplina em o
outra Instituiçãão de Ensino Su
uperior após se u ingresso, ou quando alguma
a alteração na matriz curricula
ar seja feita no seu
curso.
§ 5º ‐ Para cursos novos num
ma dada Unidad
de, só serão cooncedidas equivvalências em attividades curricculares à medid
da que estas fo
orem
sendo implanttadas, não send
do possível a inttegralização anntecipada dos mesmos.
m
Artigo 52 ‐ A eequivalência entre disciplinas pode
p
ser conceedida desde que
e haja similitude entre os seuss programas e compatibilidade
c
e de
cargas horáriaas, superiores a 70% (setenta por
p cento).
§ 1º ‐ Excepcionalmente, qu
uando houver similitude de prrogramas, mas uma compatib
bilidade de cargga horária entrre cinqüenta (5
50) e
setenta (70) p
por cento, podeerá ser concedida equivalênccia após a realizzação, pelo alu
uno, de um exaame específico de avaliação, cujo
desempenho d
deverá ser iguaal ou superior a 6,0 (seis), num
ma escala de 0 (zzero) a 10 (dez)).
§ 2º ‐ O exam
me de avaliação
o na disciplina cuja equivalênccia é pretendid
da é realizado em data estabeelecida pela Un
nidade, contidaa no
mesmo semesstre em que a solicitação for re
ealizada, devenndo a Secretariaa Acadêmica da
ar ciência ao intteressado, por escrito.
§ 3º ‐ Mesmo
o quando o núm
mero de horas da disciplina ooriginal for igual ou superior a 70% (setentaa por cento) da carga horáriaa da
disciplina prettendida, a Coordenadoria do Curso
C
poderá exxigir a realizaçãão de exame específico de ava liação.
§ 4º ‐ Em nenh
huma hipótesee será concedida equivalência quando o núm
mero de horas cursadas for infeerior a 50% (cin
nqüenta por cento)
da carga horáária da disciplin
na pretendida, ainda que houuver total similitude de progrramas e, nestee caso, o aluno estará obrigad
do a
cursá‐la.
Seção IV
Exame de Profficiência
Artigo 53 – A pedido das coo
ordenadorias de curso, as Uniidades de Ensin
no poderão apllicar exame de proficiência de
estinado a verifficar
se o aluno já possui os conh
hecimentos que
e permitem disspensá‐lo de cu
ursar disciplinas obrigatórias ou optativas do Currículo de seu
curso de gradu
uação.
§ 1º ‐ A relaçãão das disciplin
nas, datas e tipos de avaliaçãoo a serem apliccados nos exam
mes de proficiê ncia deverão constar do mateerial
distribuído aos alunos por occasião da matríccula.
o aprovado em exame de profficiência terá a disciplina regisstrada em seu Histórico Escolaar, com código
o específico, sen
ndo‐
§ 2º ‐ O aluno
lhe atribuída a carga horária correspondentte, para fins de integralização.
Artigo 54 ‐ O aluno poderá se submeter ao exame de prroficiência, ape
enas uma vez em
e cada discipplina, nos perío
odos previstos pelo
p
Calendário Esccolar.
Parágrafo úniico ‐ Poderá ser
s autorizado um novo exaame de proficiência para disciplinas de línngua estrangeirra quando hou
uver
comprovação de experiência significativa de
e aprendizagem
m da língua em questão, poste
erior à realizaçãão do primeiro exame.
e
Artigo 55 ‐ Unidades próximaas até 50 (cinqu
uenta) km podeerão realizar conjuntamente os exames de prroficiência num
ma dada disciplin
na.
mações sobre local e data doo exame deve
erão constar do
o material ent regue aos alun
nos durante a sua
Parágrafo único – As inform
matrícula naquele semestre.
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Artigo 56 ‐ Exaames de proficiiência cujos ressultados sejam divulgados em data anterior à matrícula do estudante, pod
derão ser utilizaados
para fins de diispensa da disciplina e de matrícula em outraa disciplina no horário
h
liberado
o.
