
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

  

PPC - ADMINISTRAÇÃO 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
TAGUATINGA 

 



 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

 

 

Sayonara Santana de França 
Presidente 
  
Diretor Geral 
Luiz Antônio de França 
Diretor 
  
Diretora Acadêmica 
Maria do Carmo Martins Cavallini 
Diretora 
  
Diretor Administrativo 
Thiago Aparecido Gomes da Silva 
Diretor 
  
Coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico 
Marilza Luzia Saraiva de Souza 
Coordenadora 
 
Núcleo Docente Estruturante - NDE 
 
Revisão Técnica 
Fabrício Alves Lopes 
Bibliotecário – CRB1: 1936 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
CAMPUS CEILÂNDIA 



15 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

 

 
 

 

 

 

Projeto Pedagógico do Curso de 

ADMINISTRAÇÃO 

 
  



16 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

 

 2018. FACELS – Faculdade L S 
Todos os Direitos Reservados a Santana Instituto de Educação Superior Eireli 
Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada a fonte. 
 
PPC 
Projeto Pedagógico do Curso - ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
Fabrício Alves Lopes – CRB1: 1936 

 
Faculdade LS. Núcleo Docente Estruturante. 

Projeto pedagógico do curso de Administração: Taguatinga, 
2018 / Faculdade LS, Núcleo Docente Estruturante - NDE. – 
Brasília: FACELS, 2018. 
       353 p.: il. 
      1.Planejamento Estratégico.2.Projeto de curso. 2. 
Administração. I.Título.  

CDD – 658.4012 

 

  

F143 



17 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

Projeto Pedagógico do Curso de 
Administração apresentado e submetido à Comissão 
Avaliadora para fins de autorização e funcionamento 
do curso da Faculdade LS. Elaborado pelo Núcleo 
Docente Estruturante, o Projeto contém as 
disposições legais e pedagógicas, as quais 
compõem a base que norteará o trabalho da equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA – DF 

2018



18 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

 

RESUMO 

 

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração, contido neste documento, 

parte de considerações da organização didático-pedagógica, pelo sistema de 

avaliação institucional, do processo de ensino-aprendizagem e da avaliação docente. 

Na sequência, mostra um panorama do corpo docente e dos sujeitos que integram a 

área operacional do curso. Registra o detalhamento das ações do Curso de 

Administração de acordo com o instrumento de avaliação de cursos. Este documento 

apresenta o ideário do Curso de Administração, com sua estrutura e potencialidades, 

favoráveis à formação do Bacharel em Administração.  

 

Palavras-chave: Planejamento, Formação, Administração. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O curso de graduação, objeto deste Projeto Pedagógico, denomina-se 

Administração, grau bacharelado. Além das diretrizes para o curso de Administração, 

as demais legislações inerentes à referida formação também são contempladas. 

O Curso funcionará nas instalações da Faculdade LS em Taguatinga, em 

regime semestral seriado, nos turnos matutino e noturno e disponibilizará, 

semestralmente,  160 (cento e sessenta) vagas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração é o documento mestre que 

contém o conjunto de diretrizes que expressam e orientam a prática pedagógica do 

curso. Não se restringe à mera organização curricular, mas, e principalmente, ao 

posicionamento institucional ante a realidade e ao desenvolvimento da área de 

conhecimento do curso em relação aos dispositivos legais, às condições institucionais 

e aos grandes propósitos estabelecidos pela Faculdade LS, na perspectiva de se 

consolidar como uma Instituição de Ensino Superior de qualidade. 

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A formação do profissional fundamenta-se na visão humanista aliada a uma 

postura reflexiva e de visão crítica que fomenta a capacidade e a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da administração, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Esta formação inclui teorias e 

práticas que conduzem ao desenvolvimento integral dos discentes, para que possam 

ser capazes de transformar o conhecimento e não apenas reproduzi-lo. 

O projeto pedagógico do Curso de Administração foi elaborado com base nos 

princípios da educação nacional e nos pressupostos da educação superior expressos 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei n.º 9.394/1996. Pauta-

se nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e possui carga horária em 

conformidade com a legislação a qual estabelece carga horária mínima e tempo de 

integralização do curso. 

Está adequado às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

(Resolução CNE/CP nº 01, 17/06/2004;); às Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
2 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

9.795, 27/04/1999 e Decreto nº 4.281, 25/06/2002) e a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012), bem como atende à 

exigência curricular da Língua Brasileira de Sinais – Libras (Decreto 5.626 de 

22/12/2005) e a normatização do Núcleo Docente Estruturante. Por conseguinte, a 

gestão do curso é exercida por um colegiado, denominado Colegiado de Curso, em 

atendimento à legislação e as informações acadêmicas do curso estão 

disponibilizadas na forma impressa na Coordenação de Curso e, em formato digital, 

em site próprio. 

O Projeto Pedagógico construído em consonância com as seguintes 

orientações: 

a) Lei n.° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional; 

b) Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras providências; 

c) Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade LS - PDI; 

d) Regimento Geral da Faculdade LS; 

e) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei N° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis N° 10.639/2003 e 

N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no 

Parecer CNE/CP N° 3/2004; 

f) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 

disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP N° 01, de 30/05/2012; 

g) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 

h) Titulação do corpo docente, art. 66 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996;  

i) Núcleo Docente Estruturante (NDE), Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010;  

j) Carga horária mínima em horas para Bacharelados e Licenciaturas de acordo 

com as Resoluções CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, 

Presencial), CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial) e 

CNE/CPN°2 /2002. 
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k) Tempo de integralização: Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial), Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, 

Bacharelado, Presencial) e Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas); 

l) Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, n° 

6.949/2009, n°7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003; 

m) Disciplina de Libras, Dec. N°5.626/2005; 

n) Instrumentos para autorização, renovação e reconhecimento dos cursos, 

publicados pelo INEP, que se encontram disponíveis em www.inep.gov.br;  

o) Demais legislações pertinentes à educação superior. 

 

Foram consultadas as legislações disponíveis para o curso de 

Administração no site do INEP: 

a) Parecer CNE/CES nº 146/2002, aprovado em 3 de abril de 2002; 

b) Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, 

Hotelaria, Música, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo; 

c) Parecer CNE/CES nº 67/2003, aprovado em 11 de março de 2003; 

d) Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de 

Graduação; 

e) Parecer CNE/CES nº 4/2005, aprovado em 13 de julho de 2005; 

f) Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

ADMINISTRAÇÃO; 

g) Parecer CNE/CES nº 236/2009, aprovado em 7 de agosto de 2009; 

h) Consulta acerca do direito dos alunos à informação sobre o plano de ensino e 

sobre a metodologia do processo de ensino-aprendizagem e os critérios de 

avaliação a que serão submetidos; 

Tempo de integralização: Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 
Bacharelado, Presencial), Resolução CNE/CES N°  04/2009 (Área  de Saúde, 
Bacharelado, Presencial) e Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas); 
 

i) Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 

http://www.inep.gov.br/
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9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, n° 

6.949/2009, n°7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003; 

j) Disciplina de Libras, Dec. N°5.626/2005; 

k) Instrumentos para autorização, renovação e reconhecimento dos cursos, 

publicados pelo INEP, que se encontram disponíveis em www.inep.gov.br; 

l) Demais legislações pertinentes à educação superior. 

 

Foram consultados os normativos internos da LS, a saber: 

 

a) Resolução da LS, que instituiu os Núcleos Docentes Estruturantes; 

b) Resolução da Comissão Própria de Avaliação; 

c) Resolução de Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades 

Complementares, Monitoria, Atividades Práticas Supervisionadas; 

E demais normativos institucionais. 

 

 

  

http://www.inep.gov.br/
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 DADOS GERAIS 

 

2.1.1 Mantenedora 

  

Quadro 1 - Razão Social da Mantenedora 
Razão Social da Mantenedora: Santana Instituto de Educação Superior Eireli  

Endereço: (Sede) Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga- Brasília-DF - CEP 
72020-111 

Endereços 
Agrupadores: 

Setor D Sul Lote 8 Loja 1 Parte B - Ed. Itacaramby- 
Taguatinga- Brasília-DF CEP 72020-111 

QSD 7, lote 7, subsolo. Depósito 1 e 2 Taguatinga- 
Brasília-DF CEP 720020-070 

Campus 
Ceilândia: 

QNM 12 Via NM 12/14 Lote 1, Ceilândia Norte -  Brasília -
DF   

Fonte: O Autor (2018) 

 

Entidade Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, 

com limite territorial de atuação e foro no Distrito Federal, e com estabelecimento 

inscrito na Junta Comercial do Distrito Federal, registrado sob o nº 20040614816 de 19 

de novembro de 2004. 

 

2.1.2 Mantida 

 

Nome da Instituição: FACULDADE LS – FACELS 

Portaria de Credenciamento: Portaria nº. 2552 de 15/07/2005 

Portaria de Recredenciamento: Port. nº 1415 de 06-12-16 - Parecer 386-16  

Conceito Institucional: 4   

 

A Faculdade LS - FACELS com limite territorial de atuação circunscrito nas 

Regiões de Taguatinga (Região Administrativas III), e o Campus de Ceilândia (Região 

Administrativa IX - Distrito Federal), é uma instituição particular de Ensino Superior. 

Modalidades de ensino: Presencial e à Distância. 

 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=Mjc3OTA1XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
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2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

2.2.1 Missão 

 

Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca de 

soluções inovadoras frente às demandas da sociedade. 

 

2.2.2 Visão 

 

Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, 

promovendo uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global. 

 

2.2.3 Valores 

 

a) Compromisso com a qualidade  

b) Ética 

c) Pluralidade  

d) Compromisso Social 

e) Humanismo  

 

2.3 OBJETIVOS 

 

A Faculdade LS - FACELS, em obediência ao art. 2º do seu Regimento, no 

ensino presencial e à distância tem por objetivos: 

 

a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

b) Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

desenvolvendo o entendimento do homem e do meio em que vive; 
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d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

da publicação ou de outras formas de comunicação; 

e) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

f) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e, 

g) Promover a Extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

2.4 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 

Na graduação, a Faculdade LS atua com cursos de bacharelado, licenciatura e 

superiores de tecnologia. Em relação aos cursos iniciais, cumpre registrar que os 

primeiros cursos autorizados foram: Enfermagem na área de Ciências da Saúde e 

Letras, na área de Arte, Literatura e Linguística. Atualmente, a instituição oferece 

cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas e na área de Ciências Biológicas. 

Na pós-graduação, a atuação da Faculdade LS, durante o período de vigência 

deste PPC, está concentrada nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências da Saúde. Na extensão, os cursos, projetos e programas a 

serem desenvolvidos durante a vigência deste PPC tomarão por base as áreas de 

conhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e pós-graduação, haja vista 

a indissociabilidade entre as atividades de ensino e extensão. 

A partir de 2017, até a conclusão deste PPC, a Faculdade LS continuará 

atuando nas áreas de conhecimento citadas acima, bem como em outras, de acordo 

com as tendências do mercado, com o firme propósito de participar ativamente do 

processo de melhoria da qualidade educacional do país e do aumento do número de 

vagas acessíveis a população. 
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Em 2018, a Faculdade LS ofereceu os seguintes cursos de graduação nas 

áreas de Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, que contemplam as Escolas de Ciências 

da Saúde e Biológicas, a Escola de Negócios e a Escola de Ciências Jurídicas. 

 

Quadro 2 - Cursos de Graduação nas Áreas de Saúde e Ciências Sociais Aplicadas 

Orde
m 

Curso Grau Área Modalidad
e 

1 Administração Bacharelado 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

2 Ciências Biológicas Bacharelado 
Ciências 
Biológicas 

Presencial 

3 Ciências Biológicas Licenciatura 
Ciências 
Humanas 

Presencial 

4 Ciências Contábeis Bacharelado 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

5 Enfermagem Bacharelado Saúde Presencial 

6 Farmácia Bacharelado Saúde Presencial 

7 Gestão Financeira Tecnológico 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

Presencial 

8 Gestão Hospitalar Tecnológico 
Saúde e 
Ambiente 

Presencial 

9 Nutrição  Bacharelado Saúde Presencial 

10 Radiologia Tecnológico Saúde Presencial 

11 Biomedicina Bacharelado Saúde  Presencial 

12 Fisioterapia  Bacharelado Saúde  Presencial 

13 Educação Física  Bacharelado Saúde  Presencial  

14 Estética e Cosmética  Tecnológico 
Ambiente e 
Saúde  

Presencial 

Fonte: O autor (2018). 

 

Além desses, a IES solicitou o credenciamento da Educação à Distância e 

autorização para 02 cursos tecnológicos e planeja para o próximo quadriênio a 

ampliação de cursos na área da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Área de 

Humanas.  

 

 

2.5 CONTEXTO EDUCACIONAL: DADOS DA REGIÃO 

 

2.5.1 Distrito Federal: breve histórico e aspectos demográficos 

 

Brasília é a capital federal da República Federativa do Brasil e sede do governo 

do Distrito Federal, que foi planejada e equivale à área projetada do Plano Piloto. 
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Observa-se que Brasília se forma a partir da área central – o Plano Piloto –, 

estendendo-se pelas chamadas cidades satélites, hoje denominadas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal. Mais recentemente, identificamos a constituição do 

Aglomerado Urbano de Brasília, no qual o número de Regiões Administrativas 

aumenta, consolidando a relação entre a área central e a sua periferia, bem como 

intensificando a interação desse todo que forma o Distrito Federal com os municípios 

do entorno. 

Esse contexto permite o entendimento de que o Distrito Federal é composto de 

forma distinta das outras unidades da federação por não possuir municípios, 

constituindo-se por uma dinâmica socioespacial diferenciada, a qual, ao longo do 

tempo, passou a ser contornada pela malha urbana que agrega as 31 Regiões 

Administrativas existentes atualmente. Entre estas, a Região Administrativa I 

corresponde à área planejada na década de 1950 e tombada na década de 1990. 

A consolidação dessa estrutura socioespacial indica que, apesar dos traços 

distintos na ocupação das Regiões Administrativas, a relação interurbana que as 

envolve constitui uma unidade. E essa estrutura referenciada não mais corresponde à 

Brasília idealizada, projetada ou construída: trata-se de uma Brasília metrópole, 

cotidianamente vivenciada e, portanto, transformada, sobretudo a partir da 

intensificação da relação interurbana entre o Distrito Federal e os municípios goianos e 

mineiros do entorno.  

A intensificação dessa relação com os municípios do entorno caracteriza o 

terceiro momento dessa constituição, e tem como resultado a criação institucional da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. Criada 

por meio da Lei Complementar nº 94/1988 e regulamentada pelo Decreto nº 7.469, de 

04 de maio de 2011, a RIDE/DF é composta, assim, por 21 municípios do entorno 

goiano e mineiro. São eles: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, 

Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, 

Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, 

Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás; e 

Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. 

Figura 1 - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) 
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A intensidade da relação existente na RIDE/DF gera um fluxo populacional 

significativo entre os municípios do entorno e o Distrito Federal, em função da 

concentração de melhores condições de infraestrutura em setores como a saúde e a 

oferta de emprego, apontando para a formação da Área Metropolitana de Brasília 

(AMB). De acordo com a contagem da população do IBGE, realizada em 2007, Brasília 

ocupa a posição de terceira metrópole mais importante do país, atrás apenas de São 

Paulo e Rio de Janeiro, apesar de ter apenas 3,7 milhões de habitantes, um número 

muito abaixo de outras metrópoles já consolidadas. Indicativos importantes para esse 

posicionamento da AMB estão relacionados ao fato de que o contingente populacional 

do DF representa 2,5% da população do país, mas corresponde a 4,3% do PIB 

nacional, o mais alto entre todas as demais. 

Dentro dos limites do Distrito Federal, o crescimento populacional é mais 

intenso na periferia do que na região central, contrariando as projeções de Lúcio Costa 

de que as cidades satélites somente seriam criadas quando o Plano Piloto atingisse a 

marca dos 500 mil habitantes, haja vista que em 1980 apenas 300 mil pessoas 

residiam no Plano Piloto de Brasília, 12% da população. Ou seja, há uma estagnação 

nesse período do crescimento populacional do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e 

Cruzeiro.  

Esse processo promove uma mudança do perfil dos habitantes dessa área, o 

que resulta no início de um fenômeno de envelhecimento dessa população, devido às 

baixas taxas de fecundidade aliadas a diminuição do índice de mortalidade em 2000, o 

que indica uma desaceleração do crescimento populacional no Plano Piloto e 

adjacências (Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro).  
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A mudança do perfil dessa parcela da população do Distrito Federal indica as 

transformações nos usos da cidade, que deve se preparar para atender os habitantes 

que demandarão futuramente programas e atividades direcionadas às suas 

necessidades. 

Ao contrário do que ocorre no centro do Distrito Federal, a população da 

periferia continua crescendo e a concentração de infraestrutura e emprego no Plano 

Piloto de Brasília estimula um intenso movimento de migração pendular intra e 

interurbano. 

Ao mesmo tempo em que se observa um crescimento populacional total maior 

do que o projetado inicialmente para o Distrito Federal reafirma-se, com base nas 

informações construídas até esse momento, que a espacialização desse contingente 

não está concentrada na área planejada, mas dispersa nas Regiões Administrativas 

que, em geral, tem absorvido as massas populares e necessita de maiores 

investimentos quanto à infraestrutura, transporte e emprego. 

Essa mobilidade intrametropolitana traduz a dinâmica demográfica de um 

território fragmentado, no qual a vida se concretiza em meio a problemáticas 

encontradas nos grandes centros urbanos brasileiros e mundiais, tais como as 

desigualdades de acesso à moradia, emprego, renda e transporte de qualidade, entre 

outros. 

O fato de a população do Distrito Federal ser constituída de imigrantes de 

praticamente todas as regiões brasileiras, e de continuar atraindo imigrantes de todas 

as regiões, faz da capital e seu entorno, um território de grande diversidade e riqueza 

cultural.  

Por conta de seu rápido crescimento, Brasília já é a quarta cidade mais 

populosa do país. A maioria dos moradores, 52%, é mulher e tem em média 30 anos. 

A expectativa de vida por aqui está cada vez maior – hoje, já é de 77,6 anos, a 

segunda maior do país. A densidade demográfica atual é de 444,66 hab/km². 

O clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno 

seco e relativamente frio. A temperatura média anual é de cerca de 20ºC, podendo 

chegar aos 29,7°C de média das máximas em setembro, e aos 12,5°C de média das 

mínimas nas madrugadas de inverno em julho. A temperatura, porém, varia de forma 

significativa nas áreas menos urbanizadas, onde a média das mínimas de inverno cai 

para, aproximadamente, 10°C a 5°C. A umidade relativa do ar é de aproximadamente 

70%, podendo chegar aos 20% ou menos durante o inverno. 
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A constituição de Brasília e do seu entorno, bem como suas características, 

fazem parte do planejamento educacional proposto pela Faculdade LS. A instituição 

entende que a qualidade da equidade que avalia o acesso de permanência no sistema 

de educação superior tem também os atributos de igualdade de formação e, numa 

perspectiva mais ampliada, a equidade externa, que implica a posse da igualdade na 

sociedade e no mercado de trabalho. Mantém-se o predomínio da internacionalização 

competitiva isomórfica. Entende, ainda, que o futuro tende a nos apontar a 

manutenção da complexidade da qualidade da educação superior com tensões e lutas 

simbólicas na busca constante do domínio do campo científico nos contextos 

emergentes. A certeza que tem é que qualidade é um construto imbricado ao contexto 

das sociedades e, consequentemente, aos paradigmas de interpretação da sociedade 

e do papel da educação superior na construção de uma sociedade promissora.  

A Faculdade LS está localizada especificamente na Região Administrativa de 

Taguatinga, a terceira mais populosa do DF, com 227.379 moradores, conforme 

Censo do IBGE (2014) e que está próxima às Regiões Administrativas de Águas 

Claras, Ceilândia, Vicente Pires, Samambaia e Recanto das Emas. Juntas, estas 

representam o maior adensamento urbano do DF. Em 2014, foram registrados 

1.208.305 habitantes nessas regiões, o que corresponde a 42,4% do total da 

população do DF.  

 

 
Figura 2 – Mapa do Distrito Federal 

 
Fonte: IBGE (http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm) 

 

 

http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm
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2.5.2 Perfil Socioeconômico do Distrito Federal 

 

Considerando-se anos de estudo de pessoas com mais de 25 anos, o Distrito 

Federal possui média igual a 9 anos, sendo esta a maior do Brasil. Os estados com 

maior relevância econômica do país, Rio de Janeiro e São Paulo, ocupam a segunda e 

terceira colocações, respectivamente, no ranking da escolaridade média. No extremo 

inferior, aparece Alagoas, com menos de 5 anos de estudo, em média, de sua 

população, conforme apontam os dados do IBGE (2010). 

Dados do PDADE/DF (2013) revelam que o Distrito Federal tem o menor índice 

de analfabetismo do país entre pessoas com 15 anos ou mais, e continua como a 

unidade da federação com a menor taxa: 3,49%. Na Educação Básica, o Distrito 

Federal conta com 662 Instituições Educacionais da Rede Pública Educacional, 

incluindo escolas de natura especial (Escola do Parque da Cidade, Escola Meninos e 

Meninas do Parque; Escola da Natureza e CIEF - Centro Integrado de Educação 

Física, as Escolas Parque, Centros Interescolares de Línguas; CEP - Escola de 

Música de Brasília; CEP - Escola Técnica de Saúde de Planaltina; CEP - Escola 

Técnica de Ceilândia e CEP - Escola Técnica de Brasília). Além disso, mais 100 

Unidades Escolares integram a Rede Particular Conveniada. 

Do ponto de vista da população e da abrangência e rendimento do sistema 

educacional do Distrito Federal, os dados revelam situações favoráveis e promissoras 

em relação à universalização do acesso das crianças e jovens de 4 a 17 anos, até 

2016. Cumprindo, assim, com a determinação expressa na Emenda Constitucional nº 

59, de 11 de novembro de 2009, quanto ao ensino fundamental e ensino médio, 

exceto na faixa dos 4 e 5 anos, correspondente à pré-escola, que acompanha as 

dificuldades das matrículas em creches. A faixa de idade do ensino fundamental conta 

com 98,8% de frequência bruta na escola, a qual considera as distorções idade-série 

dentro do grupo de 6 a 14 anos, e com 93,1% de taxa líquida, que corresponde ao 

total da população da respectiva faixa etária matriculada na série-ano equivalente 

(Plano de Desenvolvimento da Educação do Distrito Federal, 2015).  

Na educação superior, o Distrito Federal conta com 85 instituições de ensino 

Superior nas diversas áreas do conhecimento.  

No Distrito Federal, da população economicamente ativa, com 10 anos e mais 

de idade, observou-se que 48,81% têm atividades remuneradas, 16,23% são 

aposentados e pensionistas e 16,50% somente estudam, sendo estimado que a 
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população ocupada, trabalha nas seguintes atividades econômicas: Comércio 

(27,60%), Administração Pública (21,65%), Serviços (17,55%), Construção Civil 

(5,56%) e Agropecuária (0,85%), de acordo com o a Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios do Distrito Federal – PDADDF-2015. 

De modo geral, a economia do Distrito Federal apresenta um comportamento 

peculiar por sediar a capital do país. Uma dessas características é a grande 

representatividade dos segmentos Administração, Saúde e Educação Pública (54,3%), 

Intermediação Financeira, Seguros, Previdência Complementar e Serviços 

Relacionados (10,4%) e Atividades Imobiliárias e Aluguel (5,9%).  

A capital ainda atrai muitos imigrantes por conta das oportunidades de trabalho, 

principalmente no setor público. A maioria da população economicamente ativa da 

cidade (71,8%) trabalha na área de serviços, sendo que 15% são servidoras da 

Administração pública, defesa ou da seguridade social, de acordo com dados de 2015 

da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN). 

Brasília acolhe grande contingente de servidores públicos, abriga as sedes de 

várias instituições financeiras e o setor imobiliário é fomentado pela transferência de 

políticos e funcionários de outros estados. As atividades mencionadas acima sofreram 

aperfeiçoamentos qualitativos em suas mensurações e, embora tenham reduzido 

ligeiramente suas participações na composição do valor agregado, no confronto do 

novo método com o antigo, continuam com peso significativo na estrutura. 

A atividade industrial é incipiente e está baseada em setores tradicionais como 

minerais não metálicos, produtos alimentares e bens de consumo não duráveis. A 

indústria extrativa, setor tradicional das economias desses municípios, caracteriza-se 

pela extração da areia lavada, argila, cascalho, pedra bruta e calcário. Além de 

municípios vizinhos que exploram cristais com uma economia dinamizada no setor.  

O setor terciário é responsável por grande movimento da economia, contando 

com prestação de serviços, Administração pública, comércio de mercadorias, 

prestação de serviços sociais, a exemplo de hotéis e restaurantes, transportes e 

imóveis. 

A taxa de desemprego no Distrito Federal elevou-se na comparação entre 2015 

e 2016, segundo estudo divulgado na Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED 

pela CODEPLAN. O percentual que era de 13,6% passou para 17,8%, o que equivale 

a cerca de 72 mil pessoas sem ocupação profissional. Segundo a CODEPLAN, os 
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números decorrem do acréscimo da população economicamente ativa (3,2% ou 48 

mil) e do declínio do número de postos de trabalho (-1,8% ou -23 mil). 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no Distrito Federal em 2013 foi de R$ 

62.859,43, valor bastante superior ao nacional, esse foi o maior índice do País. Além 

disso, o DF tem o maior rendimento médio do País. Esse indicador é influenciado pela 

grande quantidade de funcionários públicos que trabalham na capital federal. No 

entanto, em termos de distribuição de renda, o DF é mais desigual do que a média dos 

Estados da Região Centro-Oeste e do que a média brasileira. O setor de serviços é o 

mais importante, com participação de 93,3% do produto da unidade, impulsionado pelo 

alto poder aquisitivo da população. O governo do DF se mantém na sétima posição 

entre as maiores economias do Brasil, sendo o PIB o responsável por 3,9% do PIB 

brasileiro. O PIB DF cresceu 3,2% enquanto o nacional cresceu 1,0% em relação ao 

ano anterior, 2012. Espera-se um crescimento médio real da economia do Distrito 

Federal (DF) de 2,1% ao ano entre 2014 e 2020. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da área em que a capital federal 

está inserida, a Região Integrada de Desenvolvimento (Ride-DF), cresceu 16,47% entre 

2000 e 2010. Passou de 0,680, classificada como nível "médio‖, para 0,792, considerada 

"alta".  

Os índices de qualidade de vida no país apresentaram melhoras entre 2011 e 2014 

entre as unidades da federação e as que possuem os melhores indicadores (IDH ―muito 

alto‖) são Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, segundo estudo divulgado em 

2016 pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), IPEA (Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada) e Fundação João Pinheiro. Segundo os pesquisadores, 

todos os índices – renda, longevidade e educação – apresentaram melhoras significativas.  

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDADDF-2015), 

dos residentes no Distrito Federal, 18,77% têm até 14 anos de idade, entretanto, 

65,81%, que constituem a grande maioria, concentram-se nos grupos entre 15 e 59 

anos. A faixa da população acima de 60 anos de idade é de 15,42%.  Os jovens de 15 

a 24 anos estão presentes principalmente no Varjão (24,73%) e na Estrutural 

(23,85%). Em contrapartida, os idosos também estão mais representativos no Lago 

Sul (34,02%) e Lago Norte (25,07%), regiões administrativas mais antigas. 

No que diz respeito à cor/raça, a pesquisa revelou que 52,25% da população do 

Distrito Federal declarou-se parda, seguida de 41,71% da cor branca e 5,67% da cor 

preta.  
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O Distrito Federal é atendido principalmente por transporte coletivo de ônibus. O 

principal ponto de saída e chegada de ônibus urbanos no DF é a Rodoviária, que liga o 

centro de Brasília a todas as outras Regiões Administrativas e ao entorno. Um novo 

terminal rodoviário interestadual foi inaugurado em julho de 2010, às margens da BR-

450, também conhecida como EPIA (Estrada Parque Indústria e Abastecimento).  

Outras Regiões Administrativas possuem terminais rodoviários interurbanos, 

como Taguatinga e Gama. A maioria, entretanto, possui apenas terminais urbanos, 

que normalmente funcionam como pontos finais de linhas urbanas, com alguma linha 

direta para a rodoviária do Plano Piloto. Inaugurado em 2001, o Metrô de Brasília 

atende apenas algumas localidades do Distrito Federal (Asa Sul, Guará, Águas Claras, 

Taguatinga, Ceilândia e Samambaia). Sua demanda vem crescendo a cada ano.  

A responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário é da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). 

Cabe à ADASA a responsabilidade de definir regras e condições para os serviços de 

abastecimento de água e esgoto sanitário ofertados, inclusive tarifas, bem como 

fiscalizar a qualidade e o desempenho do prestador dos serviços. 

Nesse contexto, o credenciamento da Faculdade LS para a cidade de 

Taguatinga veio contribuir com o acesso de uma parcela significativa de estudantes 

que buscam a formação superior. E, assim, viabilizar a ampliação da democratização 

da educação superior, bem como a democratização da educação formal. 

A política de inserção regional adotada pela busca, ainda, oferecer benefícios 

socioeconômicos para a população residente nos arrabaldes de suas instalações. Os 

cursos implantados por esta IES visam ao enquadramento de novos profissionais 

segundo as demandas do mercado profissional dessa região e do Distrito Federal. 

Os sujeitos envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, 

coordenadores de cursos, diretores, profissionais de diferentes organizações, entre 

outros, têm afirmado que o exercício da autonomia acadêmica requer que a IES ―não 

aceite ser colocada a serviço de um único segmento social‖.  Sua função é tanto 

contribuir para a formação de quadros para o desenvolvimento científico e tecnológico, 

como estar a serviço de uma concepção universal de cidadania. 

O ensino de graduação e pós-graduação, nesta perspectiva, visa possibilitar a 

conquista de instrumentos para a autonomia profissional, técnica e ética e ampliação 

da prática da cidadania. Para tanto, corpo docente, corpo discente, organização 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
17 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

didático-pedagógica e infraestrutura devem ser articulados e mobilizados para essa 

conquista. 

 

2.5.3 Aspectos socioambientais do Distrito Federal 

 

Inserido no bioma cerrado, o Distrito Federal apresenta uma paisagem bastante 

heterogênea. As formações florestais, savânicas e campestres se desenvolvem de 

acordo com o perfil do solo e com a proximidade dos corpos d‗água, onde mais de 160 

mil espécies de fauna, muitas delas endêmicas, coexistem. 

Diante da fragilidade dessas unidades geomorfológicas e considerando a 

preocupação existente quanto ao abastecimento de água da região em análise, há no 

Distrito Federal diversas categorias de unidades de conservação que configuram o 

Patrimônio Ambiental da capital federal. Hoje são 265 mil hectares de áreas protegidas 

(93%) em função, principalmente, da criação da Área de Proteção do Planalto Central 

que corresponde a terras de Goiás e do Distrito Federal. 

Dentre as primeiras ações para a preservação ambiental no Distrito Federal, 

destaca-se a criação do Parque Nacional de Brasília (PNB) em 1961, que além de ser 

um espaço de preservação de animais e vegetais típicos do cerrado, constitui-se em 

uma das principais áreas de lazer do Distrito Federal com piscinas de água corrente, 

abertos ao público. 

No território do Distrito Federal, há diversos tipos de Unidades de Conservação 

do bioma cerrado, são elas: Estações ecológicas; reservas ecológicas; Parque 

Nacional; Reservas Biológicas; Floresta Nacional; Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural; Áreas de Proteção Ambiental; e Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 

Além dessas, há ainda 62 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, e o Jardim 

Zoológico, conforme Mapa 3. 
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Figura 3 - Mapa Ambiental do Distrito Federal 

 

 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) tratam de áreas mais extensas e com 

certo grau de ocupação humana. Sua função central é proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação a assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais.  

As APAs geralmente possuem atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Entre 

as principais APAs do Distrito Federal destacam-se a do Rio Descoberto, a do Rio São 

Bartolomeu, a do Gama, e a Cabeça-de Veado, além da APA do Planalto Central. 

Assim, há uma biodiversidade bastante considerável. 

Ao contrário das APAs, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em 

geral são formadas por pequenas extensões e com pouca ou nenhuma ocupação 

humana por abrigarem exemplares raros de biota regional. Entre as principais ARIEs 

estão o Santuário da Vida Silvestre Riacho Fundo e a Capetinga/Taquara. 

A Macrozona de Proteção Integral destina-se à preservação da natureza com 

permissão apenas de uso indireto dos recursos naturais. É composta pelas seguintes 

Unidades de Conservação: Parque Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas 

Emendadas, Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, Reserva Ecológica do 

IBGE, Reserva Ecológica do Gama, Reserva Ecológica do Guará, Reserva Biológica 
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da Contagem, Reserva Biológica do Descoberto, Reserva Ecológica do lago Paranoá, 

Estação Ecológica da UnB – Áreas de Relevante Interesse Ecológico dos córregos 

Capetinga e Taquara.  

Há ainda as Áreas de Proteção Ambiental para proteção em função da captação 

de água destinada ao abastecimento público; e Áreas de Interesse Ambiental que 

correspondem a determinadas unidades de conservação de uso sustentável 

constituídas no Distrito Federal e aos equipamentos públicos do Jardim Botânico e do 

Jardim Zoológico relacionado à conservação, manejo e pesquisa da fauna e flora, 

cujas características justificam a indicação de diretrizes especiais quanto ao seu uso e 

ocupação. 

A Faculdade LS está localizada na Região Administrativa de Taguatinga, 

próxima às Regiões Administrativas de Ceilândia e Samambaia. Entre estas três 

cidades, encontra-se a Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek – 

ARIE JK, Unidade de Conservação que possui cerca de 210 hectares destinados à 

manutenção da biota nativa: a flora e a fauna; os sítios arqueológicos, as nascentes 

dos córregos Cortado e Taguatinga, e o curso do Ribeirão Taguatinga. 

A ARIE JK tem maior parte de seu perímetro concentrado na Região 

Administrativa de Taguatinga, a qual foi criada para desfazer as invasões que 

tomavam conta de Brasília. Os operários que se deslocaram de todo o Brasil para 

construir a Nova Capital resolveram fazer ali também sua morada. Como, no entanto, 

eram pobres, invadiram terras e construíram barracos, revelando para um país que 

cria em seu rápido desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia sua 

população. O planejamento da cidade, nesse contexto, não obedeceu a um estudo 

antecipado, nem pelo espaço territorial, nem pelas questões ambientais. Estava 

iniciando uma prática que se tornaria danosa ao meio ambiente e corriqueira no DF: 

ocupação do solo para posterior urbanização e regularização.  

A Faculdade LS reconhece a importância da ARIE JK para a manutenção da 

qualidade de vida local, não somente pela sua riqueza paisagística, mas por propiciar 

à comunidade opções de esporte, lazer e garantia dos recursos naturais. O maior 

desafio hoje é conciliar o avanço urbano com a preservação dessas áreas naturais, 

uma vez que todos esses fatores refletem um contexto de tamanha complexidade.  

É com essa preocupação que surge a necessidade de trabalhar a educação 

ambiental de forma permanente, preparando profissionais que possam contribuir para 

o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Portanto, esses aspectos 
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socioambientais não são desconsiderados pela comunidade acadêmica da Faculdade 

LS, tendo em vista que os impactos no meio ambiente local afetam direta ou 

indiretamente a saúde e o bem-estar da população local.  

Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos 

que têm nível médio completo chegando a 26,74%, seguida pelo superior completo, 

incluindo especialização, mestrado e doutorado com 22,11%. Os que possuem 

fundamental incompleto são 20,58%. Analfabetos na região representam 1,48%. Dos 

alunos moradores de Taguatinga, 81,04% estudam na própria Região, e 11,03%, na 

Região do Plano Piloto. As demais localidades de estudo são pouco relevantes 

individualmente. 

 

2.5.4 Contexto de Saúde no país e no Distrito Federal 

 

Segundo dados da pesquisa ―Saúde Brasil 2014: análise da situação de saúde 

e causas externas‖ (BRASIL, 2015), organizada pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS), a tendência de queda do número de nascimentos e das taxas de 

fecundidade entre 2000 e 2013 é observada em todo o País, sendo mais acentuada 

entre 2000 e 2005. Mais recentemente, de 2010 a 2013, verifica-se estabilização das 

taxas de fecundidade em níveis muito baixos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste, e contínua queda no Norte e Nordeste.  

Com a estabilização do número de nascimentos em torno de 3 milhões é 

possível ampliar e aprimorar os cuidados à saúde da mulher, do feto e do recém-

nascido, principalmente para a parcela da população que se mostra mais vulnerável, 

como adolescentes, indígenas e com menor grau de instrução. Faz-se necessário 

também ampliar a discussão sobre o aumento constante da proporção de partos 

cesáreos, com maior frequência em estabelecimentos não públicos, no Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste, em mães entre 25 e 39 anos, com maior escolaridade e de cor da pele 

branca e suas implicações, conforme conclusão da pesquisa.  

Outro estudo vinculado a essa pesquisa evidenciou um aumento significativo na 

proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, maternos, infantis e fetais 

investigados, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, devido às 

estratégias desenvolvidas pelas três instâncias de direção do Sistema Único de Saúde 

(SUS), e destacou avanços importantes na estruturação e no desenvolvimento da 

vigilância de óbito no Brasil, marcadamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
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Oeste, que refletem um grande trabalho de coordenação e execução das equipes de 

vigilância estaduais e municipais.  

Observa-se ainda expressiva queda da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) em 

todas as regiões brasileiras entre 1990 e 2010, passando de 47,1 a 16/1.000 nascidos 

vivos (NVs). A partir de 2010, a queda tem sido mais lenta, alcançando, em 2013, 

14,5/1.000 NVs. O componente pós-neonatal apresentou maior queda (82%), com 

destaque para a Região Nordeste. O perfil por componentes da mortalidade infantil 

varia segundo escolaridade da mãe e cor da pele/raça, com maior peso do 

componente pós-neonatal entre mães com menor escolaridade, indígenas e de cor 

preta. Mais de 60% dos óbitos neonatais são de recém-nascidos prematuros ou com 

baixo peso, e têm como principal causa de morte os fatores perinatais e maternos. Em 

2013, 73,6% dos óbitos notificados ao SIM foram investigados, sendo que os menores 

percentuais de óbitos investigados se encontram nas unidades da Federação com 

mais elevadas TMI. Desse modo, é necessário que maiores esforços sejam 

destinados, especialmente, à redução da mortalidade neonatal, para que o Brasil 

possa ultrapassar a barreira de 10 óbitos infantis/1.000 NVs, como em países com 

semelhantes graus de desenvolvimento. 

Em relação ao perfil da mortalidade brasileira, a pesquisa realizada em 2013 

aponta para a manutenção da política de controle das doenças crônicas não 

transmissíveis, especialmente as cardiovasculares, e também os homicídios e 

acidentes por transporte terrestre em grupos populacionais estratégicos (BRASIL, 

2015). Homens continuam tendo maior risco de morrer do que as mulheres, 

predominantemente na faixa de 15 a 59 anos, com grande participação das causas 

externas. Doenças cerebrovasculares e infarto agudo de miocárdio foram as causas 

mais frequentes de morte no país em 2013. No sexo feminino seguiram pneumonias, 

diabetes mellitus e doenças hipertensivas; no masculino, homicídios, pneumonias e 

acidentes de transporte terrestre. Os homicídios foram importantes nos pardos, pretos 

e indígenas e nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Quanto à situação epidemiológica de algumas doenças transmissíveis no Brasil, 

no ano de 2014, a pesquisa observou que, mais uma vez, a dengue foi alvo de 

atenções, mantendo-se como doença de maior importância entre aquelas com 

potencial epidêmico (BRASIL, 2015). Houve um grande número de casos, mas 

permanecendo baixa a letalidade. 
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Entre as doenças preveníveis por vacinação, o sarampo apresentou também 

potencial epidêmico, com um amplo surto da doença, havendo encerramento do surto 

em Pernambuco, no início do ano, e continuidade da transmissão da doença ao longo 

de todo o ano de 2014, no estado do Ceará. A coqueluche tem se caracterizado com 

uma redução da letalidade, com aumento da sensibilidade nos processos de vigilância. 

Destarte, o Brasil segue em sua tendência de aprimoramento das ações de vigilância e 

controle das doenças infecciosas, o que exige promover cuidado integrado e centrado 

no paciente.  

Vale destacar ainda que a pesquisa analisou diversas ações governamentais 

alinhadas com os compromissos internacionais para a prevenção e a redução dos 

casos de AIDS, da mortalidade pela doença e da transmissão vertical do HIV e 

também em relação à eliminação da sífilis congênita, concluindo que o Brasil tem 

implementado avanços importantes. Todavia, ainda é necessário qualificar o 

conhecimento sobre a situação epidemiológica no país, em especial em relação às 

hepatites, bem como melhoria das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 

precoce visando à redução dos casos das doenças. 

Outras conclusões importantes em relação à saúde no Brasil são: 

a) A melhoria dos serviços de saúde é indispensável para uma resposta efetiva à 

dupla carga de adoecimento de países de média e baixa renda, o que requer a 

melhoria dos serviços de saúde, em especial a qualificação da atenção básica; 

b) A presença de resíduos de agrotóxicos em água de consumo humano e o 

registro de casos de intoxicação são alertas a serem consideradas para ações 

e medidas voltadas para a promoção da saúde. Desse modo, conhecer, evitar 

e reduzir seus impactos à saúde é um desafio para a saúde coletiva no Brasil, 

em especial na definição de estratégias e práticas de vigilância em saúde para 

a promoção da qualidade de vida da população; 

c) O álcool é uma das principais causa de mortes prematuras no Brasil, 

especialmente entre homens e na raça/cor negra, tornando-se importante o 

envolvimento de diversos atores, governo, legislativo, profissionais de saúde e 

educação, sociedade, famílias e jovens, visando ao avanço das políticas 

públicas e do marco regulatório das bebidas alcoólicas; 

d) Investir na capacitação dos profissionais para adesão às notificações de 

violência e na melhoria da qualidade dessas notificações é um importante 
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passo para a elaboração de políticas públicas voltadas para o enfrentamento 

da violência doméstica no Brasil; 

e) A saúde pública brasileira precisa mover esforços no sentido de delinear e 

fortalecer estratégias eficazes de promoção de saúde e de prevenção de 

riscos do suicídio e das tentativas, levando em consideração as 

especificidades de gênero e idade, reforçando o papel da atenção primária e 

ampliando o acesso aos serviços especializados. 

f) Todos esses indicadores contribuem para a orientação de programas e 

políticas públicas de atenção à saúde e são importantes objetos de análise e 

discussão para se pensar a formação os profissionais da saúde e da educação 

na atualidade. 

 

2.5.5  Contexto das Ciências Sociais Aplicadas no País e no Distrito Federal 

 

A área de Ciências Sociais Aplicadas reúne campos de conhecimento 

interdisciplinares, voltados para os aspectos sociais das diversas realidades humanas. 

Ou seja, estão reunidos nessa área cursos que, embora tenham conteúdos diferentes, 

têm o mesmo objetivo: entender quais são as necessidades da sociedade e, também, 

quais são as consequências de viver em sociedade. 

O Brasil é um país emergente e estamos em constante crescimento social, a 

vida em sociedade a priori gera necessidades a busca de qualidade de vida de bem-

estar, bem como o gerenciamento de conflitos e a criação e imposição de regra para o 

convício harmonioso deve ser constantes.   

Em 23 de janeiro de 2008, por meio da Portaria nº 9, o Ministério da Educação 

(MEC), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

estabeleceu que este grupo comporta os cursos nas áreas de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Informação, Comunicação, 

Desenho Industrial, Demografia, Museologia, Planejamento Rural e Urbano, Serviço 

Social, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Jornalismo e Editoração, 

Rádio e Televisão, Economia Doméstica, Desenho Industrial e Turismo. 

As Ciências Sociais Aplicadas estudam o homem e o espaço, infinitas 

possibilidades. Uma simples palavra, um gesto isolado ou um amontoado de números 

só ganham sentido se, por trás deles, estiver o desejo humano de modificar e interagir 

com o meio social.  Para Cinini (2017), ações, que para alguns são realizadas de 

forma natural, como um simples hábito cotidiano, tornam-se, para outros, preciosas 
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matérias-primas de trabalho e pesquisa. E com mais de 200 milhões de brasileiros se 

relacionando a todo o momento para transformar e (re)criar o espaço, campo para 

estudos é o que não falta na área de conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas. 

Brasília não para de crescer. É um grande organismo vivo demandando novas 

sugestões e soluções para seus habitantes, por isso, a LS oferece novos cursos para 

atender necessidades da sociedade. 

O fato de Brasília ter sua economia ligada na Administração pública favorece o 

desenvolvimento de pesquisas e de estudos na área das Ciências Sociais. 

Seja no ramo da economia, habitação, informação ou cultura, o interesse do 

homem é a base presente nos cursos dessa área. 

Administrar pessoas, empresas e inevitavelmente problemas. É neste trinômio 

que navegam os profissionais das chamadas Ciências Sociais Aplicadas tão presentes 

na vida urbana dos grandes centros. 

Tradicionalmente incluídos na área de Humanas, cursos como Direito, 

Jornalismo, Administração e Economia ganharam uma área própria na última 

reformulação promovida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico). No perfil, a forte marca dos que agem para transformar a sociedade. 

Embora não integrem diretamente a mesma área, os cursos de Humanas e 

Sociais Aplicadas têm diversas características em comum. Na verdade, as duas 

ciências trabalham de maneira complementar. As Humanas trabalham mais com o 

próprio ser humano. Nas sociais, o ser humano é usado para a sua organização. 

Nessa área, é buscada a vida em sociedade, nas organizações. Sempre buscando o 

bem da coletividade. Em Humanas, a busca é pela formação da pessoa e atrelar a 

pessoa com sua inserção social é o foco da LS. 

Procura-se formar pessoas que tenham capacidade para assumir riscos e 

propor alternativas. É preciso que o estudante não fique limitado a reproduzir 

conceitos, mas que possa pensar e enfrentar problemas e propor soluções. A 

formação é voltada para pessoas que querem ter conhecimento porque a sociedade 

está em mutação a cada momento. É preciso que o estudante absorva isso e volte 

para a comunidade em condições de tentar atender à coletividade. 

Brasília tem um campo vasto para as Áreas de Humanas e Ciências Sociais 

Aplicadas com os cursos de perfis distintos tanto na parte acadêmica, como para o 

mercado de trabalho.  A LS oferece a Escola de Saúde, que já se estabeleceu no 

mercado e a Escola de Negócios com os cursos de Administração, Ciências Contábeis 
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e Gestão, com foco no empreendedorismo e na área da Educação o curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

A oferta de Cursos das Ciências Sociais aplicadas em Especial justifica-se pelas 

condições socioeconômicas não apenas da região em que se situa dentro da RA 

Taguatinga, mas também considerando que a própria RA se constitui num importante 

polo econômico do DF, além de possuir uma forte atividade comercial e industrial, bem 

como uma franca expansão do terceiro setor.  

Essa relativa distância do Plano Piloto - Brasília, com o passar das décadas, 

propiciou a formação de um ambiente econômico e social próprio: fortaleceu-se o 

comércio, assim como se formou uma identidade própria do morador de Taguatinga. A 

RA é dotada de várias empresas, instituições financeiras, bancárias, públicas, como 

seguramente nenhum outro setor da cidade possui, à exclusão do setor central, 

obviamente. Foram justamente estas características que a tornam sui generis, que 

levaram a Faculdade LS a instalar-se em Taguatinga, com vistas a desenvolver 

sobremaneira todas as potencialidades da região.  

A Faculdade LS detém também a missão de trazer educação superior de 

qualidade a esta população local, visando à formação de um profissional preparado 

para o exercício de atividades na área jurídica, nos termos dos eixos de formação 

profissional fixados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos, mas que se 

encaixe perfeitamente às necessidades e que tenha o conhecimento e a sensibilidade 

necessários para proporcionar uma melhora nas condições sociais da vida daquelas 

pessoas.  

 

2.5.6  Contexto da Administração no País e no DF 

Os cursos de Administração no Brasil têm uma história muito curta, 

principalmente se a compararmos com a dos EUA, onde os primeiros cursos na área 

surgiram com a criação da Wharton School, em 1881 (SCHUCH JUNIOR, V.F. 

Formação de administradores e Ação nas Faculdades. Um estudo dos egressos do 

curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Porto Alegre, 

UFRGS, PPGA, 1978.) Em 1941, ano em que se iniciava o ensino de Administração 

no Brasil, os EUA já formavam em torno de 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 

doutores, por ano, em Administração (CASTRO, C. de M. O ensino da Administração e 

seus dilemas: notas para debates. Revista de Administração de Empresas, Rio de 

Janeiro, v.21, n.3, p.58-61, jul./set. 1981).  
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Para Martins, (Martins C. B., em Surgimento e Expansão dos cursos de 

Administração no Brasil, 1952-1983, Ciência e Cultura, SP, 41. N° 7, pág. 663-676, Jul, 

1989), o contexto para a formação do administrador no Brasil começou a ganhar 

contornos mais claros na década de quarenta. A partir desse período, acentua-se a 

necessidade de mão-de-obra qualificada e, consequentemente, a profissionalização do 

ensino de Administração. O autor afirma que "o desenvolvimento de uma sociedade, 

até então, basicamente agrária, que passava gradativamente a ter seu pólo dinâmico 

na industrialização, colocou como problema a formação de pessoal especializado para 

analisar e planificar as mudanças econômicas que estavam ocorrendo, assim como 

incentivar a criação de centros de investigação vinculados à análise de temas 

econômicos e administrativos". 