Seção V
Integralização de Curso
Quando todas as
a atividades cu
urriculares prevvistas para um
m dado curso esstiverem integrralizadas, o alu
uno terá direito
o ao
Artigo 57 – Q
diploma correspondente.
e integralização o aluno que eexceder o prazo
o máximo prevvisto
Parágrafo únicco ‐ Estará auttomaticamente excluído da poossibilidade de
para a conclussão de seu curso.
Artigo 58 – Qu
uando forem feeitas alteraçõess na matriz currricular que leve
em à extinção de
d uma discipliina do currículo
o do curso, o alluno
deverá se mattricular na(s) dissciplina(s) a ela
a equivalente(s)).
Parágrafo únicco ‐ Não haven
ndo disciplina(s) equivalente(ss), o aluno deve
erá compensar a carga horáriaa corresponden
nte com disciplinas
extracurriculares.
Artigo 59 – Qu
uando o aluno tiver concluído
o seu curso, lhee será fornecido
o, imediatamen
nte, um Certificcado de Conclusão e um Histó
órico
Escolar.
n
do RG
G ou
§ 1º ‐ No Ceertificado de Conclusão consttará o nome ddo concluinte, sua data de nascimento, naacionalidade, número
documento co
orrespondente, o curso conclu
uído e a data dee conclusão.
§ 2º ‐ Após a ccolação de grau
u, o Certificado de Conclusão inncluirá a mençãão de que o dip
ploma está em pprocessamento
o para registro.
Artigo 60 – O diploma seráá emitido pela
a Unidade de Ensino Superio
or (CESU) a pa
artir de inform
mações de cada
a Unidade, e será
encaminhado para Registro na
n forma da Leii, em modelo approvado pelo Conselho
C
Delibe
erativo da Instittuição.
onstar o nome da
d Unidade em
m que o curso foi realizado, no
ome do concluiinte, nacionalid
dade, naturalidaade.
§ 1º ‐ No Diploma deverá co
mero do RG ou documento
d
corrrespondente, o curso concluído e a data de conclusão.
sua data de naascimento, núm
§ 2º ‐ No verso do Diploma constará
c
o nom
me do curso com
m os atos legaiss de Reconhecimento, a Unidaade em que o curso
c
foi realizaado,
egistro do diplo
oma.
data da colaçãão de grau e dados referentes ao controle dee expedição e re
§ 3º ‐ Haverá a expedição de um Diploma pa
ara cada curso concluído.
§ 4º ‐ Para mo
odalidades ou habilitação
h
de um dado curso, quando existen
ntes, será feita apostila, no meesmo diploma.
Artigo 61 – O d
diploma será emitido gratuitamente em pap el de alta gram
matura, para tod
dos os alunos quue colaram grau.
Parágrafo únicco – O aluno teerá direito a op
ptar por um m odelo especial de diploma, desde que o façça até o final do primeiro mêss do
último semesttre em que pod
derá integralizarr o currículo dee seu curso e efetue o pagamento da taxa corrrespondente.
Artigo 62 – A colação de grau
g
será realizada durante uma Reunião Extraordinária
a da Congregaação da Unidade, especialmeente
convocada para esse fim.
e grau os alunoos que tiverem
m integralizado totalmente seuu curso, em da
ata anterior àquela
§ 1º ‐ Só poderão participarr da colação de
prevista para a solenidade, não sendo admitida participaçãão condicional ou de outra natureza.
§ 2º ‐ Em funçção do juramento para a outorrga do grau, a ccolação de grau será presencia
al e feita pelo p róprio formand
do.
§ 3º ‐ Em casos excepcionaais, pela impossibilidade de comparecimen
nto do formando, a colação poderá ser re
ealizada na Sesssão
Ordinária subssequente da Co
ongregação, pro
ocedendo‐se o jjuramento paraa a outorga do grau acadêmicco.
§ 4º ‐ Na impo
ossibilidade de atendimento dos
d parágrafos 2º e 3º, o form
mando deverá providenciar prrocuração regisstrada em cartó
ório,
com finalidadee específica de representação
o para o ato de colação de graau do curso realizado, onde coonste o jurame
ento a ser realizzado
para a outorgaa de grau.