O surto de ensino superior, em especial o de Administração, é fruto da relação 

que existe, de forma orgânica, entre esta expansão e o tipo de desenvolvimento 

econômico adotado após 1964, calcado na tendência para a grande empresa. Neste 

contexto, tais empresas, equipadas com tecnologia complexa, com um crescente grau 

de burocratização, passam a requerer mão-de-obra de nível superior para lidar com 

esta realidade. 

Para Martins (1989), o surgimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a 

criação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 

(USP) marcou o ensino e a pesquisa de temas econômicos e administrativos no Brasil, 

contribuindo para o processo de desenvolvimento econômico do país. 

Tais instituições ocuparam uma posição dominante no campo das instituições 

de ensino de Administração, assim como de referência do posterior desenvolvimento 

desses cursos. 

É importante considerar que a ideia dos criadores destas instituições era criar 

um novo tipo intelectual, dotado de uma formação técnica, capaz de revestir suas 

ações de conhecimentos especializados como uma estratégia indispensável ao 

prosseguimento das transformações econômicas iniciadas em meados dos anos trinta.  

Segundo Martins (1989), tratava-se de formar, a partir do sistema escolar, o 

"administrador profissional". Segundo o autor, este processo ficaria acentuado no 

momento da regulamentação da profissão, ocorrida na metade dos anos sessenta - 

1965 -, quando o acesso ao mercado profissional seria privativo dos portadores de 

títulos expedidos pelo sistema universitário. 
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A Fundação Getúlio Vargas (FGV) representa a primeira e mais importante 

instituição que desenvolveu o ensino de Administração. Sua origem remonta à criação 

do Departamento de Administração do Serviço Público - DASP, em 1938. Este órgão 

tinha como finalidade, estabelecer um padrão de eficiência no serviço público federal e 

criar canais mais democráticos para o recrutamento de Recursos Humanos para a 

Administração pública, através de concursos de admissão. 

Em 1952, tivemos a criação da Escola Brasileira de Administração Pública 

(EBAP), pela Fundação Getúlio Vargas, com o apoio da ONU e da UNESCO para a 

manutenção inicial. O convênio com tais organismos internacionais previa a 

manutenção de professores estrangeiros na escola e bolsas de estudo para o 

aperfeiçoamento no exterior dos futuros docentes. 

Martins (1989) afirma que, com a criação da EBAP no Rio de Janeiro, a 

Fundação Getúlio Vargas preocupou-se com a criação de uma escola destinada 

especificamente à preparação de administradores de empresa, vinculada ao mundo 

empresarial, com o objetivo de formar especialistas em técnicas modernas de 

Administração empresarial. 

Esta situação permitiu, em 1954, a criação da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP). É importante considerar que a FGV escolheu esta 

cidade por ser considerada a capital econômica do país, "coração e cérebro da 

iniciativa privada", com intuito de atender às expectativas do empresariado. Para a 

implantação de tal escola, a Fundação Getúlio Vargas buscou apoio do governo 

federal, do Estado de São Paulo e da iniciativa privada. 

Outra instituição de muita relevância para o desenvolvimento do ensino de 

Administração tem sido a Universidade de São Paulo (USP). Surgiu da articulação de 

políticos, intelectuais e jornalistas, vinculados aos jornais de São Paulo. 

No início dos anos sessenta, a Faculdade de Economia e Administração sofreu 

algumas alterações estruturais, dando origem ao Departamento de Administração, 

composto por disciplinas integradas aos cursos de Ciências Econômicas e Ciências 

Contábeis. Segundo Martins (1989), nesta época, surgiram os primeiros cursos de 

pós-graduação nesta Faculdade, inclusive os de Administração, embora, ainda não 

existisse o curso de graduação. Isto somente veio a ocorrer em 1963, quando a FEA 

passou a oferecer os cursos de Administração de Empresas e de Administração 

Pública. 
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A partir de 1972, o Instituto de Administração foi reestruturado, não mais ligado 

a um grupo de disciplinas, mas ao Departamento de Administração. Seu principal 

objetivo passou a ser a prestação de serviços a entidades públicas e privadas, 

realizando pesquisas e treinamento de pessoal. Segundo Martins (l989), os serviços 

prestados geraram um fundo de pesquisa, transformando-o num órgão captador de 

recursos no interior da FEA. 

Observa-se também que a criação e evolução dos cursos de Administração na 

sociedade brasileira, no seu primeiro momento, foram feitas no interior de instituições 

universitárias, fazendo parte de um complexo de ensino e pesquisa. Essas escolas 

transformaram-se em pólos de referência para a organização e funcionamento deste 

campo. 

No final dos anos sessenta, a evolução dos cursos de Administração ocorreria, 

não mais vinculada a instituições universitárias, mas às faculdades isoladas que 

proliferaram dentro do processo de expansão privatizada na sociedade brasileira. Esta 

expansão, segundo Martins (1989), também está relacionada às transformações 

ocorridas no plano econômico. 

Segundo Schuch Júnior (1978), no ano seguinte à regulamentação da profissão, 

através do parecer no 307/66, aprovado em 08 de julho de 1966, o Conselho Federal 

de Educação fixou o primeiro currículo mínimo do curso de Administração. Ficavam, 

assim, institucionalizadas, no Brasil, a profissão e a formação de Técnico em 

Administração. 

As diretrizes do parecer inspiraram-se na análise das condições reais da 

Administração no país e nos postulados que emanavam da lei e da doutrina fixada na 

experiência nacional e internacional. 

Um fator, também fruto da expansão dos cursos de Administração na sociedade 

brasileira, é a concentração desse ensino em determinadas regiões. No início da 

década de oitenta, as regiões Sudeste e Sul respondiam por 80.722 alunos e 81% de 

todo o ensino de Administração do país. Estes dados indicam uma forte prevalência 

das regiões de maior concentração e diferenciação produtiva, onde se localizam as 

maiores oportunid ades em termos de Ação nas Faculdades para esta profissão. Em 

1995, 76% dos cursos continuavam nessas regiões. 

Com a preocupação de melhorar a qualidade dos cursos de Administração, 

várias instituições somaram esforços na mesma direção. A ANGRAD - Associação 

Nacional dos Cursos de Graduação em Administração e o CFA - Conselho Federal de 
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Administração trabalharam conjuntamente para aprovação do novo currículo mínimo 

de Administração, aprovado em 1993. 

 

2.6 UNIDADES ACADÊMICAS 

 

2.6.1 Sede Taguatinga 

 

O Distrito Federal conta com uma população de 3,039 milhões de pessoas, 

Taguatinga é a Região Administrativa III que desenvolveu especialmente em função do 

comércio e dos empregos que sua população obtinha em Brasília. Considerada a 

capital econômica do Distrito Federal, com 12 mil empresas, 100 mil trabalhadores e 

um comércio que abastece a população local, estimada em 250 mil habitantes, a 

Administração conta com atividades diversificadas, oferecendo oportunidades de 

trabalho em lojas, atacados, fábricas, hotéis, faculdades, hipermercados e nos distritos 

industriais. ―Tornou-se um importante centro comercial dentro do DF e polo de atração 

para a população das cidades próximas, constituindo-se, também, como importante 

polo de saúde e de educação‖ (BAHOUTH, 2008, p. 228).  

Da população total de Taguatinga, destaca-se o percentual daqueles que não 

estudam, 75,59%. Os que frequentam escola pública somam 14,86%, com 1,40% em 

período integral. Na escola particular, 9,45%.  

Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos 

que têm nível médio completo 26,74%, seguida pelo superior completo, incluindo 

especialização, mestrado e doutorado, 22,11%. Os que possuem fundamental 

incompleto são 20,58%. Analfabetos na região representam 1,48%. 

Dos alunos moradores de Taguatinga, 81,04% estudam na própria Região, e 

11,03%, na Região do Plano Piloto. As demais localidades de estudo são pouco 

relevantes individualmente. 

Taguatinga, região administrativa, líder e polo, possui também intensa atividade 

forense, assim como os órgãos públicos e instituições privadas ligadas direta ou 

indiretamente a estas atividades, os quais, encontram-se aptos em absorver 

estagiários em formação e egressos dos cursos da Faculdade LS.  

Além disso, é importante ressaltar que, além da estrutura judiciária aqui 

entendida não só em relação aos Órgãos próprios deste Poder, mas também àqueles 

órgãos e entidades que, embora não o integrem, sejam com ele afins, como as 
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funções essenciais à justiça, Taguatinga concentra também grande parte dos serviços 

públicos da região, cuja demanda é crescente.  

 
Figura 4 – Mapa de Taguatinga 

 
Fonte: Codeplan (2017). 

 

2.6.2 Campus Ceilândia 

No segundo semestre de 2017, após análise contextual e discussão interna e 

do Conselho Superior, a Faculdade LS aprovou a criação do campus de Ceilândia, e 

estabeleceu um conjunto de metas e indicadores a serem cumpridos no período entre 

2017-2021. 

Ceilândia é a localidade do Distrito Federal com a maior densidade urbana. 

Criada há quarenta anos para resolver problemas de distribuição populacional. A 

Região Administrativa possui atualmente quase 600 mil habitantes. Os números, de 

2010, são da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PNAD) da Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 

Ceilândia é IX Região Administrativa do DF, que foi criada em 1971, ocupa uma 

área de 29,10 quilômetros quadrados. Os que estão há mais de 15 anos na região 

somam 64% dos moradores. Hoje, a população urbana estimada da RA Ceilândia é de 

489.351, e a média de moradores por domicílio urbano, de 3,44 pessoas, com 37,33% 

dos moradores trabalhando na própria Região, o significa que 54 mil pessoas não 

precisam se deslocar até outra região para o trabalho. Do total de habitantes, 46% 

estão na faixa etária de 25 a 59 anos. As crianças, na faixa de zero a 14 anos 
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representam 21% e os idosos, 17%. No Pôr do Sol e Sol Nascente, as crianças são 

28% e os idosos, 7%. 

 
Figura 5 – Mapa Ceilândia 

 
                              Fonte: Codeplan (2017). 

 

A escolha da IX região administrativas do Distrito Federal se deu pelas 

características socioeconômicas, populacionais e geográficas dessas áreas. Nessas 

localidades está concentrada uma grande parte da população do DF, em média 600 

mil habitantes.  A população Ceilândia tem em média 45% da tem menos de 20 anos e 

aproximadamente 150 mil alunos matriculados. 

2.7 BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE LS 

A Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de 

iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de 

educação. Sua origem deu-se por meio de um estabelecimento de ensino técnico 

(educação profissional) na área de saúde, funcionando desde 19 de novembro de 

1998, situada no Setor "D" Sul, Lotes 5, 8 e 9, em Taguatinga – Distrito Federal, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.846.920/0001-50. Destaca-se na sua atuação social, 

com relevantes serviços prestados à comunidade de Taguatinga e entorno. 
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A Faculdade LS iniciou implantando cursos técnicos (educação profissional) na 

área de saúde, e que tem conquistado pela sua excelência e qualidade, 

efervescência política, cultural e renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. 

Nasceu de um sonho de educação voltado para o avanço científico-tecnológico-

cultural, sem nunca perder o significado humanístico. 

Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante do 

Sistema de Ensino do Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e 

solidariedade humana, observado os princípios legais vigentes. Possui como 

finalidade prestar serviços especializados, em nível superior à comunidade e 

estabelecer com esta uma implementação da relação de reciprocidade, no contexto 

educacional, como já vem fazendo em nível técnico por meio da oferta dos seguintes 

cursos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em 

Radiologia, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Especialização 

Técnica em Enfermagem do Trabalho e Especialização Técnica em Necropsia e 

Anatomia Médico-Legal.  

A Faculdade LS foi credenciada em 2005, período em que se registrou grande 

expansão do setor privado na área da Educação Superior. Iniciou com a implantação 

de dois cursos, um na área de Saúde – Curso de Bacharelado em Enfermagem – e 

outro na área de Ciências Humanas – Curso de Letras: Português e Respectivas 

Literaturas. Para tanto, estabeleceu critérios para as disciplinas obrigatórias das 

atividades acadêmicas do bacharelado e da licenciatura estruturadas em semestres 

letivos, com matrícula em bloco semestral, sendo dado o direito de opção ao 

estudante para se matricular no semestre completo oferecido ou no mínimo em três 

disciplinas. 

No ano de 2007, foi instituído o Núcleo de Extensão unidade responsável pela 

formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e programas da 

Extensão Acadêmica, bem como pela definição de uma política cultural para a 

Faculdade. Fundamentadas em um modelo político pedagógico participativo, prima 

pela busca da qualidade social, integrando escola-comunidade e desenvolvendo ações 

de extensão ligadas ao ensino e à pesquisa, contribuindo, assim, para a formação 

integral de nossos estudantes.  

No mesmo ano, foi criado o Comitê Institucional de Ética (CIE), colegiado de 

caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e 
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Extensão, instituída no mesmo período. Órgão criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa, bem como orientar pesquisadores e estudantes da instituição 

sobre as questões éticas em pesquisas com seres humanos e a necessidade de 

encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres humanos para 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP). 

Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de trabalho, 

dois cursos tecnológicos foram implantados: Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia e Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. No mesmo ano, foi 

submetida ao MEC/INEP toda documentação necessária para autorização da oferta 

dos cursos de bacharelado em Administração, Ciências Biológicas (Bacharelado), 

Ciências Biológicas (Licenciatura), Farmácia (Bacharelado) e Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Financeira. No entanto, a conclusão dos atos de avaliação dos 

referidos cursos ocorreu somente em 2011. 

O recredenciamento da Faculdade LS ocorreu em 2014. Na visita in loco, os 

avaliadores do MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais atendem aos 

critérios de qualidade estabelecidos para a Educação Superior e estão devidamente 

implantadas, de modo que o Conceito Institucional 4 (Muito Bom) foi atribuído. 

Quanto ao Índice Geral de Cursos, a IES mantém Conceito Satisfatório (3), conforme 

registrado no Sistema e-MEC. 

Em 2018, solicitou o credenciamento para a modalidade à distância no intuito de 

manter a missão da LS Educacional, oferecendo  ensino de qualidade e inovação. 

 
HISTÓRICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Em 2008, foi solicitada autorização ao MEC/INEP do Curso de Administração 

visando atender a demanda da comunidade e do mercado de trabalho. No mesmo 

ano, foi submetida ao MEC/INEP toda documentação necessária para autorização da 

oferta do curso. No entanto, a conclusão dos atos de avaliação do referidos curso 

ocorreu somente em 2011. 

A partir da publicação da Portaria de Autorização nº 502 de 22/12/2011, do 

curso de Bacharelado em Administração, deu-se início ao processo de captação de 
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candidatos, para o  curso autorizado, por meio de publicação de editais para aberturas 

de vestibulares, campanhas publicitárias e ampla divulgação em mídias, tais como: 

TV, rádio, outdoor, busdoor, dentre outros.  

Nos períodos correspondentes aos anos de 2012 a 2014 não houve demanda 

para a abertura de cursos, desta forma somente a primeira turma no segundo 

semestre letivo de 2015.  

Em meados de 2016, foi organizada a Escola de Negócios, que é composta 

pelos seguintes cursos de graduação: Administração, Gestão Financeira, Gestão 

Hospitalar e Ciências Contábeis. 

O ambiente corporativo necessita de profissionais diferenciados e que 

contribuam para a constante evolução e aprimoramento dos processos que 

movimentam e impulsionam o mundo empresarial. 

Com a abertura da primeira turma em 2015, os projetos descritos no PDI e PPC 

puderam ser aplicados na sua integralidade para dar condições efetivas de 

funcionamento do curso. Em todos os anos que se seguiram até o atual houve 

formação de turmas em virtude do empenho e dedicação de todo o corpo dirigente, 

docentes, técnico-administrativos e discentes, que foram fundamentais nessa 

trajetória. 

 Em 2017, a matriz Curricular foi revista pelo NDE e pelo Colegiado e como 

não houve alteração substancial na totalidade, as disciplinas em sua maioria 

permaneceram as mesmas, alternando e padronizando a carga horária para 60h. 

 Em junho de 2017 é fundada a Empresa Junior com intuito de oferecer aos 

alunos um espaço para a fomentação do aprendizado prático do universitário em sua 

área de atuação com vistas a elaboração de  projetos de consultoria na área de 

formação discente. 

Para a prática dos alunos, visto que em sua maioria já são trabalhadores, foi 

implementado o Plano de Negócios que é um conjunto de medidas, de ordem politica, 

social e econômica, visando  um determinado objetivo. 

O Trabalho de Conclusão de Curso, definido na Matriz Curricular como Projeto 

de Iniciação Científica – TCC II é a culminância do curso, onde o aluno deve elaborar 

sob a orientação de um docente um artigo científico. 
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 O curso de Administração oferece Cursos de pós-graduação e extensão na 

área de negócios e promove ainda eventos tais como: Café com Negócios, visita 

técnicas a empresas, Olimpíadas de negócios, etc. 

 
Quadro 3 - Atos legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS 

CURSO 
PORTARIA DE 
AUTORIZAÇÃO 

PORTARIA DE 
RECONHECIMENTO 

PORTARIA DE 
RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO 

Administração 

Portaria nº 502 de 
22/12/2011 
DOU nº 
247,26/12/2011, 
Seção: 1, Pag.: 193 

- 
 
- 

Biomedicina 

Portaria nº 116 de 
20/02/2018 
DOU nº 36, 
22/02/2018, Seção: 1, 
Pag.: 16 

- - 

Ciências 
Biológicas 
(Bacharelado) 

Portaria nº 251 de 
07/07/2011 
DOU nº 130, 
08/07/2011, Seção: 1, 
Pag.: 25 

Portaria nº 819 de 
29/10/2015 DOU nº 
211,05/11/2015, 
Seção: 1, Pag.: 23 

 
- 

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

Portaria nº 205 de 
27/06/2011 
DOU nº 122, 
28/06/2011, Seção: 1, 
Pag.: 11 

Portaria nº 1.188 de 
24/11/2011 DOU nº 
226, 27/11/2017, 
Seção: 1, Pag.: 89 

- 

Ciências 
Contábeis 

Portaria nº 1.028 de 
29/09/2017 
DOU nº 190, 
03/10/2017, Seção: 1, 
Pag.: 20 

- - 

Educação 
Física 

Portaria nº 226 de 
29/03/2018 
DOU nº 62, 
02/04/2014, Seção: 1, 
Pag.: 18 

- - 

Enfermagem 

Portaria nº 2.553 de 
15/07/2005 
DOU nº 137, 
19/07/2005, Seção: 1, 
Pag.: 23 

Portaria nº 1.531 de 
14/09/2009 

 
DOU nº 197, 
15/10/2009 

Portaria nº 01 de 
06/01/2012 
DOU nº 06, 
09/01/2012, Seção: 1, 
Pag.: 28 

Estética e 
Cosmética 

Portaria nº 226 de 
29/03/2018 
DOU nº 62, 
02/04/2014, Seção: 1, 
Pag.: 18 

- - 

Farmácia Portaria nº 502 de Portaria nº 652 de - 
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(Bacharelado) 22/12/2011 
DOU nº 247, 
26/12/2011, Seção: 1, 
Pag.: 193 

29/06/2017 
DOU nº 124, 
30/06/2017, Seção: 1, 
Pag.: 22 

Fisioterapia 

Portaria nº 196 de 
22/03/2018 
DOU nº 57, 
23/03/2018, Seção: 1, 
Pag.: 57 

- - 

Gestão 
Financeira 

Portaria nº 385 de 
19/09/2011 
DOU nº 182, 
21/09/2011, Seção: 1, 
Pag.: 52 

Portaria nº 433 de 
30/07/2014 
DOU nº 146, 
01/08/2014, Seção: 1, 
Pag.: 29 

- 

Gestão 
Hospitalar 

Portaria nº 530 
de19/10/2007 
DOU nº 203, 
22/10/2007, Seção: 1, 
Pag.: 18 

Portaria nº 430 de 
21/10/2011 
DOU nº 204, 
24/10/2011 

Portaria nº 01 de 
06/12/2012 
DOU nº 06, 
09/01/2012, Seção: 1, 
Pag.: 28 

 
Portaria nº 821 de 
30/12/2014 
DOU nº 01, 
02/01/2015, Seção: 1, 
Pag.: 29 e 32 

Nutrição 
(Bacharelado) 

Portaria nº 563 de 
27/09/2016 
DOU nº 187, 
28/09/2016, Seção: 1, 
Pag.: 54 

 

- - 

Radiologia 

Portaria nº 483 
de17/08/2007 
DOU nº 160, 
20/08/2007, Seção: 1, 
Pag.: 12 

Portaria nº 447 
de01/11/2011 
DOU nº 211, 
03/11/2011. 

Portaria nº 821 de 
30/12/2014 
DOU nº 01, 
02/01/2015, Seção: 
1, Pag.: 32 
Portaria nº 135 de 
01/03/2018 
DOU nº 42, 
02/03/2018, Seção: 
1, Pag.: 37 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.8 PROGRAMA DE EXTENSÃO 

 

As atividades desenvolvidas na extensão como processo educativo, cultural e 

científico inter-relaciona o ensino e a pesquisa de forma indissociável, por meio de 
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projetos e outras ações de extensão que viabilizam a relação transformadora entre 

estudantes e sociedade, na forma estabelecida por este regulamento.  

A Extensão tem como finalidade o desenvolvimento de conjunto articulado de 

projetos e outras ações de extensão acadêmica e de apoio à cultura, com base nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos contribuindo para a emancipação e 

desenvolvimento do estudante, da sociedade e da comunidade, além da promoção de 

novos conhecimentos, da cidadania e da ética profissional.  

As atividades de extensão são pautadas pela realização das seguintes ações: 

a) Cursos de aperfeiçoamento e atualização;  

b) Oficinas;  

c) Eventos;  

d) Projetos comunitários;  

e) Prestação de serviços à comunidade;  

f) Administração de Medicamentos; 

g) Boas Práticas em Procedimentos Invasivos de Enfermagem; 

h) Boas Práticas em Procedimentos de Urgência e Emergência; 

i) Curso SES-DF 2018 – Farmacêutico; 

j) Emergências Cardiovasculares; 

k) Curso de Vacinação; 

l) Cálculo de Medicamentos. 

 

2.8.1 Ferramenta de apoio aos processos de ensino-aprendizagem 

 

a) Facebook: é uma mídia social que pode ser utilizada como ferramenta de 

apoio no contexto educacional, uma vez que os alunos poderão utilizá-lo para 

interagirem com seus colegas, professores e tutores por meio da construção 

de redes sociais. O Facebook proporciona a colaboração e troca de 

conhecimentos em uma interface que já faz parte do cotidiano das pessoas.  

b) Youtube: é um site de compartilhamento de vídeos enviados por seus usuários 

por meio da internet. No ambiente educacional, o professor pode utilizar um 

vídeo do Youtube para ilustrar uma aula, pode propor a produção de um vídeo 

como uma atividade prática e até mesmo fazer a transmissão ao vivo de uma 

aula o que garante o engajamento dos alunos. 
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c) Whatsapp: é um aplicativo que pode ser utilizado para facilitar a comunicação 

entre professores, tutores e alunos por meio de criação de grupos nos quais 

são postados avisos, compartilhados textos, vídeos e imagens. 

A LS EaD contará com o ambiente virtual de aprendizagem moodle e/ou 

blackboard  e todos os demais recursos para que o aluno tenha acesso ao conteúdo 

do curso. 

 

2.8.2 Inovações para Educação à Distância 

 

Para garantir o diálogo constante entre os envolvidos na Educação a Distância 

serão oferecidos recursos tecnológicos e de comunicação com vistas à interação e 

comunicação entre docentes, tutores, estudantes e pessoal de apoio. Além de manter 

estes recursos disponíveis e funcionais, o Núcleo de Educação a Distância, atuará na 

educação continuada dos professores e tutores para o seu uso, orientando também a 

equipe que terá contato direto com o aluno (pessoal de apoio dos polos e tutores 

presenciais). Quanto ao processo de comunicação e interação, entre os participantes, 

este dar-se-á por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), usando o 

moodle  e/ou blackboard. 

Formas de comunicação Sistema de comunicação-interação entre os 

participantes 

A comunicação e interação entre os envolvidos nos cursos à distância serão 

garantidas através de recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação e de 

procedimentos que permitam o diálogo constante entre estudantes, professores, 

tutores e pessoal de apoio. Além de manter esses recursos disponíveis e funcionais, o 

núcleo atuará na formação dos professores e tutores para o seu uso, orientando 

também a equipe que terá contato direto com o aluno (pessoal de apoio dos polos e 

tutores presenciais). 

O processo de comunicação e interação entre os participantes ocorrerá ainda 

através do uso de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual recursos de 

comunicação síncrona e assíncrona (fóruns de discussão, diários, blogs e chats) serão 

fortemente explorados pelos docentes e tutores, no intuito de orientar e acompanhar a 

evolução do estudante ao longo do curso. O AVA a ser utilizado pelos cursos será o 

Moodle e/ou blackboard. 
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Informativos impressos e eletrônicos com cronograma de encontros presenciais, 

horários de tutoria, formas de contato com professores, tutores e pessoal de apoio, 

locais e datas de provas e demais atividades (matrícula, conferências web etc.) 

estarão à disposição no início de cada semestre bem, disponibilizados nas secretarias 

dos polos e no formato digital no AVA e sítio web (website) do Núcleo. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

3.1 DADOS GERAIS  

 

 Nome do Curso: Bacharelado em Administração 

 Nome da Mantida: FACULDADE LS 

 Turno de funcionamento: Matutino/Noturno 

 Total de vagas anuais: 160 vagas sendo: 80 – Matutino e 80 – 

Noturno 

 Regime acadêmico: seriado semestral 

 Regime de matrícula: seriado semestral 

 Tempo de integralização curricular: 4 (quatro) anos 

 Tempo de integralização curricular mínima: 4 (quatro) anos – 8 (oito) 

semestres 

 Tempo de integralização curricular máxima: 8 (oito) anos – 16 (vinte) 

semestres  

 Carga horária total do curso (incluindo o Estágio Supervisionado e 

Atividades Complementares): 3060 horas 

 Coordenador: Jan Nascimento 

O coordenador de curso tem graduação pela Universidade Católica de Brasília - 

UCB (2007). Stricto Sensu em Economia pela Universidade de Brasília - UNB. Atua no 

ensino superior como Docente e Gestor Acadêmico. Com 10 anos de experiência em 

grandes empresas principalmente em áreas de gestão, controladoria e planejamento. 
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4 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Mantida é dirigida por um presidente e a mantenedora é organizada conforme 

descrito abaixo: 

De acordo com o Regimento Interno, capítulo I, dos orgãos: Art. 3º.  São órgãos 

da faculdade: 

I - Conselho Superior; 

II - Diretoria Geral; 

III - Diretoria Acadêmica; 

IV - Instituto Superior de Educação;  

V - Coordenadoria de Curso; 

VI - Colegiado de Curso. 

 

Figura 6 - Organograma Institucional 

 
Fonte: O autor (2018) 
 

O funcionamento dos órgãos deliberativos, conforme o Regimento Geral 

obedece às seguintes normas: 
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I - as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, 

extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 

(um terço) dos membros do respectivo órgão; 

II - as reuniões realizam-se com a presença de metade mais um dos 

membros do respectivo órgão; 

III - as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com 

qualquer número;  

IV - nas votações são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo 

decisão do plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante 

voto secreto; 

d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, 

terá o voto de qualidade; 

e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se 

aprecie matéria de seu interesse particular; 

f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto; 

V - da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final 

da própria reunião ou início da reunião subsequente; 

VI - os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de 

comparecer às reuniões, são representados por seus substitutos; 

VII - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no 

calendário acadêmico, aprovado pelo Colegiado, são convocadas com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, 

constando da convocação, a pauta dos assuntos. 

O artigo 5º destaca que é obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade 

na Instituição o comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de 

que façam parte. 

 De forma específica, é importante ressaltar a composição, as atribuições e o 

funcionamento do Conselho Superior, Colegiados de Curso e dos Núcleos Docentes 

Estruturantes. 
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4.2 O CONSELHO SUPERIOR 

 

O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, e é constituído: 

a) Pelo Diretor Geral, seu Presidente; 

b) Pelos Diretores Acadêmico e Administrativo 

c) Por 2 Coordenadores de Curso; 

d) Pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação – ISE;  

e) Por 2 (dois) representantes dos professores, os quais são eleitos por seus 

pares, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado; 

f) Por 1 (um) representante da mantenedora, por ela indicado; 

g) Por 1 (um) representante do corpo discente, indicado na forma da legislação 

vigente; 

 

Das atribuições, conforme Regimento Geral: 

Compete ao Conselho Superior: 

a) Aprovar, na sua instância, o Regimento da Faculdade e suas alterações, 

submetendo-o à aprovação do Órgão Competente do Ministério da Educação; 

b) Aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos da 

Faculdade; 

c) Aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade, elaborados pelo Diretor Geral; 

d) Deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção 

de cursos de graduação, pós-graduação e sequenciais, suas vagas, planos 

curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma da lei; 

e) Apurar responsabilidades do Diretor Geral e dos Coordenadores de Curso, 

quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não 

cumprimento da legislação do ensino ou do Regimento Geral; 

f) Decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar; 

g) Apreciar o relatório semestral da Diretoria; 

h) Superintender e coordenar em nível superior todas as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela Faculdade;  
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i) Fixar normas gerais e complementares às deste Regimento, sobre processo 

seletivo de ingresso aos cursos de graduação, currículos, planos de ensino, 

programas de pesquisa e extensão, matrículas, transferências, adaptações, 

aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso, planos de estudos 

especiais, e outros que se incluam no âmbito de suas competências; 

j) Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

k) Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual; 

l) Deliberar quanto à paralisação total das atividades da Faculdade; 

m) Apreciar atos do Diretor Geral, praticados ad referendum deste Colegiado; 

n) Praticar todos os demais atos de sua competência, como instância de 

recursos, segundo os dispositivos deste Regimento; 

o) Respeitar e executar as decisões do Conselho Nacional de Educação e 

demais órgãos do Ministério da Educação; 

p) Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei no Regimento 

Geral.  

 

4.3 COLEGIADO DE CURSO  

 

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno, o 

Colegiado de Curso é um órgão consultivo em matéria administrativa e disciplinar e 

deliberativa em matéria didático-científica. Tem por finalidade acompanhar a 

implementação do Projeto Pedagógico, discutir temas ligados ao curso, planejar e 

avaliar as atividades acadêmicas. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus 

pares para mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução.  

O Colegiado de Curso é constituído:  

 pelo Coordenador, seu Presidente;  

 pelos professores vinculados ao curso;  

 pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas 

que ministram aulas no curso;  

 por um representante estudantil, indicado por seus pares, com mandato 

de 01 (um) ano, permitida apenas uma recondução. 
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O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a 

recondução e em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é 

substituído por um professor, designado pela Diretoria Geral. 

O Colegiado de Curso conta com o apoio técnico-pedagógico dos membros do 

seu respectivo Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído por 05 (cinco) 

professores do curso, conforme preconiza a legislação.  

São competências gerais do Colegiado de Curso conforme artigo 20 do 

Regimento Geral: 

a) deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP; 

b) deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou unidades 

curriculares; 

c) emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

d) pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de 

estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

e) opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

f) aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

g) promover a avaliação periódica do curso; e 

h) exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento 

Geral da Faculdade LS. 

Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 17 do 

Regimento Geral): 

a) superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às 

autoridades e órgãos da Faculdade; 

b) convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

c) acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-

administrativo sob sua supervisão; 

d) apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório das 

atividades da Coordenadoria; 
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e) sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo 

nele lotado; 

f) encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados 

pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 

g) promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, 

assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

h) propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de 

cursos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de 

extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

i) distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

j) decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade curricular, 

sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

k) delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

l) exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento 

Geral da Faculdade LS. 

O Diretor pode designar coordenador específico para cursos sequenciais, de 

tecnologia ou de pós-graduação, segundo a natureza ou complexidade de cada um. 

Quanto ao funcionamento do Colegiado de Curso, destacam-se: 

a) O Colegiado reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, 

por sua própria iniciativa ou a requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) de 

seus membros.  

b) A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas. 

c) Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação pode 

ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

d) A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

e) O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso prevalece 

a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros às 

reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma de representação. 
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f) Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo necessário é de 

maioria absoluta, e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos 

presentes. 

Importante destacar que o comparecimento dos membros às reuniões do 

Colegiado de Curso (ANEXO O) prevalece a qualquer outra atividade acadêmica. 

 

4.4 AS ESCOLAS DA FACULDADE LS 

 

Atualmente a LS Educacional é composta pela Escola Técnica e pela Faculdade 

LS e seu surgimento foi em 1998 com os cursos Técnicos e Cursinhos Preparatórios. 

4.4.1 A Faculdade está organizada em Escolas: de Negócios, de Ciências da 

Saúde e Ciências Biológicas. 

O conceito de escolas da LS foge das tradicionais estruturas acadêmicas de 

departamentos e centros da forma que foi concebida e é uma inovação que se 

sustenta na transversalidade, na superação das limitações da segmentação e propicia 

uma aproximação dos cursos e  da produção do conhecimento e formação profissional 

visando fortalecer a identidade institucional e o conhecimento. 

A LS Escola Técnica, composta por instituições de Educação Profissional 

Técnica de nível médio, desenvolve o trabalho pedagógico tendo por objetivo a 

formação de profissionais competentes, éticos e solidários para a área de saúde, 

levando-se em conta as transformações e os avanços da ciência e da tecnologia e a 

necessidade de preparar para o mercado de trabalho, pessoas possuidoras de um 

saber próprio, científico e investigativo. 

Nas escolas os diversos cursos e projetos se articulam, integram e promovem o 

debate teórico-metodológico na busca de excelência acadêmica. 

A reflexão e a organização das escolas são dinâmicas e o objetivo é formar um 

profissional apto a atuar na área de formação preparado para os diversos contextos. 

As Escolas abrangem todo o universo da área proposta englobando os cursos, 

a pesquisa e a extensão e esta organizada através da articulação da teoria e da 

prática. 

A LS tem o firme propósito de alcançar a excelência acadêmica, formando 

profissionais e líderes através da solução de problemas, de estudos de caso, de 

atividades práticas reais e simuladas, de projetos de iniciação cientifica de forma 
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eficiente objetivando a formação de profissionais que atuem e gerenciem as mais 

diversas instituições em sua área de formação. 

 

4.4.2 Escola de Negócios 

 

A Escola de negócios é composta pelos seguintes cursos de graduação: 

Administração, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar e Ciências Contábeis. 

O ambiente corporativo necessita de profissionais diferenciados e que 

contribuam para a constante evolução e aprimoramento dos processos que 

movimentam e impulsionam o mundo empresarial. 

Pensando nisso, a Escola de Negócios dispõe de uma ampla estrutura de 

trabalho que atua plenamente na formação de profissionais de referência, que 

excedam os limites das tarefas básicas empresariais em suas diferentes atribuições. 

Professores altamente qualificados e uma estrutura física e material completa, 

desenvolve em nossos estudantes as suas potencialidades naturais, assimilando 

novos conceitos e meios de atingir objetivos, tornando-os aptos a proporem as 

soluções esperadas para os problemas que possam surgir quando estiverem no 

mercado de trabalho. 

Um modelo de ensino que capacita os futuros profissionais de forma plena 

destacando-os entre as competências e habilidades esperadas, desenvolvendo assim 

a formação integral, por meio de um currículo que valoriza a sinergia entre o 

conhecimento teórico e a prática. 

Para alcançar nosso objetivo a Escola de Negócios, tem como foco o Plano de 

Negócio que é a base da formação. O aluno elabora estrategicamente um plano em 

todos os aspectos. 

Para garantir a unicidade da formação os professores são comuns aos cursos e 

as aulas são direcionadas para a atuação de gestores de empresas, na formação geral 

as disciplinas são comuns e as atividades são interligadas, como as jornadas 

acadêmicas, projetos, extensão e visitas. 

  

4.4.3 Escola de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas 

 

A Escola de Saúde e Biológicas oferece os seguintes cursos de graduação: 

Enfermagem: Farmácia, Nutrição, Radiologia, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, 
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Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciências Biológicas (Bacharelado), Biomedicina e 

Estética e Cosmética, os quais desenvolvem suas atividades em modernas instalações 

da unidade Acadêmica da LS, onde agrega os laboratórios de formação geral e 

específica cada curso está focado em fortalecer e desenvolver seu Projeto Político 

Pedagógico e traça metas direcionadas à formação de pessoal da saúde e das 

ciências biológicas, e a formação de professor para atuar no Ensino Fundamental anos 

Finais e Médio. 

O corpo docente institucional bem como a estrutura física, partilham ações 

sociais conjuntas, projetos e atividades acadêmicas. Possuindo, por conseguinte, 

estruturas curriculares compatibilizadas com disciplinas comuns a todos os cursos 

para contribuir com a formação de um profissional generalista. Dessa forma, há 

flexibilidade para o aluno escolher entre as disciplinas dos cursos de seu interesse. 

 

4.4.4 Escola de Ciências Jurídicas 

 

A Escola de Ciências Jurídicas da LS abrigará o curso de Direito e será um 

espaço de procedimentos reais e simulados.   

Nosso aluno terá contato com projetos e práticas inovadoras e possibilidades de 

prestar assistência jurídica à comunidade. 

Os espaços de aprendizagem internos e as parcerias externas contribuirão para 

uma formação em consonância com as necessidades sociais. 

 

4.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

As políticas da Faculdade LS estão expressas no PDI, em consonância com o 

contexto atual e atenta às novas tendências educacionais e profissionais, assume em 

seu Projeto Pedagógico o compromisso de formar profissionais dotados de um saber 

que se alicerça nas mais recentes teorizações da ciência de forma integrada com o 

desenvolvimento e melhoria das condições de vida das comunidades onde atua.  Para 

tanto, busca em sua visão subsídios para desenvolver, produzir, aplicar e disseminar 

conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras frente às demandas da 

sociedade. Nesta perspectiva concebe: 

a) Ensino como processo global e ético de relações inter e multisciplinares; 
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b) Pesquisa como princípio educativo condutor do aprendizado de métodos e 

técnicas para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente no 

âmbito da iniciação científica; 

c) Extensão como processo de interação com a comunidade, visando, sobretudo, 

contribuir para elevar as condições de vida da comunidade e para o progresso 

e desenvolvimento da região. 

 

4.5.1 Políticas de Ensino:  

Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da 

interdisciplinaridade e da contextualização que vinculem a educação ao mundo do 

trabalho e à prática social, à compreensão de significados, à preparação para o 

exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 

ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de vida e de 

organização social, ao relacionamento da teoria com a prática. 

São objetivos da política de ensino no âmbito do Curso de Administração: 

a) Assegurar a oferta de um ensino de qualidade, pautando em um processo 

crítico, reflexivo e criativo, voltado a formação integral e articulado ao contexto 

histórico-cultural; 

b) Incentivar ações inovadoras no processo didático; 

c) Institucionalizar ações de interação com os egressos do curso de 

Administração. 

 

Para tal, serão desenvolvidas ações, como:  

a) Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas ao curso de 

Administração em consonância com a missão institucional e de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais;  

b) Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas do curso 

para conscientizar a comunidade acadêmica da sua importância na melhoria 

contínua da qualidade do curso;  

c) Promoção da formação continuada dos professores; 

d) Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência dos 

estudantes; 

e) Fomento à integração, à convivência harmônica e ao bem-estar social da 

comunidade interna; 
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f) Desenvolvimento de projetos integradores que atuem na realidade social e na 

construção da cidadania; 

g) Fomento à realização de atividades extracurriculares; 

h) Implantação ou implementação de cursos de pós-graduação lato senso na 

área de Administração, a fim de promover a integração com o curso de 

graduação; 

i) Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras; 

j) Fortalecimento da interdisciplinaridade; 

k) Estímulo ao desenvolvimento e à responsabilidade dos estudantes em 

atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e aprimoramento 

profissional; 

l) Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores com a 

participação de palestrantes externos.  

m) Implantação de políticas de relacionamento com os egressos para fornecer 

subsídios ao curso, visando à constante atualização do currículo perante as 

necessidades da sociedade.  

n) Desenvolvimento de ações de cooperação e de promoção institucional com os 

egressos.  

Desse modo, no âmbito do curso de Administração, serão propiciadas situações 

que favoreçam o desenvolvimento de profissionais capacitados para atender às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar, socializar conhecimentos em sua área de 

atuação e a valorização da aprendizagem contextualizada por meio de metodologias 

ativas e da diversidade de cenários de aprendizagem articulando teoria e prática. 

 

4.5.2 Políticas de Pesquisa (Iniciação Científica)  

 

Ao incentivar a iniciação científica, a LS baseia-se no princípio de que aprender 

a pensar é uma atitude metodológica que se aplica a qualquer disciplina. Uma de suas 

funções é direcionar o olhar e exercitar a habilidade para lidar com problemas e buscar 

soluções visando desenvolver uma ação contínua que, por meio da educação, da 

cultura e da ciência, busca unir o ensino e a investigação, propiciando, através dos 

seus resultados, uma ação transformadora entre a academia e a população. 

Constituem objetivos essenciais da LS para o curso de Administração no campo 

da iniciação científica: 
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a) Promover a iniciação científica ao longo do processo formação; 

b) Desenvolver a curiosidade científica e o espírito investigativo dos alunos. 

c) Para tal, serão desenvolvidas diversas ações, entre elas: 

d) Definição de linhas de pesquisa que deverão servir como um direcionamento 

para a capacitação de docentes e para o desenvolvimento dos discentes em 

programas de iniciação científica.  

e) Incentivo à participação de docentes e discentes no Programa de Iniciação 

Científica (PIC-LS).  

f) Fomento à participação de docentes e discentes em eventos científicos para 

apresentação de trabalhos.  

g) Apoio à produção bibliográfica dos docentes; 

h) Apoio à divulgação dos trabalhos que foram e/ou estão sendo desenvolvidos 

na parceria entre os alunos e os professores. 

i) Fomento ao aprofundamento do conhecimento técnico, cultural e artístico por 

meio do incentivo permanente, em todas as práticas acadêmicas, da busca de 

informações nas mais diversas fontes de consulta disponíveis, de modo a 

desenvolver a curiosidade científica e o espírito investigativo acadêmico. 

 

No âmbito do curso de Administração, são incentivadas as atividades de 

iniciação cientifica, por meio de diversos mecanismos institucionais, a exemplo de 

atribuição pela IES de carga horária para orientação das atividades de iniciação 

científica. Para fortalecer este eixo, o curso disporá do programa de monitoria 

remunerada e voluntária, onde o aluno poderá também se dedicar a Iniciação 

Científica. 

 

4.5.3  Política de Extensão:  

 

As atividades de extensão serão realizadas por meio de cursos, 

assessoramentos ou serviços a pessoas, grupos, comunidade, instituições. A extensão 

e concebida como processo educativo, cultural e científico, que se articula com o 

ensino e a investigação de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora 

entre a Instituição e a sociedade. Nessa direção, serão implementadas ações de 

extensão pautadas nos seguintes objetivos: 
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a) Estimular a participação dos discentes nos projetos institucionais de modo 

geral, possibilitando a interdisciplinaridade e transversalidade do 

conhecimento. 

b) Promover atividades de extensão, estimulando propostas inovadoras de 

interação comunitária. 

Para alcance dos objetivos no âmbito do curso de Administração serão 

incentivadas as seguintes ações: 

a) Incentivo à participação de docentes e discentes nos Projetos de Extensão  

b) Aumento do número de cursos de extensão oferecidos que atendam as 

necessidades dos estudantes do curso de Administração.  

c) Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão. 

d) Desenvolvimento de projetos interdisciplinares que favoreçam a interação dos 

estudantes com a comunidade nas ações de ensino e projetos sociais 

jurídicos. 

Ações que propiciem a extensão são implementadas de modo a aproximar, 

cada vez mais, os estudantes da realidade local e do entorno. Isso também valoriza a 

aprendizagem que se insere na realidade da comunidade interna e externa por meio 

de pactuações e troca de conhecimentos, programas, projetos, eventos e serviços. 

Exemplo disto é a parceria com as escolas da região para atuação junto aos 

adolescentes e às crianças com projetos abordando os direitos Humanos e direito do 

Consumidor.  

As Políticas de Gestão perpassam todas as atividades acadêmicas e 

administrativas. 

As Políticas de Apoio aos Discentes e Docentes, Políticas de Inclusão Social e 

Educacional e Bolsas e Incentivos: Prouni, FIES; e as Políticas de Responsabilidade 

Sócio Ambiental estão descritas no PDI e no PPC. 

O desenvolvimento das atividades de ensino é indissociado das atividades de 

iniciação científica e extensão. A estrutura curricular garante, dentro de uma visão 

global, a construção de um currículo interdisciplinar e multidimensional, valendo-se da 

verticalização (pré-requisitos de conteúdos) e da horizontalização (co-requisitos de 

conteúdos), em que na execução de cada disciplina o educador deverá empregar os 

métodos indutivos e dedutivos para buscar a sedimentação das experiências 

vivenciadas por ele e pelos estudantes na busca de uma efetiva interação. 
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4.6 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO  

 

A Faculdade LS, preocupada em cumprir sua Missão, procura atuar de forma 

responsável por meio da aplicação das melhores práticas de Ensino, Cultura, Arte, 

Extensão e Gestão, implementando ações voltadas a Gestão Integrada que envolve a 

qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade 

ética e social. 

As mudanças que aconteceram nas duas últimas décadas, especialmente as 

relacionadas aos avanços científicos e tecnológicos e, também, às expectativas das 

empresas que têm enfrentado os mercados globalizados extremamente competitivos, 

têm provocado súbitas transformações no exercício do trabalho e nas modalidades de 

ensino. Essas necessidades, de uma maneira geral, têm demonstrado uma visão 

global dos problemas e das necessidades que a sociedade tem em relação ao ensino. 

A realidade atual, caracterizada por rápidas transformações no mundo do 

trabalho, pela competitividade e desintegração de barreiras que separavam setores 

econômicos, pela velocidade da informação e mercado em constante modificação, 

criou novas necessidades dentre as quais a de uma profunda reflexão acerca da 

concepção e das finalidades da educação e sua relação com a sociedade, o tipo de 

indivíduo que se deseja formar e a contribuição de cada um na construção de um 

mundo mais justo. 

A Faculdade LS, neste sentido, pauta-se na necessidade de formação e 

qualificação de recursos humanos, a fim de acompanhar as transformações do mundo 

globalizado e atender às novas exigências do mercado. Contribui, com isso, para 

diminuir a demanda ainda existente de vagas no ensino superior do país e, 

especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de qualidade. 

Esta proposta está construída considerando o contexto de uma realidade 

complexa. Foram consideradas as potencialidades da Região Centro-Oeste brasileira 

e, mais precisamente, do Distrito Federal, dentre os quais necessitam de mão-de-obra 

qualificada para o desenvolvimento de um serviço adequado ao que a população 

necessita. 

Assume-se, nessa perspectiva, o compromisso de trabalhar, junto aos 

estudantes as situações que se apresentam como problemas e necessidades locais, 

regionais e nacionais, incluindo entre outras, a competência de trabalhar com as novas 
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tecnologias; trabalhar com populações com características diferentes de suas próprias 

(da cultura, da linguagem, da família, da comunidade, do gênero, da escolarização) e 

trabalhar em outros ambientes educacionais além da escola. 

No cumprimento da responsabilidade social, criaram-se diversos projetos 

institucionais, por meio do estabelecimento de projetos integradores, em que docentes 

e estudantes prestam atendimento à comunidade. 

Além disso, fazem-se necessárias atividades comuns entre os cursos, tais 

como: ações sociais, jornadas e feiras temáticas, envolvendo toda a comunidade 

acadêmica e sociedade do entorno da IES. Assim como, a obrigatoriedade de Estudo 

de temas relacionados com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena 

(Lei nº 11. 645, de 10 de março de 2008); Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 

2004, e a Portaria Normativa nº 21, de 28 de agosto de 2013, em todos os cursos de 

ensino superior da Faculdade LS. Torna-se relevante, ainda, o estudo de políticas de 

educação ambiental e em Direitos humanos, visando ao desenvolvimento de valores 

sociais, visão, missão e vocação institucional, pelo qual recebemos o selo por 

participar dos eventos de responsabilidade social. 