§ 5º ‐ Nas Unid
dades em implaantação, a colação será realizaada durante Re
eunião Extraordinária da sua Co
Comissão de Implantação.
Capítulo IV
PREENCHIMEN
NTO DE VAGAS E OTIMIZAÇÃO
O DA FORMAÇÃ
ÃO
Artigo 63 ‐ As Faculdades de tecnologia do Centro Paula Soouza oferecerãão programas visando a otimizzação da formação de seus alu
unos
e para:
e a excelência de seus cursoss, com destaque
I ‐ Atividades ccurriculares de reforço e nivelamento;
II ‐ Atividades de apoio didático à docência;
III ‐ Intercâmb
bios e convênioss com outras In
nstituições de E nsino Superior;;
IV ‐ Intercâmb
bios e convênioss com o setor produtivo.
p
Parágrafo únicco – outras form
mas de otimiza
ação e melhoriaa da formação dos alunos pod
derão ser propoostas e aprovad
das a partir de atos
específicos para todas as FATTECs ou para Un
nidades determ
minadas.
Artigo 64 – O p
preenchimento
o de vagas se fa
ará de duas manneiras:
I ‐ Processo seeletivo Vestibulaar para o preen
nchimento de vvagas do primeiro semestre do
o curso;
II ‐ Processos p
para preenchim
mento de vagas remanescentees.
§ 1º – O total de vagas in
niciais para cad
da Unidade é definido em seu
s projeto pe
edagógico de ccurso e aprova
ado nas instân
ncias
competentes.
ntes podem serr preenchidas aatravés de tran
nsferências inte
ernas ou ingressso em semesttres posterioress ao
§ 2º ‐ As vagaas remanescen
inicial.
Artigo 65 – Vaagas remanesceentes são aquelas que não forram preenchidaas ou que surgiiram por desisttência de aluno
o que ocupava uma
u
vaga regular n
num dado curso
o.
§ 1º ‐ Só haverá vaga remaanescente no in
nício do prime iro semestre de
d um curso qu
uando não ocoorrer o preench
himento das vaagas
oferecidas no processo seletiivo vestibular.
§ 2º ‐ As vagass existentes a partir
p
do 2º sem
mestre são decoorrentes da desistência formal de alunos que ocupavam uma vaga regular.
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§ 3º ‐ A reten
nção de um alluno num dado
o semestre ou o trancamentto de matrícula
a nos termos pprevistos neste
e regulamento não
resultam em vvaga remanesccente para o to
otal do curso, m
mas pode levarr à distorção da distribuição ddas vagas entrre os semestress do
mesmo.
p
um curso ccomo sendo a diferença
d
entre
e o número de vagas oferecidas ao longo dee um
Artigo 66 – Deefine‐se vaga reemanescente para
período de inttegralização (V
Vt, com valoress de 6 a 8 semeestres na maiorria dos casos), e o número totaal de matricula
ados (Mt) acrescido
do número tottal de trancameentos existente
es (Tt).
VR = Vt – (Mt + Tt)
Artigo 67 – V
Vaga remanesceente em um da
ado semestre é a diferença entre
e
o númerro de vagas quue foram oferecidas quando esse
e
semestre era o primeiro (Viss), e o número atual de matr iculados no sem
mestre (Ms) accrescido do núm
mero de tranca
amentos de alu
unos
naquele semeestre (Ts).
VRs = Vis – (M
Ms + Ts)
Artigo 68 – No
os cursos já tottalmente impla
antados, para o cálculo das vaagas remanescentes de um ddado semestre, serão incluído
os os
alunos fora dee fase que estiverem matricula
ados em mais dde 1/3 do total de
d disciplinas do mesmo.
VRs = Vis – (M
Mf + Ts + Mff33)
Onde:
VRs = Vagas reemanescentes no
n semestre x (sendo
(
2?x?6
ou 8 conformee o prazo sugerrido para a integgralização do c urso);
Vis = Vagas ofeerecidas quand
do esse semestrre era o primeirro Mf = Matricu
ulados em fase no semestre em
m questão;
Ts = Matrículaas trancadas naquele semestre
e do curso;
d fase no sem
mestre em queestão, com maatrícula em pelo 33% (trinta e três por cen
nto) das discipllinas
Mff33 = Matrriculados fora de
sugeridas paraa o semestre.
Artigo 69 – A ssoma de todos as vagas reman
nescentes por ssemestre (VRs) não poderá exceder ao total dde vagas reman
nescentes do cu
urso
como um todo
o (VR).
§ 1º ‐ Quando
o a soma dos vaalores de VRs fo
or maior do quee VR, eles serão
o recalculados utilizando‐se
u
M
Mff com valores inferiores a 33
3 até
atingir o valor de VR.
o a soma dos vaalores de VRs for
f menor do qque VR, eles serrão recalculado
os utilizando‐see Mff com valorres superiores a 33
§ 2º ‐ Quando
até atingir o vaalor correto de VR.
Artigo 70 – O preenchimentto de vagas rem
manescentes e m cursos de grraduação do Ce
entro Paula Soouza poderá ser feito de uma das
ntes, elencadas em ordem de prioridade:
p
formas seguin
I ‐ Remanejam
mento Interno;
II ‐ Remanejam
mento entre FA
ATECs;
III ‐ Retorno dee egressos paraa integralização
o de um novo cuurso;
IV ‐ Transferên
ncia de aluno de outra Instituição de Ensino SSuperior;
Parágrafo únicco ‐ O oferecim
mento de vagass através do Incciso II só será feito
f
quando esgotado o proccesso descrito no Inciso I e asssim
sucessivamentte.
Seção I
Remanejamen
nto interno, inclusive entre FA
ATECs
Artigo 71 – O rremanejamento interno numa
a mesma FATECC dar‐se‐á na se
eguinte ordem:
I ‐ Mudança dee turno em um mesmo curso;
II ‐ Mudança d
de curso em um
m mesmo turno;
III ‐ Mudança d
de curso e de turno.
§ 1º ‐ Para o p
preenchimento
o de vagas rema
anescentes em
m segundos sem
mestres de um dado
d
curso, terrão prioridade os ingressantes do
semestre anteerior, seguindo‐‐se os demais alunos.
§ 2º ‐ Cada alu
uno poderá pleeitear apenas um remanejameento por processso desencadea
ado na sua Uniddade e, se dese
ejar, de dois ou
utros
processos em Unidades distin
ntas daquela em
m que está mattriculado.
Artigo 72 – Paara ter direito à solicitação de remanejameento o aluno de
everá possuir pelo
p
menos meetade das disciplinas do prim
meiro
semestre do ccurso pretendid
do já cursadas com aproveitam
mento.
Artigo 73 – O p
prazo máximo de
d integralizaçã
ão do aluno serrá mantido quando o mesmo for
f remanejadoo.
Parágrafo únicco ‐ Se a projeçção de integralizzação demonsttrar que o aluno
o não conseguirá obter 33% dde disciplinas cu
ursadas até o prazo
sugerido para a integralização do curso, será eliminado doo processo de re
emanejamento.
Artigo 74 – P
Para a determin
nação do seme
estre em que o aluno poderrá solicitar rem
manejamento, sserá calculado seu Percentual de
Progressão no
o Curso pretend
dido. O resultad
do obtido será ccomparado com
m os Percentuais de Progressãão da sugestão para integralizaação
do curso e esccolhido o semesstre com PP imediatamente suuperior ao do aluno.
Artigo 75 – Paara a classificaçãão dos candida
atos que atendeerem às normaas vigentes, caso
o o número dee solicitações exxceda o número
o de
vagas num dad
do semestre/cu
urso, será utilizado o seguinte cálculo: Classifficação = PRP x PP
Onde:
PRP = Percentual de rendimeento padronizad
do, nos termos já descritos no
o presente regulamento;
PP = Percentual de progressãão no curso pretendido.