Nesse contexto, oferecemos também a disciplina de LIBRAS que, apesar de ser 

obrigatória para os cursos de licenciatura, oferecemos para todos os cursos de 

bacharelado e tecnológico, viabilizando, com essa formação específica, a inclusão 

social. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 
 

A estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na 

matriz curricular visa favorecer a constituição de profissionais adequados ao momento 

social e científico, possibilitando a formação e sendo capazes de compreender, 

analisar, criticar e intervir nos diversos contextos em que estão inseridos de forma 

competente, humana e ética. Esse processo possibilita a inserção dos egressos no 

mercado de trabalho, desenvolvendo alternativas que atendam à melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local e da sociedade como um todo, além do 

desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão. 

As premissas da organização didático-pedagógica do Curso de Administração  

são: 

a) integração dos conteúdos básicos e profissionalizantes;  

b) currículo flexível, dinâmico e contextualizado;  

c) articulação entre teoria e prática e entre ensino-serviços e comunidade;  

d) abordagem de temas transversais como cidadania e direitos humanos, 

diversidade e sustentabilidade;  

e) ensino centrado na interação ativa entre professor e estudante; 

f) avaliação para as aprendizagens, na perspectiva avaliação formativa. 

 

5.1 OBJETIVOS DO CURSO/ DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 

 

5.1.1 Objetivo Geral 

 

O Curso de Administração tem como objetivo formar o administrador capaz de 

promover a gestão empresarial humanística, empreendedora e eficaz, com 

profissionalismo e criatividade, com capacidade para planejar, organizar, liderar e 

controlar o trabalho dos membros das organizações e seus recursos, para alcançar os 

objetivos estabelecidos.  

Consolidando sua missão, a instituição possui, como Objetivo Geral, o de 

oferecer aos educandos uma sólida base de CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS e 

HABILIDADES com vistas a desenvolver uma aprendizagem significativa, capacitando-

os para implementar seus Projetos de Vida. 
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O curso de Administração da Faculdade LS tem como objetivo a formação de 

profissionais com capacidade de compreender o meio social, político, econômico e 

cultural em que se encontra inserido  bem como, a formação técnica e científica que o 

habilite a conhecer e intervir no campo da Administração das organizações, através do 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades e de conhecimentos específicos desta 

prática profissional, em consonância com as mudanças mundiais, nacionais e locais. 

 

5.1.2 Objetivos específicos 

1) Formar profissionais adequados à realidade nacional e regional, capazes, 

contudo, de adequar-se a dinâmica das mudanças de contexto social-político, 

econômico-cultural, possuindo sólidos conhecimentos técnicos associados a um 

conjunto de habilidades humanas, capazes de atuar junto aos diversos tipos de 

organizações existentes; 

2) Formar profissionais que possuam elevado nível de flexibilidade e que 

possam atuar no âmbito do processo de globalização que exigirá administradores 

aptos a avaliar e decidir em ambientes de incertezas; 

3) Formar profissionais empreendedores, que atuem como multiplicadores dos 

esforços internos nas organizações as quais pertençam, ao mesmo tempo em que 

tenham a capacidade de iniciar novos negócios, desbravando mercados, avaliando e 

assumindo os riscos necessários aos empreendimentos; 

4) Formar profissionais dotados de sólidos valores morais e éticos, cônscios de 

suas responsabilidades profissionais e sociais; 

5) Formar profissionais com mentalidade analítico-crítica dos fenômenos 

organizacionais, capazes de visualizar e propor soluções estruturadas e inovadoras 

aos complexos problemas inerentes as organizações modernas; 

6) Formar profissionais hábeis na condução de equipes de trabalho e que 

possam atuar, com sucesso, na solução de conflitos interpessoais, no estabelecimento 

de objetivos e na definição de estratégias comuns aos seus integrantes; 

7) Formar profissionais que tenham como objetivos permanentes o auto-

desenvolvimento e a auto-aprendizagem. 

8) Preparar gestores envolvidos com decisões e estratégias para estabelecer 

vantagens competitivas num mercado globalizado; 

Os principais objetivos de um curso de Administração devem levar em conta 

que a formação profissional almejada deve ser atingida. E para tanto, o curso deve 
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propiciar meios, conhecimentos e técnicas, para o estudante desenvolver suas 

aptidões e habilidades. 

Estes objetivos do curso explicitam os compromissos da LS com a formação 

integral, tecnológica, humana e científica, bem como com as demandas do setor 

produtivo da região de inserção da Instituição. 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

supervisionadas, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como serem descritas 

pelos professores no sistema de registro acadêmico da IES. 

 

5.1.3 Habilidades e competências: 

 

 Há pelos menos três tipos de habilidades necessárias para que o 

Administrador possa executar com eficácia o processo administrativo nas 

organizações: a habilidade técnica, a humana e a conceitual: 

A habilidade técnica consiste em utilizar conhecimentos, métodos, técnicas, 

equipamentos necessários para a realização de suas tarefas específicas, por meio de 

suas instrução, experiência e educação; 

A habilidade humana consiste na capacidade e discernimento para trabalhar 

com pessoas, compreender suas atitudes e motivações e aplicar uma liderança eficaz; 

A habilidade conceitual, que consiste na habilidade para compreender as 

complexidades e organização global e o ajustamento do comportamento das pessoas 

dentro da organização. Esta habilidade permite que a pessoa se comporte de acordo 

com o objetivo da organização global, e não apenas, de acordo com os objetivos e as 

necessidades do seu grupo imediato. 

A adequada combinação dessas habilidades varia à medida que os indivíduos 

sobem na escala hierárquica, de posições de supervisão a posições de alta direção. 

À medida que se sobem dos níveis inferiores aos níveis mais elevados da 

organização, diminui a necessidade de ―habilidades técnicas‖, enquanto que 

aumentam as necessidades de ―habilidade conceitual‖. 

Assim, o Curso de Administração objetiva o desenvolvimento dessas 

habilidades nos estudantes, além dos objetivos formacionais necessários à vida de 

cidadãos conscientes e úteis à sociedade em que vivem. 

Em outros termos, o curso deve levar os estudantes ao aprendizado e ao 

desenvolvimento da capacidade de pensar, de definir situações organizacionais 
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complexas, e de diagnosticar e propor soluções para as rotinas e problemas de uma 

organização, através da coordenação de pessoas, para se conseguir realizar ações, 

com os melhores resultados possíveis, na direção dos objetivos das organizações. 

Os objetivos específicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, assim 

como dos trabalhos de Pesquisa e Extensão deverão, prioritariamente, obedecer a um 

conjunto de premissas aceitas pela instituição, como metas básicas para alcance 

mediato, ao longo do transcorrer desses cursos e atividades, que deverão estar 

incluídos nos planos de ensino de várias disciplinas. Estes objetivos são: 

Permanente formação humanística, técnico-científica e prática, com vistas à 

compreensão interdisciplinar dos fenômenos estudados;  

Conduta ética associada à responsabilidade social e profissional;  

Desenvolvimento da capacidade de compreensão, produção e transmissão dos 

saberes adquiridos;  

Desenvolvimento da capacidade de equacionar problemas e buscar soluções 

harmônicas com as demandas individuais e sociais;  

Permanente busca de prevenção e soluções dos conflitos individuais e coletivos 

com vistas ao bem estar social;  

Desenvolvimento da capacidade de realizar investigações científicas, 

raciocínios logicamente consistentes, de leitura, compreensão e produção de textos 

em um processo comunicativo próprio ou em equipe, de julgamento e de tomada de 

decisões, de aprender a aprender, para sua educação permanente; 

Outros objetivos poderão ser definidos nos projetos pedagógicos de cada curso. 

 

5.2 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

 

O perfil do egresso desejado do curso de Administração, de responsabilidade 

da instituição, deverá estar no âmbito do perfil brasileiro, refletindo as características 

regionais, a potencialidade da Instituição e suas escolhas estratégicas. 

Tomando como base o conjunto de habilidades técnicas e pessoais necessárias 

ao desempenho das funções do Administrador nas organizações, destinadas a garantir 

uma identidade nacional à categoria profissional, o Curso de Administração da 

Faculdade LS  tem buscado adequar-se a realidade do contexto regional do Distrito 

Federal que, fruto de suas características peculiares, exige uma orientação especial 
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dos conteúdos programáticos. Tais aspectos orientam a formação de um profissional 

com perfil gestor/empreendedor. 

E ainda: 

 Considerando o processo de desenvolvimento comercial, industrial e social 

da região,  e as perspectivas de crescimento econômico da Região;  

 Considerando que a formação em Administração é uma oportunidade 

estratégica para participação em um contexto em que as organizações encontram-se 

em formação na cidade e seus arredores;  

 Considerando a responsabilidade assumida pela instituição de contribuir com 

um processo formativo profissional de qualidade, alavancador do desenvolvimento do 

mercado profissional e econômico;  

 Considerando ainda a missão proposta pelo curso de Administração, o 

egresso da faculdade de Administração terá o seguinte perfil: 

Funções que os Egressos poderão exercer no Mercado de Trabalho 

A atividade profissional do Administrador, como profissão, liberal ou não, 

compreende: 

elaboração dos pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em 

que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização; 

pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos de Administração geral, como 

Administração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas de 

trabalho, orçamento, Administração de material e financeira, Administração 

mercadológica, Administração de produção, relações industriais, bem como outros 

campos em que estes de desdobrem ou com os quais sejam conexos; ― 

Abaixo, especificamos as áreas de atuação e seus desdobramentos, bem como 

as atividades a elas relacionadas. 

 

Administração Financeira  

Assessoria Financeira 

Assistência Técnica Financeira 

Consultoria Técnica Financeira 

Diagnóstico Financeiro 

Orientação Financeira 

Pareceres de Viabilidade Financeira 

http://www.crasp.com.br/atividades/adm_financeira.htm
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Projeções Financeiras 

Projetos Financeiros 

Sistemas Financeiros 

Administração de Bens e Valores 

Administração de Capitais 

Controladoria 

Controle de Custos 

Levantamento de Aplicação de Recursos 

Arbitragens 

Controle de Bens Patrimoniais 

Participação em outras Sociedades - (Holding) 

Planejamento de Recursos 

Plano de Cobrança 

Projetos de Estudo e Preparo para Financiamento 

Administração de Material  

Administração de Estoque 

Assessoria de Compras 

Assessoria de Estoques 

Assessoria de Materiais 

Catalogação de Materiais 

Codificação de Materiais 

Controle de Materiais 

Estudo de Materiais 

Logística 

Orçamento e Procura de Materiais 

Planejamento de Compras 

Sistemas de Suprimento 

 Administração Mercadológica / Marketing  

Administração de Vendas 

Canais de Distribuição 

Consultoria Promocional 

Coordenação de Promoções 

Estudos de Mercado 

Informações Comerciais - Extra - Contábeis 

http://www.crasp.com.br/atividades/adm_material.htm
http://www.crasp.com.br/atividades/adm_mercadologica.htm
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Marketing 

Pesquisa de Mercado 

Pesquisa de Desenvolvimento de Produto 

Planejamento de Vendas 

Promoções 

Técnica Comercial 

Técnica de Varejo (grandes magazines) 

 Administração da Produção  

Controle de Produção 

Pesquisa de Produção 

Planejamento de Produção 

Planejamento e Análise de Custo 

 Administração e Seleção de Pessoal / Recursos Humanos  

Cargos e Salários 

Controle de Pessoal 

Coordenação de Pessoal 

Desenvolvimento de Pessoal 

Interpretação de Performances 

Locação de Mão-de-obra 

Pessoal Administrativo 

Pessoal de Operações 

Recrutamento 

Recursos Humanos 

Seleção 

Treinamento 

 Orçamento  

Controle de Custos 

Controle e Custo Orçamentário 

Elaboração de Orçamento 

Empresarial 

Implantação de Sistemas 

Projeções 

Provisões e Previsões 

 Organização e Métodos e Programas de Trabalho 

http://www.crasp.com.br/atividades/adm_producao.htm
http://www.crasp.com.br/atividades/adm_rh.htm
http://www.crasp.com.br/atividades/orcamento.htm
http://www.crasp.com.br/atividades/org_metodos_prog_trab.htm
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Análise de Formulários 

Análise de Métodos 

Análise de Processos 

Análise de Sistemas 

Assessoria Administrativa 

Assessoria Empresarial 

Assistência Administrativa 

Auditoria Administrativa 

Consultoria Administrativa 

Controle Administrativo 

Gerência Administrativa e de Projetos 

Implantação de Controle e de Projetos 

Implantação de Estruturas Empresariais 

Implantação de Métodos e Processos 

Implantação de Planos 

Implantação de Serviços 

Implantação de Sistemas 

Organização Administrativa 

Organização de Empresa 

Organização e Implantação de Custos 

Pareceres Administrativos 

Perícias Administrativas 

Planejamento Empresarial 

Planos de Racionalização e Reorganização 

Processamento de Dados/Informática 

Projetos Administrativos 

Racionalização 

Campos Conexos 

Administração de Consórcio 

Administração de Comércio Exterior 

Administração de Cooperativas 

Administração Hospitalar 

Administração de Condomínios 

Administração de Imóveis 

http://www.crasp.com.br/atividades/campos_conexos.htm
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Administração de Processamento de Dados/ Informática 

Administração Rural 

Administração Hoteleira 

"Factoring" 

Turismo 

 

5.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

  

5.3.1 Concepções Teórico-Metodológicas 

 

Numa visão dinâmica, compreendemos o Currículo como um instrumento que 

se realiza em diferentes âmbitos de decisões e realizações, ganha vida no processo 

de implantação e se materializa no processo de concepção, desenvolvimento e 

expressão de práticas pedagógicas e em sua avaliação, cujo valor para os estudantes 

depende dos processos de transformação por eles vivenciados (SACRISTÁN, 2000 

apud CURRÍCULO, 2006, p. 19). 

O Currículo do curso de Administração fundamenta-se na Pedagogia Histórico-

Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opções teórico-metodológicas que 

apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e 

educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, 

sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a 

aprendizagem para todos. 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 

educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente 

pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, 

favorecendo as crianças, jovens e adultos a interação e a resolução de problemas, 

questões e situações na ―zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento‖.  

A possibilidade de o estudante  aprender em colaboração pode contribuir para 

seu êxito, coincidindo com sua ―zona de desenvolvimento imediato‖ (VIGOSTSKY, 

2001, p. 329 apud PEREIRA-SILVA, 2008). Assim,  a aprendizagem deixa de ser vista 

como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de 

interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a 

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 
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A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, 

―[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens‖ (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada. 

Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social 

dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula 

e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que 

revela os signos e sentidos culturais. A prática social é compreendida como o conjunto 

de saberes, experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória 

pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. 

Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do conhecimento 

significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de 

saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade 

entre todos eles.  

O trabalho pedagógico, assim concebido, compreende que a transformação da 

prática social se inicia a partir do reconhecimento dos educandos no processo 

educativo. A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido da 

aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração dos atores. 

A aprendizagem, sob essa ótica, só se torna viável quando a identificação da 

prática social, como vivência do conteúdo pelo estudante, é o ponto de partida do 

processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso 

metodológico a ser construído pelos professores.  

A partir dessa identificação, a problematização favorece o questionamento 

crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo 

mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os 

diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 2003). 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, 

instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao 

alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a 
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serem adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e 

recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente.  

A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os 

conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos 

estudantes nas diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por 

sua vez, possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal 

processo de construção do conhecimento percorrerá caminhos que retornam de 

maneira dialética para a prática social (prática social final). 

A prática pedagógica, nesse contexto, tem significado social e deve ser 

desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por conhecimentos 

científicos, mas também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, 

valorativo, estético e ético.  

Dentre os desafios a serem assumidos, a se propõe a transpor a cômoda e 

rotineira prática instrucionista em favor de outras formas de atuação pedagógica que 

estimulem a criatividade e valorizem o espírito empreendedor, na perspectiva de 

superação da transmissão de um conhecimento, em forma de conteúdo pronto e 

elaborado. Nesse sentido, o currículo do curso está alicerçado nos princípios definidos 

no Projeto Pedagógico da Faculdade LS, sendo eles: a) unicidade entre teoria e 

prática; b) interdisciplinaridade; c) flexibilização; d) articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

5.3.2 Princípios do Currículo 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Princípios são 

ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: 

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva 

dos cursos de graduação da Faculdade LS, os princípios orientadores são: unicidade 

entre teoria e prática, interdisciplinaridade, flexibilização e articulação ensino, pesquisa 

e extensão. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar. 

 

a) Princípio da unicidade entre teoria e prática 
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Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso 

considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa 

posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática 

na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à 

constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, pois ―é 

a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um 

instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social‖ (VÁZQUEZ, 1977, p. 

215).  

Nessa perspectiva de práxis, onde o  conhecimento é integrado, há uma visão 

articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de 

ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos 

conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido emancipatório quando 

passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção.  

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala 

de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, 

análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 

dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a 

tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre 

as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades.  

 

b) Princípio da interdisciplinaridade  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento, o que 

contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações 

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e 

acadêmicos em que irá intervir.  

A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima 

daquela na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as 

aprendizagens dos estudantes. Essa ação rompe com a lógica de determinação de 

temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as 
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tentativas frustradas de forçar uma integração que não existe, dificultando a 

implementação de atividades interdisciplinares durante o desenvolvimento curricular.  

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário 

se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional 

característica das relações sociais e profissionais na modernidade. O princípio da 

interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e 

experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e 

áreas. Santomé (1998, p. 65) afirma que ―[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente 

um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os 

problemas e questões que preocupam em cada sociedade‖, contribuindo para a 

articulação das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho 

colaborativo entre os professores. 

c) Princípio da Flexibilização 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de 

formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em 

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as 

amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos.  

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas a autonomia dos estudantes. Ao considerar os conhecimentos 

prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, 

ressignificando os saberes científicos e os do senso comum, que conduz à 

emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a articulação entre os 

conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que 

partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, 

reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008).  

Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos 

sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores saberes e 

experiências construídas em espaços sociais diversos. 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, a matriz curricular define 

as disciplinas obrigatórias, mas garante certa flexibilidade para que os estudantes 
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possam optar por outras que possam enriquecer seus conhecimentos em uma 

determinada área de interesse.  

d) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Neste contexto, desde o início do curso, projetamos o envolvimento dos 

estudantes nos projetos de iniciação científica e de extensão desenvolvidos no âmbito 

da Faculdade LS seguindo assim, o que propõe a Constituição de 1998, Art. 207: ―a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão‖. Busca-se, desse modo, a 

integração entre essas atividades, considerando-as como tempos, espaços e 

processos de aprendizagem, e não como o somatório de atividades isoladas. 

Partimos da compreensão de que entre o ensino, pesquisa e extensão há a 

produção de conhecimentos, num processo inovador, complexo e instigante para os 

estudantes. Durante esse processo de produção de ideias, o ensino é enriquecido com 

as possibilidades de pesquisa e ensino, em especial, porque há o compartilhamento 

de inquietudes, experiências e expectativas, ações consolidadoras do princípio da 

indissociabilidade.  

Assim, o ensino passa a ser movimentado pela revisão crítica dos 

conhecimentos ensinados, oportunizando outras construções e aprendizagens a ele 

relacionadas. Além disso, há a possibilidade de reflexão, questionamentos e 

indagações, provenientes tanto das atividades de extensão como daquelas associadas 

à pesquisa. Desta maneira, os assuntos tratados em aula e o material didático utilizado 

não perdem a referência com o contexto histórico, social e cultural onde foram 

produzidos, articulando-se, ainda, às questões éticas com os quais estão relacionados.  

No curso de Administração, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão é, primeiramente, na possibilidade de fazer da pesquisa, em seu sentido 

amplo, a metodologia de ensino privilegiada nas disciplinas realizadas ao longo do 

curso. O posicionamento crítico e reflexivo acerca do conhecimento, dentro do 

contexto da realidade onde se insere, são os princípios presentes nas atividades 

pedagógicas que se realizam nas disciplinas: discussões, debates em pequenos ou 

grandes grupos, nas atividades práticas, nas saídas de campo e visitas orientadas, 

nos estudos de caso e na construção e realização de pequenos projetos de pesquisa. 

Para tanto, a iniciação científica será amplamente incentivada durante o 

desenvolvimento do currículo. 

 

5.3.3 Estrutura Curricular  
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A Estrutura Curricular consta no ANEXO A. 

O Curso funcionará nas instalações da Faculdade LS, em regime semestral 

seriado, nos turnos matutino e noturno e disponibilizará semestralmente de 160 (cento 

e sessenta) vagas. 

A sua duração será de 3060h, sendo: 2860 horas dedicadas às atividades 

formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação na 

realização de pesquisas, atividades de campo, visitas técnicas e viagens de estudos, 

atividades em biblioteca, atividades em laboratório, desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos, estudos de 

casos, estudos dirigidos presenciais e não presenciais, oficinas, pesquisas,  práticas 

de ensino seminários, trabalhos individuais e em grupo, Trabalhos individuais e em 

grupo,  Grupos de estudos, Works shop,  Projeto de Transversalização dentre outras 

incluindo Atividades Práticas Supervisionadas. Além da carga horária de 200 horas de 

atividades complementares. 

O Curso de Graduação em Administração Bacharelado tem como regime o 

seriado semestral com 20 semanas letivas, visando preparar profissionais aptos a 

exercerem as funções requeridas, com visão integral dos aspectos a eles 

relacionados. A carga horária total será integralizada ao longo de 8 (oito) semestres 

letivos, totalizando 3060  horas de efetivo trabalho acadêmico. A matriz curricular do 

curso foi concebida de modo a construir formação acadêmica que possibilite o egresso 

a atuação em diversos ramos da Administração e gestão de companhias e projetos. 

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do Curso de 

Administração como disciplina eletiva, com carga horária de 60 horas, conforme 

preconiza o Decreto 5.626/2005. 

O projeto pedagógico do curso foi construído em total observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. Ele está, 

plenamente, adequado à legislação da educação superior e aos atos normativos do 

MEC e do CNE. O currículo do Curso de Administração foi desenvolvido na 

perspectiva da educação continuada, sendo concebido como realidade dinâmica, 

flexível, propiciando integração entre a teoria e prática, o diálogo entre as diferentes 

ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências. 

O eixo e os núcleos temáticos, além de orientarem a elaboração das ementas e 

planos de ensino das disciplinas, mantendo-se sempre num horizonte crítico, devem 
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balizar o ordenamento lógico e horizontal de todas as disciplinas de um mesmo 

semestre, o escalonamento vertical do curso e outras atividades complementares 

(programadas e eventuais) que envolvam alunos do curso. O princípio básico da 

interdisciplinaridade deverá ser constantemente perseguido por todos os professores. 

A integração entre os conhecimentos pode criar as condições necessárias para 

uma aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça maior liberdade aos 

professores e alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente relacionados aos 

assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da comunidade. É necessária uma 

aproximação entre os conteúdos programáticos e a experiência dos alunos. A 

existência de um referencial que permita aos alunos identificar e se identificar com as 

questões reais.  Esse procedimento gera uma aprendizagem significativa. 

Os planos de ensino são revisados e atualizados, se necessário, todo semestre. 

Na primeira semana de apresentação do professor, no início do ano letivo, é 

promovida pela Faculdade LS a Semana Pedagógica em que, entre outras atividades, 

em reunião de colegiado é feita a discussão dos planos de ensino pelo corpo docente, 

sob a supervisão do coordenador e definidas as Atividades Práticas (APS para o 

semestre).  Ao serem aprovados, os mesmos são atualizados ou modificados. 

Tendo em vista a dinâmica de mudanças que ocorrem continuamente em todas 

as áreas de conhecimento, a descrição do perfil (ementa) das disciplinas estará sujeita 

às revisões periódicas. A possibilidade de modificação, total ou em parte, da descrição 

do perfil (ementa) das disciplinas, se verificará sempre que o NDE e seus professores 

julgarem conveniente. Assim, torna-se necessário, no entanto, manter-se a sua 

compatibilidade com a estrutura curricular do curso, seus objetivos e o seu 

direcionamento acadêmico. 

A bibliografia indicada em cada plano de ensino é a escolhida pelo professor 

responsável pela disciplina, e apreciada pelo NDE.  Os livros referenciados são obras 

básicas relevantes de cada assunto ou tema. A bibliografia é constantemente 

atualizada por necessidade imperiosa de adequar os livros existentes e indicados aos 

alunos para a disponibilidade de novos conhecimentos da área da Administração. 

A organização do currículo seguiu os princípios de: flexibilização; 

interdisciplinaridade e a contextualização. 

Com vistas à maior eficácia da operacionalização do curso, as disciplinas foram 

organizadas em 03 eixos/núcleos epistemológicos indicado para o curso: Eixo de 

Formação Fundamental; Eixo de Formação Profissional, Eixo de Formação Prática. 
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Em conformidade com a legislação educacional: Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 575, de 04 de abril de 2001, no Parecer 

CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 

de julho de 2007 as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), foram  

regulamentadas e normatizadas. 

As atividades acadêmicas terão duração de 60 (sessenta) minutos, sendo assim 

discriminados: 

Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) minutos 

de exposição e 10 (dez) minutos de atividade supervisionada conforme a resolução  

03/2018. 

Buscou a adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente 

socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o 

cotidiano dos alunos e com o contexto social. Para atender a esse princípio, buscou-se 

adequar o processo de ensino e aprendizagem à realidade local e regional, articulando 

as diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada 

contexto. Desenvolveram-se estratégias para articular o processo de ensino à 

realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. 

Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas estão pautadas no 

conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar suas personalidades 

e suas identidades. 

 

5.3.4 Conteúdos Curriculares  

As disciplinas são hierarquizadas em períodos semestrais, seguindo o 

planejamento indicado para a progressiva formação do profissional em Administração. 

A formação do profissional exige a compreensão dos fundamentos, princípios e 

pressupostos epistemológicos e pedagógicos, específicos destes níveis de ensino. A 

proposta curricular, é a expressão do compromisso desta Instituição com a aquisição 

destas competências no processo de formação profissional. 

A partir da atualização do ementário, o professor junto com o NDE, elabora 

anualmente seu plano de ensino articulado com a bibliografia atualizada. 

  A interdisciplinaridade é compreendida a partir da abordagem relacional, isto 

é, propõe que, por meio da prática, sejam estabelecidas ligações de 
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complementaridade, convergência, interconexões e passagens entre os 

conhecimentos. 

Ao propor uma nova forma de organizar o currículo, trabalhado na perspectiva 

interdisciplinar, perpassado pelos temas transversais de forma contextualizada, parte-

se do pressuposto que toda a aprendizagem significativa implica uma relação 

sujeito/objeto. Para que esta se concretize é necessário que sejam dadas as 

condições para a interação entre esses dois polos. 

A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do Curso de 

Administração como disciplina optativa, com carga horária de 60 horas, conforme 

preconiza o Decreto 5.626/2005. 

 

Os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental e a 

responsabilidade social, bem como o respeito às diversidades e a preservação 

ambiental,   cultural e os direitos humanos serão constantemente estimulados. Haverá 

uma preocupação em conscientizar o formando que sua carreira exigirá uma formação 

para a cidadania.    

Além dos conteúdos das disciplinas, serão implementados projetos, cursos de 

extensão, atividades complementares, visitas técnicas, projetos de Iniciação Cientifica. 

O Curso de Administração Bacharelado traz em sua estrutura disciplinas com 

conteúdos relacionados aos Direitos Humanos e Sustentabilidade Ambiental, 

contemplando as políticas ambientais e a promoção dos direitos humanos, conforme a 

determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281, de 25 de 

junho de 2002. Há também a integração da educação ambiental às disciplinas do 

curso de modo transversal, contínuo e permanente. 

A diversidade, Ética e Cidadania, Educação e Saúde e Orientação sexual, 

promoverão ao graduando que sua formação deve ser numa visão multiculturalista, 

visões diferenciadas de questões de cunho político, social, ético, racial, sexual e saúde 

serão integradas, possibilitando uma análise multidisciplinar educacional.   

O conjunto das disciplinas objetiva a passagem do senso comum ao 

conhecimento científico e da reflexão crítica, tendo ainda por objetivo de estudo o 

significado da atividade acadêmica e a aquisição de competências referentes ao 

comprometimento com valores estéticos, políticos e éticos inspiradores de uma 

sociedade democrática.  Dentro dessa concepção, os alunos cursarão no Eixo de 

Formação Fundamental/Básico  disciplinas que visam integrar o estudante no campo, 
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estabelecendo as relações da Administração com outras áreas do saber, abrangendo 

dentre outros, estudos que envolvam conteúdos. No que diz respeito, ao estudo de 

suas respectivas especificidades.  

No eixo de Formação Profissional, abrange, além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos da 

Administração, de qualquer natureza, estudados sistematicamente e contextualizados 

segundo a evolução da Ciência e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se 

necessariamente, dentre outros condizentes com o projeto pedagógico. 

No eixo de Formação Prática - objetiva a integração entre a prática e os 

conteúdos teóricos desenvolvidos nos demais Eixos; 

Atividades Complementares - contribuem para o enriquecimento da formação 

acadêmica, profissional e intelectual . No sentido de, permitir, a complementação, a 

atualização, a habilitação e a capacitação em amplas áreas do conhecimento que 

contribuem significativamente para a formação do administrador. 

Os temas transversais serão objetos de todas as disciplinas garantindo assim 

que os alunos, além de conhecê-los, aprendam a atuar com a transversalidade e 

procurará mostrar ao graduando que sua formação deve ser numa visão 

multiculturalista. Visões diferenciadas de questões de cunho político, social, ético, 

racial, sexual e saúde serão integradas, possibilitando uma análise multidisciplinar 

educacional.  Representa o momento de uma compreensão abrangente e crítica do 

curso, somada à capacidade de avaliação e sistematização das diversas situações 

jurídicas, verificadas na sociedade. 

Em síntese as atividades do curso estão assim distribuídas. 

As Atividades Práticas Supervisionadas (A.P.S):  Seminários, grupos de 

estudos, Works shop, Projeto de Transversalização, Iniciação científica, como 

componentes do trabalho acadêmico efetivo, através de sua inserção nos Planos de 

Ensino pelos professores do curso de Adminstração. Entre as atividades 

desenvolvidas, citam-se: atividades de campo, visitas técnicas e viagens de estudos, 

atividades em biblioteca, atividades em laboratório, desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos, estudos de 

casos, estudos dirigidos presenciais e não presenciais, experimentos, oficinas, 

pesquisas,  práticas de ensino seminários, trabalhos individuais e em grupo, dentre 

outras. 
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As práticas serão realizadas em turnos diferentes e, em sua maioria, nos 

horários de funcionamento da  Faculdade LS, tendo suas atividades regulamentadas 

pelo colegiado e pelo  NDE. ( em anexo) 

As horas complementares são horas de atividades, que os alunos deverão 

captar ao longo do curso, conforme definido no   PPC. 

A Consolidação, da formação, desenvolvida ao longo de todo o curso, se 

completará no sétimo e oitavo  semestres com a elaboração de um TCC que será o 

estudo teórico de um tema, que tenha sido objeto de seu interesse ao longo do curso. 

A Faculdade LS compreende ainda que Educação tem a ver com questões mais 

amplas e que a faculdade é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, 

valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. Por 

serem questões contemporâneas, fundamentais para a consolidação da democracia, 

do Estado de direito e da preservação do ambiente em que as pessoas vivem; essas 

temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente vivenciados pela 

sociedade brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo específico, assim 

como pelas comunidades, pelas famílias, pelos estudantes e educadores em seu 

cotidiano.  

Desse modo, os currículos dos cursos de graduação  contemplam as narrativas 

historicamente negligenciadas, ao eleger como eixos transversais: Diversidade, 

Cidadania, Direitos Humanos e Sustentabilidade.  

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, 

focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, 

são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é 

de que a transversalidade desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos 

normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo 

estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, 

mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso. 

Ademais, possibilitam o acesso do estudante aos diferentes referenciais de 

leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de 

saberes  específicos. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma 

determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

a) Diversidade 
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Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, dessemelhança, 

heterogeneidade, desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à 

diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. 

Esse atributo nos leva a alguns grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado 

a desigualdade em virtude de suas diferenças dos padrões preestabelecidos: 

mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população LGBT, 

quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: 

discriminação, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos 

patrimônios material e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no campo 

acarretam a exclusão de parcelas da população dos bancos escolares e geram uma 

massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas 

questões, não como verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes: 

[...] compreenderem as implicações éticas e políticas de 
diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria 
opinião nesse debate. [...] A ideia de que educação não é 
doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro 
campo, pois estaremos lidando com valores sociais muito 
arraigados e fundamentais (CARRARA, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

a) Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

b) Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

c) Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.  

d) Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, 

pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

e) Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica 

sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e 

econômica brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, 

relações étnico-raciais e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida 

cotidiana e na história das sociedades ocidentais essas questões estão imbricadas, 

necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse sentido, ao quando se 

sobrepuserem às diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando 

um universo de subcidadãos e subcidadãs. 
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b) Cidadania e Direitos Humanos 

Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para 

expressar uma mesma realidade, política ou ação. Aqui tomamos a diferenciação feita 

por Benevides (2013), pois partimos dos mesmos pressupostos que a autora utiliza 

para construir as diferenças e proximidades dessas categorias. A cidadania é uma 

ideia fundamentada em uma ordem jurídico política, ou seja, o cidadão é membro de 

um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas.  

Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países 

e culturas e determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais 

podem estar dissociados dos direitos humanos em sociedades democráticas. 

A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante 

para a inclusão de minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir 

uma convivência entre grupos considerados maiorias e minorias, sendo necessária a 

introdução de outro nível de direitos. 

Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são 

também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em 

períodos históricos diferentes e até em países que os incorporaram tardiamente em 

suas legislações, em relação a outros. Benevides (2013), seguindo as orientações da 

II Conferência de direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as 

características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto, não se trata de utilizar os dois termos para identificar os 

mesmos processos de organização da sociedade, mas de especificar as 

características de cada um para construir a relação com o tema aqui proposto. 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de 

direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, 

colocar em xeque seu papel transformador da realidade, pois conforme vem sendo 

amplamente discutido em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a 

educação é um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais 

direitos humanos. Daí a importância de termos este eixo como transversal ao currículo.  

O Plano Nacional de Educação em direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a 

educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional que 

orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:  

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local; 
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b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político; 

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;  

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, 

bem como reparação das violações.  

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a 

contemplá-las em toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

professores. Para tanto, é fundamental o uso de metodologias e dispositivos que 

possibilitem uma ação pedagógica progressista e emancipadora, voltada para o 

respeito e valorização da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade e de 

formação da cidadania ativa.  

A cidadania ativa pode ser entendida como o exercício que possibilita a prática 

sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de novos direitos, 

devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, 

gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso 

na idade e condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais sobre o ―direito à 

aprendizagem‖, como um dos maiores desafios da Escola. 

Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de 

Educação em direitos Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo 

principal da Educação em direitos Humanos é a formação ética, crítica e política.  

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e 

paz, reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro para a reflexão dos 

modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A construção de uma atitude 

crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre contextos 

sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais coerentes 

com os direitos Humanos.  

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de grupos 

e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de construção de direitos, 
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favorecendo sua organização e participação. Esses aspectos tornam-se possíveis por 

meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos biopsicossociais, 

históricos e culturais, bem como destes em suas relações com o Estado. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de aula 

e a faculdade espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, que 

reconheça e valorize todos os grupos. A educação em e para os direitos Humanos é, 

assim, uma forma de reposicionar compromissos nacionais com a fomentação de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo influenciar na construção e 

consolidação da democracia. 

c) Sustentabilidade 

Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de 

felicidade, em detrimento de populações que se aglomeravam entre os altos índices de 

desemprego e pobreza. As cidades começaram a inchar e a população planetária 

cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram expandidas e as florestas 

europeias, norte-americanas e asiáticas foram dizimadas. 

E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o 

desenvolvimento tecnológico expande a produção agrícola, iniciando o pensamento 

ambientalista. ―Esse momento histórico influenciou as relações humanas e o uso dos 

recursos naturais‖ (TORRES, 2011, p. 110). Os governos começaram a instituir nos 

marcos legais os princípios da liberdade, do capitalismo, e da igualdade, no 

socialismo. 

Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser  melhor percebidas 

pela humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: ―Primavera 

Silenciosa‖, de Rachel Carson, em 1962, e realizada a Conferência da Biosfera em 

Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de 

forma sistêmica. Ou seja, o método reducionista e mecanicista da ciência começou a 

ser questionado e em seu lugar, alguns autores, como Capra (1986, p.259-260), 

propuseram que estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem realizados a 

partir de uma concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto ―em termos de 

relações e de integração‖. Com isto, na década de 1980, surgiu um novo conceito, o 

de Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções após a 

publicação do livro ―Nosso Futuro Comum‖. A bibliografia, também conhecida como 
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relatório Brundtland, foi publicada em 1987, a partir do trabalho realizado pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada. Como explica Sachs: ―devemos nos esforçar por desenhar uma estratégia 

de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente 

sustentada e socialmente includente [...]‖ (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório 

Brundtland e com o lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano 

em 1990, houve a ruptura com o pensamento de que o crescimento econômico 

poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. Até então, havia uma noção de 

desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento econômico (VEIGA, 2006). 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir 

sobre o melhor tipo de desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, 

utilizado outrora por defensores do meio ambiente e moradores de países 

―desenvolvidos‖. Neste sentido, o Brasil promoveu a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, 

também conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de 

diversas nações e de várias organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, 

criou a Agenda 21. O documento gerado ―tratava de praticamente todas as grandes 

questões, dos padrões de produção e consumo à luta para erradicar a pobreza no 

mundo e às políticas de desenvolvimento sustentável‖ para o século XXI (NOVAES, 

2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o ―Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global‖, documento formulado pela 

sociedade civil com 16 princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de ―[...] 

estimular a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, 

que conservam entre si relação de interdependência e diversidade‖ (CARVALHO, 

2008, p. 56). As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas 

potencialidades locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e respeitando o 

equilíbrio ecossistêmico, superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.  

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido 

que as comunidades locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, 

poderiam facilitar e criar uma alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado na 
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superprodução e no superconsumo. Com isto, passa-se a buscar um novo modelo de 

humanidade, que ―através do reencantamento das práticas sociais locais/globais e 

imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo à solidariedade‖ 

(SANTOS, 2002, p.116).  

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais 

simétrica e justa. Entre outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar 

metas sociais, ambientais e econômicas, ―buscando um equilíbrio entre diferentes 

sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e 

política) [...]‖ (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo 

momento do processo educativo.  

O eixo transversal ―Sustentabilidade‖, no currículo do curso de Administração 

sugere um fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos 

com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas 

próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de 

viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, 

qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo 

social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em 

princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e 

reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 

2, de 15 de junho de 2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas e 

modalidades do processo de escolarização, bem como suas atividades pedagógicas 

devem permear, de forma articulada e transversal, a educação para a 

Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma mudança de postura e 

prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 

Para tanto, a IES possui uma infraestrutura física e organizacional específica 

para o curso e corpo docente titulado e capacitado para operacionalização do projeto 

pedagógico e adota uma metodologia pedagógica inovadora. 

 

5.3.5 Metodologia  

O alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do egresso 

exigem que a Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades.  
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A consideração às inteligências múltiplas, à autoestima dos estudantes, aos 

processos interativos, bem como à utilização de recursos tecnológicos modernos 

permite imprimir, ao processo pedagógico, dinamicidade que ultrapassa a mera 

transmissão do conteúdo. 

Por meio do diálogo crítico com autores clássicos e contemporâneos e do 

debate em sala de aula, teorias vão se consolidando para permitir que estudos de 

casos, seminários e verificações in loco de realidades diversas contribuam para o 

desenvolvimento de habilidades e a construção de competências para a prática 

profissional exitosa. Além disso, não se pode ignorar os pilares da educação para o 

século XXI, nem se furtar aos parâmetros da educação planetária para tornar o 

educando um profissional competente e consciente de seu papel no mundo moderno. 

A metodologia do curso se baseia  no pressuposto necessário da articulação 

TEORIA/PRÁTICA, dando privilégio às práticas sociais em geral, como fonte para a 

teoria. Ao mesmo tempo, a teoria deve ser entendida como expressão da prática. As 

práticas pedagógicas, em particular, são o elemento estruturador e organizador da 

formação profissional. 

Assim, a formação do profissional terá como eixo estruturador as práticas 

sociais que, quando circunscritas à área administrativa e de gestão, organizam-se 

através de suas próprias práticas. Por isso, se propõe uma estratégia pedagógica que 

crie, de forma crescente e continuamente, as condições de articulação entre teoria e 

prática: 

1. As atividades curriculares deverão prever níveis de inserção de professores e 

futuros profissionais na realidade operacional e de gestão/planejamentos das 

instituições de forma articulada com a atividade de pesquisa. O retorno dessas 

experiências de pesquisas, sua devida problematização e o embasamento teórico 

necessário a ser ofertado pelas diferentes disciplinas, deverão culminar na construção 

de projetos de ações educacionais;  

2. Os recursos e técnicas de ensino, a serem utilizados pelos professores, 

deverão permitir a participação individual e grupal do futuro profissional, tendo como 

preocupação o desenvolvimento do pensamento crítico e da competência coletiva; 

3. As atividades desenvolvidas nas disciplinas do curso, deverão garantir a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 

O modelo pedagógico adotado pela para o curso de Administração busca 

incorporar práticas pedagógicas inovadoras, que enfrentem os desafios pedagógicos 
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colocados em grande parte pelo progresso tecnológico. Contudo, estamos conscientes 

de que romper com o paradigma do pensamento liberal do professor como um ser 

dominante e tecnicista é um desafio que teremos de enfrentar e sobrepor para 

implantar novas tendências pedagógicas na educação superior. 

As metodologias de ensino-aprendizagem preconizam a perspectiva 

pedagógica é sócio interacionista, vinculada à metodologia da problematização. 

A Construção do conhecimento relativo aos diferentes contextos sociais, 

culturais, educativos, profissionais, condicionadores do seu projeto de vida 

provenientes da autoformação (consciência sobre o saber- ser, saber-saber e saber-

fazer), heteroformação (interações do estudante com outras pessoas, com troca de 

ideias e formulação do pensamento crítico-reflexivo) e ecoformação (aproveitamento 

dos espaços e cenários de aprendizagem). Visando a Interação professor-estudante, 

considerando-os como sujeitos ativos do processo de aprender, pautado na 

metodologia da Problematização e aprofundamento cientifico a partir de um problema 

detectado na realidade.  

Nessa direção, a Faculdade LS entende que a formação e qualificação do 

profissional e cidadão tornam-se fruto de observação das práticas sociais ou 

experiências vividas, das ações reflexivas, análises críticas, questionamentos que 

levam ao diálogo e ao confronto de saberes. 

 

5.3.6 Atividades Práticas 

 

O curso de Administração da Faculdade LS apresenta um currículo distribuído 

em atividades práticas e teóricas ao longo do curso. 

As atividades práticas relacionadas à matriz curricular do curso visam 

proporcionar ao estudante maior contato com a realidade que envolve determinado 

segmento pertinente à prática profissional. São realizadas em ambientes específicos 

internos e em outros espaços, por meio de visitas orientadas e atividades 

contextualizadas e problematizadas nas diversas áreas da profissão. 

No curso de Administração, o estudante tem a oportunidade de desenvolver as 

habilidades técnicas nos laboratórios que dispõem de ferramentas especializadas. 

Esses laboratórios são organizados por técnicos que auxiliam na organização antes e 

durante as aulas práticas. A Faculdade LS dispõe ainda de um funcionário 

especializado na manutenção preventiva de todos os equipamentos, assim como 

quando apresentam defeito. 
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5.3.7 Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas (ANEXO N) são compostas de: 

Seminários, grupos de estudos, Works shop, Projeto de Transversalização, Iniciação 

científica, como componentes do trabalho acadêmico efetivo, através de sua inserção 

nos Planos de Ensino pelos professores do curso de Administração. Entre as 

atividades desenvolvidas, citam-se: atividades de campo, visitas técnicas e viagens de 

estudos, atividades em biblioteca, atividades em laboratório, desenvolvimento de 

projetos de iniciação científica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos, 

estudos de casos, estudos dirigidos presenciais e não presenciais, experimentos, 

oficinas, pesquisas, práticas de ensino seminários, trabalhos individuais e em grupo, 

dentre outras. 

As APS visam propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos 

teóricos explorados em sala de aula; proporcionar vivência e postura científica na 

busca de informações, elaboração de relatórios e trabalhos; criar um espaço positivo e 

propício para a troca de informações, experiências e conhecimento entre os 

professores e estudantes. 

As APS têm como objetivos específicos o estímulo à produção de trabalhos que 

propulsionem o desenvolvimento intelectual integrado;  promoção reflexões de ordem 

científica e técnica, favoráveis à construção do conhecimento bem como a promoção 

da interdisciplinaridade e a integração curricular. 

 

a) O Projeto Gestão de Escritório – incubadora é uma parceria com Escolas 

de Negócio e Escola de Ciências Jurídicas 

O NDE após uma pesquisa de mercado e oitiva dos representantes da Ordem 

dos Advogados do Brasil constatou-se que os egressos do Curso de Direito encontram 

dificuldades em montar e gerir um escritório de Advocacia. 

Pautado nesta constatação o NDE do Curso de Administração juntamente com 

o NDE da Direito propõe a seguinte incubadora na Faculdade LS: Gestão de 

Escritórios  

A Escola de Negócios e a Escola de Ciência Jurídica, uma com a tarefa de 

montar um plano de negócios e orientar a gerencia de escritório, com vistas a 

interdisciplinaridade e a formação prática e global dos alunos. 
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Os projetos estão anexados ao PPC. 

 

5.3.8 Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Para obtenção do título de Bacharel em Administração, pela Faculdade LS, o 

aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o trabalho 

monográfico pode ser artigo cientifico, monografia, relatórios e Planos de Negócios. 

Este tem como objetivo fundamental estimular a iniciação científica do aluno.  

A regulamentação para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, os 

deveres do professor designado para acompanhamento e orientação, os deveres do 

aluno e demais regras para apresentação dos trabalhos, são especificadas em 

documento próprio.  

No curso de Administração, o aluno inicia a elaboração do projeto no 7º 

semestre do curso, através do Projeto integrador, fase em que delimita a temática a 

ser investigada, organiza a fundamentação teórica e define os procedimentos 

metodológicos. No semestre seguinte, dá continuidade à investigação, elabora a 

síntese analítica-conclusão e faz a defesa oral.  

De acordo com as "Normas para defesa de Monografia de Bacharelado da 

Faculdade LS", reformuladas e aprovadas pelas Coordenações de TCC, a aprovação 

está baseada nos seguintes critérios: O tema deve ser relevante e atual; O conteúdo 

deve representar acréscimo de conhecimento para o aluno;  

O trabalho deve atender os seguintes aspectos: definição clara do objetivo 

proposto, coerência do trabalho como um todo, relação do embasamento teórico com 

objetivo proposto, clareza e correção de linguagem, encadeamento lógico das idéias 

apresentadas, bibliografia adequada e apresentação oral satisfatória.  

A apresentação pressupõe a existência de banca avaliadora a ser composta 

pelo orientador professor da Faculdade LS e por outros dois membros da IES, ou de 

quaisquer outras instituições públicas, mistas ou privadas de serviço, ensino ou 

pesquisa.  

O trabalho deverá estar acompanhado pela ata de apresentação oral assinada 

pelos membros da banca, informando a situação do aluno de aprovado ou reprovado. 

 

5.3.9 Atividades Complementares  
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Atividades Complementares no Curso de Administração possuem carga horária 

total de 200 horas, dentro da carga horária mínima do curso exigida pela legislação, 

devendo ser cumprida ao longo do curso e fora da realização plena das aulas teóricas 

e práticas.  

Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio 

curricular supervisionado. Tratam de temas relevantes de formação geral e de 

formação específica.  

As Atividades Complementares oferecidas pela instituição são orientadas pela 

Coordenação dos Cursos, e tem o objetivo de flexibilizar o currículo, ampliar 

conhecimento, possibilitar a discussão interdisciplinar e o aprofundamento temático, e 

técnico-instrumental relevante à área em questão. 

As atividades complementares constituem-se em componentes curriculares que 

enriquecem e implementam o perfil próprio do formando, estimulando a prática de 

estudos independentes, transversais, opcionais e de interdisciplinaridade.  

Os objetivos das Atividades Complementares de Graduação são: 

a) estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares;  

b) promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

As Atividades Complementares de Graduação obedecem aos seguintes 

princípios e diretrizes, conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002:  

a) flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de 

estratégias acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante 

a necessidade de interação com outras áreas do saber e, de modo especial, 

com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso;  

b) estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do 

estudante e à criação cultural, mediante incentivo a permanente e 

contextualizada atualização profissional;  

c) promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando a 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a 

comunidade uma relação de reciprocidade. Para efeito de integralização 
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curricular, a carga horária das atividades complementares será de no mínimo 

5% e no máximo 20% da carga horária total do curso, conforme disposto no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade LS.  

Desse modo, a carga horária das atividades complementares cumpridas deve 

ser comprovada pelo aluno, que deve documentá-las para posterior validação junto à 

Coordenação do Curso. As Atividades Complementares serão validadas 

academicamente pela Coordenação de Curso, mesmo se realizadas em situações de 

aprendizagem fora da instituição, desde que vinculadas ao mundo do trabalho e à 

prática social.  