Artigo 76 – A inscrição para o preenchimen
nto de vagas reemanescentes será
s
feita nos períodos
p
estabeelecidos pelo Ca
alendário Escollar e
simultaneameente em todas as
a Unidades.
Parágrafo únicco – O Sistema Acadêmico pro
ocessará as soli citações e realiizará a classifica
ação dos intereessados, por ord
dem de prioridaade,
divulgando essses resultados em tempo hábil para que o al uno realize suaa matrícula no novo
n
turno, currso ou Unidade.
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Seção II
Retorno de eggressos para inttegralização de um novo cursoo
Artigo 77 – Caso ainda existaam vagas a sere
em preenchidass após o processso de remaneja
amento internoo e entre FATEC
Cs, serão atendidos
dos na Instituiçãão e que tenham feito inscriçãão para reingresso.
alunos formad
§ 1º ‐ A inscrição será deferida se o histórico escolar quee o aluno já aprresenta junto ao
a Centro Paulaa Souza possibilitar um PP para o
curso pretendido, igual ou su
uperior àquele do
d segundo sem
mestre do curso
o.
o de haver mais inscritos apto
os do que vagaas remanescenttes serão aplica
ados os mesmoos critérios já estabelecidos
e
neste
§ 2º ‐ No caso
Regulamento para o preench
himento de vagas a partir de trransferência interna nas FATECs.
§ 3º ‐ O Sistem
ma Acadêmico processará as solicitações
s
e reealizará a classiificação dos interessados, por ordem de prio
oridade, divulgaando
esses resultad
dos em tempo hábil
h
para que possam
p
realizarr suas matrículaas.
Seção III
utra Instituição de Ensino Supeerior
Transferência de aluno de ou
Na hipótese daa existência de vagas, esgotaado o processo
o de retorno de alunos já foormados pelas FATECs, as vaagas
Artigo 78 – N
remanescentees serão abertaas para a inscrição de estudanntes matriculad
dos ou já formados em outraas Instituições de
d Ensino Supeerior
devidamente ccredenciadas na
n forma exigida
a pela legislaçã o.
Parágrafo únicco – As vagas serão
s
alocadas no semestre im
mediatamente posterior ao té
érmino dos doiis processos prrevistos nas Seçções
anteriores.
Artigo 79 – As vagas remanesscentes por transferência serãão preenchidas a partir de processo seletivo qque constará de duas fases:
I ‐ Processo seeletivo classificaatório.
II ‐ Análise da compatibilidad
de curricular.
Artigo 80 – O processo seleetivo classificatório será o meesmo do Proce
esso Seletivo Vestibular,
V
cujoo edital trará o número de vaagas
remanescentees de cada Unid
dade de ensino.
Parágrafo úniico ‐ O aluno interessado por
p vaga remaanescente deve
erá se inscrev
ver no Processso Seletivo Vestibular e ter um
aproveitamento final igual ou
u superior à mé
édia menos um desvio padrão, dos candidato
os ao curso quee pleiteia ingressso.
Artigo 81 – A análise da com
mpatibilidade curricular
c
levaráá em conta o Percentual
P
de Progressão quee o futuro alun
no obterá no cu
urso
pleiteado e só
ó poderá ser aceeito aluno que tiver
t
equivalên cia em todas ass disciplinas do primeiro semeestre desse cursso.
§ 1º ‐ Na hip
pótese de não existir candidato que consigga equivalênciaa em todas ass disciplinas doo primeiro sem
mestre, poderá ser
convocado aquele que tiver, no máximo, um
ma disciplina fa ltante.
das na forma prevista
p
no preesente regulam
mento levarão o aluno a ter uum Percentual de Progressão que
§ 2º ‐ As equivalências obtid
definirá o sem
mestre em que poderá ser admitido e, caso haja vaga nesse semestre, ou em semestree anterior, poderá ser convoccado
para matrículaa.