Os tipos de atividades complementares que podem ser validadas, conforme Ato 

Normativo Nº 03/2016 são:  

1. Ensino: a monitoria é entendida como iniciação docente, acompanhada do 

professor responsável;  

2. Extensão: A participação dos acadêmicos em projetos de extensão;  

3. Pesquisa: Participação em projetos de pesquisa será considerada válida 

desde que o projeto seja aprovado pela Coordenação de Pesquisa. Nesse item, 

insere-se a Iniciação científica, pois considera-se como tal a participação dos 

acadêmicos em projetos de pesquisa que estejam em desenvolvimento na Instituição, 

ligados à área de estudos do curso, sob a responsabilidade de um professor-

pesquisador, que tenha o projeto aprovado pelo órgão competentes da Faculdade;  

4. Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em 

Congressos, Simpósios, Módulos Temáticos (grupos de  estudos),  Palestras,  

Oficinas, Encontros, Cursos de Língua Estrangeira, Bancas (assistência a bancas: 

graduação e pós-graduação), estágios não obrigatórios. 

 

5.3.10 Atividades de Iniciação Científica  

 

As atividades de iniciação científica da Faculdade LS encontram-se 

organizadas pela Coordenação de Ética e Pesquisa da – CEPE/LS. 

Esta coordenação é subordinada à Direção da e integraliza o Comitê 

Institucional de Ética (CIE-LS), o Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) e a Revista 

Científica ―Acta de Ciências e Saúde‖. 

Devido ao caráter da CEPE-LS, o seu Coordenador deverá ter a titulação de 

doutor e possuir experiência comprovada em pesquisas com seres humanos e em 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). 

 

a) Comitê Institucional de Ética (CIE) 

 

Criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como orientar 

pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com 

seres humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que 

envolvam seres humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

b) Publicação de Revista Científica 

Para a publicação de revista científica, será constituída uma revista para os 

cursos da Escola de Negócios. 

 

5.3.11 Atividades de Extensão 

 

As atividades de extensão da Faculdade LS encontram-se organizadas pela 

Coordenação de Extensão da – COEX/LS. 

Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de extensão. Elas 

podem ser classificadas como: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados na Faculdade que respondem a 

demandas não atendidas pela atividade regular do ensino formal de 

graduação ou de pós-graduação. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como palestras, seminários, 

exposições, congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do 

conhecimento. Destacam-se os eventos regulares, cuja recorrência permite 

que esses sejam programados a cada ano. 

c) Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua: têm como objetivos o 

desenvolvimento de comunidades, a integração social e a integração com 

instituições de ensino. São projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, 

podendo ser renovados no ano seguinte. 

d) Programas e Projetos Especiais: compreendem atividades de duração 

determinada que são organizados para atender uma demanda específica, mas 

que não tem caráter permanente. 
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5.3.12 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem: 

Avaliação para as Aprendizagens 

 

A Faculdade LS compreende que a função formativa da avaliação é a mais 

adequada ao projeto dos cursos oferecidos, de modo que, independentemente do 

instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter 

todos aprendendo (HADJI, 2001). Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de 

punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.  

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS, a avaliação do desempenho 

escolar do estudante é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e sobre o 

aproveitamento, tendo por objetivos: 

a) compreender o seu processo de aprendizagem; 

b) oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos 

de ensino; 

c) verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo; 

d) comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada 

período, para verificar sua evolução; 

e) fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa 

melhorar sua aprendizagem; 

f) servir como indicador para avaliação da Faculdade LS.  

 

Nesse contexto, a avaliação em sala de aula deve ter uma função diagnóstica, 

processual e continuada. Cada momento da aprendizagem do estudante deve se 

tornar um processo facilitador de investigação, que vise sua educação integral e a 

transformação de atitudes, distanciando-se da avaliação punitiva, classificatória, 

excludente.  

O termo Avaliação para as aprendizagens é adotado porque nos situa no campo 

da educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar 

dados sem comprometimento com o processo (VILLAS BOAS, 2012).  

Enquanto a avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, 

portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa ―neutralidade‖, a avaliação para as 

aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o produto final.  
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O objetivo é romper com a concepção de avaliação baseada no modelo 

classificatório da aprendizagem do estudante, a qual gera competição e estimula o 

individualismo na escola, produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita 

ao privilégio de poucos e inviabilizando a democratização do saber. Villas Boas (2012) 

adverte que, nessa perspectiva, difunde-se o mito de que o medo da reprovação é o 

que leva o aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a adentrar o jogo 

avaliativo para alcançar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens.  

Um processo educacional que busca contribuir para a formação de sujeitos 

autônomos não pode ser conduzido dessa forma, sob pena de produzir um ensino 

voltado à preparação exclusiva para a realização de provas e exames. O mito da 

reprovação como garantia de melhor desempenho dos estudantes é ainda reforçado 

pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações e camufla a 

baixa qualidade do ensino. 

Para tanto, é necessário que o estudante seja estimulado a utilizar 

adequadamente uma diversidade de recursos educativos, desenvolvendo sua 

capacidade de buscar informações técnicas e científicas relevantes, propondo 

soluções contextualizadas e aplicáveis e sendo capaz de avaliar criticamente os 

progressos alcançados, aprende a aprender e a trabalhar em equipe. 

A avaliação é realizada por meio de instrumentos diversificados e pode ser de 

caráter individual, de grupo, coletivo, intra e extraclasse. A avaliação é contínua e 

cumulativa, devendo o desempenho ser aferido por meio de pontuação, que varia de 0 

a 10.  

Os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo são elencados  no 

plano de ensino. 

A avaliação do aproveitamento escolar far-se-á por meio do acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, nos testes, nos 

exercícios escolares e na participação em atividades complementares de ensino, 

incluindo: pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, monitoria e demais 

atividades de cunho pedagógico. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares e 

determinar trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos 

alunos matriculados é obrigatória. 
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A verificação, o registro e o controle da frequência são de responsabilidade do 

professor. 

Os resultados de avaliações e a nota final divulgados através de instrumentos 

próprios serão expressos em notas na escala de zero a dez, sendo considerado 

aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, nas avaliações periódicas, média final 6,0 

(seis vírgula zero). 

A classificação final será o resultado da ponderação de todos os elementos de 

avaliação fixados pelo docente e realizados no de curso da disciplina; 

É de dirieto do aluno a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer 

a correção e revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou 

em horário acordado entre professor e aluno.  

Cópia de trabalhos, seja de colegas, Internet, ou qualquer outra fonte apurada, 

caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota 0 (zero). 

Será considerado aprovado na disciplina, sem necessidade da avaliação final, o 

aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária da disciplina presencial e tiver alcançado média nas avaliações periódicas, 

igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas 

exigidas, repetirá a disciplina, observando-se os pré-requisitos da sua matriz curricular. 

Na modalidade à distância, a avaliação de desempenho acadêmico será o 

aproveitamento dos estudos, expresso em notas e seguirá os mesmos critérios da 

modalidade presencial para aprovação o aluno deve ter aproveitamento igual ou 

superior a 6,0 (seis); 

Os critérios para atribuição das notas das avaliações periódicas e a ponderação 

a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos colegiados do curso, 

observadas as normas fixadas pela Direção Acadêmica. 

No entanto, é exigido, no mínimo, uma avaliação escrita elaborada de forma 

contextualizada e problematizadora, contendo questões objetivas e subjetivas. 

Igualmente, os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo precisam ficar 

claros no plano de ensino, sendo necessária sua apresentação e discussão com os 

estudantes. 

Ao longo do semestre, serão realizadas, no mínimo, duas avaliações e no 

máximo quatro, observando o número de horas de cada disciplina, sendo o professor 

soberano na definição dos métodos e técnicas de avaliação que serão utilizados, entre 
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elas provas regulares, fichamentos, resumos, resenhas, seminários, relatórios de 

práticas, provas práticas entre outras.  

As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de avaliação 

sujeita à segunda chamada, conforme o Regimento Geral.  

As avaliações são denominadas: 

I - Avaliação   1-   A1 

II - Avaliação   2 - A2 

III - Avaliação   3 - A3 

IV - Avaliação  4 -  A4 

Estabelece que numa disciplina de duração semestral, os elementos de 

avaliação serão definidos entre 02(dois) e 04(quatro), podendo variar de 0 (zero) a 10 

(dez), conforme carga horária da disciplina, a saber: disciplinas com carga horária 

entre 40 e 60 horas, 02 (duas) avaliações; disciplinas com carga horária entre 80 e 120 

horas, 03 (três) avaliações; disciplinas com carga horária superior a 120 horas, 04 

(quatro) avaliações.  

O docente deverá aplicar no mínimo, uma avaliação escrita, elaborada de forma 

contextualizada e problematizadora, contendo questões objetivas e 20% das questões 

sendo de caráter subjetiva.  

Na avaliação final, deverá realizá-lo o aluno que, tendo frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações 

periódicas, média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) na disciplina cursada. 

A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da 

capacidade de domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o semestre 

letivo. 

Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que 

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da média 

aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação final. 

A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a 

publicação da média das avaliações periódicas. 

Entretanto, o aluno que deixar de realizar qualquer prova regular, pode ser 

concedida segunda oportunidade desde que requerida no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, arcando com o ônus financeiro decorrente, exceto nos casos previstos em lei. 

Não haverá abono de faltas, sendo adotado o regime de exercícios domiciliares, 

nos casos previstos em legislação. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

 

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de Administração da Faculdade 

LS, realizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante, tem como embasamento, 

dentre outros, a autoavaliação realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação 

da IES, regulamentada pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja atribuição 

fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa 

ao aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um 

todo. Tal ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda a 

comunidade interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do meio 

institucional. Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma cultura de 

avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua 

missão e finalidades acadêmica e social.  

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por 

meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade LS, que tem por objetivo 

orientar a gestão institucional num processo contínuo e permanente de avaliação, em 

suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para promover os ajustes 

necessários à elevação do seu padrão de desempenho. Desse modo, constrói uma 

cultura avaliativa a partir da reflexão constante das finalidades da Faculdade LS, dos 

propósitos e ações da tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, visando à 

descrição da realidade, a crítica institucional e o compromisso com a qualidade 

educacional.    

Essa comissão é composta por representantes docentes, coordenadores de 

graduação e de pós-graduação, núcleo de iniciação cientifica, corpo técnico-

pedagógico administrativo, comunidade local e corpo discente. Conforme preconiza o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, cabe a esses 

personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, possam ser 

analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

O curso deve ser avaliado em relação a: capacitação docente, estrutura 

curricular, estrutura física e utilização dos espaços educativos (laboratórios, 

bibliotecas, etc.), atuação dos docentes, entre outros fatores.  



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
94 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

Potenciais indicadores de aferição do alcance dos objetivos do curso são o 

índice de evasão, a aceitação dos egressos no mercado de trabalho e em futuros 

programas de pós-graduação, a produção científica de professores e alunos, os 

projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados, os recursos movimentados, a 

participação dos alunos em estágios remunerados, entre outros que podem constituir 

mecanismos específicos de avaliação.  

Os docentes serão avaliados em relação a: desempenho, capacitação e 

habilidade profissional, assiduidade, pontualidade, cumprimento do conteúdo 

programático, produção científica, participação em eventos científicos e projetos de 

pesquisa, orientações de monografias jurídicas, recursos e materiais didáticos 

utilizados e outros. 

Outra forma de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso dar-se-á por meio de 

encontros do Núcleo Docente Estruturante, que busca sempre adequá-lo as normas 

gerais que regem os cursos de graduação. 
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6 CORPO DISCENTE 

 

6.1 FORMAS DE ACESSO 

 

O acesso aos cursos de graduação deverão atender aos critérios estabelecidos 

para as diferentes modalidades de ingresso na Faculdade LS, todas previstas em 

regulamento interno, conforme descrito abaixo: 

a) Processo Seletivo LS: é a forma de ingresso mediante aprovação em 

vestibular. Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por 

agendamento em período pré-determinado, publicado em edital interno. O 

processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar este nível de 

complexidade. Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla 

escolha, na forma disciplinada, e realização de redação dissertativa. A 

classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que não 

obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelas normas regulamentares. A 

classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realiza a seleção. 

b) ENEM: consiste na matrícula do estudante por meio da apresentação do 

boletim do ENEM, e sem a necessidade de participação no Processo Seletivo 

LS, respeitado o limite de vagas. Para tanto, é necessário ter feito mais de 450 

pontos na prova, e não ter tirado nota zero na redação. 

c) Segunda graduação: é a forma de ingresso para portadores de diploma de 

graduação, conforme legislação vigente, e disponibilidade de vagas. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS, estas são as formas de 

acesso do estudante ao curso na IES: 

No limite das vagas existentes, e mediante processo seletivo, a faculdade 

aceitará transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, 

ministrados por estabelecimentos de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na 

época prevista no calendário acadêmico. 

As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei. 

O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação 

constante do artigo 59, além do histórico escolar do curso de origem, programas e 
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carga horária das disciplinas nele cursadas com aprovação e guia de transferência 

expedida pela Instituição de origem devidamente autenticada. 

A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não 

poderá ser fornecida ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 

A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, 

direta e escrita, da Faculdade à instituição de origem, que responderá, igualmente por 

escrito, atestando a regularidade, ou não da condição do postulante ao ingresso. 

 O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 

Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as normas da 

legislação pertinente: 

I. As matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em 

instituição autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-se lhes os 

créditos, notas, conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência; 

II. O reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica dispensa de 

qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 

III. A verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a 

constatação de que o aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas 

correspondentes a cada matéria; 

IV. Observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno 

transferido, para integralização do currículo, o cumprimento regular das demais 

disciplinas e da carga horária total; 

V. O cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido para 

efeito de integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à 

expedição do diploma da Faculdade. 

As matérias dos projetos pedagógicos dos cursos de origem cursadas com 

aproveitamento são aceitas pela Faculdade LS, ficando o aluno dispensado de 

qualquer adaptação, uma vez, comparado e aprovado os conteúdos programáticos em 

seus aspectos quantitativos e qualitativos na disciplina ou disciplinas correspondentes, 

desde que tenham compatibilidade em 80% do conteúdo, e não deixou de ser 

estudado tópico considerado importante – e a densidade (carga horária) é satisfatória 

(a mesma ou maior).  
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Caso a matéria esteja desdobrada em diferentes disciplinas, a Faculdade LS 

pode exigir que o aluno curse as disciplinas que faltem para completar a matéria, em 

se tratando de outras que não sejam exigidas nas diretrizes curriculares. 

Não será exigido o cumprimento de pré-requisitos, quando o estudante não 

estava a ele sujeito na instituição de origem, relativamente às disciplinas cursadas até 

o semestre curricular em que for matriculado. Para os semestres subsequentes, o 

aluno deverá submeter-se às regras aplicáveis ao curso para o qual foi aceito por 

transferência. 

 

6.2 APOIO AO DISCENTE: POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 

 

As políticas de assistência estudantil, vista como inclusão social, correntemente 

apresentam um caráter que avança no sentido de atendimento à legislação federal. 

Assim, o acesso e a permanência do estudante representam fator imprescindível à 

conclusão do curso superior. 

Desta forma, a assistência estudantil na Faculdade LS está direcionada às 

atividades destinadas ao fortalecimento do desempenho acadêmico, da permanência 

estudantil, das atividades de cultura, principalmente para aqueles discentes com 

vulnerabilidade social. 

As políticas estabelecidas na seção anterior consideram em especial ações 

direcionadas a: a) fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas-estudos, 

participação político-acadêmica e acompanhamento psicopedagógico; b) ampliar as 

ações direcionadas para a permanência estudantil, o que inclui portadores de 

necessidades especiais; e c) apoiar atividades culturais. 

A Faculdade LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades ao 

corpo discente no que tange aos diferentes tipos de apoio, conforme descritos a 

seguir:  

a) Apoio Pedagógico: por meio do trabalho das coordenações dos cursos e 

docentes, numa política que visa colaborar com os alunos de forma pacífica no 

sentido de esclarecer suas dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, 

ao sequenciamento das disciplinas, qualquer grau de dificuldade dos 

estudantes, formas de recuperação, aulas extras, nivelamento, de modo que o 

aluno tenha o máximo de aproveitamento escolar. O apoio será também, 

quando necessário, por indicação do professor, pela equipe psicopedagógica 
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da Faculdade no sentido de esclarecer e ou resolver situações problemas. Em 

casos mais graves de estudo e avaliação, o aluno é encaminhado aos serviços 

médicos competentes; 

b) Iniciação científica: apoio ao corpo discente no sentido de participação em 

atividades de iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em 

resposta a projetos aprovados pela comissão de professores em que os 

estudantes estão inseridos. Além do apoio financeiro, serão disponibilizados 

aos estudantes salas, equipamentos, auxílio da biblioteca, professores 

designados para o devido acompanhamento e orientação na realização dos 

trabalhos. A Faculdade acompanhará o estudante beneficiado por um período 

de 12 (doze) meses, mantendo-o vinculado a IES com compromissos firmados 

e com obrigatoriedade de participação em congressos, seminários e eventos 

sócio-educativos; 

c) Atividades de extensão: os estudantes são motivados e incentivados a 

participarem de atividades de extensão, mesmo sem remuneração, tendo em 

vista o valor que as mesmas representam para agregar experiências à 

formação dos alunos; 

d) Participação em eventos: incentivo ao estudante à participação em todos os 

eventos realizados nas áreas dos seus cursos;  

e) Facilidades para acesso às informações acadêmicas: o aluno tem acesso a 

todas as informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da Internet, 

no site da Instituição, e também de forma direta na secretaria geral, que lhe 

fornecerá as informações cabíveis. 

f) Bolsas de estudo: a política institucional é de atender os estudantes com 

dificuldades, mantendo-os com alunos regularmente matriculados e 

frequentando as aulas; 

g) Monitoria: é outra modalidade de acompanhamento por monitores que prestam 

atendimento extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os quais foram 

indicados. A IES possui Bolsa Monitoria, oferecida aos alunos que se 

candidatarem e estiveram aptos de acordo com os critérios exigidos para o 

desempenho desta função, previsto em regulamento próprio.  

h) Atendimento psicopedagógico: proporciona atendimento psicopedagógico aos 

estudantes com objetivo de auxiliá-los na busca de soluções de problemas que 

trazem reflexo negativo ao desempenho do acadêmico, por profissional 
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devidamente habilitado e que atende aos estudantes que necessitam de 

auxílio em horários alternativos as aulas. Apoia o  corpo  docente  e  os  

acadêmicos  para  um  melhor  aproveitamento  no processo de ensino-

aprendizagem, atendendo as  queixas  de  dificuldade  de  aprendizagem,  

desatenção,  conflitos emocionais  diversos,  afetivos,  de  relacionamento  

interpessoal  e  familiar, conflitos relacionados ao trabalho, estresse bem como 

aos portadores de doenças físicas e mentais, dentre outros. Auxilia na 

identificação e avaliação das necessidades educacionais dos estudates, de 

forma a colaborar com os professores, coordenadores de cursos, a direção 

acadêmica e administrativa da Faculdade, e demais envolvidos no processo 

de ensino. Além disso, em atendimento à Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro 

de 2012 em Proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, o estudante com este diagnóstico será devidamente acompanhado; 

i) Setor de Estágio: a instituição já conta hoje com este tipo de serviço, buscando 

incrementar com vistas a ampliar as oportunidades de emprego, ou estágios 

aos estudantes. Obedecida a legislação, o estágio será feito na área do curso, 

conforme regulamento próprio; 

j) Atividades Complementares: devem criar mecanismos de aproveitamento de 

saberes adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, 

monitoria, extensão, participação em eventos, ou programas científicos e/ou 

culturais e de visitas técnicas e cursos, conforme regulamento interno; 

k) Programa de Nivelamento: O programa é destinado a todos os estudantes 

ingressantes nos cursos de Graduação da Faculdade que tenham 

necessidade de revisar conhecimentos de áreas básicas do Ensino Médio. O 

objetivo geral é revisar os conteúdos básicos de matemática, língua 

portuguesa e biologia, quando necessário, a fim de assegurar o 

aproveitamento do estudante durante sua trajetória acadêmica na Faculdade 

LS. Trata-se de uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com 

a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente 

ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Aliada à 

Metodologia da Problematização, os estudantes terão a oportunidade de 

vivenciar um ensino, por meio do uso de tecnologias da informação e 

comunicação, consolidadas na educação a distância (EaD). Terão, assim, as 
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disciplinas presenciais, previstas na grade curricular, e o acesso a cursos de 

extensão em ambiente virtuais de aprendizagens, que enriquecerão o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

6.3 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Compreende-se que a atenção à diversidade está focalizada não só no direito 

de acesso à escola, mas visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para 

todos, bem como as perspectivas de desenvolvimento e socialização.  

Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola 

recorrentes, é necessário respostas educacionais adequadas envolvendo graduais e 

progressivas adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações mais 

graves e persistentes que requererem o uso de recursos específicos para a sua 

solução. Nesse sentido, a busca atender as necessidades educacionais especiais de 

forma que os estudantes possam participar integralmente de um ambiente rico de 

oportunidades educacionais com resultados favoráveis a dinâmica do ensino e da 

aprendizagem, destacando-se entre eles: 

a) A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes; 

b) O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;  

c) As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso; 

d) A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e 

aprendizagens dos estudantes; 

e) O desenvolvimento de um trabalho simultâneo, cooperativo e participativo.  

Assim, serão adotadas medidas de adequações para atender as necessidades 

particulares de aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva, levando em 

consideração não somente as  capacidades intelectuais  e  os  conhecimentos  dos 

estudantes, mas, também seus interesses e motivações. Nesse contexto, diferentes 

auxílios serão oferecidos, de modo a cumprir as finalidades da educação superior, 

conforme adequações a seguir: 

 

a) Adequações organizativas:  

 Organização didática da aula – proposição de conteúdos e objetivos de 

interesse do estudante ou diversificados, para atender às suas 
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necessidades especiais, bem como disposição física de mobiliários, de 

materiais didáticos e de espaços disponíveis para trabalhos diversos. 

 

b) Adequações relativas aos objetivos e conteúdos:  

 priorização de conteúdos que  garantam  funcionalidade  e  que  sejam  

essenciais  e instrumentais para as aprendizagem posteriores e reforço 

da aprendizagem  

 A retomada de determinados conteúdos para garantir o seu domínio e 

a sua consolidação. 

 

c) Adequações avaliativas:  

 Seleção de técnicas e instrumentos diferenciados utilizados para avaliar 

o estudante. 

 

d) Adequações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-

aprendizagem: 

 Seleção de métodos mais acessíveis para o estudante; Introdução de 

atividades prévias, quando necessário;  

 Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades 

diferentes ou a fixação e consolidação de conhecimentos já 

ministrados;  

 Alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos 

de apoio diversos. 

 

 

 

e) Adequações individualizadas para garantir o acesso ao currículo para o 

estudante com deficiência auditiva:  

 Materiais e equipamentos específicos sempre que se fizerem 

necessários, como tablado, softwares educativos, prótese auditiva e 

todos aqueles que assegurem o acesso às novas tecnologias da 

informação e da comunicação;  

 Textos escritos complementados com elementos que favoreçam a 

sua compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros;  
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 Sistemas alternativos de comunicação adaptado às possibilidades do 

estudante: leitura orofacial, gestos e língua de sinais;  

 Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os 

movimentos orofaciais do professor e dos colegas;  

 Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das 

informações expostas verbalmente;  

 A  iluminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos 

audiovisuais, deverá ser sempre adequada;  

 Atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno 

do espectro autista, objetivando o atendimento multiprofissional, em 

casos de comprovada necessidade, conforme a Lei nº. 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012;  

 Trabalho pedagógico bilíngue – Libras e Língua Portuguesa: 

contratação, quando necessário, de tradutor e intérprete, devidamente 

qualificado, para garantir o acesso do estudante surdo à escolarização 

em sala de aula e em outros espaços educacionais.  

Neste quesito serão observadas as seguintes disposições: 

a) O professor detém autoridade absoluta em sala de aula; 

b) Caberá ao intérprete e ao tradutor fazer somente a intermediação entre 

professor e estudante, não sendo permito a este oferecer feedback do 

processo de ensino-aprendizagem; tutorar o estudante em qualquer 

circunstância; disciplinar os estudantes; realizar atividades gerais extraclasse; 

c) Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e 

garantirem o direito do estudante de manter as informações confidenciais; 

d) O intérprete tem o direito de ser auxiliado pelo professor por meio da revisão e 

preparação das aulas, que garantem a qualidade da sua atuação durante as 

aulas; 

e) O interprete e tradutor é apenas um elemento que garantirá a acessibilidade. 

Os estudantes surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo 

para olhar para o intérprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os 

materiais que o professor estiver utilizando em sala de aula; 

f) O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações 

referentes ao conteúdo, sendo possível o auxílio do interprete e tradutor, 
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desde que garantida a participação do estudante surdo no desenvolvimento da 

aula; 

g) Conforme preconiza o código de ética do intérprete, faz-se necessário o sigilo 

e a discrição, de forma que o intérprete não faça comentários e não 

compartilhe de informações que foram travadas durante sua atuação. 

Além disso, em atendimento à Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 em 

Proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o estudante com 

este diagnóstico será devidamente acompanhado pelos profissionais da LS. 

 

6.4 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

A gestão do curso é exercida pelo NDE e pelo Colegiado de curso, conforme 

Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno. São órgãos consultivos em 

aspectos acadêmicos,  pedagógicos e deliberativos em matéria didático-científica. Tem 

por finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico; discutir temas 

ligados ao curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus 

pares para mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução pelo NDE, Núcleo 

Docente Estruturante e pelo Coordenador do Curso em atendimento a legislação e 

mediante aos resultados das avaliações. 

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do seu desempenho acadêmico a Faculdade LS iniciou 

a autoavaliação realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação da IES, 

regulamentada pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja atribuição fundamenta-

se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

O processo de autoavaliação implementado reflete adequadamente o 

compromisso da Faculdade LS e será implementado no curso de Administração com a 

qualidade dos serviços prestados a comunidade acadêmica, bem como com a 

formação profissional. 
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Nesse sentido, o curso de Bacharelado em Administração realizará 

periodicamente ações que decorrem dos processos de avaliação dirigidas pela CPA 

(autoavaliação e avaliação nominal docente), mas também fundamenta suas ações a 

partir dos resultados dos processos de avaliações externas a exemplo do ENADE, e 

relatórios de avaliação interna simulados. Nessa direção a partir das observações 

colhidas nos processos de avaliação descritos acima serão realizados as mudanças 

necessárias sempre com foco na qualidade do ensino e da aprendizagem. 

A Avaliação Interna do Curso de Bacharelado em Administração é realizada 

pela Coordenação do curso por meio de reuniões sistemáticas com o NDE e 

Colegiado por meio da análise da avaliação interna e externas (ENADE e outros) e do 

PPC, identificando os pontos de fragilidade e propondo alternativas para sua 

superação; gerando ações de compatibilização dos objetivos e princípios preconizados 

no PPC com o PPI, Diretrizes Curriculares Nacionais, e a proposta de formação de 

profissionais. 

A Faculdade LS promoverá as avaliações levando em consideração a 

percepção do curso através do olhar do aluno e do docente. Destaca-se que a CPA 

disponibilizará a gestão do curso relatório dos resultados dos processos internos e que 

estes servem de instrumento norteador de ações futuras desenvolvidas para o curso 

de Administração na busca pelo acompanhamento contínuo e pela excelência nos 

serviços prestados a comunidade acadêmica. 

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por 

meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade LS, que tem por objetivo 

orientar a gestão institucional num processo contínuo e permanente de avaliação, em 

suas dimensões política, acadêmica e administrativa, para promover os ajustes 

necessários à elevação do seu padrão de desempenho. Desse modo, constrói uma 

cultura avaliativa a partir da reflexão constante das finalidades da Faculdade LS, dos 

propósitos e ações da tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, visando à 

descrição da realidade, a crítica institucional e o compromisso com a qualidade 

educacional.   

A avaliação institucional é entendida como um processo criativo de autocrítica 

da Instituição, como política de autoavaliar-se para garantir a qualidade da ação 

universitária e para prestar contas à sociedade da consonância dessa ação com as 

demandas científicas e sociais da atualidade. 
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Essa comissão é composta por representantes docentes, coordenadores de 

graduação e de pós-graduação, núcleo de iniciação cientifica, corpo técnico-

pedagógico administrativo, comunidade local e corpo discente. Conforme preconiza o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, cabe a esses 

personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, possam ser 

analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa 

ao aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um 

todo. Tal ocorre, em especial, quando conta com a participação efetiva de toda a 

comunidade interna e, ainda, com a contribuição de atores externos do meio 

institucional. Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma cultura de 

avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua 

missão e finalidades acadêmica e social.  

O curso deve ser avaliado em relação a: capacitação docente, estrutura 

curricular, estrutura física e utilização dos espaços educativos (laboratórios, 

bibliotecas, etc.), atuação dos docentes, entre outros fatores.  

Potenciais indicadores de aferição do alcance dos objetivos do curso são o 

índice de evasão, a aceitação dos egressos no mercado de trabalho e em futuros 

programas de pós-graduação, a produção científica de professores e alunos, os 

projetos de ensino, pesquisa e extensão realizados, os recursos movimentados, a 

participação dos alunos em estágios remunerados, entre outros que podem constituir 

mecanismos específicos de avaliação.  

Além disso, o Projeto Pedagógico é avaliado a cada semestre letivo por meio de 

reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo Docente Estruturante, Colegiado 

de Curso, corpo docente, corpo discente, direção e técnicos dos diversos setores 

envolvidos. Essa ação tem por objetivo avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do 

Curso - PPC, identificando fragilidade para que possam ser planejadas novas 

estratégicas e ações, com vistas ao aprimoramento das atividades acadêmicas, 

necessárias ao atendimento das expectativas da comunidade universitária. 

Nesse contexto, o corpo docente é avaliado, através de instrumentos 

planejados e implementados pela CPA e aplicados com os discentes via Internet. Os 

docentes serão avaliados em relação a relacionamento com os alunos, desempenho, 

capacitação e habilidade profissional, assiduidade, pontualidade, cumprimento do 

conteúdo programático, produção científica, participação em eventos científicos e 
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projetos de pesquisa, orientações de  monografias jurídicas, recursos e materiais 

didáticos utilizados e outros.  

Em relação ao Enade - um componente curricular obrigatório -, o curso de 

deverá em sua atualização da estrutura curricular, levar em consideração as diretrizes 

do Enade para o curso e a Instituição considerará os resultados da auto avaliação e a 

avaliação externa para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos cursos. Nessa 

direção, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), constitui-se elemento 

balizador da qualidade da educação superior. 

 

6.5 NÚMERO DE VAGAS 

 

O Curso funcionará nas instalações da Faculdade LS, em regime semestral 

seriado, nos turnos matutino e noturno e disponibilizará semestralmente de 160 (cento 

e sessenta) vagas. 

Conforme previsto no PDI a Faculdade LS, atuará nas diversas áreas do 

conhecimento com o firme propósito de participar ativamente do processo de melhoria 

da qualidade educacional do país e do aumento do número de cursos e vagas 

acessíveis a população. 

 

 

 

6.6 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL  

 

De acordo com as normas regimentais, a Faculdade LS proporciona aos 

estudantes espaços para organizarem-se em um Diretório Central de Estudantes, com 

representatividade por curso. 

 

6.7 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS  

 

É por meio da avaliação dos egressos que se pode ter a exata dimensão dos 

resultados práticos de seus cursos, constando o seu grau de intervenção sócio-

profissional. A partir dessa avaliação, o curso poderá analisar a necessidade de 

alteração e/ou atualização das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas. 
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O plano de acompanhamento de egressos será feito por meio de um cadastro 

informatizado dos estudantes, com atualização periódica e acompanhamento das 

atividades profissionais e/ou acadêmicas do egresso.  As coordenações de cursos 

também acompanharão os egressos por meio de correspondência com ex-estudantes, 

ou mesmo associação de ex-estudantes fixados na própria instituição.  

Esta relação vem fortalecer a avaliação institucional, uma vez que o egresso 

poderá indicar os pontos fortes e fracos dos cursos, vivenciados no próprio mercado 

de trabalho e com isso redimensionar suas diretrizes curriculares com vistas a um 

trabalho acadêmico de melhor qualidade. 

O plano de acompanhamento a ser discutido pela Instituição preverá ainda 

consultas periódicas aos estudantes  egressos,  a  fim  de  investigar  a  aplicabilidade 

concreta dos conhecimentos adquiridos no curso. Com esse feedback a coordenação 

poderá  reordenar  sua  proposta  didático-pedagógica  aos  novos  desafios  

enfrentados pelos estudantes egressos. São objetivos do programa: 

a) Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-estudantes; 

b) Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

c) Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 

d) Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou 

participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico- 

profissional, como complemento à sua formação prática, e que, pela própria 

natureza do mundo moderno estão em constante aperfeiçoamento e, também, 

palestras direcionadas aos profissionais formados pela Instituição; 

e) Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

f) Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no mercado 

de trabalho; 

g) Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, 

dando ênfase à capacitação de profissionais da área; 

h) Propiciar apoio e incentivo à leitura de periódicos especializados. 
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7 CORPO DOCENTE 

 

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-administrativo e 

discente, todos envolvidos na realização dos objetivos da Instituição. Entre os 

professores estão: Doutores, Mestres e Especialistas. 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua 

idoneidade moral, os seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, 

com um mínimo de experiência caracterizada pela relação no contexto das disciplinas 

a serem lecionadas. 

De acordo com o Regimento Geral da IES, Seção II, das categorias, o corpo de 

professores da faculdade, nos termos do Regulamento da Mantenedora, será formado 

por categorias e classes, definidas no Plano de Carreira do Pessoal Docente. 

Para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se seguintes 

requisitos: 

a) Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou 

equivalente estrangeiro, ou título de livre docente, obtido na forma da Lei; 

b) A titulação mínima – certificação de curso de graduação e aperfeiçoamento ou 

especialização prevista. Experiência no magistério superior e/ou experiência 

profissional não acadêmica. 

No contexto das atividades relacionadas ao ensino de graduação, os 

professores em regime integral dedicarão parte do seu tempo contratual com a 

instituição ao desenvolvimento de outras atividades, tais como: acompanhamento e 

orientação de estudantes em processos de nivelamentos, elaboração de monografia, 

conclusão de curso, iniciação científica, visitas orientadas, estágio, etc. 

A formação do corpo docente esta adequada visto que em sua maioria é 

graduada na grande área das Sociais Aplicadas; na titulação, a maioria tem pós-

graduação strictu senso na área da Jurídica. 

 
Quadro 4 - Titulação dos Docentes 

NOME: CPF: Titulação 
Regime de 
Trabalho 

ALEXANDRE ZANETTA 84399562900 Doutor Parcial 

ALEXSSANDER CARVALHO NEVES 64761304120 Mestre Parcial 

FERNANDO DA SILVA VINHADO 20164431896 Doutor Parcial 

GILBERTO MANOEL DE FRANÇA LEITE 18557643187 Mestre Parcial 

JAN NASCIMENTO 72696214115 Mestre Integral 

MARCELO ANTÔNIO LISBOA  CORDEIRO 64642771115 Doutor Parcial 

MARCELO CORRÊA GIUVENDUTO 99198711768 Mestre Parcial 
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MARCELO LEITE VIANA OMATI 00184963184 Mestre Parcial 

MARIA DO ROSARIO LOIOLA DO NASCIMENTO LOPES 27391337315 Mestre Parcial 

RONALDO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES 55608493168 Mestre Parcial 

RUBENS CARLOS GUSTMANN GOMES 04243938750 Mestre Parcial 

VANESSA TEREZINHA ALVES TENTES 58387412104 Doutor Parcial 

WILSON LOPES DE LIMA 29774063791 Mestre Parcial 

 

7.1 TITULAÇÃO 

 

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-administrativo e 

discente, todos envolvidos na realização dos objetivos da Instituição. Entre os 

professores estão: Doutores, Mestres e Especialistas. 

O Corpo Docente do curso de Administração é composto por 100% de docentes 

com titulação strictu sensu, a saber: Total de 13 sendo Doutores 04 - 31 % e  10 

Mestres: 09 - 69%.  

Dentre outras atividades a análise e atualização dos conteúdos dos 

componentes curriculares, além da bibliografia proposta para os respectivos planos de 

ensino relacionando-os a conteúdos de pesquisa de ponta, visando atingir aos 

objetivos das disciplinas e ao perfil proposto de formação do egresso. 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua 

idoneidade moral, os seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, 

com um mínimo de experiência caracterizada pela relação no contexto das disciplinas 

a serem lecionadas. 

O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional horizontal 

(promoção sem mudar de função, entretanto com aumento nos rendimentos) e vertical 

(crescimento profissional em cargo e rendimento), bem como motivar o corpo docente 

e ser justo com os profissionais nos aspectos de qualificação profissional e dedicação 

à instituição – tempo de atividade como professor universitário na IES. 

 

7.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua 

idoneidade moral, os seus títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, 

com um mínimo de experiência caracterizada pela relação no contexto das disciplinas 

a serem lecionadas. 
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7.3 REGIME DE TRABALHO  

 

O corpo docente do curso de Administração da Faculdade LS é composto de 

docentes que possuem titulação stricto sensu sendo que 92%, dos docentes atua, em 

regime parcial e  8% em regime Integral. O regime de trabalho atende integralmente a 

demanda  do  curso para formação dos discentes na regência das aulas. A 

participação dos professores  e alunos no Colegiado do Curso se dá a partir das 

representantes titulares e suplentes, os quais possuem mandatos e atribuições 

regulamentados pelo Regimento da Faculdade LS. 

Os professores do curso participam sistematicamente de reuniões acadêmicas 

e administrativas, nas quais são discutidas e deliberadas questões peculiares à vida 

Acadêmica, objetivando o aprimoramento das atividades. Nessa direção, o corpo 

docente do Curso, liderado pelo seu Coordenador procura estimular a participação dos 

discentes nas diferentes atividades da vida acadêmica, como Iniciação Científica, 

participação em projetos de pesquisa institucionalizados ou não, monitorias 

remuneradas ou voluntárias, projetos de extensão, eventos e estágios 

extracurriculares. 

No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante, colegiado, por meio de 

seus representantes do Corpo Docente e discente são constantemente envolvidos nas 

decisões acadêmicas, onde são discutidas e deliberadas questões peculiares à vida 

universitária, objetivando o aprimoramento das atividades.  

  

7.4 PLANO DE CARREIRA 

 

O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional horizontal 

(promoção sem mudar de função, entretanto com aumento nos rendimentos) e vertical 

(crescimento profissional em cargo e rendimento), bem como motivar o corpo docente 

e ser justo com os profissionais nos aspectos de qualificação profissional e dedicação 

à instituição – tempo de atividade como professor universitário na IES. 

 

7.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

A Faculdade LS tem buscado incluir em seus quadros, sempre que possível 

profissionais docentes que acumularam experiência no magistério superior e 

profissionais com ampla experiência profissional nas áreas afeitas aos interesses 
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acadêmicos da Faculdade. Neste sentido 100% do corpo docente efetivo possuem 

experiência profissional acima de três anos nas áreas das respectivas formações. 

Desta forma poderão apresentar aulas a partir da experiência construída ao longo da 

carreira. 

O corpo docente do Curso de Administração é constituído por profissionais 

dotados de experiência e conhecimento na área que leciona e a sua seleção leva em 

consideração a formação acadêmica e a titulação, bem como o aproveitamento das 

experiências profissionais no exercício de cargos ou funções relativas ao universo do 

campo de trabalho que o curso está inserido, valorizando o saber prático, teórico e 

especializado que contribui de forma significativa para a formação do perfil desejado 

do egresso do curso. 

 

7.6 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

 

A experiência do corpo Docente de Administração proporcionará aos discentes 

aulas a partir relatos de suas experiências de sala de aula, suas técnicas de ensino e 

avaliação discente, sua autoavaliação e problematização sendo que 100% do corpo 

docente previsto para o curso de Administração possui experiência no magistério 

superior acima de 04 anos para bacharelados e licenciaturas. 

 

7.7 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

Em conformidade com as orientações da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) em sua Resolução nº 1 de 17/06/2010, o Curso de 

Administração da Faculdade LS conta com Núcleo Docente Estruturante – NDE que é 

um órgão consultivo da coordenação do curso, responsável pelo processo de 

concepção, implementação, consolidação e contínua atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso.  

Sendo o NDE órgão consultivo e de assessoramento ao colegiado do curso, é 

responsável pela elaboração, implantação, desenvolvimento e reestruturação do 

Projeto Pedagógico do Curso, bem como pela análise e supervisão da estrutura 

curricular, ementário e demais instrumentos e estratégias para a formação do Bacharel 

em Administração 
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O Núcleo Docente Estruturante, resolução 04/2016 (ANEXO G), é constituído 

por 05 (cinco) docentes do curso, dos quais 100% possuem titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu e 100% possui tempo integral e/ou parcial 

na IES. A nomeação é efetuada pela Direção Geral da LS para executar suas 

atribuições e atender a seus fins, tendo o coordenador do curso como presidente. São 

atribuições do Núcleo Docente Estruturante NDE: 

a) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de graduação; 

b) Participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do curso, 

submetendo-o a análise e aprovação do Colegiado de Curso; 

c) Propor permanente revisão ao que se refere a concepção do curso, definição 

de objetivos e perfil de egressos, metodologia, componentes curriculares e 

formas de avaliação em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

d) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

e) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino 

constantes no currículo; 

f) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as Diretrizes Curriculares; 

g) Analisar os planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos, 

sugerindo melhorias e atualização; 

h) Propor alternativas de melhoria a partir dos resultados das avaliações internas 

e externas dos cursos em consonância com o Colegiado; 

i) Assessorar a coordenação do curso na condução dos trabalhos de alteração e 

reestruturação curricular, submetendo a aprovação no Colegiado de Curso, 

sempre que necessário; 

j) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua 

formação continuada. 

k) Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às Práticas de 

Pesquisa e Práticas de Extensão; 

l) Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo no 

que diz respeito à integralização dos Planos de Ensino e Aprendizagem e 

Plano Integrado de Trabalho; 

m) Elaborar semestralmente cronograma de reuniões; 
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n) Encaminhar relatórios semestrais a coordenação do curso sobre suas 

atividades, recomendações e contribuições. 

o) Propor alternativas de integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos nos respectivos projetos pedagógicos e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de tempo parcial 

ou integral e para o curso de Administração da Faculdade LS são compostos de:  

 
Quadro 5 - Componentes do NDE 

Nome Titulação CPF 

JAN NASCIMENTO (Coordenador) MESTRE 726.962.141-15 

ALEXANDRE ZANETTA DOUTOR 843.995.629-00 

FERNANDO DA SILVA VINHADO DOUTOR 201.644.318-96 

MARCELO ANTÔNIO LISBOA CORDEIRO DOUTOR 646.427.711-15 

RONALDO AUGUSTO DA SILVA FERNANDES MESTRE 556.084.931-68 

RUBENS CARLOS GUTSMANN GOMES MESTRE 042.439.387-50 

  

 

7.8 ATUAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 

 

A gestão do Curso de Administração está prevista no PPC e está a cargo de um 

Coordenador que é um agente facilitador de mudanças no curso, no comportamento 

dos docentes, discentes e dos colaboradores. Suas atividades envolvem funções 

políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais. É ele o responsável por 

supervisionar as atividades específicas para o funcionamento do curso, além de 

viabilizar as avaliações efetuadas pelo MEC.   

O coordenador de Curso da LS, deverá apresentar um plano de ação, que 

deverá ser atualizado semestralmente e compartilhado com os demais Coordenadores 

de Curso, devendo estes apresentar ações comuns aos cursos e ações especificas 

para o curso de Administração em consonância com as atribuições do Coordenador e 

as metas previstas no PDI, apontando ações de melhoria continua e de integração do 

Curso de Administração. 

A Faculdade LS tem indicadores de desempenho e atribuições dos 

Coordenadores previstos em Regimento Interno a saber: 
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I - Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto 

às autoridades e setores da Faculdade; 

II - Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

III - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-

administrativo sob sua supervisão; 

IV - Apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório 

das atividades da Coordenadoria; 

V - Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo nele lotado; 

VI - Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 

VII - Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

VIII - Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação 

de cursos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de 

extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

IX - Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

X - Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade 

curricular, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

XI - Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

XII - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

7.8.1 Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

 

O Coordenador desenvolve suas atividades em tempo integral (40 horas), 

dedicadas à gestão do curso, orientação de trabalhos monográficos, Comissão 

Permanente de Avaliação, NDE e às atividades previstas em um plano de ação 

semestral onde estão elencadas ações ligadas às funções Institucionais, Acadêmicas, 

Gerenciais e Políticas. 
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7.9 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

Conforme Regimento Geral da Faculdade LS e Regulamento Interno, o 

Colegiado de Curso é um órgão consultivo em matéria administrativa, disciplinar e 

deliberativo em matéria didático-científica. Tem por finalidade acompanhar a 

implementação do Projeto Pedagógico, discutir temas ligados ao curso, planejar e 

avaliar as atividades acadêmicas. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus 

pares para mandato de 1 (um) ano, com dirieto à recondução. 

O Colegiado de Curso é constituído:  

I – pelo Coordenador, seu Presidente;  

II – pelos professores vinculados ao curso;  

III - pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas que 

ministram aulas no curso;  

IV – por um representante estudantil, indicado por seus pares, com mandato de 

01 (um) ano, permitida apenas uma recondução. 

O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a 

recondução. 

Em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é substituído 

por um professor, designado pela Diretoria Geral. 

O Colegiado de Curso conta com o apoio técnico-pedagógico dos membros do 

seu respectivo Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído por 05 (cinco) 

professores do curso, conforme preconiza a legislação.  

São competências gerais, conforme Art. 20 do Regimento Geral: 

I - deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes 

curriculares nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP; 

II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou unidades 

curriculares; 

III - emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

IV - pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de 

estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

V - opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de 

seu pessoal docente; 
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VI - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

VII - promover a avaliação periódica do curso; e 

VIII - exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 17 do 

Regimento Geral): 

I - superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto 

às autoridades e órgãos da Faculdade; 

II - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

III - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o 

desempenho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-

administrativo sob sua supervisão; 

IV - apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório 

das atividades da Coordenadoria; 

V - sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo nele lotado; 

VI - encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência de 

alunos; 

VII - promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

VIII - propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação 

de cursos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de 

extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

IX - distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades; 

X - decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade 

curricular, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

XI - delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; e 

XII - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 
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Parágrafo único. O Diretor pode designar coordenador específico para cursos 

sequenciais, de tecnologia ou de pós-graduação, segundo a natureza ou 

complexidade de cada um. 

Quanto ao funcionamento do Colegiado de Curso, destacam-se: 

a) O Colegiado reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu 

Presidente, por sua própria iniciativa ou a requerimento de, no mínimo 1/3 (um 

terço) de seus membros.  

b) A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e 

duas) horas. 

c) Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

d) A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

e) O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso 

prevalece a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento dos 

membros às reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma de 

representação. 

f) Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo necessário é de 

maioria absoluta, e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos 

presentes. 

Importante destacar que o comparecimento dos membros às reuniões do 

Colegiado de Curso prevalece a qualquer outra atividade acadêmica. 

 

7.10 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

 

Dos 13 docentes do curso de Administração tem publicações: Científica, 

Cultural, Artística ou Tecnológica, as mesmas poderão ser comprovadas in loco. 
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8 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

8.1 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 

TRABALHO 

 

O Corpo Técnico-Administrativo da LS Educacional é constituído pelos 

funcionários que têm sob sua responsabilidade a execução das atividades técnicas 

e de apoio administrativo necessários ao bom funcionamento da Instituição. São 

todos os servidores não-docentes. 

A Faculdade investe na Política de qualificação e está em fase de 

implementação do plano de carreira e regime de trabalho do técnico-administrativo. 

Além desta ação, são previstos cursos de formação e capacitação, bem como 

palestras sobre motivação e formação de novos líderes. 

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo da – 

PCSA/LS – define e regula a administração de cargos e salários do Corpo Técnico-

Administrativo da Faculdade LS, implementando sua política de valorização em 

consonância com as necessidades e diretrizes do mercado de trabalho.  

O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser 

exercido e o regime de trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz por 

senioridade conforme estabelecido na Convenção Coletiva Sindical, ou por 

merecimento, considerando-se o desempenho pessoal, afinidade com as funções e 

demais referências obtidas com sua chefia imediata, com a Direção e com a Gestão 

de Pessoas. Todos são contratados sob o regime da legislação trabalhista (CLT), 

estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas pelos órgãos da 

Administração superior da Faculdade.  

Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato 

celebrado com Entidade Mantenedora e regidos pela legislação trabalhista em vigor 

e em conformidade com o PCCS/LS. Cabe a Gestão de Pessoas a 

responsabilidade pelo processo de recrutamento e seleção para o preenchimento 

de cargos, em conformidade com normas estabelecidas pela Diretoria 

Administrativa. 
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9 APOIO PEDAGÓGICO 

 

9.1 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico da (NAPLS) possui como objetivo geral 

planejar, coordenar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas da e, dessa 

forma, contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de Graduação 

e Pós-Graduação.  

Acompanhamento psicopedagógico para os estudantes com Espectro 

Austista, conforme determina a Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 em 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  

Nesse sentido, para concretizar as suas ações o NAPLS desenvolve os 

seguintes programas: 

a) Programa de Desenvolvimento Profissional Docente; 

b) Programa de Nivelamento e Apoio Pedagógico; 

c) Programa de Monitoria; 

d) Programa de Atendimento Psicopedagógico; 

e) Programa de Bolsas de Estudos; 

f) Programa de Acompanhamento de Egressos. 

 

9.2 A SECRETARIA ACADÊMICA 

 

A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo 

o movimento escolar e administrativo da Faculdade, dirigido por um Secretário 

Geral, sob a orientação do Diretor Geral. 

O Secretário Geral terá sob sua guarda todos os livros de escrituração 

escolar, arquivos, prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados 

por este Regimento e pela legislação vigente. 

 

9.3 A BIBLIOTECA 

 

A Faculdade LS dispõe de rede de bibliotecas, com uma central e outra setorial, 

subordinada à Diretoria Acadêmica. Tem como objetivo disseminar a informação para 

a comunidade acadêmica (estudantes, professores e funcionários), atuando na 
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transformação de cidadãos em profissionais qualificados, bem como atender à 

comunidade das proximidades, como: estudantes, pesquisadores e demais 

interessados, a fim de exercer o seu papel social de disseminar e democratizar o 

conhecimento.  

A biblioteca setorial é responsável pelos serviços atendimento e capacitação do 

usuário, circulação de material, organização de eventos culturais da biblioteca, gestão 

do seu espaço físico e gestão do acervo. Sua estrutura é climatizada, com uma área 

total de 147,2 m². Conta um espaço para atendimento ao usuário, salão de estudo 

individual e acervo, sala multiuso com capacidade para 10 pessoas e 3 salas de 

estudo de pequenos grupos.  

O acervo bibliográfico é constituído por livros, periódicos eletrônicos e materiais 

de referência. Estes documentos que compõem o acervo priorizam as áreas de 

conhecimento dos cursos propostos para a Faculdade LS, principalmente aquilo que é 

indicado como bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins. 

O acervo bibliográfico é composto de 1503 obras bibliográficas, protegido pelo 

sistema de segurança da RFID Brasil, estando organizado de acordo com padrões 

internacionais de catalogação (AACR2) e classificação (CDU e Cutter Sanborn). O 

Sophia é o software utilizado para fazer toda a gestão dos serviços da biblioteca. 

Os serviços bibliográficos oferecidos são: 

Consulta local 

A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso aberto as 

estantes. 

Empréstimo domiciliar 

Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos, obras de referência e 

multimeios (DVD, fitas VHS) são emprestados para os usuários devidamente 

cadastrados e sem multa na biblioteca. O limite de exemplares para empréstimo e o 

prazo de devolução variam de acordo com a categoria do usuário e tipo de material. 

 

Quadro 6 - Empréstimos - quantidade e prazo 

EMPRÉSTIMOS – QUANTIDADE E PRAZO 

Usuário Livros Revistas, 
Dicionários, 
Reserva Técnica 

DVD, Fita 
VHS 

CD-ROM 

Aluno 3 por 4 dias Empréstimo local Empréstimo 
local 

3 por 2 dias 

Professor 5 por 15 dias Empréstimo local 3 por 2 dias 3 por 2 dias 
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Funcionário 3 por 4 dias Empréstimo local 1 por 2 dias 3 por 2 dias 

Fonte: O autor (2018) 

 

a) Renovação 

Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual período, 

tanto pessoalmente quanto pela Biblioteca Online. 

b) Reserva 

Os documentos que se encontram emprestados podem ser reservados pelos 

usuários. A reserva poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online. 

A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, 

permanecendo à disposição do usuário por dois (2) dias úteis. 

c) Devolução 

Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi 

retirado. 

d) Visitas orientadas à biblioteca 

O grupo de alunos, previamente agendado, será recebido e orientado pela 

bibliotecária e receberá informações a respeito das normas e serviços da biblioteca, 

organização e acesso ao acervo. 

e) Pesquisa bibliográfica 

Este serviço visa atender a comunidade acadêmica da Faculdade LS em suas 

necessidades de informação, oferecendo pesquisa de qualidade em base de dados e 

no catálogo da biblioteca. 

f) Uso dos Computadores 

Cada aluno terá direito a utilizar o computador por meia hora, utilizando os 

computadores sempre com fins acadêmicos. 

Um equipamento só poderá ser utilizado por 01(um) aluno de cada vez. 

Não podem ser usados para acesso a sites de salas de bate papos, de 

assuntos pornográficos, de música e jogos. 

g) Salas de Estudo em Grupo 

Podem utilizar a Sala de Estudo em Grupo os docentes, discentes e 

funcionários da Faculdade e Escola Técnica LS. 

O empréstimo da Sala de Estudo em Grupo deve ser feito no balcão de 

atendimento da Biblioteca, para um grupo de no mínimo DUAS pessoas e no máximo 

SEIS pessoas, sendo vedado o uso individual. 
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O grupo não poderá se ausentar da sala de estudos. 

O empréstimo da Sala de Estudo em Grupo é efetivado de acordo com a 

disponibilidade de vagas das salas. 

A sala é emprestada por um tempo máximo de 3 horas para cada grupo.  

A responsabilidade pela sala é do usuário e inclui a manutenção e preservação 

dessa instalação, como: estrutura física, vidros, mobiliários e demais objetos que a 

compuser.  

Em caso de perda, quebra ou inutilização da chave da sala, o usuário pagará o 

valor referente a uma cópia de chave. 

A chave deverá ser devolvida no mesmo dia de sua retirada. Em caso de não 

devolução, o usuário ficará sujeito ao pagamento de multa por hora de atraso. 

A Biblioteca não se responsabilizará por objetos pessoais deixados no interior 

das cabines.  

h) Multas 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa no valor de 

R$1,00 por dia de atraso, exceto sábados, domingos e feriados. 

i) Usuário em débito com a biblioteca 

O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por empréstimo 

domiciliar. 

j) Reposição de obras extraviadas e danificadas 

O extravio ou danificação das obras implicará na obrigatoriedade de reposição 

do mesmo material, além de multa equivalente aos dias de atraso. 

k) Bases de Dados 

A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca é ampliada 

pelo acesso facultado às redes de informação e estrangeiras, entre elas a Internet. 

O acesso ao documento primário via Internet, é fortalecido por meio da 

implantação de serviços de divulgação de acesso às instituições e serviços 

educacionais disponíveis na Internet e de educação para a melhor utilização de seus 

recursos.  

l) Elaboração da ficha catalográfica 

Serviço destinado aos seguintes materiais da Faculdade LS: documentos 

institucionais, Trabalhos de Conclusão de Curso e Periódicos. 
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Seu quadro de colaboradores é formado por bibliotecário e auxiliares de 

biblioteca, todos capacitados para executarem com excelência as atividades de uma 

unidade de informação. 

A biblioteca estabeleceu sua Política de Desenvolvimento de Coleções que 

define critérios para a formação do acervo da Biblioteca: 

A Biblioteca receberá permanentemente, sugestões dos usuários internos 

(estudantes, professores e funcionários) para a aquisição de novos títulos ou 

exemplares, que serão avaliadas individualmente para verificar a pertinência e 

relevância do título para o acervo. 

Os títulos das bibliografias básica e complementar terão prioridade. 

A forma principal de aquisição de documentos será por meio de compra. 

Além da aquisição por compra, também poderão ser obtidos documentos por 

permutas e doações. 

Todos os documentos obtidos por meio de permuta e doação serão submetidos 

à avaliação para verificar sua relevância e pertinência para compor o acervo geral da 

Biblioteca.  

Os documentos que forem julgados irrelevantes serão encaminhados às 

unidades de informação que demonstrem interesse e necessidade da aquisição dos 

mesmos. 

O doador seja pessoa natural ou jurídica, será informado sobre os critérios 

adotados para aceitação e inclusão dos materiais que estão sendo doados para o 

acervo. 

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de responsabilidade 

da mantenedora da Faculdade LS. Neste sentido, serão priorizados os seguintes 

requisitos: 

a) Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição; 

b) Autoridade do autor e/ou editor; 

c) Atualidade; 

d) Qualidade técnica; 

e) Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

f) Cobertura/tratamento do assunto; 

g) Custo justificado; 

h) Idioma; 

i) Número de vagas anuais oferecidas para o curso; 
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j) Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos existentes. 

Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-se: 

a) As bibliografias básicas e complementares dos programas das disciplinas dos 

cursos devem ser atualizadas periodicamente pelos docentes, cabendo às 

coordenações encaminhar as solicitações à biblioteca; 

b) Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações 

curriculares; 

c) Renovação de assinaturas de periódicos científicos que já façam parte da lista 

básica, conforme indicações dos docentes junto às coordenações e que 

possuam uso estatisticamente relevante. 

 

m) Expediente 

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 22h 

Sábado: 9h às 12h 

E-mail: biblioteca@ls.edu.br 

Telefone: 3029-9328 

 

9.3.1 Ementas e Bibliografias Básicas e Complementares 

(ANEXO B) 
 

9.4 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na 

biblioteca e no laboratório de informática para consulta e realização de trabalhos 

acadêmicos. Na biblioteca, os estudantes têm acesso a 15 computadores e no 

laboratório de informática a 40 microcomputadores, todos conectados à internet. O 

estudante pode usar qualquer equipamento do laboratório, em qualquer turno, desde 

que não esteja tendo aula. A biblioteca conta ainda com terminal de consulta e, no 

prédio da faculdade, os estudantes têm acesso, ainda, a dois terminais web para 

acesso ao portal do estudante. 

O campus possui estrutura de acesso à internet sem fio, hardware e software 

atualizados e passará por avaliação periódica para adequação e acompanhamento da 

evolução tecnológica suficiente para um IES. 

 

mailto:biblioteca@ls.edu.br
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9.5 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

A Faculdade LS acredita na relevância da existência e ampla atuação de seu 

Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, esta estruturado para  desenvolvimento de ações 

como:  

a) Fomento da participação de docentes e discentes em eventos científicos para 

apresentação de trabalhos científicos.  

b) Apoio a produção bibliográfica dos docentes. 
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10 INFRAESTRUTURA 

 

10.1 EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS 

 

a) Salas de aula - espaços físicos comportando até 120 estudantes. 

b) Instalações administrativas – espaços destinados para a organização 

acadêmico-administrativa, com vista ao controle acadêmico, atendimento aos 

discentes no que se referem ao fluxo escolar, matrículas, trancamentos, 

frequências, notas, históricos, documentos em geral e aos docentes do curso o 

planejamento pedagógico. 

c) Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das 

necessidades dos professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões 

de colegiado, salas de orientações. 

d) Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes 

inseridos em programas e projetos de Diretório Acadêmico. 

e) Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o 

funcionamento da coordenação de curso. 

f) Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de 

laboratórios. 

g) Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos 

materiais e equipamentos para os laboratórios multidisciplinares. 

h) Sala do Técnico de Laboratório  

i) Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios. 

j) Auditório – 1 com espaço para 300 pessoas, destinado para conferências, 

palestras, seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-

culturais. 

k) Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um 

acervo em livros, periódicos eletrônicos nacionais e internacionais, multimídia 

(slides, DVD, CD-ROM, fitas de vídeo), jornais e base de dados digitalizada, 

informatização do acervo e serviços de catalogação, controle, reserva e 

empréstimo, comutação e consulta local e na internet. A biblioteca é atualizada 

semestralmente por meio de uma política de aquisição e expansão condizente 

com a proposta do curso e ou de acordo com as necessidades eventuais nos 

períodos. 
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10.1.1 Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral 

 

No Gabinete de Trabalho para os Professores em tempo integral do curso de 

Administração, há disponíveis equipamentos de informática em função do número de 

professores deste regime, com uma dimensão satisfatória, acústica, ventilação e 

comodidade para que esses professores possam fazer um trabalho de excelência.  

Este espaço esta disponível para planejar as atividades didático-pedagógicas, 

estudos e atividades de pesquisas. 

O espaço é composto de sala com dimensão de 8,6 m2 e mobiliado conforme 

demanda acadêmica. 

 

10.1.2 Espaço de Trabalho para o Coordenador 

O Espaço de trabalho do  coordenador possui uma sala individual dimensionada 

em 8,8 m2,  para o desenvolvimento das atividades, entre elas atendimentos aos 

professores e estudantes, planejamento das ações educativas e projetos acadêmicos 

desenvolvidos, dentre outras.  

Nesse espaço, há mobiliário adequado, impressora e computador conectado à 

rede interna LS e com acesso à internet. A sala é climatizada com iluminação 

adequada para um ambiente de trabalho. 

Para os serviços acadêmicos, os alunos e professores contam com a Secretaria 

Acadêmica e Financeira, Setor de Atendimento ao Professor e Setor de Atendimento 

ao Estudante, todos com espaços próprios, adequada infraestrutura e pessoal técnico-

administrado especializado.  

Destaca-se que os coordenadores de curso contam com a colaboração de 

assistentes de coordenação, profissionais qualificados e com experiência em otimizar 

a organização e registros acadêmicos no que se refere ao fluxo escolar e 

acompanhamento curricular, com ênfase à ampla e necessária relação com o corpo 

docente. 
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10.1.3 Sala Coletiva de Professores  

 

A sala dos professores possui estrutura adequada para desenvolvimento de 

atividades individuais e coletivas destinada ao desenvolvimento de trabalhos dos 

docentes que atuam na instituição com uma  dimensão de 22m2. 

Possui mesas e computadores conectados à rede interna LS e com acesso à 

internet. Os professores dispõem ainda de sala de reuniões, localizada no térreo da 

unidade 1 das instalações da Faculdade LS com 36m2, contendo mesa de trabalho, a 

sala é  climatizada e dotada com equipamentos multimídias. Conta ainda com uma 

copa e  dois banheiros, sendo um masculino e o outro feminino. O espaço dispõe de 

projeto luminotécnico adequado para ambientes educacionais.   

Outrossim, os espaços para os professores se complementam da seguinte 

maneira:  

Gabinete de Trabalho para Professores em Tempo Integral - TI. 

Sala da CPA; 

Sala de Apoio Psicopedagógico; 

Sala do NDE (Núcleo de Docentes Estruturantes) 

 

10.1.4 Sala de Aulas 

 

A Faculdade LS Unidade II possui um total de  20  salas de aula. 

Todas as salas de aulas são equipadas com mesa e cadeira para professor, 

carteiras de acordo com o número de alunos, ar condicionado e estrutura multimídia. 

 

10.2  INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES FÍSICOS 

 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, localizada na 

entrada principal, e por elevadores que possibilitam o acesso às salas de aula 

localizadas nos pavimentos superiores. As instalações da instituição foram projetadas 

em conformidade com a Portaria 3.284/2003da Secretaria de Educação Superior.  

Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; reserva de vagas no 

estacionamento da Instituição; rampa e elevador propiciando circulação de cadeira de 

rodas; portas e banheiros com espaços adequados ao acesso de cadeira de rodas; 
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barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos 

em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a instituição 

equipará com máquina de datilografia braile, impressora braile acoplada ao 

computador, sistema de síntese de voz, gravador e foto copiadora que amplie textos, 

software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de texto para atendimento 

a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado ao 

computador. Fazendo-se necessário, será também adquirido gradual acervo 

bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso didático. 

Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha estudante 

portador desta deficiência, será providenciado, se necessário, intérprete de língua de 

sinais/língua portuguesa, contando com período de provas, flexibilidade na correção 

das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico, e  estímulo aprendizado dá 

língua portuguesa na modalidade escrita, para uso de vocabulário pertinente as 

disciplinas do curso em que o estudante estiver matriculado. 

 

10.3 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O laboratório de informática está sob a responsabilidade do Setor de 

Tecnologia. 

Os professores de disciplinas afins são auxiliados por um monitor contratado 

para apoio às atividades do corpo discente. Todos os usuários previamente 

cadastrados têm acesso a uma infraestrutura necessária para a realização de suas 

tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. 

O acesso aos computadores é livre aos estudantes previamente cadastrados e 

professores da Faculdade, dentro do horário de funcionamento, havendo uma exceção 

a estes Laboratórios, nos horários em que tenham lugar as disciplinas de informática 

constantes na estrutura curricular. Dentro deste horário, o laboratório é de uso 

preferencial para o desenvolvimento de aulas práticas da disciplina, seguindo o horário 

conforme abaixo. 

 

Quadro 8 - Horário de Atendimento 

HORÁRIO ABERTURA ENCERRAMENTO 

2ª a 6ª feira 08h 22h 

Sábado 08h 13h 
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Quadro 9 - Laboratório de Informática 

Laboratório  
(nº ou nome) 

Área (m2) m
2
 por estação m

2 
por estudante 

Laboratório  38m
2
 2 m

2
 2 m

2
 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de apresentação – Power Point, 
correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 
 
 
25 

Processador Intel® Core(TM) i3-6100  
CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 10 Pro 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 500GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core(TM) i3-6100 
CPU 3.6GHz 

Placa-Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL  

Monitor 21,5‘‘ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Optical 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem 
(licenciado) Editores de Texto 

Windows 10 Pro 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e Editoração 
Eletrônica 

 

Gerenciadores de Banco de Dados SQL 2008 

Multimídia Áudio e vídeo, projetor 

Sistema de Rede - Conectividade 
mundial – Internet – Provedor 

Vivo 

Banda Larga NET 240 Mbps multiusuário com firewall. 

Home Page – Web www.ls.edu.br 

Correio Eletrônico contato@ls.edu.br 

Link dedicado administrativo; Banda 
Larga Educacional com acesso ao Wi-Fi. 

20 Mbps multiusuário com firewall 

 

 

10.3.1 Link de Internet e Distribuição de Acesso 
 

A Faculdade LS possui dois links de dados, sendo um coorporativo e outro, 

banda larga. Cada link é dedicado a um serviço especifico e a rede é segmentada em 

http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
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administrativa, docentes e alunos. O prédio, por sua vez, conta com sinal de rede 

Wireless. 

A Rede Wi-Fi, gerenciada através de controladora da Ubiquiti, todos os pontos 

de acessos trabalham com protocolos atualizados. 

 

Quadro 10 - Distribuição de Acesso à Internet 

Operadora Velocidade Rede 

Vivo     20MB Dedicado Administrativo 

NET     240MB Alunos/Professores 

  

 

10.3.2 Biblioteca 
 

Quadro 11 - Descrição dos Recursos Disponíveis na Biblioteca 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de apresentação – Power Point, correio 

eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

 

 

            Processador Intel® Core(TM) i3-6100 

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 10 Pro 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 420 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core(TM) i3-6100 

CPU 3.6GHz 

Placa-Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL  

Monitor 21’’ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Optical 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem (licenciado) 

Editores de Texto 

Windows 10 Pro 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Outros Recursos 

Item Observações Quantidade 

Toten de Atentimento   Terminal Consulta 01 

 

 

10.3.3 Recursos Audiovisual 
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Quadro 12 - Descrição dos Recursos do Audiovisual 

Item     Observações Quantidade 

Data Show  08 

            Amplificador   01 

            Mesa de Som 4 canais 01 

            Microfone sem fio   02 

            Microfone com fio  02 

            Caixa amplificada   01 

            Caixa Acustica  04 

 

10.3.4 Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos 

 

A Faculdade LS conta com um planejamento de atualização tecnológica dos 

laboratórios, substituindo máquinas e periféricos e ou adquirindo softwares de acordo 

com a necessidade dos cursos. Algumas disciplinas têm softwares que as suportam. O 

intuito da IES é providenciar na especificidade de cada curso dentro da importância 

para o sucesso do ensino aprendizagem. 

A manutenção dos equipamentos é feita de forma preventiva, semestralmente e 

corretiva de acordo com a necessidade. 

 

10.3.4.1 Manutenção e conservação das instalações físicas 

 

 A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por 

funcionários contratados pela instituição.  Quando requer mão-de-obra com 

especialidade não disponível no quadro de funcionários, contratam-se prestadores de 

serviços. 

 

 

10.3.4.2 Manutenção e conservação dos equipamentos 

 

A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas "in loco" pela 

equipe de técnicos do quadro de pessoal da instituição. A manutenção dos 

equipamentos dos Programas de Informatização da Secretaria Acadêmica e da 

Biblioteca é realizada por empresas especializadas. 
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10.3.4.3 Infraestrutura de Segurança 

O acesso ao campus é supervisionado pelo porteiro. O acesso de estudantes 

aos laboratórios é controlado pela Coordenação de Laboratório. Os blocos são 

equipados com extintores de incêndio. O acesso ao estacionamento privativo é feito 

após identificação pelo responsável pelo estacionamento. Há funcionários 

responsáveis pela vigilância interna na área do campus. 

 

10.3.4.4 Equipamentos 

 

Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente 

dispõe de 02 (três) computadores instalados em cabines individuais na sala de 

professores para trabalho individual e acesso aos laboratórios nos horários não 

destinados as aulas. 

A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e funcionários. 

Acesso a Internet e Intranet 24 horas. 

 

10.3.5 Acesso a Equipamento de Informática pelos Estudantes 

  

O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na 

biblioteca para consulta e realização de trabalhos acadêmicos. O estudante pode usar 

qualquer equipamento dos laboratórios, em qualquer turno, desde que não esteja 

tendo aula e tenha autorização da coordenação. A Faculdade também disponibiliza 

duas ilhas (uma por andar) com acesso livre à internet. 
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ANEXO A – ESTRUTURA CURRICULAR  

CURSO: Curso Superior de Graduação – Administração - Bacharelado  (Matriz 2) 

Carga Horária (CH) Total : 3.060  Qtd. Créd. Total: 153 
CH Disc. Obrigatórias: 2.580  Qtd. Créd. Disc. Obrig.: 129 
CH Disc. Eletivas: 120  Qtd. Créd. Disc. Elet.: 6 
Atividades Complementares: 200   
Nº. semestres Mínimo: 8    
Nº semestres Máximo: 12   
Graduação: Administrador / a   
Início da vigência do currículo: 2º/2018 
Aprovação: Autorizado pela Portaria nº 502,de 22 de dezembro de 2011 – DOU nº 247, 26/12/2011 
Seção: 1, Pag.: 193 
 

Turnos disponíveis: Matutino              Vespertino          Noturno   

Sem Seq Nome da Disciplina Pré-requisito 
Carga Horária 

Teo Prat Total 

1º 01 Comportamento Organizacional   60  60 

1º 02 Introdução a Contabilidade  60  60 

1º 03 Leitura e Produção de Texto  60  60 

1º 04 Matemática Básica  60  60 

1º 05 Metodologia da Produção Científica  60  60 

1º 06 Teoria Geral da Administração I  60  60 

2º 07 Contabilidade de Custos   60  60 

2º 08 Estatística e Métodos Quantitativos  60  60 

2º 09 Economia I  60  60 

2º 10 Cálculos Financeiros   60  60 

2º 11 Planejamento Estratégico   60  60 

2º 12 Teoria Geral da Administração II  60  60 

3º 13 Administração de Recursos Humanos  60  60 

3º 14 Eletiva I  60  60 

3° 15 Fundamentos  da Administração Publica  60  60 

3° 16 Economia II  60  60 

3° 17 Organização, Sistemas e Métodos  60  60 

3° 18 Tecnologia da Informação  60  60 

4° 19 Administração de Marketing  60  60 

4° 20 Administração de Sistema da Informação  60  60 

4° 21 Administração Financeira   60  60 

4° 22 Empreendedorismo e Inovação   60  60 

4° 23 Instituições de Direito Público e Privado   60  60 

4° 24 Teoria Geral da Administração III  60  60 
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5 ° 25 Administração da Produção   60  60 

5 ° 26 Análise de decisão I  60  60 

5 ° 27 Direito Administrativo e Legislação   60  60 

5° 28 Logística empresarial I  60  60 

5° 29 Sociologia  60  60 

6° 30 Análise de Decisão II  60  60 

6° 31 Gestão de Custos   60  60 

6 ° 32 Direito Tributário   60  60 

6° 33 Eletiva II  60  60 

6° 34 Gestão de Projetos   60  60 

7° 35 Atividades Práticas Supervisionadas  - 100 100 

7° 36 Diagnóstico Organizacional   60  60 

7° 37 Gestão de Pessoas em Organização   60  60 

7° 38 Negociação Empresarial  60  60 

7° 39 Projeto de Iniciação Científica   60 40 100 

7° 40 Design Organizacional e Acessibilidade  60  60 

8° 41 Atividades Práticas Supervisionadas II  - 100 100 

8° 42 Governança Coorporativa   60  60 

8° 43 Trabalho de conclusão de Curso   60 40 100 

8° 44 Ética e Sustentabilidade Ambiental  60  60 

8° 45 Controladoria  60  60 

Carga Horária 2.580 

Horas complementares 200 

Carga Horária Total 3.060 
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ANEXO B – EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
1º SEMESTRE 
 

Comportamento Organizacional                                                                           60h 

Introdução a Contabilidade                                                                           60h 

Leitura e Produção de Texto                                                                           60h 

Matemática Básica                                                                                         60h 

Metodologia da Produção Científica                                                             60h 

Teoria Geral da Administração I                                                                            60h 

 
 
1. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL_________________________________ 
 
Ementa: Introdução ao estudo do comportamento organizacional; O comportamento do 
indivíduo nas organizações: fundamentos, valores, atitudes; Motivação; 
Comportamento de grupo: Definições, Grupos de Trabalho, Comunicação, Liderança e 
poder. Cultura organizacional. Mudança organizacional. Fundamentos gerais dos 
Direitos Humanos, sua hierarquia e força vinculante. Para isso será discutida a 
construção histórica desses direitos a partir de uma análise crítica da proteção dos 
direitos humanos na atual cena internacional. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BERGAMINI, C.W. Psicologia Aplicada a Administração de Empresas: Psicologia do 
Comportamento Organizacional. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2006. 
LENCIONE, Patrick. Os 5 Desafios das Equipes: Uma Fábula Sobre Liderança. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003 
DESSLER, G. Administração de recursos humanos. 2º ed. São Paulo: Prendice Hall, 
2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOHLANDER,G.W.Administração de recursos humanos. São Paulo: Thonsom 
Learning, 2009. 
WAGNER III,J. A.; HOLLENBECK,J.R.Comportamento organizacional- criando 
vantagem  competitiva 2.ed., São Paulo:Saraiva, 2006. 
CARAVANTES, Geraldo R, Caravantes Cláudia B., Kloeckner Mônica C.Comunicação 
e Comportamento Organizacional. 4ª. Edição. Porto Alegre (RS): ICDEP, 2011. 
ELIAS, Marisa Aparecida  and  NAVARRO, Vera Lúcia. A relação entre o trabalho, a 
saúde e as condições de vida: negatividade e positividade no trabalho das 
profissionais de enfermagem de um hospital escola. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem [online]. 2006, vol.14, n.4, pp. 517-525. ISSN 0104-1169.  doi: 
10.1590/S0104-11692006000400008.  
AZEVEDO, Creuza da Silva. Liderança e processos intersubjetivos em organizações 
públicas de saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2002, vol.7, n.2, pp. 349-361. ISSN 
1413-8123.  doi: 10.1590/S1413-81232002000200014. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. São Paulo, SP: 
Moderna, 2016. 112 p. (Coleção Polêmica).  
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GABARDO, Emerson; SALGADO, Eneida Desiree. Direito, felicidade e justiça. Belo 
Horizonte, MG: Fórum, 2014. 278 p.  
GUERRA, Sidney. Direitos humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na 
ordem constitucional brasileira. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014. 317 p. 
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral comentários aos 
Arts 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil doutrina e 
jurisprudência. 11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2017. 432p. (Coleção Temas Jurídicos). 
 
2. INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE______________________________________ 
 
Ementa: Introdução à Contabilidade; Princípios Contábeis; Patrimônio; Balanço 
Patrimonial; Teoria e Prática das Contas; Plano de Contas; Atos e Fatos 
Administrativos; Escrituração; Balancete de Verificação; Razão e ou Razonetes; 
Contas de Resultado; Impostos; Inventário Periódico; Demonstração do Resultado do 
Exercício. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
IUDÍCIBUS, S. de. et al. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 2011. 
MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2015. 
MARTINS, E.; IUDÍCIBUS, S. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as 
sociedades. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C.; FARIA, A. C. de. Introdução à Teoria da Contabilidade. 
São Paulo: Atlas, 2017. 
PADOVEZE, C. L. Introdução à contabilidade: com abordagem para não contadores. 
São Paulo: Cengage do Brasil, 2015. 
PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade básica. 10. ed. São Paulo: Atlasbooks, 
2016. 
 
 
3. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO____________________________________ 
 
Ementa: Estudo das possibilidades da linguagem oral e escrita, por meio de textos 
direcionados a área da gestão empresarial. Teoria da comunicação. Funções da 
linguagem. Teoria da informação e sua aplicabilidade no segmento empresarial. 
Leitura e interpretação de textos acadêmicos e técnico-científicos. Tipologia textual: 
estrutura e funcionamento. Coesão e coerência textual. Correção gramatical. Reforma 
ortográfica. Comunicação empresarial. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FARACO, Carlos Alberto & MOURA, Francisco. Para gostar de escrever. São Paulo: 
Ática, 2002. 
 2. CARRAHER, David William. Senso crítico: no dia-a-dia às ciências humanas. São 
Paulo: Pioneira, 2003.  
LIMA, Rocha. Gramática normativa da Língua Portuguesa. 42. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2002. 
FAUSTICH, Enilde. Como ler, entender e redigir um texto.4. ed. São Paulo: Vozes, 
1992. 
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MEDEIROS, João Bosco & Carolina Tomasi. Comunicação Empresarial. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Tradução de Maria Augusta Bastos d
e Mattos. 12.  ed.  São Paulo: Globo, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Napoleão. M. Dicionário de Questões Vernáculas. São Paulo: Ática, 1998. 
BRASILEIRO, Alda Magali M. Leitura e Produção textual. Porto Alegre: Penso, 2016. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. 
ed.rev. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. Porto Alegre: Penso, 2016. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Lexikon editorial, 2013. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo, Editora Ática. 
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo, Ática. 
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009. 
PLATÃO, Francisco & FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. São Paulo, Editora 
Ática 
CARRAHER, David W. Senso crítico: no dia-a-dia às ciências humanas – São Paulo: 
Pioneira, 2003. 
FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco. Para gostar de Escrever. São Paulo:  
Ática,  2002. 
 
4. MATEMÁTICA BÁSICA________________________________________________ 
 
Ementa: Teoria de conjuntos; Conjuntos numéricos; Expressões algébricas; Equações 
de primeiro e segundo graus; Inequações de primeiro e segundo graus; Funções de 
Primeiro grau e segundo graus; Função inversa; Função composta; Potenciação; 
Logaritmos. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ÁVILA, Geraldo. Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática financeira fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira: com + de 
600 exercícios resolvidos e propostos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PUCCINI, A. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 9 ed. Saraiva: São Paulo, 
2011. 
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo 
Luciano. Estatística aplicada. São Paulo: Atlas, 2016. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros 
da. Matemática para os cursos de: economia, Administração, ciências contábeis. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
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5. METODOLOGIA DA PRODUÇÃO CIENTÌFICA ____________________________ 
 
Ementa: Investigação acerca do conhecimento, em particular da ciência. 
Desenvolvimento de procedimentos técnicos e metodológicos de preparação, 
execução e apresentação de seminários e trabalhos acadêmicos. Explicitação dos 
diversos meios de divulgaçãode informação e introdução à pesquisa em base de 
dados com ênfase nas ferramentas de informática. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: Guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São 
Paulo:  Atlas, 2002. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
DIÓGENES, E. Metodologia e epistemologia na produção. Rio Grande: UMSA, 1996 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 
2010. 
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica/ Maria de Andrade 
Marconi. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2005 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. – 23. ed. rev. e 
atualizada – São Paulo: Cortez, 2007. 
CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto/ 
tradução Luciana de Oliveira Rocha. – 2. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2007 
Atualizar a edição : GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. – 5. ed. 
– São Paulo: Atlas, 2010. 
 
6. TEORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO __________________________________ 
 
Ementa: Conceitos de Administração. Os Administradores: Habilidades, papéis e 
funções. Antecedentes Históricos da Administração; Administração Científica; 
Administração Clássica; A Escola das Relações Humanas, Decorrências da Teoria das 
Relações Humanas; Conceitos de Burocracia; Teoria Neoclássica da Administração; 
Decorrências da Teoria Neoclássica: tipos de organização. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Administração - Fundamentos da Administração Empreendedora e Competitiva- Autor: 
João Pinheiro de Barros Neto (ORG.) ISBN: 9788597015102 Publicação: 23/03/2018 
Edição: 1|2018 Selo Editorial: Atlas -DJALMA DE PINHO Rebouças de Oliveira Teoria 
Geral da Administração– Uma Abordagem Prática 3ª Ed.São Paulo; Atlas S.A – 2012 - 
Introdução à Administração-Desenvolvimento Histórico, Educação e Perspectivas 
Profissionais Autor: José Euzébio de Oliveira Souza Aragão e Edmundo Escrivão Filho 
ISBN:9788597006292 
Publicação: 14/04/2016 Edição: 1|2016 - Editorial: Atlas 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 7.ed. ,São Paulo: Atlas, 2007. 
- CHIAVENATO, I. Introdução a teoria geral da Administração. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004.  
- ROBBINS, S. P. Fundamentos de Administração: conceitos essenciais e aplicações. 
São Paulo: Prentice Hall, 2004.  
 
 
 
2º SEMESTRE 
 

Contabilidade de Custos 60h 

Estatística e Métodos Quantitativos 60h 

Economia I 60h 

Cálculos Financeiros 60h 

Planejamento Estratégico 60h 

Teoria Geral da Administração II 60h 

 
 
7. CONTABILIDADE DE CUSTOS_________________________________________ 
 
Ementa: Introdução. Conceitos e funções da contabilidade de custos. Sistemas de 
acumulação de custos. Critérios de custeio. Identificação de despesas e custos. 
Departamentalização. Definição dos centros de custos. Definição de custos diretos e 
indiretos. Esquema básico da apuração dos custos. Rateio interdepartamental. 
Apuração do custo com mão de obra. Avaliação dos estoques em processo. Custos 
para tomada de decisões. Margem de contribuição e ponto de equilíbrio como 
ferramentas de gestão empresarial. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LEONE, G. S. G; LEONE, R.J.G. Curso de Contabilidade de Custos. 4ª. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
PERES JR. J. H; COSTA, OLIVEIRA, L. M; COSTA, R.G. Gestão Estratégica de 
Custos. 8ª. ed.  São Paulo: Atlas, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARTINS, E; ROCHA, W. Métodos de Custeio Comparados: Custos e Margens 
Analisados sob Diferentes Perspectivas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
OLIVEIRA, Luis Martins de; PEREZ JR, José Hernandez. Contabilidade de Custos 
para não Contadores. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
8. ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS____________________________ 
 
Ementa: Conceitos básicos de Estatística; Séries Estatísticas; Gráficos Estatísticos; 
Distribuição de Frequências; Medidas de Tendência Central ou Posição. Medidas de 
dispersão ou de variabilidade; Noções de Probabilidade; Distribuição Binomial e 
Normal. Correlação e Regressão; Números-índices. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
WILTON O. BUSSAB / Pedro A. Morettin, Estatística Básica - 9ª Ed. 2017  
 Martins, Gilberto de Andrade, Estatística Geral e Aplicada - 6ª Ed. 2017 (Cód: 
9731572) 
KAZMIER, L. J. Estatística aplicada a economia e Administração. 4.ed. São Paulo, 
2007. 
CRESPO, Antonio Arnot. Estatística fácil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica. São Paulo : Pearson Makron Books, 
2006. 2 v. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SPIEGEL, M.R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makrons Books, 1994. 
FONSECA, Jairo Simon da Curso de estatística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
9. ECONOMIA I________________________________________________________ 
 
Ementa: Noções básicas das ciências econômicas, evolução do pensamentos 
econômico, visão geral das questões de mercado, preços, população, meios de 
subsistência,  medida do produto e da renda nacional, teoria monetária e 
desenvolvimento econômico. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MANKIW, N. G. Introdução à economia. São Paulo: Cengage do Brasil, 2013. 
PINHO, D.B. ; VASCONCELLOS, M. A. Manual de economia. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
ROSSETI, J. P. Introdução à economia. 21. ed. São Paulo: Atlasbooks, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARTHMAR, R.; BRADY, M. E.; SALLES, A.Dos clássicos aos hereges: Keynes e a 
economia de seu tempo. Revista de economia contemporânea, n. 2, v. 14, 2010. p. 
359-393 / 33(05) R454. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1415-
98482010000200006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 27 jan. 2017. 
BARBOSA FILHO., F. de H.; PESSÔA, S. de A.; VELOSO, F. A. Evolução da 
produtividade total dos fatores na economia brasileira com ênfase no capital humano - 
1992-2007. Revista brasileira de economia, n. 2, v. 64, 2010. p. 91-113. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71402010000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 27 jan. 2017. 
BENDER FILHO, R.. et al. Choques monetários e tecnológicos e as flutuações cíclicas 
na economia brasileira. Economia aplicada, n. 3, v. 16, 2012. p. 501-529 / 330.1(05). 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
80502012000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 27 jan. 2017. 
SILVA, C. R. L. da; LUIZ, S.. Economia e mercados: introdução à economia. 19. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E..Fundamentos de economia. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
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10. CÁLCULOS FINANCEIROS___________________________________________ 
 
Ementa: Instrumental básico de Matemática Financeira, enfocando as principais 
aplicações nas áreas de Administração Financeira, Contabilidade e Investimentos, 
incluindo análise financeira de alternativas de investimentos (engenharia econômica). 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da 
Matemática para os cursos de: economia, Administração, ciências contábeis. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática 
elementar, 1: conjuntos e funções.  8. ed. 7.  reimp. São Paulo: Atual, 2004. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática aplicada à economia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 8ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
VERAS, Lilia L. Matemática Financeira. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
CHIAVENATO, Idelbrando. Introdução a teoria geral da Administração:  Administração 
1 e 2. Edição especial.  Rio de Janeiro: Campus, 2005. 396p. (Programa Livro-Texto, 
n.4). 
MEDEIROS, Sebastião Silva. Matemática para cursos de Economia, Administração e 
Ciências Contábeis, Editora atlas, 2014. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PUCCINI, A. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 9 ed. Saraiva: São Paulo, 
2011. 
POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar, 10. 6. ed. São 
Paulo: Atual, 2005. v. 10. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva 2010. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7. ed.  São Paulo: Atlas, 2010. 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Financeira Fácil. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 
11. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO______________________________________ 
 
Ementa: Fundamentos de estratégia empresarial. Design do Planejamento estratégico. 
Definições de objetivos de curto e longo prazo. Avaliação da estratégia e do ambiente 
futuro. Avaliação dos recursos planejados. Dificuldades na execução da estratégia 
planejada. Casos e tendências. A consolidação orçamentária (Demonstração do 
Resultado do Exercício, Orçamento de Caixa e Balanço Patrimonial). Simulações 
orçamentárias. O controle orçamentário. Abordagem comportamental sobre o impacto 
do orçamento na gestão empresarial. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
DAL MOLIN, Luiz; FEILSTRECKER, Paulo. Orçamento empresarial. Porto Alegre: 
Lucromax, 2007.  
THOMPSON JR, Arthur A. Planejamento Estratégico: Elaboração, Implementação e 
Execução. São Paulo: PioneiraThomson ,2002 
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HITT, MICHAEL A.& IRELAND, R. DUANE & HOSKISSON, ROBERT E.. 
Administração Estratégica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002 
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia, e praticas. São 
Paulo 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DAL MOLIN, Luiz; FEILSTRECKER, Paulo. Orçamento empresarial. Porto Alegre: 
Lucromax, 2007.  
THOMPSON JR, Arthur A. Planejamento Estratégico: Elaboração, Implementação e 
Execução. São Paulo: PioneiraThomson ,2002 
HITT, MICHAEL A.& IRELAND, R. DUANE & HOSKISSON, ROBERT E.. 
Administração Estratégica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002 
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia, e praticas. São 
Paulo: Atlas, 2001 
 
12. TEORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO II_______________________________ 
 
Ementa: Escola Clássica da Administração. Escola Científica. Escola das Relações 
Humanas. Escola Estruturalista. Escola Behaviorista. Escola Neoclássica. Teoria 
Sistêmica da Administração. Estrutura Administrativa e o processo de 
departamentalização. Princípios Gerais de Administração - Aplicados à Organização. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Chiavenato, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. 9ª Ed. 2014. 
Drucker, Peter Ferdinand. Introdução à Administração. São Paulo: Cengage Learning, 
2014. 
Maximiano, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração da Revolução 
Urbana à Revolução Digital. SÃO PAULO: ATLAS, 2011. 
Chiavenato, Idalberto, Comportamento Organizacional; a dinâmica do sucesso das 
organizações/2. Ed. 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MATTOS, Laura Valladão de. Alfred Marshall, o capitalismo e sua utopia 
social. Economia e sociedade, Campinas, SP, v. 20, n. 3, p. 637-659., dez. 2011. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-
06182011000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>.Acesso em: 25 jun. 2018. 
DRUCKER, Peter Ferdinando. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira. 2005. 
CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas: Como as mudanças estão mexendo 
com as empresas. São Paulo: Manole, 2008. 
VON MISES, Ludwing. As seis lições. 7. ed. São Paulo: Instituto Ludwing Von Mises 
Brasil, 2009.  
BRANCO, Pedro H. Villas Bôas Castelo. Burocracia e crise de legitimidade: a profecia 
de max weber. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 99, p. 47-77,  Dec.  2016  
MEDEIROS, Cintia Rodrigues de Oliveira; SILVEIRA, Rafael 
Alcadipanida.Organizações que matam: uma reflexão a respeito de crimes 
corporativos. Organ. Soc.,  Salvador ,  v. 24, n. 80, p. 39-52,  Mar.  2017 
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3º SEMESTRE 
 
 

Administração de Recursos Humanos 60h 

Eletiva I            60h 

Fundamentos a ADM Publica 60h 

Economia II 60h 

Organização Sistemas e Métodos 60h 

Tecnologia da Informação 60h 

               
13. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS___________________________ 
 
Ementa: Abordagem teórica e prática dos seguintes temas: Recursos Humanos; 
Desenvolvimento Histórico; Cultura e Clima Organizacional; Recrutamento e Seleção 
de Pessoal; Captação e Retenção de Talentos; Avaliação e Acompanhamento de 
Pessoas; Relações de Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Moral e Ética; 
Conceitos de TD&E; Educação Corporativa; Aprendizado Organizacional; Cargos e 
Salários; Planejamento de Carreira; Tendências em Recursos Humanos. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos– Edição Compacta, Atlas, São Paulo, 2003. 
WAGNER III, J; HOLLENBECK, J. Comportamento Organizacional – Criando 
Vantagem Competitiva.Saraiva, São Paulo, 2002. 
MEZOMO, J. Gestão da Qualidade na Saúde: Princípios Básicos. Manole, São Paulo, 
2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOHLANDER, G. Administração de Recursos Humanos.Thonsom Learning, São 
Paulo, 2003. 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Campus, Rio de Janeiro, 2005.  
CHIAVENATO, I. Comportamento Organizacional – A Dinâmica do Sucesso das 
Organizações. Elsevier. Rio de Janeiro, 2005. 
Revista Você RH - Inovação em tecnologia de RH: o futuro da gestão de talentos – 
junho/2016. 
Produção científica sobre gestão de recursos humanos e sustentabilidade: síntese e 
agenda de pesquisa. Wesley Ricardo Souza Freitas, Maria Tereza Saraiva de Souza, 
Adriano Alves Teixeira, Charbel José ChiappettaJabbour - v.15, n.36, agosto 2013. 
Revista Comunidade Adm – Evolução histórica da Administração de Recursos 
Humanos – maio/2012 
 
14. DISCIPLINA ELETIVA I_______________________________________________ 
 
 
15. FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA_________________________ 
 
Ementa: A atividade prestacional do Estado incluídas nas administrações direta, 
indireta e nas concessões e permissões de serviços públicos. Direitos e acesso ao 
serviço público. Organização, estruturas e Administração de serviços. Contratação de 
serviços públicos. Agencias Reguladoras e marcos regulatórios. Privatização, 
qualidade e accountability na prestação de serviços públicos. Internet na prestação de 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/issue/view/2022
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serviços públicos. Cidadania, inclusão e prestação de serviços públicos. Estudo de 
casos nos âmbitos federal, distrital/estadual e municipal. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DENHARDT, R. B. Teorias da Administração pública. 6ª edição. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. 
PETERS, B. G., & PIERRE, J. Administração pública: Coletânea. 1ª edição. Brasília: 
ENAP/Editora Unesp, 2010. 
LOUREIRO, M. R.; ABRUCIO, F. L.; PACHECO, R. S. (Ed.). Burocracia e política no 
Brasil: desafios para a ordem democrática no século XXI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MEDEIROS, P.H.R. e GUIMARÃES, T. A. Contribuições do governo eletrônico para a 
reforma administrativa e governança no Brasil. Revista do Serviço Público. Brasília 
V.56 N.4 Out/Dez, 2005. 
ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: 
FGV/Fiocruz, 2012. 
LIMA, Cláudia Costa; RIBEIRO, Eliana de Sousa. Novos modelos na Administração 
pública da saúde. Revista de Administração em Saúde, 6(22):19-26, jan.-mar. 2004. 
THOENIG, J. C. Teorias institucionais e instituições públicas: Tradições e 
conveniências. In B. G. Peters& J. Pierre (Eds.), Administração Pública: coletânea. 
Brasília: ENAP, 2010. 
BARATA, L. R. B,; MENDES, J. D. V. Organizações sociais de saúde: experiência 
bem-sucedida de gestão pública de saúde do estado de São Paulo. Revista de 
Administração em Saúde, 8(31):47-56, abr.-jun. 2006. 
DOMBERGER, S.; JENSEN, P. Contracting out by the public sector: theory, evidence, 
prospects. Oxford ReviewofEconomicPolicy, 13:67-78, 1997. 
 
16. ECONOMIA II_______________________________________________________ 
 
Ementa: Conceitos elementares de microeconomia e macroeconomia. Demanda e 
oferta, elasticidade, escolha do consumidor, maximização da utilidade, teoria da firma, 
tecnologia, maximização dos resultados, estruturas de mercado. Contabilidade 
nacional, demanda e oferta agregada, equilíbrio macroeconômico, juros, inflação, 
política fiscal, monetária, cambial e crescimento econômico. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GARCIA, M. E; VASCONCELOS, M.A.S. Fundamentos de economia. 5 ed. Saraiva: 
São Paulo, 2014. 
MANKIW, N. G;.Princípios de microeconomia. São Paulo: Cengage do Brasil, 2013. 
PINDYCK, R. E.; RUBINFELD, D. Microeconomia. 8ed, São Paulo: Pearson, 2014. 
MANKIW, N. G. Macroeconomia. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC. 2015  
PINHO, D.B; VASCONCELLOS, M.A.S; TONETO JR, R. Manual de Economia. 7 ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 
SIMONSEN M. H;CYSNE, R. P. Macroeconomia. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2009 
VASCONCELOS, M. A. S. Economia Micro e Macro, 6ª ed. São Paulo: Atlas. 2015 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CORRALES, J. P. Economia pluralista para enfrentar lacrisiscontemporánea. Rev. 
econ. Caribe, Barranquilla, n. 17, p. 164-185, Jun. 2016. 
DA-SILVA, C. L M.; FONSECA, V. S.. Competitividade organizacional: uma tentativa 
de reconstrução analítica. Revista de Administração contemporânea, Rio de Janeiro, v. 
14, Nesp, p. 33-49, set. 2010. 
PRADO, E. F. S. Microeconomia reducionista e microeconomia sistêmica. Nova econ., 
v.16, n.2, p.303-322, Ago, 2006. 
ROSSETI, J. P. Introdução à economia. 21. ed. São Paulo: Atlasbooks, 2016. 
SILVA, C. R. L. da; LUIZ, S. Economia e mercados: introdução à economia. 19. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
GREMAUD, A. P; VASCONCELOS, M.A.S; TONETO JR, R. Economia Brasileira 
Contemporânea. 8ª ed. São Paulo: Atlas. 2017 
FGV IBRE. Revista Conjuntura Econômica. Edições Mensais.  
 