Seção IV
Atividades currriculares de refforço e nivelam
mento
Artigo 82 – Ass Unidades deveerão realizar attividades curricculares de reforrço e nivelamen
nto, visando a i ntegração do aluno
a
ingressan
nte e
aumentando aas possibilidadees de seu sucesso no andamennto do curso.
§ 1º – as ativid
dades previstass deverão consttar do calendárrio escolar da Unidade
U
e serão
o realizadas em
m horários diferentes daqueless em
que existirem atividades currriculares obriga
atórias dos interressados.
§ 2º ‐ As ativid
dades de reforçço e nivelamentto não serão coomputadas no histórico
h
escolar do aluno.
Artigo 83 – Por decisão da Congregação da
d Unidade, pooderão ser pre
evistas disciplinas de férias dee verão ou de férias de inverno,
do contribuir ppara que aluno
os reprovados em disciplinass obrigatórias possam
p
retornar à
visando reforçço e nivelamento, ou visand
situação “em ffase” de seu cu
urso.
§ 1º ‐ As turm
mas de férias das
d disciplinas obrigatórias deeverão receberr suas matrículas pelo sistem
ma acadêmico e terão as mesmas
característicass cumpridas quaando de seu oferecimento reggular, exceto naa forma compacctada de desennvolvimento.
§ 2º ‐ As ativid
dades das disciplinas de fériass se darão em tturnos de 4 a 8 aulas diárias, conforme
c
estabbelecido quando da divulgação
o de
seu oferecimeento.
Seção V
Atividades de apoio didático à docência;
Artigo 84 – O aapoio didático à docência pod
derá ser feito daas seguintes forrmas, sem preju
uízo de outras qque venham a ser estabelecidas:
I ‐ Presença dee auxiliares doccentes;
II ‐ Presença de monitores;
§ 1º ‐ Os auxiliares docentess, em quantidade pré‐estabel ecida para cada Unidade, mantém vínculo eempregatício co
om o Centro Paula
Souza e farão parte do quadrro de empregoss públicos correespondente.
o atividades dee apoio às práticas de laborató
ório,
§ 2º ‐ Os auxiliares docentes, sem prejuízo do estabelecidoo na legislação, desenvolverão
mento aos alunos durante as mesmas,
m
e no rreestabelecime
ento das condiçções
no preparo dee materiais neccessários às aullas, no atendim
dos laboratórios, permitindo nova utilização
o do espaço na mesma, ou em
m outras disciplinas.
§ 3º ‐ A monittoria será exerccida por alunos regularmente matriculados e que apresenta
aram e tiveram aprovado um plano de ação para
p
a disciplina, em
m conjunto com
m o docente ressponsável pela mesma, não co
onfigurando vín
nculo empregattício de qualque
er natureza.
§ 4º ‐ A formaa como os monitores atuarão no auxílio às attividades, deverá contribuir pa
ara a sua formaação acadêmica
a e será explicittada
no projeto aprresentado paraa a obtenção da
a monitoria na ddisciplina.
§ 5º ‐ O regulaamento para o Programa de Monitoria
M
será sugerido pelo Comitê
C
de Diretores e aprova do pelo Consellho Deliberativo
o do
Centro Paula SSouza, permitin
ndo que os melhores projetos possam contem
mplar bolsas de
e monitoria aoss estudantes en
nvolvidos.
Seção VI
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Intercâmbios e convênios com outras Institu
uições de Ensinno Superior;
Artigo 85 – O Centro Paula Souza,
S
através de suas instân cias competentes, estabelece
erá convênios ccom outras Insttituições de Ensino
Superior visan
ndo o intercâmb
bio de estudanttes na realizaçãão de atividadess curriculares.
§ 1º ‐ Os convvênios poderão ser propostos pelas Unidadess de Ensino ou pela Coordenad
doria de Ensinoo Superior e serrão aprovados pelo
Comitê de D
Diretores, em primeira instâ
ância, e terãoo duração mááxima de um semestre lettivo, podendo ser prorrogados,
excepcionalmeente, por mais um semestre.
§ 2º ‐ Para o estabelecimento dos convênios, as coord enadorias dos cursos envolv
vidos deverão eestabelecer as equivalências das
atividades a serem desenvolvidas com aqu
uelas constantees da matriz curricular dos cursos do Centroo Paula Souza, visando otimizzar a
estada do estu
udante na Instittuição hospede
eira.
§ 3º ‐ Os custtos decorrentess do intercâmb
bio serão de exxclusiva responsabilidade dos interessados, ccomprometend
do‐se a Instituição,
apenas a garantir a matrículaa dos estudante
es conveniados .
ns de cumprimeento dos interccâmbios estabeelecidos, serão aceitos auxílioss de agências dde fomento ou outras instituiçções
§ 4º ‐ Para fin
que viabilizem
m a realização dos mesmos, a partir
p
do estabeelecimento de convênios,
c
se necessário .
Seção VII
Intercâmbios e convênios com o setor produtivo.
Artigo 86 – O Centro Paula Souza, atra
avés de suas instâncias com
mpetentes, estabelecerá convvênios com empresas e ou
utros
ntos do setor produtivo, visando a elaboraçã o de projetos, com interveniê
ência de docentte, para a resolu
ução de problemas
estabelecimen
ou para a execcução de ações específicas.
§ 1º ‐ As açõees tratadas no caput poderão
o ser realizadass com setores da
d administraçã
ão pública, orgganizações não governamentaais e
outras, desde que os projeto
os tenham finalidade que possaa ser utilizada para
p
a melhoria
a da formação aacadêmica do estudante.
e
§ 2º ‐ Os projeetos e ações traatadas no caputt poderão ser uutilizados para a realização de Trabalhos de G
Graduação.
Capítulo V
OS DE DESEMPENHO
INDICADORES QUANTITATIVO
Seção I
Percentual de Rendimento do aluno (PR)
das as atividade
es curriculares realizadas pelo
o aluno, ponderrada
Artigo 87 – Peercentual de Reendimento (PR)) é a média acuumulada de tod
pela carga horrária da respecttiva atividade:

Seção III
Histórico Escolar e Relatório de Integralizaçã
ão Curricular
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Artigo 89 ‐ O SSistema Acadêm
mico fornece ao
o aluno o seu H istórico Escolarr contendo:
I ‐ dados pesso
oais do aluno
II ‐ identificaçãão do curso
III ‐ período letivo de ingresso
o, período letivvo de egresso o u situação atuaal de matrícula,
des curriculares cursadas, carrgas horárias e notas de aprov
veitamento, poor período letivo desde o ingreesso
IV ‐ identificaçção das atividad
do aluno.
mico fornece ao
o aluno o Relattório de Integraalização Curricular, contendo:
Artigo 90 – O SSistema Acadêm
I ‐ Nome do aluno e seu regisstro acadêmico
II ‐ Curso em q
que está matricculado
III ‐ Percentual de Rendimentto no Curso
IV ‐ Percentuaal de Progressão
o no Curso
odas as ativida
ades curricularres em que está matriculado
o no
V ‐ Percentuaal de Progressãão Futuro (PPFF) caso seja approvado em to
momento.
da e carga horárria faltante paraa a integralização do curso
VI ‐ Carga Horária já cumprid
m que deve se matricular, porr período letivo faltante para o prazo máximoo de integralização.
VII ‐ Carga Horrária mínima em
Capítulo VI
OBRE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DAS TAXAS SO
Artigo 91 ‐ Os serviços que as
a Faculdades de
d Tecnologia ddesenvolvem naa forma de atos administrativvos ou expediçã
ão de documen
ntos,
classificam‐se em ordinários e extraordináriios.
o gratuitos e oss extraordinário
os, pagos.
Parágrafo únicco – Os serviçoss ordinários são
Artigo 92 ‐ Claassificam‐se como ordinários os serviços connsiderados norrmais para a vid
da escolar do aaluno, desde o seu ingresso até
a a
conclusão do ccurso.