 
17. ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS_______________________________ 
 
Ementa: Fundamentos de organização, métodos e sistemas. Modelo teórico das 
organizações: funções administrativas e operacionais. Sistemas administrativos. 
Arquitetura organizacional. Organização e reorganização. Estruturas organizacionais. 
Mapeamento e análise de processos. Análise e distribuição do trabalho. Gráficos de 
organização e controle (fluxograma, Organograma etc). Manuais administrativos. 
Formulários. Metodologias para levantamento. Análise e Distribuição do Espaço 
(Layout). 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
RAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de 
gestão organizacional. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. v. 2 . 405 p. ISBN 
9788522459117. 
ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de 
gestão organizacional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2010. v. 1 . 334 p. ISBN 
9788522457182. 
BALLESTEROS-ALVAREZ, María Esmeralda. Manual de organização, sistemas e 
métodos: abordagem teórica e prática da engenharia da informação. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. xvi, 317 p., il. ISBN 9788522457182. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciando pelas diretrizes. 2. ed.NovaLima-MG Editora 
FALCONI, 2004. ISBN 8598254150. 
 
18. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO______________________________________ 
 
Ementa: Conceitos básicos de sistema de computação. Algoritmo. Sistemas 
Operacionais. Microinformática. Linguagens de programação I. Histórico da 
computação. Introdução ao processamento de dados. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CORNACHIONE JUNIOR, Edgard Bruno;Sérgio Rodrigues. Sistemas de informação: 
um enfoque gerencial. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 2006. 204 p.  
MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com 
microcomputadores. 2. ed. atual. eampl. São Paulo: Person Makron Books, 2004. 615 
p. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALCADE, Eduardo Lancharro. Informática básica, 2004 
LAURINDO, Fernando José Barbinet al . O papel da tecnologia da informação (TI) na 
estratégia das organizações. Gest. Prod.,  São Carlos ,  v. 8, n. 2, p. 160-
179,  Aug.  2001 .  
LOPES, Ana Luiza Szuchmacher Veríssimo  e  SILVA, José Roberto Gomes da. 
Expectativas profissionais no discurso de terceirizados em TI. RAE eletrônica, São 
Paulo, v. 8, n. 2, p. 0-0., jul./dez. 2009. 
PEREIRA, Claudio Lopes; SEGRE, Lidia Micaela; NASCIMENTO, Rejane Prevot. A 
ampliação das estruturas de controle por meio das tecnologias de informação e 
comunicação: a onipresença do "pan-óptico eletrônico" no setor bancário. Cadernos 
EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, mar. 2013. 
ALVAREZ, Edgar Bissetet al . Os Sistemas de Recomendação, Arquitetura da 
Informação e a Encontrabilidade da Informação. Transinformação,  Campinas ,  v. 
28, n. 3, p. 275-286,  Dec.  2016 
 
 
4º SEMESTRE 
 
 

Administração de Marketing 60h 

Administração Sistema de Informações  60h 

Administração Financeira  60h 

Empreendedorismo e Inovação 60h 

Instituições de Direito Publico e Privado 60h 

Teoria Geral da Administração III 60h 

 
19. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING____________________________________ 
 
Ementa: Fundamentos e conceitos de marketing. Marketing Estratégico. Marketing 
Tático. Marketing Administrativo. Planejamento em Marketing. Ética. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Marketing 4.0. Do Tradicional ao Digital (Português) Capa Comum –Editora: Sextante; 
Edição: 1 (10 de agosto de 2017) ISBN-10: 8543105331  ISBN-13: 978-8543105338 
  - Os 8Ps do Marketing Digital Editora: Novatec; Edição: 1 (14 de julho de 2011) ISBN-
10: 8575222759 ISBN-13: 978-8575222751  
- Marketing de Conteúdo. A Moeda do Século XXI Editora: DVS; Edição: 1ª (26 de 
outubro de 2016) ISBN-10: 8582891415ISBN-13: 978-8582891414 
 
20. ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO______________________ 
 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LOPES,+ANA+LUIZA+SZUCHMACHER+VERISSIMO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+JOSE+ROBERTO+GOMES+DA
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Ementa: Fundamentação da teoria de sistemas. Processamento de dados e análise de 
sistemas. Técnicas de análise de sistemas. Levantamento de necessidades. 
Planejamento de sistemas. Desenvolvimento de sistemas. Avaliação de sistemas. 
Banco de dados. Modelagem de dados. Automação de escritórios. Redes de 
computadores. Processamentos de texto. Gerenciadores de bancos de dados. 
Planilhas eletrônicas e linguagens de computador. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LAUDON, K. C. e J. P. LAUDON. Sistemas de informação gerenciais. 7ª. Ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2007. 
BERTALANFFY, L. V. Teoria Geral dos Sistemas. Petrópolis: Vozes, 1973. 
CHURCHMAN, C.W. Introdução à teoria dos sistemas. Petrópolis: Vozes,1972. 
KUROSE, James F. e Keith W. ROSS. Redes de Computadores e a Internet: Uma 
Abordagem Top-Down. 3ª Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. Rio 
de Janeiro: LTC, 1998. 
 
 
21. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA_______________________________________ 
 
Ementa: Estrutura das Demonstrações Financeiras; Técnicas de Análise: por índices 
de estrutura, de rentabilidade e de liquidez; Análise Vertical; Análise Horizontal; 
Análise do Capital de Giro; Análise da Gestão do Caixa; Análise da Gestão de 
Resultados; Relatórios de Análise; Estrutura e Análise das Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido; Estrutura e Análise das Origens e Aplicações de 
Recursos; Estrutura e Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GITMAN, L.J. Princípios de Administração Financeira. 12ª ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2010. 
GROPPELLI, A.A; NIKBAKHT, E. Administração Financeira. 3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
HIGGINS, R. Análise para Administração Financeira. 10 ª ed. Porto Alegre: McGraw 
Hill, 2014. 
ROSS, S; WESTERFIELD, R.W; JORDAN, B.D; LAMB, R. Fundamentos de 
Administração Financeira. 9ª ed. Porto Alegre: AMGH Editora LTDA, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASSAF NETO, A. Mercado Financeiro. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
MARION, J.C. Contabilidade Básica. 7ª ed. São Paulo: Atlas. 2014. 
MATARAZZO , D. C.   Análise Financeira de Balanços. 7a edição São Paulo: Atlas , 
2010. 
DIAS, Sérgio R. (Org.). Gestão de marketing. Equipe de Professores da FGV. São 
Paulo: Saraiva, 2006.  
- KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12ª ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2006.  
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- KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. 12ª . São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 
 
22. EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO__________________________________ 
 
Ementa: Os novos desafios do cenário empresarial.  Características do 
Empreendedor. Entidades e formas de apoio aos novos negócios. Etapas de criação 
de um negócio. Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira de um novo 
negócio.  O plano de negócios.   O comércio exterior brasileiro; evolução, composição 
e política comercial brasileira. Principais teorias do comércio internacional; o comércio 
entre as nações. Globalização e Regionalização. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 
empreendedor de sucesso. Elsevier, RJ, 2007. 
_______________.Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios. 6ed. 
Atlas, São Paulo, 2017. 
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos 
estratégias e dinâmicas. Atlas, São Paulo, 2010. 
HISRICH Roberto D; SHEPARD, Dean A; PETERS, Michel P. Empreendedorismo 7ed. 
Bookman, Porto Alegre, 2009. 
 
 
 
23. INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO________________________ 
 
Ementa: Divisão entre direito público e privado. Direito o civil e o comercial. Direito 
constitucional, o administrativo, o penal, o previdenciário, o eleitoral, internacional 
público e privado, processual civil e penal, do trabalho, tributário e financeiro. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h horas 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
WASHINGTON, B. M. Curso de direito civil - VOL. I. 42 ed. Saraiva: São Paulo, 2009. 
ADAUTO, A. S. Noções de direito publico e privado. Editora Max Limonad: São Paulo, 
1977. 
REBELLO, P. R, Instituições de direito publico e privado. 24 ed. Atlas: São Paulo, 2004 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BASTOS, C. P. Curso de Direito Constitucional.  Saraiva: São Paulo, 2002. 
MEIRELLES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 21. ed. Eurico de Andrade 
Azevedo et al. São Paulo: Malheiros, 1996. 
 
24. TEORIA DA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO III_____________________________ 
 
Ementa: O Gestor Organizacional e as demandas da empresa contemporânea; 
Quebra de Paradigmas e o Cotidiano das Organizações; Terceirização (Outsourcing): 
Focos nos produtos e nos serviços; Gestão pela Qualidade Total; Benchmarking: 
Parcerias em Busca da Excelência Empresarial; Empowerment: Pessoas com poder 
de decisão; Open Book management; Gestão e Organização Horizontal; 
Reengenharia: Começar (tudo) de novo. 
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Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da Administração. 9. ed. Barueri, 
SP: Manole, 2014. 654 p., il., 29 cm. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788520436691 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, Teoria Geral da Administração. Sao Paulo; Atlas, 
2004. 
BERNARDES, Cyro; REYNALDO Cavalheiro Marcondes. Teoria Geral da 
Administração: Gerenciando Organizações. São Paulo, Saraiva, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DRUCKER, Peter Ferdinando. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira. 2005. 
CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas: Como as mudanças estão mexendo 
com as empresas. São Paulo: Manole, 2008. 
SILVA, Reinaldo O. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson, 2014. 
VON MISES, Ludwing. As seis lições. 7. ed. São Paulo: Instituto Ludwing Von Mises 
Brasil, 2009. 
BRANCO, Pedro H. Villas Bôas Castelo. Burocracia e crise de legitimidade: a profecia 
de max weber. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 99, p. 47-77,  Dec.  2016  
MEDEIROS, Cintia Rodrigues de Oliveira; SILVEIRA, Rafael 
Alcadipanida.Organizações que matam: uma reflexão a respeito de crimes 
corporativos. Organ. Soc.,  Salvador ,  v. 24, n. 80, p. 39-52,  Mar.  2017. 
 
 
 
5º SEMESTRE 
 
 

Administração de Produção 60h 

Análise de Decisão I 60h 

Direito Administração e Legislação 60h 

Logística Empresarial I 60h 

Sociologia  60h 

 
25. ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO_____________________________________ 
 
Ementa: Introdução à Administração da Produção; Projeto de Produção; Planejamento 
e Controle da Produção; Sistemas e Projetos de Produção; Tópicos emergentes em 
Administração da Produção. Ética. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MOREIRA, Daniel. Administração da produção e operações. Saraiva, São Paulo, 
2012. 
MARTINS, Petrônio, LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. 3ed. 
Saraiva, São Paulo, 2015. 
SLACK,N. et ali. Administração da produção. São Paulo,2002 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARNOLD, J.R.T. Administração de Materiais. São Paulo, Atlas, 1999. 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
155 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

RITZMAN, Larry P e Lee J. KRAJEWSKI. Administração da Produção e Operações. 
São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
TUBINO, Dálvio F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. São Paulo, Atlas, 
2005. 
 
 
26. ANÁLISE DE DECISÕES I____________________________________________ 
 
Ementa: A análise de decisões e os elementos constitutivos das decisões individuais 
(pessoais e organizacionais); definição de valores e objetivos; criação de alternativas 
de ação; previsão das consequências; trocas valor-equivalentes entre objetivos 
conflitantes; incertezas e tolerância ao risco; a determinação das preferências e as 
decisões. Teoria comportamental da decisão e a ética no processo decisório. As 
decisões em grupo (interações interpessoais e organizacionais). O uso das planilhas 
eletrônicas no processo decisório. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BAZERMAN, Max .H. Processo decisório: para cursos de Administração, Economia e 
MBAs. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. 
FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: para cursos de Administração e Economia. 2. Ed; 
Rio de Janeiro: Campus, 2006. 
HAMMOND, John.S.; KEENEY, Ralph.L.; RAIFFA, Howard. Decisões inteligentes: 
Somos movidos a decisões. Como avaliar alternativas e tomar a melhor decisão. Rio 
de Janeiro Elsevier/Campus, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
RAGSDALE, Cliff.T. Modelagem e Análise de Decisão. Edição revisada, Cengage, 
2014. 
YU, Abraham SinOih. Tomada de Decisão nas Organizações. Uma visão 
multidisciplinar, Editora Saraiva 2015. 
 
27. DIREITO ADMINISTRATIVO E LEGISLAÇÃO_____________________________ 
 
Ementa: Introdução ao Estudo do Direito. Teoria Geral de Estado. Noções básicas de 
Direito Constitucional. Noções básicas de Direito Civil, Direito Comercial e Direito do 
Consumidor. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 12. ed.Lumen 
Júris: Rio de Janeiro, 2005.  
CRETELLA JUNIOR, José. Curso de direito administrativo. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Saraiva, 2004.  
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004.  
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004.  
MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2005. 
 
28. LOGÍSTICA EMPRESARIAL___________________________________________ 
 
Ementa: Fundamentos da Logística Empresarial. O Composto Logístico. Planejamento 
e Controle Logístico. Atividades da Logística Empresarial. Cadeia de Suprimentos. 
Operações. Previsão de Demanda. Gestão de Estoques. Distribuição. Armazenagem. 
Logística Internacional. e Distribuição. Tópicos Emergentes de Logística. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Introdução à Logística - Fundamentos, Práticas e Integração - Dias - 1ª edição ISBN: 
9788597009156 Ano: 2017 Autor: Dias, Marco Aurélio 
- Fundamentos de Logística (Cód: 4926780)Silva, Angelita Freitas da Silva  ano 2012 – 
Editora: LT - I.S.B.N. 9788563687432 
- Logística Evolução na Administração: Desempenho e Flexibilidade - 2ª Edição 2014 – 
Edelvino Razzolini Filho (Cód. Item 3407944) (Cód EAN 9788536245898) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Logística 1- Coletânea de artigos sobre: - Gestão Logística - Operação de 
Movimentação e Armazenagem de Materiais (I.S.B.N: 8567839004) Edição: 1 / 2014 
Logística 2 Coletânea de artigos sobre: - Mercado de Transportadoras e Operadores 
Logísticos - Administração de pessoal - Gestão de Transportes e PCP (- I.S.B.N: 
8567839059) Edição: 1 / 2014 
E-Book - Logística Empresarial- Autor: Amarildo de Souza Nogueira ISBN: 
9788597015546 Publicação: 20/02/2018 Edição: 2|2018 Selo Editorial: Atlas 
 
29. SOCIOLOGIA ______________________________________________________ 
 
Ementa: Estudo da Administração sob o ponto de vista de seus elementos internos. A 
natureza da ação administrativa, tipos de decisão e processo decisório, as atitudes e 
os valores e suas relações com processos macro- sociais. A Administração e o 
desenvolvimento. Educação com vistas as Relações Étnico-Raciais, direitos humanos 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e o fortalecimento da 
compreensão da formação do povo brasileiro. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary G. Relações raciais na escola: reprodução de 
desigualdades em nome da Igualdade.  Brasília: UNESCO, INEP, Observatório de 
Violência nas Escolas, 2006. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0014/001459/145993por.pdf>. 
ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. ―As geografias oficial e invisível do Brasil: algumas 
referências‖. Geousp: Espaço e Tempo (Online), V.1.9, n. 2, p. 375-391, 2015. 
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/geousp/article/viewFile/102810/105686>. 
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CASTRO, Celso Antonio Pinheiro de. Sociologia Aplicada à Administração. 2ª Ed. São 
Paulo. Atlas, 2003.  
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 2018. 
HUNTER, James C. O monge e o executivo: uma história sobre a essência da 
liderança. 15. ed. São Paulo: Sextante, 2004. 
GIL, Antonio Carlos. Sociologia Geral.São Paulo. Atlas, 2016. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERGAMASCHI, Maria Aparecida; ANTUNES, Cláudia Pereira; MEINERZ, Carla 
Beatriz. Interculturalidade e educação das relações étnico-raciais: reflexões sobre a 
aplicação da Lei 11.645/08 no Rio Grande do Sul. Revista Periferia, v.7, n.1, jan-jun 
2015. Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/21972>. 
BERGAMINI, Cecília W. Psicologia aplicada à Administração de empresas. 4ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital das organizações. 9ª Ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009.  
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional: teoria e prática no contexto 
brasileiro. 14 Ed. São Paulo. Prentice – Hall, 2010. 
 
 
6º SEMESTRE 
 
 

Análise de Decisão II 60h 

Gestão de Custos 60h 

Direito Tributário 60h 

Eletiva II 60h 

Gestão de Projetos 60h 

           
30. ANÁLISE DE DECISÃO II_____________________________________________ 
 
Ementa: Modelagem Avançada em Análise de Decisões: Árvores de Decisão versus 
Diagramas de Influência, Valor da Informação. Análise de Sensibilidade. Aplicação da 
Simulação de Monte Carlo na Análise de Decisões. Análise de Decisões com Múltiplos 
Objetivos (Critérios): Funções Valor, Hierarquias de Objetivos, Softwares em MCDA. 
Teoria dos Jogos. Lidando com Decisões Complexas nas Organizações: A Qualidade 
do Processo Decisório. Prática com os Softwares Aplicáveis a esses Problemas. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ROBBINS, Stephen P; DECENSO, David A. Fundamentos de Administração – 
Conceitos essenciais. 4.ed. Pearson, São Paulo, 2010. 
Sugestões de compra:  
GOMES, Luiz Flavio Autran Monteiro;  GOMES, Carlos Francisco Simões. Tomada de 
Decisão Gerencial. Enfoque Multicritério. 5ed. Atlas; São Paulo, 2014. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PEREIRA, Maria José Lara de Bretas;  FONSECA João Gabriel Marques. Faces da 
Decisão - Abordagem Sistêmica do Processo Decisório. LTC, São Paulo,2009 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
158 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

 
 
31. GESTÃO DE CUSTOS____________________________________________ 
 
Ementa: Custos para tomada de decisão. Relações de custo-volume-lucro. Margem de 
contribuição e limitações na capacidade de produção. Custeio variável. Custos-padrão 
e análise de suas variações. Formação de preço de venda. Custos para planejamento 
e controle 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Contabilidade gerencial. 
14. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2013. 
LEONE, George Sebastião Guerra; LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de 
contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: planejamento, implantação e controle. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de custos: teoria, prática, integração com 
sistemas de informações (ERP). 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 
SANTOS, Joel José. Manual de contabilidade e análise de custos. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2017. 
SANTOS, José Luiz dos. et al. Manual de contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 
2015. 
VEIGA, Windsor Espenser; SANTOS, Fernando de Almeida. Contabilidade de custos. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
 
32. DIREITO TRIBUTÁRIO_______________________________________________ 
Ementa: Tipos Societários. O Direito e a Legislação tributária. O Sistema 
Constitucional Tributário. Fontes do Direito Tributário. Das Normas Gerais do Direito 
Tributário. Da Legislação Tributária dos Principais Impostos e Contribuições. O 
Contencioso Tributário. A Punibilidade em Matéria Tributária. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito tributário para os 
cursos de Administração e ciências contábeis. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 37. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 10. ed. São Paulo: Método, 
2016. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 
2016. 
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário aplicado: impostos e contribuições das 
empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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MARTINS, Ives Gandra Da Silva. Curso de direito tributário. 14 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
 
33. DISCIPLINA ELETIVA II______________________________________________ 
 
 
34. GESTÃO DE PROJETOS_____________________________________________ 
 
Ementa: Natureza de um projeto. Conceitos de projetos. Avaliação da viabilidade e 
risco. Estruturas de Administração de projetos. Equipes de projetos. Planejamento de 
projetos. Inspeção, revisão e avaliação. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Decreto nº 19.915/98 de 17 de dezembro de 1998. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL. Brasília/DF: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA, 
1998. 
NEUFERT, Ernst. ARTE DE PROJETAR EM ARQUITETURA. 18ª ed. São Paulo/SP, 
EDITORIAL GUSTAVO GILI, GG, 2013. 
REBELLO, Y C. P. A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL E A ARQUITETURA. Zigurate: 
São Paulo/SP, 2000. 
SILVA, Pérides. ACÚSTICA ARQUITETÔNICA E CONDICIONAMENTO DE AR. Belo 
Horizonte/MG, EDTAL – Empresa Termo Acústica Ltda., 6ª ed., 2011. 
Acervo LS: Não encontrados literatura com título: Gestão de projetos, Elaboração e 
Análise de Projetos voltados a Administração/Gestão. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAMARGO, Marta Rocha. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática 
integrada. 1.ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
CARVALHO, Marly Monteiro de. Fundamentos em Gestão de Projetos: construindo 
competências para gerenciar projetos. 3.ed.São Paulo: atlas, 2011. 
CLEMENTS, James P.; GIDO, Jack. Gestão de Projetos. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. 
 
 
7º SEMESTRE 
 

Atividades Práticas Supervisionadas 100h 

Diagnostico Organizacional 60h 

Gestão de Pessoas em Organização 60h 

Negociação Empresarial 60h 

Projeto de Iniciação Cientifica 100h 

Design Organizacional e Acessibilidade 60h 

 
35. ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS _________________________ 
Ementa: Atividades acadêmicas desenvolvidas, sob a orientação, supervisão e 
avaliação dos docentes e realizadas por discentes. São realizadas por meio de 
atividades em laboratório, atividades em campo, trabalhos em grupo, oficinas e 
estudos de caso. Conforme regulamento próprio.  
Carga horária: 100h  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A. 
Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14º Edição. São Paulo: Cultura Editores 
Associados, 1999. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
EHRLICH, Pierre Jacques; MORAES, Edmilson Alves de. Engenharia econômica: 
avaliação e seleção de projetos de investimento. 6. ed. São Paulo: Atlas, c2005. 177 p.  
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10. ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2008. 272p.  
Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologias e práticas Autor: Djalma 
de Pinho Rebouças de Oliveira. Ano: 1996 – Páginas: 153. 
 
 
36. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL____________________________________ 
 
Ementa: Diagnóstico e a estrutura organizacional, políticas & procedimentos, 
lideranças, relações organizacionais e desvios de desempenho. Mecanismos de 
recompensas. Definição, quantificação e mensuração de variáveis de análise 
organizacional. Elaboração de roteiros e mecanismos de identificação de problemas e 
de coleta de dados organizacionais. Analise e interpretação de dados. Painel 
situacional e plano de mudanças organizacionais. Oportunidades de melhoria, matriz 
de prioridades e de controle. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ADIZES, I. Os Ciclos de Vida das Organizações: Como e por que as empresas 
crescem e morrem e o que fazer a respeito. São Paulo: Pioneira, 1998. 
CHIAVENATTO, I. Administração, teoria, processo e prática. 2a ed. São Paulo: 
Makron Books, 1996. 
CLEGG, S.; HARDY, C.; NORD, W. (Org.).Handbook de Estudos Organizacionais. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SENGE, Peter M.. A quinta disciplina: arte e prática da organização de aprendizagem. 
20. ed. São Paulo: Best Seller, 2005. 
SINGER, P. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 4a ed. São Paulo: 
Contexto, 2000. 
 
37. GESTÃO DE PESSOAS EM ORGANIZAÇÃO____________________________ 
 
Ementa: Evolução histórica da área, conceitos e características. Aspectos que 
influenciam as políticas e práticas de gestão de pessoas. Impactos da gestão de 
pessoas. Gestão de pessoas e seus subsistemas: planejamento das necessidades de 
profissionais; recrutamento; seleção; treinamento, desenvolvimento e educação; 
gestão de desempenho; remuneração; qualidade de vida no trabalho; trilhas de 
aprendizagem e carreira; sindicalismo e relações de trabalho. Planejamento em 
Gestão de Pessoas. Ética em Gestão de Pessoas. Tendências e perspectivas em 
gestão de pessoas. A pesquisa na área. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AQUINO, Cleber CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Atlas, 1978.  
. Administração de Recursos Humanos: Atlas, 1978.  
CHIAVENATO, Idalberto Gerenciando pessoas: o passo decisivo para a Administração 
Participativa, São Paulo: Makron Books, 1992. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
LUCENA. Maria Diva. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 1992.  
PONTES, Benedito R. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos. 
São Paulo, LTR, 1991. 
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 9. São Paulo: Atlas, 2010.   
BOOG, Gustavo. Manual de treinamento e desenvolvimento. São Paulo: Person 
Education do Brasil, 2006.   
 
38. NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL________________________________________ 
 
Ementa: Técnicas de negociação que aperfeiçoam a relação entre as organizações. 
Visão sistêmica e estratégica. Técnicas com enfoque que permitem relações 
duradouras e parcerias de sucesso. Sistemas abertos e conflitos organizacionais. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ERTEL, Danny, GORDON, Mark. Negociação. 1a . Edição. São Paulo: M.Books. 2009 
LEWICKI, Roy J; SAUNDERS, David M; MINTON, John W. Fundamentos da 
negociação. 2.ed. São Paulo: Bookman, 2002 
NETO, A. A. et al. Negociação e Administração de conflitos. São Paulo: FGV, 2012. 
WHITMORE, John. Coaching para performance: aprimorando pessoas, desempenhos 
e resultados: competências pessoais para profissionais. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Richard G. Shell.  Negociar é preciso. São Paulo: Negócio, 2001. 
Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Heen. Conversas difíceis. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 
 
 
39. PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA__________________________________ 
 
Descrição: Características do trabalho científico. Pesquisa bibliográfica e empírica. 
Métodos e técnicas de coleta de dados. Projeto de pesquisa. Estruturação de trabalho 
de curso e de artigo científico. 
Carga horária: 100 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
GIL. A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
SEVERINO. A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
MEDEIROS, J. B. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009 
 
40. DESIGN ORGANIZACIONAL E ACESSIBILIDADE_________________________ 
 
Ementa: Estudo das possibilidades de arquitetura organizacional e acessibilidade 
associado ao melhoramento dos resultados e gestão de uma empresa. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABNT NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS). 
ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
URBANOS. Rio de Janeiro/RJ: ABNT, 3ª edição – 11.09.2015. 
BAUDRILLARD, Jean. A SOCIEDADE DE CONSUMO. Rio de Janeiro/RJ: Edições 70, 
2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BONSIEPE, Gui. DESIGN, CULTURA E SOCIEDADE. São Paulo/SP: Ed. Edgar 
Blucher, 2011. 
VILLAS-BOAS, André. IDENTIDADE E CULTURA. Rio de Janeiro/RJ: 2AB, 2010 
 
 
 
8º SEMESTRE 
 
 

Atividades Práticas Supervisionadas II  100h 

Governança Coorporativa 60h 

Trabalho de Conclusão de Curso  100h 

Ética e Sustentabilidade Ambiental 60h 

Controladoria 60h 

Atividades Práticas Supervisionadas II  60h 

 
41. ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS _________________________ 
Ementa: Atividades acadêmicas desenvolvidas, sob a orientação, supervisão e 
avaliação dos docentes e realizadas por discentes. São realizadas por meio de 
atividades em laboratório, atividades em campo, trabalhos em grupo, oficinas e 
estudos de caso.  
Carga horária: 100h  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A. 
Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14º Edição. São Paulo: Cultura Editores 
Associados, 1999. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
EHRLICH, Pierre Jacques; MORAES, Edmilson Alves de. Engenharia econômica: 
avaliação e seleção de projetos de investimento. 6. ed. São Paulo: Atlas, c2005. 177 p.  
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ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10. ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2008. 272p.  
Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologias e práticas Autor: Djalma 
de Pinho Rebouças de Oliveira. Ano: 1996 – Páginas: 153. 
 
 
42. GOVERNANÇA CORPORATIVA_______________________________________ 
 
Ementa: Governança corporativa: Aspectos básicos da Governança; As ferramentas 
da governança corporativa; O papel do conselho de Administração na governança; 
Remuneração dos executivos; O mercado de controle corporativo; Termos técnicos da 
gestão corporativa. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SLOMSKI, Valmor. Governança corporativa e governança na gestão pública. São 
Paulo, SP: Atlas, 2008. xii, 198 p. ISBN 9788522450404.  
SILVEIRA, Alexandre Di Micelida. Governança corporativa: desempenho e valor da 
empresa no Brasil. São Paulo: Saint Paul, 181 p. ISBN 8598838039.  
HITT, Michael; HOSKISSON, Robert E.; IRELAND, R.Duarte: Administração 
Estratégica-Competitividade e Globalização. Tradução da 7ª edição norte-americana. 
CENGAGE Learning, 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARTINS, Humberto Falcão; VILHENA, Renata e MARINI, Caio (org.) O choque de 
gestão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006 
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Disponível em < 
http://www.ibgc.org.br>. Acesso em: Ago/2018  
PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. 4. ed. rev. e atual. 
São Paulo, SP: Atlas, 2012. xvi, 310 p. ISBN 9788522469291.  
SARAVIA, Enrique. Introdução à teoria da política pública. IN: SARAVIA, Enrique; 
FERRAREZI, Elisabete. Políticas Públicas: coletânea. Brasília: ENAP, 2006, p. 21-45.  
SECCHI, Leonardo. Modelos organizacionais e reformas da Administração pública. 
Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, Apr. 2009 .Availablefrom .accesson 28 
Mar. 2010.  
SLOMSKI, Valmor. Controladoria e governança na gestão pública. 1. ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2005. x, 140 p. ISBN 9788522440832.  
ROCHA NETO, Ivan. Gestão de organizações: pensamento científico, inovação, 
ciência e tecnologia, auto-organização, complexidade e caos, ética e dimensão 
humana. São Paulo: Atlas, 2003. 226 p. ISBN 852243511. 
 
 
 
 
 
43. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO_______________________________ 
 
Ementa: Metodologia de pesquisa. Coleta e análise de dados. Resultados da 
pesquisa. Utilização do painel situacional e plano de mudanças organizacionais. 
Oportunidades de melhoria, matriz de prioridades e de controle. Como contratar seus 
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serviços de consultoria bem como elaborar planos e relatórios. A preocupação com a 
qualidade. 
Carga horária: 100 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
GIL. A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
SEVERINO. A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
MEDEIROS, J. B. MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009 
 
42. ÉTICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL_____________________________ 
 
Ementa: A questão ambiental e o desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e 
gestão ambiental. Gestão ambiental empresarial e o enfoque estratégico. 
Responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Instrumentos de gestão de 
responsabilidade socioambiental. Balanço Social. Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
de organizações; NBR Série ISO 14000 e normas correlatas. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
NASCIMENTO, F; LEMOS A.D.C.; MELLO M.C.A. Gestão Socioambiental estratégica. 
Porto Alegre: Bookman, 2008. 
TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade corporativa: estratégia de 
negócios focada na realidade brasileira. São Paulo:Atlas, 2002 
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos modelos e instrumentos. 
São Paulo: Saraiva, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
GONÇALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino et al. Consciência ambiental: um 
estudo exploratório sobre suas implicações para o ensino de 
Administração/environmentalawareness: anexploratorystudyintotheimplications for 
teaching business administration. Rae-eletrônica, v. 8, n. 1, p. 1, 2009. 
LEFF, Enrique; VALENZUELA, Sandra; VIEIRA, Paulo Freire. Epistemologia 
ambiental. São Paulo: Cortez, 2001. 
RUPPENTHAL, Janis Elisa. Gestão Ambiental. 2014. 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano. Petrópolis: vozes, 1999. 
ALBUQUERQUE, José de Lima et al. Gestão ambiental e responsabilidade social: 
conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 
 
44. CONTROLADORIA__________________________________________________ 
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Ementa: Controladoria: conceito, função e atribuições; o controle; plano estratégico; 
GECON; relatórios gerenciais. Sistemas de Gestão. Tipos de Controle. Controle 
Interno. BSC. EVA. EBTDA. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRITO, Osias Santana. Controladoria: de risco-retorno em instituições financeiras. Rio 
de Janeiro:Saraiva, 2006. 
PELEIAS, Ivam Ricardo. Controladoria: gestão eficaz utilizando padrões. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2006. 
SANTOS, Roberto Vatan dos. Controladoria: Uma introdução ao GECON. Rio de 
Janeiro: Saraiva, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FIGUEIREDO, Sandra, GAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. São 
Paulo: Atlas, 1993. 
MASAYUKI, Nagakawa. Introdução à Controladoria. Conceitos, sistemas, 
implementação. São Paulo:Atlas, 1995. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS 
 
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
PESQUISA MERCADOLÓGICA 
FINANÇAS PÚBLICAS 
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA 
GESTÃO DE SERVIÇOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 
GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 
GESTÃO DO CONHECIMENTO 
LIBRAS 
GESTÃO DA QUALIDADE 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ATUALIDADES 
 
 
1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS______________________ 
 
Ementa: Normas de orçamento. Controle e prestação de constas do setor público no 
Brasil. Balanços públicos. Planejamento. Orçamento. Lei 4320/64. Receitas públicas. 
Despesas públicas. Gastos públicos. Política fiscal. Sistema de controle interno. 
Conceitos básicos de políticas públicas. Políticas públicas: estruturas e processos. 
Estruturação de problemas. Processos de tomada de decisões políticas. Ciclo de 
política: formulação, implementação e avaliação de políticas. Abordagens recentes e 
reflexão sobre atores nas políticas.  
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças. Gestão 
pública: planejamento, processos, sistema de informações e pessoas. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
MONTEIRO, Jorge V. (2006), O Processo Decisório de Política. In: SARAIVA, Enrique 
& FERRAREZI, E. (Orgs.). Políticas Públicas. Brasília, ENAP, 1 v. 
CAPELLA, Ana C. (2007), Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de 
Políticas Públicas. In: HOCHMAN, G. ARRETCHE, M. MARQUES, E. (Orgs.). Políticas 
Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
LEVY, Evelyn, MEDEIROS, Paulo César; et. al. Novos caminhos da gestão pública: 
olhares e dilemas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009. 
NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão pública. 2ª ed. São Paulo: Saraiva 2010. 
OLIVEIRA, Fátima Bayma de; ZOUAIN, Déborah Moraes; RUEDIGER, Marco Aurélio. 
Desafios da gestão pública de segurança. São Paulo: FGV, 2009. 
MIRON, Paulo, LINS, João. Et.al. Gestão pública. São Paulo: QuartierLatin, 2009. 
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2. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA____________________________________________ 
 
Ementa: Definição e perspectiva; o processo de inovação tecnológica; criação e 
disseminação de tecnologia; adoção e implementação de tecnologia – o contexto da 
mudança; processos decisórios de implementação; inovação de processos – 
entendendo, selecionando e melhorando processos existentes, implementação das 
inovações através da tecnologia de informação; gerenciamento do processo de 
inovação – criando condições para o trabalho criativo; formulação de estratégias. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DAVILA, T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R. ―As regras da inovação – como gerenciar, 
como medir e como lucrar‖. São Paulo: Bookman, 2005. 
CHRISTENSEN, C. M. ―O crescimento pela Inovação – como crescer de forma 
sustentada e reinventar o sucesso‖. São Paulo: Campus, 2003. 
GIBSON, R.; SKARZYNSKI, P. ―Inovação – Prioridade No. 1‖. Rio de Janeiro: Elsevier 
Ed. Ltda., 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BERKUM, Scott ―O Mito da Inovação‖. São Paulo: AltaBooks, 2007. 
GUTSCHE. J. ―Criação e Inovação no Caos‖. São Paulo: Elsevier Ed. Ltda., 2010. 
 
3. PESQUISA MERCADOLÓGICA_________________________________________ 
Ementa: Problemas e Abordagem de Pesquisa. Tipos e Métodos de Pesquisa. 
Instrumentos de Pesquisa. Amostragem. Coleta, Preparação e Análise dos Dados. 
Projeto de pesquisa. Análise e apresentação dos resultados. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MALHOTRA, Naresh K..Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2001. 
MATTAR, FauseNajib, Pesquisa de Marketing: edição compacta, 4. ed. – São Paulo: 
Atlas, 1998. 
SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: 
conceitos e metodologia. São Paulo: Pearson , 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HAGUE, Paul N.; JACKSON, Peter (Autor). Faça sua própria pesquisa de mercado. 
São Paulo, SP: Nobel, 1997. 
SLONGO, Luiz Antônio; LIBERALI, Guilherme. Marketing de relacionamento: estudos, 
cases e proposições de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
4. FINANÇAS PÚBLICAS________________________________________________ 
 
Ementa: As necessidades públicas. Atividade financeira do estado. Histórico dos 
tributos e das finanças públicas em face da evolução social. Federação. Federalismo 
fiscal. Distribuição de funções entre os poderes. Planejamento orçamentário. Leis 
orçamentárias. Crédito orçamentário. Adicionais. Despesa pública. Responsabilidade 
fiscal. Financiamento de gastos. Operações de crédito. Equilíbrio fiscal.Partilha de 
receitas. Receita pública. Ingressos públicos. Controle de execução orçamentária. 
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Tribunal de contas. Poder de tributar. Competência tributária. Capacidade tributária 
ativa. Parafiscalidade. Interesse público. Tributo. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e tributário. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3ª ed. São Paulo: 
Revista dos 
Tribunais, 2010. 
REZENDE, Fernando. Finanças Públicas. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 2006. 
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 
Volume V. O Orçamento na Constituição. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
 
5. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA_____________________________________ 
 
Ementa: Sociedade internacional. Direitos humanos. Proteção internacional dos 
direitos humanos. Os tribunais internacionais. Cidadania: conceito, bases históricas e 
questões ideológicas. Ética e Cidadania nas relações entre o público e o privado, entre 
liberdade, justiça distributiva e responsabilidade; nas relações no mundo do trabalho e, 
na sociedade global. Sumo Bem, liberdade, dependência, igualdade, responsabilidade 
e alienação; trabalho e códigos de ética profissional; a questão da ética popular; 
bioética; educação e tecnologia; exclusão social e violência; globalização; política, 
alienação e responsabilidade social; a sociedade do trabalho e a ética profissional. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
GALLO, S. (org). Ética e Cidadania - caminhos da filosofia. Campinas: Papirus, 2003. 
MOREIRA, J. Manhães. A ética empresarial no Brasil. São Paulo. Pioneira, 1999. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GUERRA, Sidney. Direitos humanos – curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2014. 
VÁSQUEZ, A. S. Ética. São Paulo: Civilização Brasileira, 2005. 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 2005. 
 
6. INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA______________________________________ 
 
Ementa: Antropologia: conceito e importância. Cultura: conceito e implicações. Cultura 
e sociedade: tipos de sociedade e formas culturais. Cultura, língua e linguagem. 
Processos de transição. A questão tecnológica. A indústria cultural. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DURHAM, E. R. et all. A aventura antropológica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
GEERTZ, C. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
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LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um Conceito antropológico Jorge Zahar Editor, Rio 
de Janeiro, 2001. ISBN 85-7110-438-7 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MERCIER, P. História da antropologia. Rio de Janeiro: Moraes, 2000. 
LAPLANTINE, François.Aprender Antropologia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1988. 
LEACH, Edmund. Antropologia. Ed. Ática, São Paulo, 1983. 
 
7. GESTÃO DE SERVIÇOS_______________________________________________ 
 
Ementa: O papel dos serviços na economia. A natureza dos serviços. Estratégia em 
serviços. Desenvolvimento de novos serviços. Tecnologia e qualidade em serviços. O 
encontro de serviço. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FITZSIMMONS, J.A. & FITZSIMMONS, M. J. Administração dos Serviços – operações, 
estratégia e tecnologia da informação. 6.ed reimpressão São Paulo: Bookman, ,2011. 
JOHNSTON, Robert; CLARK, Graham. Administração de operações de serviço. São 
Paulo: Atlas, 2002. 562 p.  
CORRÊA, Henrique L.; CAON, Mauro. Gestão de serviços: lucratividade por meio de 
operações e de satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2002. 479 p 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GEORGE, M. L. LeanSeis Sigma para Serviços. São Paulo: Qualitymark, 2004. 
LOVELOCK, Christopher H.; WRIGHT, Lauren.Serviços, marketing e gestão. São 
Paulo: Saraiva, 2001. 416 p. 
 
8. PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS_________________________________ 
Ementa: Leasing, RDB, CDB, Títulos de capitalização, poupança, fundos de 
investimento, débito automático, previdência privada, sistemas de amortização, 
tipificação de financiamentos imobiliários, operações de SWAP. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FORTUNA, Eduardo.  Mercado financeiro- produtos e serviços. 15 ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2002; 
RANGEL, Armênio de Souza. Matemática dos mercados financeiros. São Paulo: atlas, 
2003. 
TOSI, Armando José. Matemática financeira com ênfase em produtos bancários. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FILHO MELLAGI, Armando e ISHIKAWA, Sérgio. Mercado financeiro e de capitais. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
BRUNI, Adriano Leal. Mercados Financeiros Ed. Atlas São Paulo- 2005. 
 
9. GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS___________________________ 
Ementa: Conhecimentos teóricos, técnicos e práticos relacionados à integração dos 
objetivos e funções da empresa com os recursos disponíveis e as habilidades 
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administrativas, tornando-se capaz de propor ações de melhoria nos processos de 
gestão das organizações empresariais, em níveis estratégicos e operacionais. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIAVENATO. I. Administração; teoria, processo prática. 3. ed. São Paulo: Makron 
Books, 2000. 
CHIAVENATO. I. Introdução à teoria geral da Administração. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2002 
DRUCHER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São 
Paulo: Pioneira. 2002. ( 658.4 / D794a) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARAÚJO, Luís César G. de. Organização, Sistemas e Métodos e as Modernas 
Ferramentas de Gestão Organizacional. São Paulo: Atlas, 2001. 
  
10. TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO____________________________ 
 
Ementa: Atualidades em economia, Administração pública, marketing, finanças, 
inovação, logística, negociação e produção sob o enfoque da Administração. Política. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Livros, revistas, jornais, telejornais e internet. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10 ed. São Paulo: Malheiro Editores, 2000. 
MISES, L. Ação humana. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010. 
VALOR ECONÔMICO. Disponível em: < http://www.valor.com.br/>. Acesso em 14 abr. 
16 
VEJA.COM. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/>. Acesso em 14 abr. 16. 
 
11.  GESTÃO DO CONHECIMENTO________________________________________ 
 
Ementa: Noção de Trabalho nas Organizações; A relação entre tecnologia e trabalho; 
Fundamentos da Gestão do Conhecimento; Aprendizagem nas Organizações; Noção 
de Competências; Tipos de competências: individuais, gerenciais e organizacionais; 
Gestão de Competências; Culturas e Valores Organizacionais na Gestão do 
Conhecimento; Capital Intelectual e Gestão de Competências; Inteligência 
Organizacional e competitividade. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
TERRA, José Cláudio. Gestão do Conhecimento. O Grande desafio empresarial. Rio 
de Janeiro. Campus, 2005. 
NONAKA, Ikujiro e TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa. Como 
as empresas japonesas geram dinâmica de inovação. Rio de Janeiro. Campus, 1997. 
DAVENPORT, Thomas H. e PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial. Como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro. Campus, 1998. 
 
 

http://www.valor.com.br/
http://veja.abril.com.br/
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SENGE, Peter M.. A quinta disciplina: arte e prática da organização de aprendizagem. 
20. ed. São Paulo: Best Seller, 2005. 
SINGER, P. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 4a ed. São Paulo: 
Contexto, 2000. 
 
12. LIBRAS___________________________________________________________ 
 
Ementa: Estudo dos pressupostos teóricos históricos, filosóficos, sociológicos, 
pedagógicos e técnicos da LIBRAS, a qual se constitui como sistema lingüístico da 
comunidade de pessoas surdas no Brasil, contribuindo para a formação do gestor 
hospitalar no contexto da educação inclusiva. Estudo e análise dos aspectos teóricos: 
explicitação da gramática; classificadores, parâmetros; datilologia. aplicação e 
desenvolvimento dos aspectos práticos; alfabeto; numerais; cumprimentos/saudações; 
família; profissões; localidades; vestuário; corpo humano; higiene; saúde/doenças; 
documentos; cômodos e objetos; calendário;  substantivos; adjetivos; pronomes; 
verbos. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CAPOVILLA, F. C.; RAFAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 
Língua De Sinais Brasileira. Editora da  Universidade de São Paulo: São Paulo, 2002. 
FRIZANCO, M. L. E.; HONORA,M. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais – 
LIBRAS. Editora Ciranda Cultural: São Paulo, 2009. 
KARNOPP, L. B.; QUADROS, R. M. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. 
Artmed: São Paulo, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de libras. 4v.Rio de Janeiro: LSB vídeo. WVA: 
Rio de Janeiro, 1999. 
 
13. GESTÃO DA QUALIDADE____________________________________________ 
 
Ementa: Qualidade e produtividade: histórico, atualidades e tendências; as várias 
abordagens da qualidade e as ferramentas gerenciais para a gestão da qualidade. 
Metodologia da qualidade: TQM e ISO - o manual de procedimentos (manual da 
qualidade). Critérios de Excelência e prêmios regionais e nacionais. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AGUIAR, Silvio.  Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao programa 
seis sigma. Nova Lima: INDG, 2006. 
CARPINETTI,Luiz  Cesar Ribeiro.  MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. GEROLAMO, 
Mateus Cecílio. Gestão da qualidade ISO 9001:2009: princípios e requisitos. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
SANTOS,Marcio  Bambirra, Mudanças  organizacionais: técnicas e métodos para a 
inovação. 2. ed. Belo Horizonte: Lastro, 2007.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BALLESTERO-ALVAREZ,M.  E.  Administração da qualidade e da produtividade: 
abordagem do processo administrativo. São Paulo: Atlas, 2001. 
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HARRINGTON, H. J.; KNIGHT, A. A implantação da ISO 14000: como atualizar o 
sistema de gestão ambiental com eficácia. São Paulo: Atlas, 2001.  
SILVA, João Martins. O ambiente da qualidade na prática: 5S. Belo Horizonte: FCO 
1996. 
 
14. TÓPICOS ESPECIAIS EM ATUALIDADES_______________________________ 
 
Ementa: Visão dos principais fatos da sociedade, economia e política, ocorridos no 
ano no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, sob o prisma da gestão, contabilidade, 
Administração e negócios, contextualizada com a geopolítica nacional e internacional. 
Carga Horária: 50h -  APS – 10h 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARBEX Junior, José. Nelson BacicOlic, Demétrio Magnoli. ABC do mundo 
contemporâneo, São Paulo, Pangea, 1996. 
CASTRO, Tiago C. de,Espaços Geográficos: sistemática de estudo. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Biblioteca do Exército, 1994. 
IANNI, O.,A sociedade global, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 
1993. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BONFIM, Uraci C. Geopolítica. 2005. Disponível em 
<http://cp.eceme.ensino.eb.br/docs/03_INTRO_GEOPOLITICA_2011.pdf>. Acesso em 
14 abr 16. 
CASTRO, Therezinha, de. Geopolítica: princípios, meios e fins. Rio de Janeiro: 
Biblioteca do Exército, 1999. 
ESTADÃO. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/>. Acesso em 14 abr. 16. 
O FINANCISTA. Disponível em: <http://www.financista.com.br/>. Acesso em 14 abr. 
16. 
VALOR ECONÔMICO. Disponível em: <http://www.valor.com.br/>. Acesso em 14 abr. 
16 
VEJA.COM. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/>. Acesso em 14 abr. 16. 
 
 
Atividades Práticas Supervisionadas (APS)________________________________ 
 
As Atividades Práticas Supervisionadas são compostas de: Seminários, grupos de 

estudos, Works shop, Projeto de Transversalização, Iniciação científica, como 

componentes do trabalho acadêmico efetivo, através de sua inserção nos Planos de 

Ensino pelos professores do curso de Administração.  Entre as atividades 

desenvolvidas, citam-se: atividades de campo, visitas técnicas e viagens de estudos, 

atividades em biblioteca, atividades em laboratório, desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos, estudos de 

casos, estudos dirigidos presenciais e não presenciais, experimentos, oficinas, 

pesquisas, práticas de ensino seminários, trabalhos individuais e em grupo, dentre 

outras. 

http://cp.eceme.ensino.eb.br/docs/03_INTRO_GEOPOLITICA_2011.pdf
http://www.estadao.com.br/
http://www.financista.com.br/
http://www.valor.com.br/
http://veja.abril.com.br/
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As APS visam propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos 

explorados em sala de aula; proporcionar vivência e postura científica na busca de 

informações, elaboração de relatórios e trabalhos; criar um espaço positivo e propício 

para a troca de informações, experiências e conhecimento entre os professores e 

estudantes. 

As APS têm como objetivos específicos o estímulo à produção de trabalhos que 

propulsionem o desenvolvimento intelectual integrado; promoção reflexões de ordem 

científica e técnica, favoráveis à construção do conhecimento bem como a promoção 

da interdisciplinaridade e a integração curricular. 
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ANEXO C – PROJETO GESTÃO DE ESCRITÓRIO - INCUBADORA 

 
 

 

PROJETO GESTÃO DE ESCRITÓRIO - INCUBADORA 

 

Escolas de Negócios e Escola de Ciências Jurídicas 

 

Apresentação: 

 

Após uma pesquisa de mercado e oitiva dos representantes da Ordem dos Advogados do 

Brasil, constatou-se que os egressos do Curso de Administração encontram dificuldades em montar e 

gerir um escritório de Advocacia. 

Pautado nesta constatação o NDE do Curso de Administração Juntamente com o NDE da 

Escola de Negócios propõe a seguinte incubadora na Faculdade LS: Gestão de Escritórios  

 

Justificativa  

 

A Escola de Negócios e a Escola de Ciência Jurídica, uma com a tarefa de montar um plano de 

negócios e orientar a gerencia de escritório, com vistas a interdisciplinaridade e a formação pratica e 

global dos alunos. 

Os alunos serão agentes do seu aprendizado, e ao concluir o curso terão conhecimentos para 

montar e gerir o escritório de Advocacia e por outro lado compreenderão mais sobre Administração 

Empresarial.  

No Brasil, o programa de incubadoras teve início na década de 80, através de alguns 

empreendimentos pioneiros como Fundação Parque Tecnológico da Paraíba em Campina Grande e 

Fundação de Alta Tecnologia de São Carlos. Segundo dados da Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos de Tecnologia Avançada – Anprotec. 

 

Uma incubadora de empresas pode ser definida, como uma organizações que sistematiza o 

processo de criação de novas empresas a partir da seleção de boas ideias, de pessoas 

empreendedoras, empresarialmente viáveis, oferecendo apoio, desde a fase de definição, passando 

pela implantação, desenvolvimento, até chegar à maturidade do negócio, quando a empresa consegue 

andar sozinha, com as próprias pernas. O apoio, no todo ou em parte - dependendo da missão e do tipo 

de incubadora - é constituído de participação no capital de risco, oferecimento de infraestrutura física e 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
175 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

administrativa, oferecimento de serviços básicos, assistência técnica, de marketing e gerencial e 

programas de capacitação empresarial. A incubadora reduz o custo inicial de implantação e operação, 

através do compartilhamento, entre as empresas incubadas, de instalações, serviços e experiências¹.  

A missão da Gestão de Escritório incubadora da Faculdade LS, de proteger, alimentar e 

desenvolver a capacidade empreendedora e de criação de inovações de Escritórios peque no Distrito 

Federal, é decorrente da própria missão institucional, qual seja: “Desenvolver, produzir, aplicar e 

disseminar conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras frente às demandas da sociedade.” 

A visão de futuro da Incubadora de estão de Escritório  é a de transformar em realidade o 

desejo de jovens empreendedores e Advogados  de serem capazes de gerir o seu escritório e um 

negócio voltado para obter renda, através da inovação e aplicação do conhecimento transferido para 

sociedade, em forma de produtos ou serviços. 

Este princípio está em perfeita consonância com a visão de futuro da faculdade LS que é: ―Ser 

uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, promovendo uma aprendizagem 

transformativa na formação do cidadão global.” 

 

Objetivos: 

O objetivo da Incubadora de Empresas da Faculdade LS. é a criação e desenvolvimento de 

empresas de sucesso, em constante evolução, financeiramente viáveis e competitivas em seu mercado, 

que contribuam para a sustentabilidade econômica e social do setor na qual estão inseridos, como 

também para o de toda comunidade. 

            Objetivo Geral 

Montar e gerir escritórios de Direito padrão e viável para o recém-formado. 

 

Objetivos Específicos 

Elaborar peças para as diversas áreas dos escritórios e disponibilizar para Os estudantes e 

comunidades; 

Elaborar o plano de negócios para os Escritórios de Advocacia; 

Promover a interdisciplinaridade entre a Escola de Negócios e de Ciências Jurídicas; 

Público Alvo 

 Estudantes de Administração, de Ciência Contábeis, de Gestão Financeira, de Gestão 

Hospitalar e Advogados recém formados e a comunidade em geral. 
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Metodologia 

Os estudantes da Escola de Negócios deverão elaborar um planejamento para a montagem e gestão 

de um escritório modelo de Advocacia, e os estudantes de Direto, juntamente com os professores, deverão 

organizar todos os roteiros de peças das diversas áreas do Direito.  

A Faculdade LS, oferecerá o espaço que poderá proporcionar ao recém formado um local para 

atender seus clientes, bem como orientações para a elaboração dos diversos documentos e peças  do 

Escritório. 

Para uso do espaço por profissionais será mediante uma taxa simbólica para manutenção do espaço. 

 

Plano de negócio da Gestão de Escritório incubadora: 

 

Elaboração de planejamento estratégico, operacional e financeiro a ser adotado pela equipe que 

pretende instalar e gerenciar o Escritório (incubadora), bem como prestar consultoria, estabelecendo os 

vários passos que devem ser dados para que a concepção para o Escritório   transformar , durante um 

período de tempo pré-determinado, em um empreendimento de êxito, em conformidade com o que foi 

planejado. 

 

A INCUBADORA OFERECERÀ: 

 

 Sala com computadores, internet e impressora; 

 Espaço para atendimento a clientes; 

 Orientação jurídica para a escolha da ação adequada ao caso concreto, 

elaboração de contratos e cobrança de honorários; 

 Consultoria para gestão, planejamento e marketing jurídico;           

 Orientações Contábeis a elaboração e registro do contrato social da 

empresa jurídica; 

 Planejamento  de Gestão Financeira para o Escritório 

 

Plano de Negócio 

 

O Plano de Negócio permite ao empreendedor explorar as mais importantes esferas de seu 

negócio, verificar sua viabilidade e consolidar sua conclusão em um documento de conhecimento 

fundamental tanto a seus próprios fundadores quanto a eventuais investidores ou credores. 
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O Plano de Negócio da Gestão de Escritórios  é um documento de planejamento, elaborado de 

acordo com as necessidades desse empreendimento, capaz de mostrar sua viabilidade do ponto de 

vista estrutural, administrativo, estratégico, mercadológico, técnico, operacional e financeiro. Este Plano 

de Negócios deverá servir como apoio aos  futuros Advogados para que possam gerir seus escritórios 

demonstrando o negócio ( escritório) de uma forma completa. 
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ANEXO D – PROJETO LS PAZ 

 

 

PROJETO LS PAZ  

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS INFANTOJUVENIS 

 

 
Arte: Marcelo Jatobá - Design/Secom UnB 
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Apresentação: 

 Os gestores da  Faculdade LS tem a convicção que o melhor caminho para combater a 

violência é por meio da Educação Escolar. 

 Neste sentido propõe em parceria com as escolas Púbicas e Particulares do DF e do entorno, 

contribuir para a formação de cidadãos consciente dos seus direitos e deveres que tenha como meta de 

vida o respeito pelo outro. 

Na crença que o público infanto-juvenil é tanto vítima quanto autor da violência, a LS, pretende  

implantar projetos pedagógicos específicos nas escolas que sofrem com os maiores índices de violência 

bem como campanhas educativas de conscientização, valorização da vida e do exercício da cidadania, 

como forma de fortalecer a conexão entre o colégio e a comunidade, qualificando  e capacitando o 

corpo docente divulgando do ações positivas no meio estudantil proporcionando  a extensão e a 

iniciação cientifica dos acadêmicos da Escola de Negócios. 

E ainda a vivência dos alunos nos espaços e a elaboração de relatórios podem impulsionar 

pesquisas que irão orientar ou contribuir com ações sociais, políticas públicas de prevenção, estudos e 

pesquisas para reduzir ou erradicar a violência no ambiente escolar. 

Propagar os direitos Humanos é fundamental para construção de uma cultura de paz e o mais 

importante nos espaços escolares é focar na violência à LGBT fobia, a questões de gênero e ao 

racismo.  

As Crianças e adolescente precisam educar para a mediação e conciliação, para que na vida 

adulta tenha condições de resolver os conflitos de forma pacífica e humana. 

Outro direito que tem muito impacto na vida das crianças é o do Consumidor, pois é um público 

vulnerável que não tem noção da medida de valor e do impacto deste na economia familiar. É comum 

danificar o bem material e achar que basta ir a loja trocar a mercadoria. 

Justificativa  

 

Os Adultos e os estudantes são agentes e vítimas de violências, preconceitos, discriminações, 

humilhações, desrespeito e a invisibilidade dos alunos gerada pela falta de escuta, de espaços de 

participação e de reconhecimento de suas demandas. 

 As estatísticas e fatos dos recortes abaixo justificam a implementação deste projeto: 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil é líder em violência contra docentes. Segundo a entidade, 12,5% dos 

professores brasileiros disseram sofrer violência física ou verbal de alunos, pelo menos uma vez 

por semana. 

―Dados do questionário da Prova Brasil 2015, aplicados a diretores, alunos e docentes 

do 5º e do 9º ano do ensino fundamental de todo o País, mostram que mais de 22,6 mil 

professores foram ameaçados por estudantes e mais de 4,7 mil sofreram atentados à vida nas 

escolas‖, ―Entre os próprios estudantes, a violência escolar apresenta índices ainda maiores: 
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76% dos diretores e 71% dos professores relataram ter havido agressão verbal ou física de 

alunos a outros alunos da escola‖, acrescenta. 

Vinte colégios concentram 22% dos crimes em ambiente escolar do DF , informa o G1 

do DF, As Escolas ficam em regiões diferentes; assédio, bullying e tráfico são comuns. 

Mapeamento feito pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal aponta que 20 escolas 

públicas são responsáveis por 22% dos crimes que acontecem dentro e fora das salas de aulas. As 

unidades de ensino estão espalhadas por Ceilândia, Planaltina, Plano Piloto, Samambaia, 

Taguatinga, Guará e Gama e concentram os maiores índices de criminalidade no ambiente escolar. 

A secretária de Segurança, informou que as 20 escolas eram responsáveis por 70% dos 

crimes escolares. A informação foi corrigida às 11h desta sexta-feira (8). 

Segundo a secretária, os estudantes estão sujeitos a vários tipos de violência. Grande parte 

desses crimes não é protagonizada pelos alunos, e sim por adultos que circulam nos arredores dos 

colégios. 

No programa "Um por todos, todos por um" do GDF, os estudantes vão receber kits 

montados pela Controladoria-Geral da União. As escolas onde os crimes acontecem com mais 

frequência terão preferência para receber o material educativo. 

De acordo com o Atlas da Violência 2018, elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP), em 2016, 409 pessoas de 15 a 29 anos foram mortas no DF. Em 

2015, foram 389 – um aumento de 7,1%. Já em todo o território nacional, o acréscimo foi um 

pouco maior: 7,4%. Pulou de 31.264 para 33.590. 

Nesta mesma faixa etária, a taxa de homens mortos por 100 mil habitantes, em 2016, foi 

de 95,3. Já em 2015 foi de 91,7, uma diferença de 4% de um período para o outro. Porém, foi 

ainda menor que a taxa brasileira para o índice, que sofreu um aumento de 8%. Saiu de 113,6 

para 122,6. Apesar de em menor número, os assassinatos de mulheres também aumentou, 

tanto no DF, quanto no Brasil: saiu de 58 no DF, e 4.621 no Brasil, em 2015, para 64 na capital, 

e 4.645 nacionalmente. Um acréscimo de 10,3% e 0,5%, respectivamente. 

O Atlas da Violência alcançou, nacionalmente, a marca histórica de 62.517 homicídios – 

uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes. O índice é 30 vezes maior que o do 

continente europeu. Essa foi a causa de óbito de 56,5% de homens entre 15 e 19 anos. Já 

quando fatores raciais são adicionados, é possível perceber o aumento de mortes violentas de 

pessoas negras em todo o País. 

Enquanto a morte de não negros diminuiu 6,8% nos últimos 10 anos, a da população 

negra aumentou em 23,1%. Assim, infere-se que 71,5% das pessoas assassinadas no País são 

pardas ou pretas. A taxa de morte para essa população foi de 40,2, já para o restante foi de 16. 

Boa parte desses homicídios foi cometida por arma de fogo. No DF, em 2015, foram 489 

pessoas assassinadas por arma de fogo. Já em 2016, 516. Um aumento de 5,5%. No Brasil, a 

diferença foi de 6,4%. 
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O subsecretário de Gestão da informação da Secretaria de Segurança, comparou o ano 

de 2016 com o ano de 2017, na faixa etária entre 18 e 29 anos, ocorreu uma redução de 18% 

nos homicídios. Já para as pessoas com até 17 anos, a queda foi de 37%. 

Os Sindicatos dos Professores – SINPRO   está realizando uma pesquisa sobre 

a violência no ambiente escolar e com professores e orientadores educacionais.  

 

Objetivos: 

A Conscientização e o empoderamento dos alunos vão de encontro ao  projeto de 

Lei 1488/2017, que institui o Sistema Integrado sobre Violência nas escolas públicas e 

privadas que tem como objetivos: 

 mapear e monitorar condutas ou atos de violência ocorridos no ambiente 

escolar envolvendo alunos, professores, dirigentes e agentes públicos que atuam nas 

escolas, 

 identificar estabelecimentos de ensino com mais ocorrências relacionadas 

à violência, intensificar ações sociais nas escolas, colaborar com a formação de 

políticas públicas necessárias à redução da violência,  

 adotar providências que reduzam a sensação de impunidade, colaborar 

com a melhoria e a qualidade dos serviços educacionais prestados nas redes pública e 

privada, dentre outras ações. 

 

           Objetivo Geral 

Conscientizar e preparar as crianças e Adolescentes para os direitos dos Consumidores e 

Humanos e praticar a mediação e conciliação nas situações de conflitos escolares. 

             

             Objetivos Específicos 

 Discutir situações de respeito ao ser humano e ao consumidor para 

realizar pesquisas para a produção de conhecimentos teóricos e práticos;  

 Identificar situações de preconceitos e orientar e ensinar os Direito e 

deveres dos cidadãos. 

 identificar as escolas onde ocorrem conduta ou atos de violência, suas 

principais causas, o perfil das vítimas e dos agressores e o local dos fatos.  

 Oportunizar  aos alunos a inclusão social e a aproximação com seus 

pares; 

 Propagar as lições para a vida. 
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Público Alvo 

 Crianças e adolescentes das escolas públicas e particulares do DF 

 

Metodologia 

 

Os estudantes de Administração deverão mapear por meio de pesquisas através de pesquisa a 

violência nas escolas para conhecer mais de perto a violência cotidiana à qual está exposta a categoria, 

trabalhadores (as) da educação e estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

As escolas com o maior índice de violência, será firmado um termo de parceria para que os alunos 

possam atuar de acordo com os pressupostos legais. 

Os alunos devem produzir memes, gif, para repassar aos alunos de forma didática e educacional o 

que está previsto nas legislações. 

Debate em pequenos grupos das punições e do impacto da violência para o outro. 

Realizar o dia ―D‖, onde todos os alunos deverão se comportar conforme esta previsto nas 

legislações, onde o aluno praticará todas as formas de respeito ao outro. 

Realizar atividades de conciliação e dinâmicas de fomento ao respeito comum. 

Realizar com os alunos um guia de comportamento seguro. 

Sobre violência e suas causas: 

Pautado no que cita a Agência Senado, a violência tem diversas causas a saber: 

Contexto social - Álcool, drogas, etnia, repetência, diversidade sexual, discriminação de gênero e 

discriminação física são fatores que têm aparecido com muita frequência como desencadeadores de atos de 

violência. Até mesmo casos de crianças e adolescentes que se automutilam estão ligados a casos de 'bullying' 

nas escolas — afirmou. 

Direitos humanos - O respeito à diversidade é determinante para a redução da violência nas escolas. 

Para Ximenes, a Educação em Direito Humanos e a Mediação de Conflitos são pontos muito importantes para 

combater e prevenir a violência. 

Cicatrizes - Nós produzimos um especial chamado Cicatrizes da Tristeza, sobre jovens que se 

automutilam. E descobrimos a ligação desses casos com agressões e 'bullying' nas escolas desses 

estudantes. Para a nossa surpresa, o número de casos é bem grande. 

E arremata com citando que é preciso Cultura de paz - Há uma constante reclamação de pais e 

alunos pelo abandono que as escolas têm sofrido nos últimos anos. Temos de ter uma escola [pública] de 

qualidade e inclusiva para implantar um cultura de paz e não de violência.  

A violência na escola é uma questão muito séria e complexa e merece um olhar cuidadoso e 

responsável é necessário olhar as muitas violências que ocorrem no cotidiano da escola: as institucionais, as 

interpessoais, as físicas, psicológicas, simbólicas e a violência dos alunos contra os professores. 

A violência tem feito parte da rotina de alunos e professores do Distrito Federal. O cotidiano de brigas, 

roubo, uso e porte ilegal de armas dentro e fora das escolas deixam alunos e professores reféns do medo.  

Conforme a experiência do Projeto Respeitar é Preciso! 
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 ...mostra que, sem dar atenção às questões que perpassam o cotidiano 

escolar, o caldo de violências é continuamente engrossado por discriminações e 

preconceitos de todo tipo. Nessas condições, as relações internas da escola tornam-se 

tensas, desgastantes e pouco frutíferas. 

Apontar, apenas os alunos como os culpados pela grave situação de violência 

nas escolas é injusto, perpetua o estigma e não encara o problema de frente. 
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ANEXO E – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
 

RESOLUÇÃO Nº 04/2016 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

                    

O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno. 

Considerando - a Resolução CONAES Nº 01, de 17 de junho de 2010 e respectivo 

Parecer Nº 04, de 17 de junho de 2010;  

- A necessidade de se disciplinar a instalação desse órgão técnico-pedagógico 

em cada curso por ela mantido, 

RESOLVE: 

Aprovar o Regulamento regulamentação dos Núcleos Docentes Estruturantes – NDE  

da Faculdade LS, que passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                      Brasília, 06 de maio de 2016. 

  

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 04/2016 

REGULAMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 

 

 

O Presidente do Conselho Superior, aqui 

representado pelo Diretor Geral da Faculdades LS, 

considerando a necessidade de regulamentação 

dos Núcleos Docentes Estruturantes e, no uso das 

atribuições legais previstas no Regimento Geral , 

após aprovação do conselho, edita a seguinte:  

 

 

SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

Art. 1º O presente Regulamento objetiva disciplinar as atribuições e o funcionamento 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) que deverá ser implantado em cada curso de 

graduação mantido por esta Instituição de Ensino Superior.  

 

Art. 2º O NDE é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao Colegiado de 

Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização 

contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

 

SEÇÃO II  

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I - propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso 

para a devida apreciação;  

II - avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso 

com as disponibilidades do mercado de trabalho;  

III - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas;  
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IV - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e aderentes às políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do 

conhecimento;  

V - zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo 

curso de graduação;  

VI - participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para 

análise a aprovação do Colegiado de Curso;  

VII - supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de 

acompanhamento dos estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, 

observadas as normas preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII - analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que 

compõem a matriz curricular do curso;  

IX - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico;  

X - analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação 

pedagógica continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais 

dificuldades detectadas;  

XI - encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição 

de docentes e monitores, quando necessário;  

XII - planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas 

pelo curso;  

XIII - produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV - propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios 

para a auto avaliação do curso; 

XV - propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados 

obtidos na auto avaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na 

avaliação externa;  

XVI - levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam 

interferindo na formação do perfil profissional do egresso;  
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XVII - desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.  

 

SEÇÃO III  

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte constituição:  

I - conforme preconiza a Resolução CONAES, cada NDE desta Instituição de Ensino 

será constituído por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do 

respectivo Curso, garantindo-se a representatividade das áreas do conhecimento que 

o integram;  

II - o Coordenador do Curso, membro nato do NDE, deverá atuar como seu 

Presidente.  

§ 1º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE deverão ter 

titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dando-se 

preferência para os portadores do título de doutor, quando houver essa possibilidade.  

§ 2º - Todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral. 

Art. 5.º A indicação dos nomes dos docentes que poderão compor o NDE será 

encaminhada pelo Coordenador do Curso à Direção de Acadêmica por meio de 

procedimentos estabelecidos pelo Colegiado de Curso, tomando como base os 

critérios definidos no Art. 4º supra. 

 

§ 1º -  - Na indicação dos membros do NDE deve-se prever a renovação parcial de 

seus integrantes, de modo a garantir a continuidade do processo de acompanhamento 

do curso. 

§ 2º - Em caso de impedimento temporário do Presidente do NDE, caberá à Direção 

de Acadêmica indicar um dos membros desse órgão para exercer essa função.  

 

SEÇÃO IV  
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DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

 

Art. 6º O Presidente do NDE deverá possuir formação na área do conhecimento ou 

correlatas do curso, competindo-lhe:  

I - convocar e presidir as reuniões, com direito a voto e ao de qualidade, quando for o 

caso;  

II - representar o NDE junto aos órgãos superiores desta Instituição de Ensino 

Superior;  

III - encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes desta Instituição de 

Ensino;  

IV - designar um de seus membros para secretariar e lavrar as Atas das reuniões;  

V - coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores desta 

Instituição de Ensino;  

VI - solicitar à Diretoria Acadêmica  o desligamento de membro do NDE, quando for o 

caso;  

VII - executar outras atribuições pertinentes ao NDE que forem solicitadas pelos 

órgãos superiores. 

SEÇÃO V  

DAS REUNIÕES 

 

Art. 7º O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de 

acordo com calendário estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação de, pelo menos, 02 (dois) de 

seus membros.  

§ 1º - A convocação para a realização de reunião deverá ser efetuada com 

antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas e sempre acompanhada de 

sua pauta.  

§ 2º - Somente nos casos extremos esse tempo poderá ser reduzido, desde que todos 

os membros do NDE tenham conhecimento das causas determinantes dessa 

convocação.  
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Art. 8º No início de cada semestre letivo, no período destinado ao Planejamento de 

ensino, o Presidente do NDE deverá encaminhar à Diretoria acadêmica o calendário 

de reuniões, prevendo a realização de, pelo menos, duas semestrais.  

Art. 9º As reuniões deverão ter início com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus 

membros. Constatada a falta de quorum, o início da sessão fica transferido para 30 

(trinta) minutos após a hora marcada na Convocação e, após este prazo, poderão 

funcionar com, no mínimo, 02 (dois) de seus membros, devendo constar em Ata os 

nomes dos docentes presentes e dos que, eventualmente, tenham justificado suas 

ausências.  

Parágrafo Único - Esgotados os 30 (trinta) minutos e não havendo atingido número 

mínimo de membros previstos no caput deste Artigo, a reunião deverá ser cancelada e 

os professores que não atenderam à Convocação ficarão sujeitos às penalidades 

previstas no Art. 9º deste Regulamento. 

Art. 10 O membro do NDE que, por motivo de força maior, não puder comparecer à 

reunião da qual tenha sido convocado deverá justificar sua ausência, antecipadamente 

ou imediatamente após cessar seu impedimento.  

§ 1º Toda justificativa deverá ser apreciada pelo NDE na reunião subsequente.  

§ 2º Em caso de a justificativa não for aceita, será atribuída falta ao docente na data 

da reunião correspondente.  

§ 3 º O membro que faltar, sem justificativa aceita, a duas reuniões seguidas ou a 

quatro alternadas no período de 12 (doze) meses, será destituído dessa função 

acadêmica.  

Art. 11 A pauta das reuniões ordinárias, indicadas na convocação constará das 

seguintes partes, a saber:  

I - ordem do dia;  

II - assuntos gerais;  

III - encaminhamentos.  

Parágrafo Único – Nas votações deverão ser observados os seguintes 

procedimentos, a saber: 

I - em todos os casos, o voto deverá ser aberto;  
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II - qualquer membro do NDE poderá fazer constar expressamente em Ata o seu voto;  

III - nenhum membro desse órgão poderá votar ou deliberar em assuntos que lhes seja 

de seu interesse;  

IV - não serão admitidos votos por procuração.  

 

Art. 12 As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes, de acordo com o que preconiza no Art. 8º supra. 

Art. 13 Após cada reunião o docente que a tenha secretariado deverá lavrar a 

respectiva Ata, que será discutida e votada na reunião seguinte para sua aprovação e 

assinatura dos membros que dela participaram.  

Parágrafo Único - Caberá ao Presidente do NDE dar conhecimento ao Colegiado do 

Curso e à Diretoria Acadêmica  e, quando for o caso, à coletividade acadêmica.  

 

SEÇÃO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo NDE e/ou pela 

Diretoria Acadêmica, ouvido o Colegiado de Curso.  

 

Art. 15  Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário.  

Brasília, 06 maio de 2016.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO F – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 01/2015 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação da Faculdade LS, 

considerando: 

 

a) o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores quanto ao 

Trabalho de conclusão de Cursos; 

b) o que dispõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos mantidos pela Faculdade LS; 

c) a necessidade de se regulamentar os procedimentos a serem adotados para o desenvolvimento 

do trabalho de conclusão de curso; 

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                    Brasília, 30  de janeiro de 2015. 

  

 

 

  

LUIS ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 

01/2015 

REGULAMENTO DO  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 

ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2015 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 

 

O Presidente do Conselho Superior, aqui representado pelo Diretor 

Geral da Faculdade LS, considerando a necessidade de regulamentar o 

componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso. e, no uso das 

atribuições legais previstas no Regimento Geral , após aprovação do 

conselho, edita a seguinte:  

 

TÍTULO I  -DA NATUREZA DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito parcial para a conclusão dos Cursos de Graduação da 

Faculdade LS, quando previsto no PPC. 

§1  É uma atividade que exige dos formandos a elaboração de um estudo monográfico como um dos requisitos 

para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. É o momento de potencialização e sistematização de 

habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica. 

§2   O Estudo Monográfico é: “Documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar 

conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado do Curso. Deve ser feito sob a 

coordenação de um orientador” (NBR).  

§3  É experiência fundamental na formação profissional, uma vez que proporciona a oportunidade de resolver 

de forma rigorosa e criativa problemas teóricos e empíricos da sua área de formação. 

 

TÍTULO II – DAS FINALIDADES 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º.  O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um trabalho acadêmico que 

representa o resultado de estudos realizados em determinada área do conhecimento. Expressa 

conhecimento sobre o assunto escolhido sendo realizado sob a coordenação de um professor 

denominado professor-orientador. 

Art. 3º.  O TCC é um trabalho de pesquisa científica e visa proporcionar ao estudante 

a oportunidade de utilização do referencial teórico adquirido ao longo da graduação no estudo 

de problemas relevantes e colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.  
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Parágrafo único. O TCC possui como objetivos: 

- possibilitar ao estudante o desenvolvimento de habilidades para a realização de um 

trabalho de pesquisa a respeito de tema relevante na área de saúde; 

- proporcionar ao estudante a identificação de situações problemáticas na área de 

saúde e a utilização de referencial teórico dos conteúdos para a resolução dessas situações.  

Art. 4º. O tema do TCC é de livre escolha do grupo de estudantes, em anuência com o 

professor-orientador e deverá estar condicionado à sua linha de pesquisa. 

Art. 5º. O TCC deverá ser desenvolvido em dupla e em trio. Em casos excepcionais 

será permitida a elaboração individual. 

Art. 6º. Todos os TCCs que envolvam pesquisas com seres humanos, animais e coleta 

de fauna/flora silvestre deverão ter, obrigatoriamente, anexo a aprovação expedida pelo 

respectivo Comitê de Ética, a saber: 

- pesquisa com seres humanos – Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo a Resolução nº 466/12; 

- pesquisa com animais - Comissão de Ética e Uso de Animais (CEUA) autorizado 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), de acordo com a 

Resolução Normativa nº1, de 9 de julho de 2010 e suas respectivas alterações; 

- pesquisa envolvendo a coleta de fauna e flora silvestres –Instituto Chico Mendes 

(ICMBIO) de acordo com suas instruções normativas. 

Art. 7º. São considerados Trabalhos de Conclusão de Curso: 

Artigo Científico; 

Monografia; 

Resenha Crítica; 

Relatório Científico; 

Peças Judiciais. 

 

CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO DO TCC 

Art. 8º. A coordenação de TCC será realizada por docentes que preencham os 

requisitos abaixo: 

- Ter a titulação mínima de Mestre; 
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- Pertencer ao Quadro de Professores da Faculdade LS; 

- Integrar um dos grupos de pesquisas da Faculdade LS. 

Art. 9º. Caberá ao coordenador de TCC: 

- Estabelecer as diretrizes gerais que constituirão os requisitos mínimos dos trabalhos; 

- Verificar os pré-requisitos necessários aos professores-orientadores; 

- Definir o calendário e o cronograma de apresentação dos trabalhos ao final de cada 

semestre letivo; 

- Elaborar e divulgar o Quadro de Orientadores e suas respectivas linhas de pesquisa; 

- Receber dos estudantes duas vias da Declaração de Aceite de Orientação contendo a 

assinatura do professor-orientador e o tema do trabalho a ser desenvolvido; 

- Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em todas as etapas; 

- Deliberar sobre o processo de substituição de orientadores; 

- Solicitar, sempre que necessário, os professores orientadores para discutir questões 

relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC; 

- Definir a respeito da composição da banca de defesa, que deverá ser composta por 

pelo menos um professor da Faculdade LS; 

- Encaminhar aos componentes da banca examinadora, cópia do TCC, respeitando o 

prazo mínimo de 15 dias entre a convocação para participação e a defesa do TCC; 

- Avaliar os recursos para entrega fora do prazo; 

- Agendar local e recursos audiovisuais para apresentação do TCC; 

- Divulgar as datas, horários e locais das defesas de TCC à comunidade acadêmica; 

- Responsabilizar-se pela ata de reuniões das bancas examinadoras; 

- Encaminhar à Biblioteca a versão final do TCC, em PDF, para ser publicado no 

Repositório Institucional LS (RILS); 

- Emitir certidões de participação para o professor-orientador, bem como para os 

integrantes da banca examinadora; 

- Avaliar os pedidos de desistência de orientação e/ou de orientandos; 
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- Avaliar e propor soluções para casos especiais e/ ou omissos, encaminhando-os, se 

necessário, à apreciação da Coordenação do Curso. 

Art. 10º A divulgação das normas vigentes para o TCC e o cronograma será realizada 

pela Coordenação de TCC de cada curso. 

 

CAPÍTULO III – DOS PROFESSORES DA DISCIPLINA DE TCC 

Art. 11 O Professor da disciplina TCC deverá atender aos seguintes requisitos: 

Ter a titulação mínima, de Mestre admitido em casos excepcionais e o de especialista; 

     Pertencer ao quadro de professores da Faculdade LS. 

Art. 12 Caberá ao professor da disciplina TCC: 

Orientar os estudantes matriculados na disciplina TCC ou outra disciplina equivalente 

quanto à formatação do trabalho, de acordo com o modelo apresentado neste manual; 

Orientar os estudantes sobre as principais fontes de informação científica (periódicos 

científicos indexados, bases de dados certificadas, teses, dissertações, entre outras). 

 

CAPÍTULO IV – Professor-Orientador do TCC 

Art. 13 O professor-orientador deverá orientar o estudante cuja área temática do 

trabalho seja compatível à sua área de conhecimento e de linha de pesquisa. 

Art. 14 O professor- orientador deverá possuir os seguintes requisitos: 

Ter a titulação mínima, de Mestre admitido em casos excepcionais e o de especialista; 

Pertencer ao quadro de professores da Faculdade LS. 

Art. 15 Cada professor- orientador poderá orientar no máximo cinco TCCs no 

penúltimo semestre e cinco TCCs no último, por período letivo, totalizando dez orientações, 

independente do número de cursos em que o professor estiver vinculado. 

Art. 16 Nos cursos de carga horária das disciplinas de 60 horas, o número de alunos 

por professor não ultrapassará a 15 alunos. 

Art. 17 O início da elaboração do TCC poderá ocorrer em qualquer tempo, a critério 

do professor-orientador, de forma voluntária. A oficialização só poderá ocorrer no semestre em 

que o estudante estiver regularmente matriculado na disciplina TCC ou disciplina equivalente. 
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Art. 18 Caberá ao professor-orientador: 

-   Restar orientação técnico-científica aos grupos sob sua responsabilidade; 

- Comparecer aos encontros nos horários e locais estabelecidos, previamente 

acordados com seus orientandos, respeitando o número mínimo de (1) uma orientação 

presencial por mês, com assinatura da ficha de orientação; 

- Acompanhar regularmente a evolução dos trabalhos; 

- Elaborar o cronograma de atividades de maneira factível, garantindo a realização dos 

trabalhos dentro do prazo determinado; 

- Comunicar ao Coordenador do TCC quando ocorrerem problemas, dificuldades e 

dúvidas relativas ao processo de orientação; 

- Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do TCC; 

- Autorizar a apresentação dos trabalhos à banca examinadora, por meio de formulário 

específico disponível na Coordenação do TCC; 

- Solicitar à Coordenação do TCC a prorrogação para a defesa, em caso de o trabalho 

apresentar inconsistências; 

- Presidir a banca examinadora de TCC, dos grupos que estiverem sob a sua 

orientação; 

  - Conferir as correções e/ou alterações sugeridas pela banca; 

 -  A desistência de orientação poderá ocorrer até no máximo 6 (seis) meses antes do 

período previsto para a defesa do TCC. Neste caso, o interessado deverá apresentar sua 

justificativa que será analisada pelo coordenador do TCC, com anuência do coordenador de 

curso. 

 

CAPÍTULO V – COORIENTADOR DO TCC 

Art. 19 O coorientador do TCC deverá ter a titulação mínima de Especialista. 

Art. 20 Caberá ao coorientador cooperar voluntariamente com o orientador na 

evolução técnico-científica nos trabalhos dos grupos que estiverem sob a responsabilidade do 

professor-orientador titular. 
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CAPÍTULO VI – ORIENTANDOS 

Art. 21 Considerar-se-á estudante em fase de realização do TCC aquele que estiver 

regularmente matriculado na disciplina de TCC ou em outra equivalente para desenvolverem os 

seus trabalhos. 

Art. 22 Os grupos poderão conduzir seus trabalhos baseados nas instituições nas quais 

estão trabalhando ou não. Neste caso, se houver orientador no local de trabalho, este será 

considerado coorientador. 

Art. 23 Caberá ao orientando: 

- Entregar ao coordenador duas vias da Declaração de Aceite de Orientação contendo 

a assinatura do professor-orientador e o tema do trabalho a ser desenvolvido; 

- Apresentar-se ao professor-orientador nas reuniões e/ou encontros preestabelecidos, 

com as tarefas realizadas e assinar a ficha de orientação; 

- Ter 75% (setenta e cinco por cento) de presença nos encontros e/ ou reuniões de 

orientação agendados pelo orientador; 

- Entregar a versão para apreciação da banca examinadora dentro do prazo 

estabelecido pela Coordenação do TCC; 

- Comparecer à apresentação pública do seu trabalho perante a banca examinadora, na 

data e hora agendadas pela Coordenação do TCC; 

- Entregar a versão final do TCC em CD-ROM ou DVD no formato pdf., no período 

definido pela Coordenação do TCC; 

- A desistência de orientação poderá ocorrer até no máximo 6 (seis) meses antes do 

período previsto para a defesa do TCC. Nesse caso, o interessado deverá apresentar sua 

justificativa que será analisada pelo coordenador de TCC, com anuência do coordenador de 

curso. Em casos excepcionais, este prazo poderá ser revisto pelas coordenações. 

 

CAPÍTULO VII – MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 24 Cabe aos orientandos a escolha do tipo de trabalho monográfico que irá 

produzir para apresentação do TCC, em anuência com o professor-orientador.  
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Art. 25 A Faculdade LS aceitará como produto final do TCC: Monografia, Artigo 

Científico com o Aceite de Publicação, Artigo Científico sem o Aceite de Publicação e o 

Resumo Apresentado em Congresso Nacional ou Internacional, segundo especificações do 

Manual de trabalhos de acadêmicos e de conclusão de curso da Faculdade LS. 

Parágrafo único. Todas estas modalidades contemplarão a parte escrita do TCC.  

- A parte oral deverá ser apresentada em slides elaborados com o programa “Power 

Point”. 

Art. 26 A estrutura dos trabalhos deverá seguir o que preconiza o “Manual de 

trabalhos de conclusão de curso da Faculdade LS”. 

 

CAPÍTULO VIII – AVALIAÇÃO DO TCC 

Art. 27 Os estudantes apresentarão seu trabalho para uma banca examinadora, que 

será encarregada de avaliar e emitir nota aos trabalhos. 

Parágrafo único. Todo professor que compõe o quadro docente dos cursos da 

Faculdade LS poderá ser convidado para participar das bancas examinadoras da graduação a que 

está vinculado. Cada membro da banca receberá uma declaração de participação em banca de 

TCC.  

Art. 28 A defesa do TCC caracteriza-se em uma exposição oral e pública do trabalho 

escrito realizado por cada estudante do grupo.  

Art. 29 A respeito da arguição. 

- A arguição será realizada após a exposição, podendo uma pergunta ser dirigida a um 

estudante específico ou a todo o grupo, a critério do professor-examinador.  

- A avaliação dos estudantes durante a apresentação e arguição é reservada somente à 

banca e a nota final será atribuída separadamente, levando-se em consideração o desempenho de 

cada estudante. 

- Após a arguição, haverá uma reunião entre os membros examinadores que 

concluirão o processo avaliativo.  

Art. 30 O tempo de apresentação oral e pública será de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) 

minutos, seguida das arguições dos examinadores – no máximo, 15 (quinze) minutos, e das 

considerações finais do orientador - no máximo 10 (dez) minutos. 
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Art. 31 Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão avaliados em dois aspectos: na 

parte escrita considerar-se-á o conteúdo, a forma e a participação dos integrantes na elaboração 

do trabalho; na parte oral considerar-se-á a apresentação e defesa do tema, cuja avaliação terá 

caráter individual. 

- Cada parte valerá 5,0 (cinco pontos). 

- O resultado final será a nota obtida pelo cálculo da média dos três avaliadores.  

- A nota final referente à parte escrita será a mesma para o grupo. Na parte oral, a 

avaliação será individual, portanto, poderá ocorrer de um componente do grupo lograr êxito e 

outro não, ou seja, no cômputo das notas da parte escrita e oral, nem todos os componentes do 

grupo receberão a mesma avaliação. 

- Esta nota final será divulgada na disciplina TCC ou em outra disciplina equivalente e 

ficará vinculada à entrega da versão final. 

- O prazo máximo para a entrega da versão final é de 15 dias, a partir da data de 

defesa. Caso não seja efetuada a entrega dentro do prazo legal, o estudante será 

automaticamente reprovado. 

Art. 32 Será considerado APROVADO o estudante que:  

cumprir 75% da frequência do semestre da disciplina TCC ou disciplina equivalente; 

cumprir 75% da frequência nas reuniões e/ou encontros de orientações, comprovado 

por meio da Ficha de Acompanhamento de Orientação; 

quando no cálculo da média, obtiver nota final maior ou igual a 6,0 (seis); 

depositar a versão final do TCC com as devidas correções/sugestões em CD- ROM ou 

DVD e no formato .pdf., no prazo estabelecido pela Coordenação do TCC. 

Art. 33 Será considerado REPROVADO o estudante que: 

não cumprir 75% da frequência do semestre da disciplina TCC ou disciplina 

equivalente; 

não cumprir 75% da frequência nas reuniões e/ou encontros de orientações, 

comprovado por meio da Ficha de Acompanhamento de Orientação; 

quando no cálculo da média, obtiver nota final menor que 6,0 (seis); 

não depositar a versão final do TCC com as devidas correções/sugestões em CD- 

ROM ou DVD e no formato .pdf., no prazo estabelecido pela Coordenação do TCC. 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
200 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

Parágrafo único. Será automaticamente reprovado, com atribuição de nota 0 (zero), o 

estudante que cometer qualquer das seguintes faltas: 

a. plágio;  

b. compra de trabalho; 

c. falsificação de documentos; 

d. utilização de dados fictícios não colhidos conforme previsto no projeto de pesquisa; 

e. trabalho que envolver pesquisas com seres humanos ou animais e não apresentar a 

aprovação expedida por seu respectivo comitê de ética. 

 

CAPÍTULO VIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34 O Manual de trabalhos de acadêmicos e de conclusão de curso da Faculdade 

LS orienta quanto as especificações das regras gerais de apresentação de cada modalidade do 

TCC. 

Art. 35 Todos os TCCs deverão ser elaborados a partir das publicações atuais da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Art. 36 Estas normas entrarão em vigor na data de sua aprovação pelos colegiados de 

curso. 

Art. 37 Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do TCC, com anuência 

dos colegiados de curso. 

 

Brasília DF, janeiro de 2015  
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ANEXO G – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

RESOLUÇÃO Nº 02/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade LS, que passa fazer 

parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                Brasília, 01 de Fevereiro de 2018. 

  

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 02/2018 

REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

CAPÍTULO I 

Da Identificação 

 

Art. 1º A Comissão Própria de Avaliação, doravante denominada CPA, é uma 

comissão de representação acadêmica que tem como objetivo coordenar e articular o 

processo de autoavaliação da Faculdade LS.  

Parágrafo Único - A CPA é parte integrante do SINAES - Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior, e estabelece um elo entre o projeto específico 

Faculdade LS e conjunto do Sistema de Educação Superior do País, em cumprimento 

ao que estabelece a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, anexa, em conformidade 

com os incisos I e II do Art. 11.  

 

CAPÍTULO II 

Da Constituição 

 

Art. 2º. Os membros da CPA são selecionados dentre os integrantes da comunidade 

acadêmica Faculdade LS e da sociedade civil organizada em reuniões da Comissão 

existente e, designados através de Portaria específica da Diretoria da Faculdade LS, 

tendo a seguinte composição:  

Coordenador  

Representante – Vice Coordenadora da Comissão e Representante dos 

Coordenadores de Curso 

Representante do Corpo Técnico-Pedagógico 

Representante do Corpo Técnico-administrativo 

Representantes do Corpo Docente  

Representantes do Corpo Discente  

Representante do Corpo Discente Egressos 

Representantes da Sociedade Civil Organizada  

Parágrafo único. Poderá haver um suplente para cada membro titular, que o substituirá 

nos casos de ausência justificada. 
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CAPÍTULO III 

Da Duração do Mandato, do Funcionamento, da Substituição de Membros. 

 

Art. 3º. O mandato dos membros da CPA terá a duração de 02 (dois) anos, podendo o 

mesmo ser prorrogado por mais um ano ou até a finalização do processo de 

autoavaliação.  

 

Art. 4o. As decisões da CPA serão tomadas por maioria simples.  

 

Art. 5o. A CPA deverá realizar reuniões com periodicidade bimestral, pautado no 

calendário acadêmico, para garantir o fiel cumprimento de suas atribuições quanto à 

condução do processo interno de avaliação.  

 

Art. 6º. As decisões da Comissão e sugestões de melhorias deverão ser registradas 

em Ata e encaminhadas aos Gestores e Coordenadores para elaboração dos Planos 

de Ação, a fim de confrontar as futuras ações com o previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

 

Art. 7º. Será substituído aquele membro que não participar de três reuniões 

consecutivas ou faltar a cinco reuniões alternadamente, o que caracterizará a 

impossibilidade de participação efetiva do mesmo, salvo justificativa cabível.  

 

Art. 8°. A CPA reportar-se-á diretamente ao SINAES, no entanto, respeitando e 

interagindo com as instâncias internas, as diretrizes, os objetivos institucionais no 

tocante ao processo de autoavaliação, prestando contas aos órgãos colegiados 

superiores da instituição, apresentando relatórios, pareceres e eventualmente 

recomendações.  

 

Parágrafo único. A CPA funcionará de forma autônoma no âmbito de sua 

competência legal, fazendo ampla divulgação de sua composição e de sua agenda. 

Sua responsabilidade transversal precisa ter visibilidade e suporte operacional das 

instâncias dirigentes Faculdade LS. 
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CAPÍTULO IV - Das Atribuições da CPA  

 

Art. 9°. São atribuições da CPA:  

 

I - Elaborar e implementar o Processo de Avaliação Interna da IES, considerando as 

metas definidas no PDI e PPI;  

II - Sistematizar e disponibilizar as informações por ele geradas, bem como prestar as 

informações solicitadas pelo INEP, com base no art. 11 da Lei 10861/2004;  

III - Constituir subcomissões de avaliação;  

IV - Elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias 

competentes;  

V - Desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;  

VI - Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional;  

VII - Sistematizar e prestar informações relativas a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do SINAES;  

VIII - Participar de reuniões com os avaliadores externos quando da avaliação de 

cursos, seja para autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento e 

recredenciamento da Instituição, disponibilizando informações resultantes do processo 

de avaliação interna da IES.  

IX - Divulgar os resultados obtidos nas Avaliações Internas e Externas, incluindo o 

ENADE, das potencialidades e fragilidades apontadas, para que ações sejam 

fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender às demandas 

oriundas da avaliação;  

X - Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração e no 

desenvolvimento da proposta avaliativa através de encontros de formação e 

capacitação dos agentes envolvidos, reuniões, palestras, seminários, entre outros.  
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

 

Art. 10°. A comissão Própria de Avaliação solicitará periodicamente o plano de ação 

aos gestores e um relatório síntese ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada 

Curso da Faculdade LS e empreenderá o acompanhamento das sugestões de 

melhoria decorrentes do processo de autoavaliação da Instituição.  

Art. 11°. Entende-se que a participação na CPA advém de uma vontade individual de 

contribuição ao processo de melhoria da qualidade do ensino brasileiro, sendo antes 

de um dever técnico, um dever civil de seus participantes que assumem este grande 

compromisso com a educação no Brasil.  

Art. 12°. Os casos omissos serão apreciados no âmbito da CPA e quando o caso se 

configurar impróprio para decisão na comissão, serão encaminhados aos órgãos 

colegiados da Faculdade LS. 

 

 

                                                                                                Brasília, 01 de Fevereiro de 2018. 

  

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO H - MONITORIA 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2018 
 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DA MONITORIA 

 
 
 
 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento das Atividades de Monitoria da  Faculdade LS, que passa 

fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                    Brasília, 06 de março de 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2018 – CONSELHO SUPERIOR 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DA FACULDADE LS. 

 

 

CAPÍTULO I 

FINALIDADE 

 

Art. 1º - A monitoria tem por finalidade proporcionar ao discente participação ativa no 

âmbito de uma unidade curricular, sob orientação de um docente responsável. 

 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES 

 

Art.2º. A Faculdade LS admite duas categorias de monitores: 

I. Monitores Remunerados: receberá Bolsa de Estudos (desconto) conforme definido 

neste regulamento 

II. Monitores Voluntários: destinada a estudantes que tiverem interesse pelo exercício 

da monitoria sem nenhuma compensação financeira; 

III. As especificações de monitores bolsistas e monitores voluntários deverão constar 

dos respectivos Editais; 

IV. O monitor voluntário deverá assinar Termo de Compromisso de que não receberá 

qualquer incentivo financeiro pelo exercício da monitoria. 

V. Aplicam-se aos monitores remunerados e voluntários todas as demais disposições 

do presente regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º -  A monitoria será exercida por estudantes regularmente matriculados nos 

cursos Superiores da Faculdade LS, em colaboração com professores, outros 

estudantes e administração, em conformidade com o Regimento interno, visando 

alcançar os seguintes objetivos: 
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I. propiciar ao monitor a oportunidade de enriquecimento didático-científico, 

capacitando-o a desenvolver melhor as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

II. tornar a monitoria parte integrante do processo educativo dos estudantes que a 

exerce; 

III. contribuir para a melhoria do ensino; 

IV. promover cooperação acadêmica entre discentes e docentes;  

V. fomentar a iniciação à docência. 

VI. desenvolver, no aluno, o interesse pela carreira do magistério superior; 

VII. proporcionar a cooperação entre o corpo discente e o corpo docente em 

benefício da qualidade do ensino ministrado na Faculdade LS. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DAS VAGAS 

 

Art. 4º - O número de vagas será proposto pelos Coordenadores de curso, com o 

Núcleo de Apoio Pedagógico, fixado pela Direção Acadêmica e aprovado pela Direção 

Geral. 

                       Parágrafo único - As vagas para monitores serão estabelecidas pelas 

peculiaridades de cada disciplina com base no número de alunos das disciplinas, no 

número de professores e pelo interesse demonstrado por alunos e professores. 

 

CAPÍTULO V 

REQUISITOS 

 

Art. 5º - Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente matriculados nos 

cursos Superiores da Faculdade LS, que preencham os seguintes requisitos: 

I. ter cursado a (s) disciplina (s) da monitoria ou ainda em disciplinas de caráter 

mais abrangente e nela (s) ter obtido nota maior ou igual a 75;  

II. não ter sofrido punição disciplinar; 

III. não ter reprovações; 

IV. ter média de 75% geral  nas disciplinas cursadas; 
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V. ter cursado um mínimo de 10% da carga horária prevista para integralização do 

seu curso, no ato da assinatura do Termo de Compromisso. 

 

CAPÍTULO VI 

SELEÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

Art. 6º - A realização da seleção para monitor será amplamente divulgada, através de 

edital de processo seletivo   para monitor, abrindo-se as inscrições pelo menos 10 dias 

antes da realização das provas específicas. 

Art. 7º - A seleção de monitores está vinculada ao Núcleo de Apoio Pedagógico e será 

realizada pela Coordenação de Curso e pelo professor orientador a que se vincula a 

disciplina.  

§ 1º - O processo seletivo   será efetuado para uma disciplina ou um grupo de 

disciplinas afins e constará de provas escrita e Prática e/ou oral e da análise do 

histórico escolar. 

§ 2º - No ato da inscrição, serão entregues aos candidatos a(s) ementas (s) e a 

bibliografia indicada da(s) disciplina(s) do processo seletivo, podendo escolher na 

ementa o assunto, om tempo de com informação das datas, dos horários e locais de 

realização das provas específicas e outros esclarecimentos julgados necessários. 

§ 3º O candidato terá 15 minutos para sua apresentação (micro aula), 

abordando o   tema escolhido dentro da ementa. 