§ 1º ‐ São conssideradas norm
mais as emissões das primeirass vias dos docum
mentos ligados à rotina da Facculdade, a sabe
er:
I ‐ Atestados e certidões diveersas;
II ‐ Histórico Esscolar;
III ‐ Certificado
o de Conclusão;
IV ‐ Expedição
o, registro e apo
ostila de Diplom
ma de Curso de Graduação;
V ‐ Relatório d
de Matrícula;
VI ‐ Guia de traansferência;
VII ‐ Atestado de conclusão de
d curso para re
egistro profissioonal;
o de vaga para alunos
a
aceitos por
p transferênccia;
VIII ‐ Atestado
IX ‐ Ofício de aapresentação para estágio;
X ‐ Confecção,, expedição, reggistro e apostila
a de diploma dee graduação.
§ 2º ‐ Na mesm
ma categoria, in
nclui‐se a emisssão de segundaas vias e até a quinta
q
via por se
emestre, para aatestados de matrícula
m
e histó
órico
escolar que seejam necessário
os para a rotina do aluno que ccomprove nece
essidade dessess documentos ppara a atividade
e de seu curso.
§ 3º ‐ Os serviços extraordináários, pagos no ato do pedido de sua prestação, são os segu
uintes:
I ‐ Segundas viias e seguintes dos documento
os relacionadoss nos §§ 1° e 2°° deste artigoº;
II ‐ Inscrição de candidatos dee outras IES para vagas remannescentes;
III ‐ Confecção
o, expedição, reegistro e apostila de diploma dde graduação em
m modelo espe
ecial;
IV ‐ Outros, esstabelecidos pelo Conselho De
eliberativo da Innstituição.
§ 4º – O pagaamento dos serrviços será feito através de reecolhimento daa taxa em nom
me do Centro Esstadual de Edu
ucação Tecnoló
ógica
Paula Souza, cconforme legislaação pertinente
e.
§ 5º ‐ Os valorres dos serviçoss extraordinário
os serão estabeelecidos pelo Co
onselho Deliberrativo da Instituuição.
Capítulo VII
GERAIS E TRAN
NSITÓRIAS
DISPOSIÇÕES G
Artigo 93 – Nas Unidades co
om estrutura departamental,
d
, as atribuiçõess da Coordenad
doria de Cursoo serão exercidas pela Chefia dos
respectivos Deepartamentos.
Artigo 94 – A
As Unidades, através
a
de suas Congregaçõees, poderão co
omplementar as
a normas destte regulamento, desde que não
interfiram no SSistema Acadêm
mico, não conflitem com o meesmo, nem gere
em despesas.
Parágrafo únicco – As complementações devverão ser comu nicadas à Unidaade de Ensino Superior
S
(CESU)).
Artigo 95 – A iimplantação do
o presente regu
ulamento se darrá de forma graadativa, conform
me segue:
I ‐ Até o final d
de 2009 – Para as Unidades qu
ue não apresenntam a sua Conggregação estrutturada;
II ‐ Até o final de 2010 – Paraa as Unidades que apresentam
m Congregação já
j estabelecida.
Artigo 96 – O prazo máximo
o de integralização deverá serr mantido para os estudantess já matriculadoos, aplicando‐se o disposto neste
para as matrícu
ulas efetuadas a partir do prim
meiro semestre de 2010.
regulamento p
Artigo 97 – Oss casos omissoss serão encamin
nhados para a U
Unidade de Enssino Superior (C
CESU) para que esta instrua a sua
s resolução na(s)
n
instância(s) co
ompetente(s).
Artigo 98 – O Regulamento
o Geral dos Cu
ursos de Grad uação das Facculdades de Te
ecnologia do CCentro Paula Souza deverá estar
e
disponibilizado
o no sítio institucional, a partir de sua aprovaação pelo Consselho Deliberativo, por propossta da Unidade de Ensino Supeerior
(CESU) aprovaada pelo Consellho de Diretores das FATECs.
Artigo 99 – Estte regulamento
o entra em vigo
or a partir do seegundo semestrre de 2009 e revoga todas as ddisposições em contrário.
Publicado no D
DOE de 15/12/2
2009, Poder Executivo – Seçãoo I
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