Art. 8º - A proposta de designação dos Monitores selecionados deve ser encaminhada 

pela Coordenação de Curso e instruída com os seguintes documentos:  

I - Histórico Escolar analítico atualizado, fornecido pela Secretaria Acadêmica;  

II - Cópia do CPF, pessoal ou de seu responsável, se dependente.  

 

CAPÍTULO VII 

DO EXAME E DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

Art. 9º - A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, 

formada por professores e coordenadores, designada pelo Diretor Acadêmico a que 

a(s) disciplina(s) estiver(em) vinculada(s). 
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Art. 10º A seleção do monitor deve priorizar os seguintes aspectos: maturidade 

intelectual, rendimento acadêmico, disponibilidade de horário e conduta perante a 

comunidade Acadêmica. 

Art. 11 - No exame dos candidatos, serão obedecidos os seguintes critérios: 

I - na prova escrita, será avaliado o domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) na(a) 

qual(is) o monitor atuará, cabendo a cada examinador atribuir uma nota de zero a 10; 

II - na prova oral, será avaliada a habilidade em transmitir conhecimentos relativos à(s) 

disciplina(s), cabendo a cada examinador atribuir uma nota de zero a 10; 

III - Na prova prática será avaliado a grau de domínio de uma habilidade ou destreza, 

na execução ou na produção. Podendo ser avaliado as habilidades de: identificação e 

manipulação de materiais, procedimentos técnicos, reconhecimento de materiais, 

biossegurança; 

IV - na análise do histórico escolar e do curriculum vitae, serão considerados os 

requisitos constantes no Art. 4º, cabendo a cada examinador atribuir-lhes uma nota de 

zero a 10; 

V - a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas conferidas pelos 

examinadores; 

VI - a nota final do candidato será a média aritmética das notas finais de avaliação;  

VII - será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que conseguir nota 

igual ou superior a 75% em cada uma das três avaliações; 

VII I- no caso de candidatos com notas finais iguais, terá preferência aquele que 

apresentar maior carga horária cumprida; persistindo o empate, aquele que apresentar 

maior média no histórico (Soma das notas das disciplinas cursadas pelo total de 

disciplinas). 

VIII - a divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação nos 

murais e site da LS; 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ADMISSÃO E DO EXERCÍCIO 

 

Art. 12 - A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo 

com as vagas existentes. 

                         Parágrafo único - Se surgirem novas vagas, deverão ser admitidos, 

caso existam, candidatos classificados e ainda não aproveitados;  
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Art. 13 - A designação de monitor tem validade por um período de um (1) semestre, 

podendo esse período ser reduzido ou prorrogado, a pedido da Coordenação, 

aprovado pelo NAP e pela Direção Acadêmica. 

                        Parágrafo único: No ato da admissão, bem como no momento da 

prorrogação, o monitor assinará termo de compromisso. 

Art. 14 - O exercício da monitoria terá início logo após a admissão do monitor. 

Art. 15 - O exercício da monitoria não acarretará, em hipótese alguma, vínculo 

empregatício entre a Faculdade e o monitor. 

Art. 16 - Os monitores exercerão suas atividades em regime de 12 a 16 horas 

semanais de trabalho efetivo. 

Art. 17 - O monitor exercerá suas atividades sob a orientação do coordenador e do 

professor da disciplina. 

§ 1º - As prerrogativas e benefícios da função de monitor têm como base a data 

de sua efetivação na função, isto é, a assinatura do Termo de Compromisso do Aluno 

Monitor junto à Coordenação Curso. 

§ 2º - Cabe ao Núcleo de apoio Pedagógico assessorar e ao Coordenador de 

Curso acompanhar as atividades do monitor, através de relatórios periódicos 

elaborados por ele, sobre os quais se pronuncia o professor orientador.  

§ 3º - Mensalmente, o professor-orientador informa a frequência dos monitores 

à Coordenação de Curso, para efeito de desconto na mensalidade.  

§ 4º - O horário das atividades do monitor não pode prejudicar o horário das 

atividades das disciplinas em que estiver matriculado em cada semestre.  

 

CAPÍTULO IX 

DISPENSA 

 

Art. 18 - Será automaticamente dispensado o monitor que: 

I. não observar o disposto no presente regulamento; 

II. deixar de cumprir, satisfatoriamente, as tarefas a ele atribuídas, fato que deverá 

ser relatado pelo professor da disciplina e julgado pela Coordenação de curso e 

Núcleo de Apoio Pedagógico; 

III. trancar disciplinas que reduzam a menos de 12 h/ a serem cumpridos no 

período, sem a devida justificativa do coordenador da disciplina, 

IV. que não estiverem regularmente matriculados; 
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V. que estejam com pendências junto a Faculdade (Secretaria, Biblioteca, 

financeiro, etc.) e, ainda, aqueles cuja situação escolar encontra-se ―sub-judice‖, 

ou com matrícula condicional e/ou em caráter excepcional; 

VI. que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por não 

apresentar desempenho satisfatório; 

VII. que tenham sofrido punições disciplinares; 

VIII. que já tenham exercido as funções de monitor por mais de 1 (um) ano, mesmo 

que não consecutivos. 

Art. 19- A dispensa será solicitada ao Núcleo de Apoio Pedagógico, pela 

Coordenação, com base nos fatos relatados pelo professor da disciplina ou a pedido 

do monitor. 

CAPÍTULO X 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS MONITORES 

 

Dos Direitos 

Art. 20- - São direitos dos monitores: 

I - receber o desconto monitoria; 

II - ter horário destinado ao planejamento das atividades de monitoria, de comum 

acordo com o professor da disciplina; 

III - ter horário definido para o exercício das atividades de monitoria, sem prejuízo de 

suas demais atividades; 

IV - receber os treinamentos que se fizerem necessários ao desempenho de suas 

atividades; 

V - receber Certificado de Exercício de Monitoria. 

 

Do benefício Monitoria 

Art. 21- Ao monitor será concedido desconto pelo exercício da monitoria. 

§ 1º - O valor do desconto é equivalente a até 40% (quarenta por cento) de desconto 

sobre o valor líquido das parcelas das mensalidades durante o período que exercer a 

função de monitor; 

§ 2º - O desconto será proporcional às horas trabalhadas, no limite do disposto no 

inciso I do Art. 23-, condicionado à apresentação do Relatório de Frequência e de 

Atividades do Monitor. 

§ 3º - Serão pagos apenas os meses de efetiva atividade de monitoria. 
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§ 4º O desconto só será concedido se o estudante atestar que não possui nenhuma 

pendência junto a instituição de ensino. 

§ 5º As bolsas somente serão concedidas na parcela do mês subsequente à entrega 

do Termo de Compromisso do Estudante Monitor junto à Coordenação de Curso e 

assinado pela direção acadêmica. 

§ 6º Os descontos não se aplicam nas primeiras mensalidades dos cursos (janeiro e 

Julho).  

§ 7º As bolsas (descontos) concedidas são válidas somente para as mensalidades 

regulares do curso, portanto, não cobrem os valores referentes às adaptações, 

dependências, taxas de serviços etc. 

§ 8º Caso o estudante não efetue o pagamento da mensalidade até o dia 10 de cada 

mês, este perderá o desconto previsto neste ato, acrescidos multas e juros, conforme 

contratualmente previsto.  

 

Do Certificado de Exercício de Monitoria 

 Art.  22- A LS emitirá o Certificado de Exercício de Monitoria, entregue no final do 

período, ao monitor que a tenha exercido com julgamento favorável. 

                         Parágrafo único - O certificado, do qual constará(ão) o(s) nome(s), a(s) 

ementa(s) da(s) disciplina(s) e o(s) período(s) no(s) qual(is) o monitor desenvolveu 

suas atividades. 

 

Das Obrigações 

 Art. 23 - São obrigações do monitor: 

I - cumprir 12 a 16 horas semanais de atividade de monitoria, conforme horários 

preestabelecidos; 

II - exercer suas tarefas, conforme plano de trabalho elaborado com o professor da 

disciplina; 

III – manter endereço eletrônico, contato telefônico e residencial atualizado na 

secretaria da Coordenação; 

IV - prestar relatórios mensal e semestral de suas atividades, entregando-os nos 

prazos mencionados no Art. 24; 

V - entregar ao coordenador e ao professor, no início de cada período, o comprovante 

de matrícula e seu horário de aulas. 

Relatórios 
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Art. 24 - A atividade de monitoria será controlada, na Coordenação de Laboratórios, 

através do Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor e do Relatório 

Semestral de Atividades de Monitoria, elaborados pelos monitores. 

 Art. 25 -O Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor objetivará o controle da 

frequência ao trabalho, da execução de atividades, da concessão do desconto 

monitoria e da emissão de Certificado de Exercício de Monitoria. 

Art. 26 -Até o dia 20 cada mês (letivo) deverá ser entregue, pelo monitor, ao 

coordenador o Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor, e até o penúltimo 

dia do período de aulas, o Relatório Semestral de Atividades de Monitoria. 

Art. 27 - Os relatórios elaborados pelo monitor deverão ser apreciados pelo professor e 

aprovados pelo coordenador do curso a que se vincula (m) a(s) disciplina(s) 

monitorada(s). 

Art. 28 - O Relatório de Frequência e de Atividades do Monitor será entregue pelo 

coordenador de laboratório até o dia 20 de cada mês (letivo), devendo, posteriormente, 

ser encaminhado à Central de relacionamento, para efeito de desconto proporcional ao 

período trabalhado. 

Art. 29 - O Relatório Semestral de Atividades de Monitoria deverá ser encaminhado, 

pelo coordenador de laboratório, a secretaria de relacionamento e posteriormente 

deverá ser arquivado  no Núcleo de Apoio Pedagógico -  NAP  até o último dia útil de 

cada período letivo. 

Parágrafo único - O certificado, do qual constará(ão) o(s) nome(s), a(s) ementa(s) 

da(s) disciplina(s) e o(s) período(s) no(s) qual(is) o monitor desenvolveu suas 

atividades. 

Parágrafo único – O Relatório deverá constar o cronograma de atividades com datas e 

conteúdos ministrados. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 30 - São atribuições do monitor: 

 I -  constituir-se um elo entre professores e alunos, visando ao desenvolvimento da 

aprendizagem; 

II - auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de laboratórios, de biblioteca, de 

campo, de classe e outros; 
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III- - programar atividades de acompanhamento aos alunos, para atendê-los nas 

dificuldades apresentadas; 

IV - verificar o domínio do conteúdo da(s) disciplina(s) pelos alunos, fazendo revisões 

e preparando-os para as unidades seguintes; 

VI - elaborar, de comum acordo com o(s) professor(es), listas de exercícios, seleção 

de textos complementares e outras atividades para a(s) disciplina(s) envolvida(s), 

visando ao esclarecimento de dúvidas; 

VII - auxiliar o professor em tarefas didático-científicas, incluindo preparação de aulas, 

trabalhos escolares, listas de exercícios e outras atividades. 

VIII - Cumprir os horários preestabelecidos para os plantões de monitoria, de no 

mínimo, uma hora semanal nos seguintes horários: 

a) matutino: no final do período de aulas; 

b) vespertino: antes ou no final do período de aulas; 

c) noturno: antes do período de aulas. 

 

Art. 31 - São atribuições do professor 

 I - orientar o monitor em suas atividades, para o perfeito desempenho de suas tarefas; 

II - estimular o monitor a participar de atividades que propiciem seu aprimoramento na 

disciplina; 

III - avaliar o desempenho do monitor; 

IV – solicitar ao Coordenador , com base na avaliação de desempenho, a permanência 

ou a dispensa do monitor; 

 Art. 32 - São atribuições da Coordenação  

 I - solicitar a abertura de vagas, admissão, prorrogação de prazo e dispensa de 

monitor; 

 II - publicar o edital de processo seletivo   de monitoria, receber inscrições de 

candidatos, divulgar a ementa e  a bibliografia da disciplina da seleção, as datas, os 

horários e locais de realização, bem como publicar os resultados do processo seletivo  

; 

III - indicar a comissão examinadora, conforme o disposto no artigo 9º; 

V - analisar o Relatório Semestral de Atividades de Monitoria. 

 Art. 33 - São atribuições da Direção Acadêmica 

 I - fixar o número de vagas da monitoria, conforme o disposto no Art.4º; 
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Art. 34 -  A avaliação qualitativa do desempenho terá por objetivo aprimorar o monitor, 

aperfeiçoar a atividade de monitoria e subsidiar a decisão acerca de sua continuidade. 

§ 1º - O professor da disciplina fará as avaliações do monitor nos formulários 

Relatório de Frequência   e de Atividades do Monitor e Relatório Semestral de 

Atividades de Monitoria. 

§ 2º - Serão realizadas avaliações periódicas das atividades de monitoria, no 

âmbito da Coordenação, visando ao aperfeiçoamento de monitoria. 

§ 3º - As atividades do monitor obedecem a um plano elaborado pelo professor 

orientador, aprovado pela respectiva Coordenação com anuência do Núcleo de Apoio 

Pedagógico. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 35 - O modelo dos formulários de controle da atividade de monitoria, os textos do 

edital do processo seletivo   e do termo de compromisso, os avisos, bem como o 

Certificado de Exercício de Monitoria, são os constantes do anexo integrante deste 

regulamento. 

Art. 36 - A Faculdade LS oferece ao aluno a oportunidade de iniciar-se na função 

docente através do exercício de Monitoria. 

Art. 37 - Os beneficiados automaticamente aceitam ceder seus direitos de uso de 

imagem, depoimentos e voz para fins comerciais e institucionais, para a Faculdade LS, 

qualquer uma das Instituições ligadas a Faculdade LS. 

Art. 38 - Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Acadêmica, ouvindo, sempre 

que necessário, a Diretoria Geral. 

 Art. 39 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial Ato normativo nº. 01/2008 - Faculdade LS – 

FAC-LS. 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORIA DA LS 

 

  

1. INFORMATIVO 

 2. EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITOR 

 3. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 4. ATA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

 5. TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 

 6. PLANO DE ORIENTAÇÃO DO MONITOR 

 7. RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA E DE ATIVIDADES DO MONITOR 

 8. RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES DE MONITORIA 

 9. CERTIFICADO DE EXERCÍCIO DE MONITORIA 

10.  ATESTADO DE COMPARECIMENTO A MONITORIA 

  

Observação: 

1)        Os itens 2, 3 e 5 são modelos de texto. 

2)        Os itens 4, 6, 7, 8, 9 e 10 são modelos de formulário. 

3) o item 1 é informativo legal e dados do instrumento de avaliação do INEP. 
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INFORMATIVO:  

 

LEGISLAÇÃO SOBRE MONITORIA 
 

Lei nº. 9.394/1996 - Leis e Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 
Artigo 84: estabelece que os "discentes da educação superior poderão ser aproveitados 

em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de 

monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. 
 

Lei nº. 12.155/2009 - Arts 10 e 12 
Regulamenta os arts. 10 e 12 da Lei nº 12.155, de 23 de dezembro de 2009, que tratam 

da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão 

universitária. 
 

Decreto Federal nº. 7.234/2010   
Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. 
 

Decreto Federal nº. 7.416/2010  
Trata da concessão de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão 

universitária. 

 

Lei nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968. 
Art. 41. As universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do curso de 

graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade 

de desempenho em atividades técnico didáticas de determinada disciplina.  

      Parágrafo único. As funções de monitor deverão ser remuneradas e consideradas 

título para posterior ingresso em carreira de magistério superior. 

 

Decreto nº 85.862, de 31 de Março de 1981.  
Art. 1º.   Caberá às Instituições de Ensino Superior fixar as condições para o exercício 

das funções de monitor previstas no artigo 41 da lei nº 5.540, de 28 de novembro de 

1968.  
Parágrafo único. O exercício da monitoria não acarretará, em nenhuma hipótese, 

vínculo empregatício. 
 

Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.  
Capítulo I - art. 2º.§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica 

na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas 

ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. (PPC). 

 

 

MONITORIA NOS INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
 

No Instrumento de avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

outubro/2017, a monitoria.  
Glossário: 

Visa a proporcionar aos discentes participações ativa no âmbito de uma unidade 

curricular, sob orientação de um docente responsável, com objetivo de contribuir para a 

melhoria do ensino, promover cooperação acadêmica entre discentes e docentes e 

fomentar a iniciação à docência. 
A monitoria é citada no indicador apoio ao discente no Instrumento de Avaliação de 
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Cursos de Graduação Presencial e a Distância: autorização,  outubro/2017. Como item 

da avaliação  com conceito 5:  

A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, 

participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais, e ações 

inovadoras. 

Já no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância - 

Reconhecimento outubro/2017, como item da avaliação com conceito 5: 
O apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade 

metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento 

de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, participação em 

centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais e promove outras ações 

comprovadamente exitosas ou inovadoras. 

Referência: BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil - Ministério da 

Educação | MEC Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira | Inep Diretoria de Avaliação da Educação Superior | Daes Inep/MEC 

outubro/2017. Brasília- DF 

 
Referências internas – Faculdade LS  
Ato normativo nº. 01/2008 - Faculdade LS – FAC-LS (revogado) 
Programa de monitoria Faculdade de Enfermagem LS – Brasília - DF 

Avaliação de monitoria  

Termo de compromisso 
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SELEÇÃO DE MONITOR 
 

EDITAL Nº 
 

                         A Faculdade LS, através do presente edital, informa que se encontram abertas, na Central do aluno  
......................................................................, pelo prazo de 10 dias, a contar da publicação deste, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, as inscrições   seleção de ........ Monitor (es), , para atuar(em) na(s) 
disciplina(s).....................................................................................................................................................................
.................................................... pelo período de um semestre letivo, em conformidade com o Regulamento das  
Atividades de Monitoria da Faculdade  LS. 

 2. Poderão inscrever-se alunos do curso de graduação que tenham  cursado um mínimo de 10% da carga horária 
prevista para integralização do seu curso, no ato da assinatura do Termo de Compromisso, e obtido nota maior ou 
igual a 75 na disciplina objeto da Seleção. 

 3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o histórico escolar e preencher o requerimento de 
inscrição. 

 4. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, formada por professores e 
coordenadores, designada pelo Diretor Acadêmico. 

 5. O exame dos candidatos constará de provas escrita e/ou prática e oral e da avaliação do histórico escolar: 

          5.1. cada examinador atribuirá nota, de zero a 10, à prova escrita e/ou pratica, à prova oral e ao histórico 
escolar; 

          5.2. a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas de cada examinador; 

 6. A nota mínima para aprovação no concurso será de 75 pontos, para cada uma das três avaliações. 

 7. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Em caso de notas finais iguais, terá preferência 
àquele que apresentar maior carga horária cumprida; persistindo o empate, aquele que apresentar maior média 
no histórico (Soma das notas das disciplinas cursadas pelo total de disciplinas). 

 8. A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação. 

 9. O concurso terá validade por um semestre letivo. 

 10. Ao candidato admitido será concedida bolsa de monitoria, no valor de R$ (40% do valor liquido da 
mensalidade), atualizável de acordo com o § 1º do Art. 21 do regulamento citado. 

 11. No ato da inscrição, serão informados datas e horários de realização dos exames e divulgado(s)  o(s) 
programa(s), a(s) bibliografia(s) da(s) disciplina(s) e as instruções complementares e estará disponível o 
Regulamento das Atividades de Monitoria da LS. 

 Brasília, ......, de  .............................. de  .......... 

_____________________________ 
Coordenador de Curso /Diretor 

Assinatura e carimbo 
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REQUERIMENTO  DE  INSCRIÇÃO 

1. Requerimento:                                                                    Inscrição nº ____________ 
 O(a) aluno(a) _______________________________________, matrícula nº __________,cursando 
______________________________, CI ___________, CPF ______________, residente na 
________________________________________, telefone _____________, vem requerer sua 
inscrição para  Seleção de Monitor,  disciplina (s) 
__________________________________________, código (s) _________, do Curso  de 
_____________________________________________. 
 O aluno declara estar regularmente matriculado no curso citado e conhecer as normas do concurso, 
bem como as exigências para se candidatar à monitoria. 

Brasília, ____ de ______________ de ________ 
 

________________________ 
 

 

Assinatura do candidato 
 

2. Informação da Secretaria: 
O candidato obteve a nota ou o conceito ___, quando cursou a disciplina do concurso. 
Observações: 
__________________________________________________________________________________ 

 Brasília, ____ de ______________ de ________  
 
 

_____________________________ 
                                                                                                                        Secretário (a) 

 
 

 

Despacho final:                  
  Brasília,  , ____ de ___________ de _____ 

  (       )    Defiro                                  Indefiro                                                                                               
__________________________________ 

 
                                      Coordenador do Curso /Diretor Acadêmico 

                                                               Assinatura e carimbo 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 

 A Faculdade LS e o aluno 

____________________________________________________________________________________

___ 

, CI ____________________, CPF ________________, residente  na 

________________________________________________, Tel.: _______________________,Matrícula 

n.º ____________,  curso _________________________________,  daqui  por diante denominado 

monitor, selecionado para exercer atividades de  monitoria, no ____ semestre letivo de ______, da 

disciplina ____________________________________________________________, código _________, 

sob a coordenação do professor _____________________________, do Curso 

_____________________________________, em  conformidade  com  o  Regulamento  das  Atividades  

de  Monitoria   da   LS,  assumem  os seguintes compromissos: 

Cláusula 1ª - Obriga-se o monitor a: I) exercer as atividades de monitoria relativas à disciplina e ao 
período letivo supra mencionados; II) auxiliar as atividades docentes do professor da(s) disciplina(s) 
citada(s), em regime de 12 a 16  horas semanais de trabalho efetivo; III) não acumular, à bolsa de 
monitoria com outras bolsas acadêmicas da LS, até mesmo estágio remunerado, IV) prestar relatórios, 
mensal e semestral, de suas atividades;  

Cláusula 2ª - A LS se compromete a:  conceder bolsa de monitoria, no valor de R$ (40% do valor liquido da 

mensalidade), atualizável de acordo com o § 1º do Art. 21 do regulamento citado, durante o período que 
exercer a função de monitor conforme o disposto no § 1º do Art. 21 do Regulamento citado; II) emitir 
certificado de exercício de monitoria, no final do período, caso o monitor tenha julgamento favorável. 

Cláusula 3ª - O presente termo de compromisso não caracteriza relação de emprego entre as partes, 
podendo, a qualquer tempo, ser denunciado unilateralmente, por descumprimento do Regulamento 
citado ou a pedido do monitor. 

Cláusula 4ª - Havendo prorrogação do período de monitoria, observado o disposto nos artigos 13, 
Regulamento citado, far-se-ão as devidas anotações no verso deste compromisso. 

 Brasília, _____ de __________________ de ____ 

Testemunhas: 

 1)_______________________                                                                                
__________________________ 

                                                                                                                                       Compromissado 
2)_____________________                                                                          
_______________________________ 

Coordenador de Curso/Diretor Acadêmico 
                                                                                                                  Assinatura e carimbo 
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Código da disciplina Nome da disciplina 
 

Mês Ano 

Nome do Monitor 

Matricula Cédula identidade  

 

CPF nº  

Professor- Coordenador: 

 

 

Dia Hora Descrição das atividades Assinatura do 
Coordenador do 

laboratório 
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  Total de horas no mês ( mínimo de 36 horas)   

 

____/_____/______                                                             ------------------------------------------

--- 
                                                                                Assinatura do monitor 

 

 

 --------------------------------------------- 
Professor-Coordenador da disciplina 

Aprovado 
--------------------------------------------- 

Coordenador do Curso/Diretor Acadêmico 

 

Este relatório devera ser encaminhado á Central do aluno no dia 20 de cada mês ( letivo) 

 

 

Código da disciplina Nome da disciplina SEMESTRE Ano 
Nome do Monitor 

 

 

1. RELATÓRIO DO MONITOR 

1.1 HORARIO DE TRABALHO: 
 

 

 

1.2 PROFESSOR COORDENADOR: 
 

 

 

1.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 
ENCAMINHAR AO 

PROFESSOR 
 COORDENADOR 
 ATE O PENULTIMO DIA DO 
 PERIODO DE AULAS 

 

____/_____/______                         ---------------------------------------                                                                                

Assinatura do monitor 

2. RESERVADO AO PROFESSOR COORDENADOR DA DISCIPLINA 
2.1. AVALIAÇAÕ DA MONITORIA: 
 

 

2.2. AVALIAÇAÕ DO MONITOR: 
 

 

 

 

2;3. HÁ INTERESSE EM CONTAR COM A AJUDA DESTE MONITOR POR MAIS UM PERIODO? 
 

 

(     )SIM   (    ) NÃO                                                             
       HÁ INTERESSE EM CONTRATAR OUTRO MONITOR 

 

(     )SIM   (    ) NÃO                                   
 

ENCAMINHAR A COORDENAÇÃO  
DE CURSO ATE O ULTIMO DIA 
 DE CADA PERÍODO LETIVO. 

 

____/_____/______                              ---------------------------------------                                                                                

Assinatura do prof.- Coord. da disciplina 
ESTE RELATÓRIO DEVERA SER Aprovado 
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ENCAMINHADO Á CENTRAL DO 

ALUNO NO DIA 20 DE CADA MÊS ( 

LETIVO) 

--------------------------------------------- 
Coordenador do Curso/Diretor Acadêmico 

 
 

 

 

 

ATA 
SELEÇÃO DE MONITORES 

 

 

 

               Aos       dias do mês de       do ano de dois mil e      , às       horas, reuniu-se a Comissão Examinadora 

designada pelo Coordenador de curso/Diretora Acadêmica da Faculdade LS      , composta dos professores      ,       

e      , para o fim especial de realizar o exame de candidatos e seleção de    (     ) monitor(es), para atuar(em) na(s) 

disciplina(s)      , do      , conforme o  Edital n.º      , de       de       de      . 

A relação dos classificados segue abaixo: 

Inscrição 
Nº 

Nome do candidato Examinador Nota das provas Nota 

final 
Classifi

cação 
  Escrita Oral/Pratica Históri

co 
  

1    
2    
3    
Média    

  1      
2    
3    
Média    

 

 

 

Código da disciplina Nome da disciplina SEMESTRE Ano 
 

Nome do Monitor 
 

 

1.OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS 
 

 

 

2.DEFINIÇÕES DE ATRIBUIÇÕES  
 
 
 
 
 
3.ATIVIDADES DESTINADAS AO TREINAMENTO DO MONITOR 
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4.CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
5. METODOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS  
 
 
 
 
 
 
6. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
Qualidade das tarefas ___________________________________________________________________________                                                                 
Assiduidade e pontualidade______________________________________________________________________ 
Relacionamento interpessoal_____________________________________________________________________  
Interesse e iniciativa___________________________________________________________________________   
Cooperação Responsabilidade____________________________________________________________________ 
 

 

____/_____/______ 
 

Assinatura do prof.-Coord. da disciplina                                                            Assinatura do monitor 
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SELEÇÃO DE MONITOR VOLUNTARIO 
EDITAL Nº 

 
                         A Faculdade LS, através do presente edital, informa que se encontram abertas, na Central do aluno  

......................................................................, pelo prazo de 10 dias, a contar da publicação deste, das 8h às 12h e 

das 14h às 18h, as inscrições   seleção de ........ Monitor (es), , para atuar(em) na(s) 

disciplina(s).....................................................................................................................................................................

.................................................... pelo período de um semestre letivo, em conformidade com o Regulamento das  

Atividades de Monitoria da Faculdade  LS. 

 2. Poderão inscrever-se alunos do curso de graduação que tenham  cursado um mínimo de 10% da carga horária 

prevista para integralização do seu curso, no ato da assinatura do Termo de Compromisso, e obtido nota maior ou 

igual a 75 na disciplina objeto da Seleção. 

 3. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o histórico escolar e preencher o requerimento de 

inscrição. 

 4. A seleção dos candidatos será realizada por uma comissão examinadora, formada por professores e 

coordenadores, designada pelo Diretor Acadêmico. 

 5. O exame dos candidatos constará de provas escrita e/ou prática e oral e da avaliação do histórico escolar: 

          5.1. cada examinador atribuirá nota, de zero a 10, à prova escrita e/ou pratica, à prova oral e ao histórico 

escolar; 

          5.2. a nota final de cada avaliação será a média aritmética das notas de cada examinador; 

 6. A nota mínima para aprovação no concurso será de 75 pontos, para cada uma das três avaliações. 

 7. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. Em caso de notas finais iguais, terá preferência 

àquele que apresentar maior carga horária cumprida; persistindo o empate, aquele que apresentar maior média 

no histórico (Soma das notas das disciplinas cursadas pelo total de disciplinas). 

 8. A divulgação dos resultados far-se-á após a realização da última avaliação. 

 9. O concurso terá validade por um semestre letivo. 

10. No ato da inscrição, serão informados datas e horários de realização dos exames e divulgado(s)  o(s) 

programa(s), a(s) bibliografia(s) da(s) disciplina(s) e as instruções complementares e estará disponível o 

Regulamento das Atividades de Monitoria da LS. 

 Brasília, ......, de  .............................. de  .......... 

_____________________________ 
Coordenador de Curso /Diretor 

Assinatura e carimbo 
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TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA 

 A Faculdade LS e o aluno 

____________________________________________________________________________________

___ 

, CI ____________________, CPF ________________, residente  na 

________________________________________________, Tel.: _______________________,Matrícula 

n.º ____________,  curso _________________________________,  daqui  por diante denominado 

monitor, selecionado para exercer atividades de  monitoria, no ____ semestre letivo de ______, da 

disciplina ____________________________________________________________, código _________, 

sob a coordenação do professor _____________________________, do Curso 

_____________________________________, em  conformidade  com  o  Regulamento  das  Atividades  

de  Monitoria   da   LS,  assumem  os seguintes compromissos: 

 Cláusula 1ª - Obriga-se o monitor voluntário  a:  

I) exercer as atividades de monitoria relativas à disciplina e ao período letivo supramencionados; 

II) auxiliar as atividades docentes do professor da(s) disciplina(s) citada(s), em regime de 12 a 16 horas 

semanais de trabalho efetivo; 

 III) prestar relatórios, mensal e semestral, de suas atividades;  

Cláusula 2ª - A LS se compromete a:  emitir certificado de exercício de monitoria, no final do período, 

caso o monitor tenha julgamento favorável. 

Cláusula 3ª - O presente termo de compromisso não caracteriza relação de emprego entre as partes, 

podendo, a qualquer tempo, ser denunciado unilateralmente, por descumprimento do Regulamento 

citado ou a pedido do monitor. 

Cláusula 4ª - Havendo prorrogação do período de monitoria, observado o disposto nos artigos 13, 

Regulamento citado, far-se-ão as devidas anotações no verso deste compromisso. 

 Brasília, _____ de __________________ de ____ 

Testemunhas: 

 1)_______________________                                                                               
__________________________Compromissado 
2)_____________________                                                                          
_______________________________ 

Coordenador de Curso/Diretor Acadêmico 
                                                                                                                  Assinatura e carimbo 
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ATESTADO 

 

Atestamos, para os devidos fins, que, 

____________________________________________, aluno do Curso 

de___________________ desta Faculdade, lecionou como monitor a Disciplina 

____________________________________________, no período de 20 de março de 

2018 a 30 de novembro de 2018.  Nesta atividade, demonstrou competência, 

responsabilidade com a identificação e manipulação de materiais, procedimentos 

técnicos, reconhecimento de materiais, biossegurança e grande interesse para com as 

questões que envolvem o ensino da Anatomia em especial da Docência do Ensino 

Superior. 
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ANEXO H - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

RESOLUÇÃO Nº 03/2016 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

                    

 

 

 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade LS, que passa fazer parte 

integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                    Brasília, 06 de março de 2016. 

  

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 03/2016 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

TÍTULO I – DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das 

horas destinadas às Atividades Complementares dos Cursos da Faculdade LS 

conforme exigências legais e diretrizes curriculares para os referidos Cursos. 

Art. 2º As Atividades Complementares  constituem-se em um dos componentes 

curriculares dos cursos superiores , oferecidos pela Faculdade LS , e possuem carga 

horária com subdivisões fixadas pelo currículo pleno de cada curso a saber: 

Parágrafo Único – Consideram-se Atividades Complementares aquelas realizadas 

pelo estudante por meio de estudos e práticas independentes de sua grade curricular, 

mas pertinentes ao aprofundamento de sua formação acadêmica e relacionadas com o 

ensino, iniciação científica, extensão e atividades culturais, artísticas, sociais e de 

gestão. 

 

TÍTULO II - DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E MODALIDADES 

 

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: 

I- estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

interdisciplinares;  

II- promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.  

III – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação 

profissional e social, ampliando os horizontes do conhecimento do estudante para 

além da sala de aula;  
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IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do 

estudante em atividades de ensino, iniciação científica e extensão;  

V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais 

nos mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição de Ensino 

Superior. 

Parágrafo Único –As Atividades Complementares tem o objetivo geral de flexibilizar o 

currículo, ampliar conhecimento, possibilitar a discussão interdisciplinar e o 

aprofundamento temático e técnico instrumental relevante à área em questão, 

constituindo componentes curriculares que enriquece e implementa o perfil próprio do 

formando, estimulando a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e 

de interdisciplinaridade. 

 

Artigo 4º -As Atividades Complementares de Graduação obedecem aos seguintes 

princípios e diretrizes, conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002:  

I- flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias 

acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de 

interação com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e 

da cultura, desde o início do curso;  

II- estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do 

estudante e à criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada 

atualização profissional;  

III- promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação 

de reciprocidade.  

Artigo 5º -As Atividades Complementares poderão ser cumpridas pelo estudante a 

partir de seu ingresso no curso, inclusive durante os períodos de férias, observada à 

carga horária mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu curso de 

graduação. 
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Artigo 6º - As Atividades Complementares que serão aproveitadas para fins de 

cumprimento dessa exigência curricular compreendem a realização de atividades 

vinculadas às seguintes modalidades de:  

a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do professor 

responsável e realização de estágios extracurriculares não obrigatórios.  

b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e em 

eventos técnico-científicos. 

c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em 

desenvolvimento na instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a 

responsabilidade de um professor pesquisador, que tenha o projeto aprovado pelo 

órgão competente da Faculdade. 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em eventos 

culturais relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho social, realização de 

cursos de língua estrangeira, participação em bancas (assistência a bancas: 

graduação e pós-graduação), visitas técnicas / saídas de campo.  

§ 1º - As Atividades Complementares que serão aproveitadas para fins de 

cumprimento dessa exigência curricular compreendem a realização, obrigatória, de no 

mínimo 02 (duas) atividade na modalidade de extensão e 01 (uma) vinculada à 

modalidade de atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão. 

Parágrafo Único – Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas 

atividades estão estabelecidos no Apêndice I desta Resolução.  

 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 7º - A organização, supervisão, acompanhamento e convalidação dessas 

atividades ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores de Curso. 
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Artigo 8º - Quanto às Atividades Complementares, competem aos Coordenadores de 

Curso as seguintes atribuições:  

a) observar as normas estabelecidas nesta Resolução;  

b) informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem Atividades 

Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular;  

c) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

d) analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo 

estudante; 

e) avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de 

acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a 

documentação apresentada; 

f) orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

g) fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos 

documentos comprobatórios;  

h) remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram 

desenvolvidas em seu curso;  

i) cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais sobre 

as Atividades Complementares e competentes registros; 

j) opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas 

medidas que propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades.  

 

Artigo 9º - Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a 

realização dessas atividades e que se encontram disponibilizadas no sítio desta 

Instituição de Ensino Superior.  

§ 1º - Os estudantes deverão cumprir as cargas horárias de Atividades 

Complementares previstas nos Projetos Pedagógicos dos respectivos cursos. 
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§ 2º - Ao desenvolverem as atividades que lhes forem propostas, os estudantes 

deverão arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

Colação de Grau, devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver 

regularmente matriculado no curso, excetuando-se eventuais períodos de 

Trancamento de Matrícula.  

 

Artigo 10º – Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de 

acordo com sua oportunidade e compatibilidade de horários com as disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização 

dessas atividades.  

§ 1º - Caberá ao estudante solicitar, semestralmente, a convalidação das atividades 

que tenha desenvolvido por meio do preenchimento de formulário próprio, 

disponibilizado no sítio desta IES e por sistema de protocolo eletrônico junto à 

Secretaria Acadêmica, anexando cópia dos documentos comprobatórios dessas 

atividades, a fim de que seja analisada a carga horária concedida.  

§ 2º - O estudante deverá acompanhar o processamento da convalidação dessas 

atividades, a fim de garantir o cumprimento desta exigência acadêmica.  

 

Artigo 11 – Em atenção ao que preconiza o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 

2005, a Faculdade LS oferece à coletividade acadêmica a disciplina Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), de caráter optativo para os estudantes de cursos da área de 

Gestão e Negócios e obrigatória, por decisão colegiada, para os cursos da área de 

Saúde e, por força de lei e colegiada, obrigatória para os de Licenciatura.  

§ 1º - Os estudantes dos cursos de Licenciatura e dos cursos da área de saúde 

ofertados pela Faculdade LS deverão lograr, obrigatoriamente, aprovação nessa 

disciplina, que se constitui como componente curricular do respectivo curso.  
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§ 2º - Para os estudantes dos demais cursos de graduação, essa disciplina, prevista 

nos respectivos Projetos Pedagógicos, é de caráter optativo, podendo ser considerada 

como parte das Atividades Complementares, caso logrem aprovação na mesma.  

 

Artigo 12 – As Atividades Complementares não poderão ser aproveitadas para a 

concessão de dispensa, ou equivalência de disciplinas, que sejam componentes dos 

currículos de cursos de graduação. 

 

Artigo 13 – Os estudantes que ingressarem nesta IES por transferência estarão, 

também, sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Complementares 

prevista no Projeto Pedagógico do curso de destino, podendo, contudo, solicitar aos 

respectivos Coordenadores de Curso o somatório da carga horária atribuída pela 

instituição de origem.  

§ 1º - Poderão ser transformadas em Atividades Complementares as disciplinas 

cursadas na instituição de origem, mas que deixaram de ser utilizadas no Processo de 

Aproveitamento de Estudo, desde que se enquadrem nas modalidades estabelecidas 

nesta Resolução.  

§ 2º - Poderão ser consideradas como Atividades Complementares as disciplinas 

oferecidas por esta IES, a título de extensão cultural e em horários alternativos, desde 

que não constem das grades curriculares dos cursos.  

 

Artigo 14 – Ao expedir autorização para o estudante realizar determinadas Atividades 

Complementares, o Coordenador de Curso deverá levar em consideração o 

conhecimento que o mesmo possui acerca dos conteúdos programáticos de disciplinas 

que sejam compatíveis com as atividades que pretende desenvolver.  

 

Artigo 15 – Os estudantes concluintes de cursos de graduação, que não tenham 

comprovado a carga horária das respectivas Atividades Complementares, deverão 
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procurar seus Coordenadores, com antecedência de 90 (noventa) dias antes do 

encerramento do semestre letivo, a fim de tratar desse requisito curricular.  

Parágrafo Único - O estudante concluinte de curso, que não tenha completado a 

carga horária destinada às Atividades Complementares, deverá matricular-se no 

semestre subsequente, a fim de cumprir essa exigência curricular. 

 

 TÍTULO IV –DAS EXIGÊNCIAS, AVALIAÇÃO E REGISTROS ACADÊMICOS 

 

Artigo 16 – Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam 

estabelecidas as seguintes exigências: 

a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de 

presença e apresentação de relatório sintético; 

b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-Graduação 

da Faculdade LS: aprovação na Disciplina com média compatível a média 

praticada na instituição; 

c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras 

assistidas: certificado de presença; 

d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese 

de Doutorado assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório; 

e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e 

cópia do contrato; 

h) Atividades de extensão: certificado de realização; 

i) Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

j) Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação e 

cópia de trabalho apresentado; 

l) Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

m) Cursos extraordinários: certificado de participação; 

n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do estudante; 
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o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 

q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo 

professor responsável; 

r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, 

representante de turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração de 

participação emitida pela coordenação. 

 

Artigo 17- Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos 

estudantes fora do recinto acadêmico deverão ser registrados, via sistema eletrônico 

da IES, para que possam ser analisados pelos Coordenadores de Curso, no final de 

cada semestre em que forem realizadas. 

§ 1º - A sequência para o registro das atividades é a seguinte:  

a) Registro da solicitação quanto as Atividades Complementares, com entrega dos 

documentos comprobatórios, junto à Secretaria Acadêmica;  

b) Avaliação das atividades pela Coordenação de Curso;  

c) Aprovação (ou não) das atividades pela Coordenação de Curso;  

d) Atividades aprovadas deverão ser encaminhadas na forma de documento para 

a Secretaria Acadêmica, visando o registro no histórico do estudante;  

e) Atividades rejeitadas deverão ser encaminhadas na forma de documento para a 

Secretaria Acadêmica e indicadas pela Coordenação de Curso ao estudante 

(incluindo motivo da rejeição).  

Parágrafo Único - Todo o processo de avaliação poderá ser acompanhamento pelo 

Portal do Estudante. 

Artigo 18- A carga horária atribuída pelo Coordenador do curso a cada uma das 

atividades obedecerá a uma escala variável até o limite daquela solicitada para a 

atividade analisada, atendendo a critérios de desempenho e qualidade, conforme 

apêndice desta Resolução. 

 

Artigo 19 -A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser 

aproveitada como parte integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo 

do curso.  
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TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 20 – É facultado aos Colegiados de Curso solucionar eventuais dúvidas 

referentes à interpretação desta Resolução, suprindo-lhe eventuais lacunas, bem 

como enviar ao Colegiado de Coordenação e ao NAPLS propostas de alterações que 

julgarem convenientes e necessárias.  

 

Artigo 21 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino, após haverem 

recebido os pareceres exarados pelos respectivos Coordenadores de Curso.  

Artigo 22 – Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DO COMPONENTE CURRICULAR 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES FACULDADE LS. 

 

 
TIPO DE 

ATIVIDADE 

 
DESCRIÇÃO 

CH 
MÁXIMA 

POR 
ATIVIDADE 

 
TIPO DE 

COMPROVANTE 

 

 

ENSINO 

 

Prática de monitoria 

60h por 
semestre, 

não 
excedendo 

dois 
semestres. 

Relatório do Professor 
Supervisor 

Realização de estágios 
extracurriculares na área do 
curso de formação 

40h Atestado de realização 
do estágio e cópia do 
contrato  

 

 

 

 

 

 

EXTENSÃO 

Participação em cursos de 
extensão, cursos extraordinário 
atendendo aos critérios 
estabelecidos pelo Núcleo de 
Extensão da Faculdade LS. 

 
40h 

Certificado de 
realização/participaçã
o 

Participação como ouvinte em 
eventos técnico-científicos: 
congressos, seminários, 
jornadas de curso, simpósio, 
semana acadêmica, 
conferências e outros, em 
âmbito local, regional, nacional 
ou internacional. 

 
10h 

Certificado de 
presença  

Participação como apresentador 
ou membro da comissão 
organizadora de eventos 
técnico-científicos: congressos, 
seminários, jornadas de curso, 
simpósio, semana acadêmica, 
conferências e outros, em 
âmbito local, regional, nacional 
ou internacional. 

20h Certificado de 
apresentação 

Disciplinas cursadas fora dos 
cursos regulares de Graduação 
e Pós-Graduação da Faculdade 
LS. 

50% da CH 
da disciplina 

Histórico escolar 
(comprovando a 
aprovação) assinado e 
carimbado 

Exposições técnico-científicas 5h  Certificado de 
participação. 

 

 

PESQUISA 

Participação em projetos de 
iniciação científica e de pesquisa 
institucional 

40h Relatório do Professor 
Orientador 

Artigos publicados em revistas 20h Cópia do artigo 
publicado. 

Apresentação de trabalhos em 10h Certificado de 
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eventos científicos participação e cópia 
de trabalho 
apresentado 

Participação em concursos de 
monografias 

20h Monografia elaborada 

 

 

 

 

ATIVIDADES 
CULTURAIS, 
ARTÍSTICAS, 
SOCIAIS E DE 

GESTÃO 

Participação como representante 

estudantil no Colegiado de 

Curso, CPA, representante de 

turma e nos Colegiados 

Superiores desta IES;  

10h por 
semestre, 

não 
excedendo 
40h total 

Declaração de 
participação emitida 
pela coordenação 

Participação em eventos 
culturais relevantes, na área do 
curso, ou em atividades de 
cunho social  

10h Atestado de presença 
e apresentação de 
relatório sintético 

 

Visitas técnicas / saídas de 

campo.  

 
5h 

Atestado de 
participação emitido 
pelo professor 
responsável 

Participação como ouvinte em 
defesas de Trabalho de 
Conclusão de Curso, 
dissertação de Mestrado e tese 
de Doutorado 

 
2 a 4h 

Atestado de presença 
e apresentação de 
relatório 

Participação em projetos sociais 
(responsabilidade social e 
integradores) 

4h a 10h Declaração do 
responsável pelo 
projeto 

Cursos de Língua Estrangeira 
Moderna 

30h Boletim com 
aprovação do 
estudante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
242 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

ANEXO I - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

RESOLUÇÃO Nº 05/2016 

                    

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

ACADÊMICO 

 

 

O Diretor Geral Faculdade LS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

representando o Conselho Superior e em cumprimento à deliberação da  reunião. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o processo de Avaliação de Aprendizagem, dos Cursos da Faculdade LS, 

conforme Anexo Nº I deste instrumento regulamentar. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições contrárias. 

 

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2016. 

 

  

 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 05/2016 

REGULAMENTO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO  

 

 

Art 1º Em conformidade com o Regimento Interno da Faculdade LS,  fica estabelecido  que 

numa disciplina de duração semestral os elementos de avaliação serão definidos entre 

02(dois) e 04(quatro), podendo variar de O (zero) a 10 (dez), conforme carga horária da 

disciplina, a saber: disciplinas com carga horária entre 40 e 60 horas, 02 (duas) 

avaliações; disciplinas com carga horária entre 80 e 120 horas, 03 (três) avaliações; 

disciplinas com carga horária superior a 120 horas, 04 (quatro) avaliações.  

 

Art 2º A média do aluno será obtida pela média aritmética simples das avaliações, 

computando-se o resultado da seguinte forma, desde que atendido o requisito mínimo de 

frequência: 

a) Se o discente obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos estará 

aprovado na disciplina; 

 

Art. 3º A operacionalização da avaliação deverá seguir os seguintes critérios: 

§ 1º É exigido, no mínimo, uma avaliação escrita, elaborada de forma contextualizada e 

problematizadora, contendo questões objetivas e 20% das questões sendo de caráter 

subjetivas. 

§ 2º As provas deverão ser realizadas: individual, presencial e sem consulta. 

 

Art. 4º As avaliações são denominadas: A1, A2, A3 e A4 

 

Art. 5º Os critérios de avaliação utilizados no processo avaliativo precisam ficar claros 

no plano de Ensino e Aprendizagem, sendo necessária sua apresentação e discussão 

com os alunos; 

 

Art. 6º A avaliação do aproveitamento escolar far-se-á por meio do acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, nos testes, nos 

exercícios escolares e na participação em atividades complementares de ensino, 

incluindo: Iniciação Científica, extensão, seminários, simpósios, congressos, monitoria 

e demais atividades de cunho pedagógico. 

§ 1°. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares e determinar 

trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. 
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§ 2°. Os exercícios escolares visam à avaliação progressiva do aproveitamento do 

aluno e constam de trabalhos escritos, seminários, provas e outras formas de 

verificação, previstas no plano de Ensino e Aprendizagem da disciplina. 

 

Art. 7º A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos 

matriculados,  é obrigatória. 

§ 1º. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) nas aulas e demais atividades programadas. 

§ 2º. A verificação, o registro e o controle da frequência são de responsabilidade do 

professor. 

§ 3º. Não haverá abono de faltas, sendo adotado o regime de exercícios domiciliares, 

nos casos previstos em legislação. 

 

Art. 8º Os resultados de avaliações e as notas finais divulgados através de instrumentos 

próprios serão expressos em notas na escala de zero a dez, sendo considerado 

aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, nas avaliações periódicas, média final 6,0 

(seis vírgula zero). 

§ 1º. Ao final de cada período letivo, será atribuída ao aluno, em cada disciplina 

regularmente cursada, uma média final para registro em seu Histórico Escolar. 

§ 2º. Ao aluno que deixar de realizar qualquer prova, pode ser concedida segunda 

oportunidade desde que requerida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, arcando com 

o ônus financeiro decorrente, exceto nos casos previstos em lei.  

§ 3º. O aluno que deixar de se submeter à avaliação fica sem nota até a realização da 

Segunda Chamada, previamente estabelecida em Calendário Escolar. Para as demais 

avaliações (provas práticas e trabalhos) que não forem realizadas pelo aluno é 

atribuída a nota O (zero). 

§ 4º. É de direito do aluno a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer a 

correção e revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou em 

horário acordado entre professor e aluno. 

§ 5º. É de direito do aluno o recurso de provas, devendo este ser solicitado na 

Secretaria Acadêmica com as devidas argumentações. 

§ 6º. Cópia de trabalhos (plágio), seja de colegas, Internet, ou qualquer outra fonte 

apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota O (zero). 

Art. 9º Será considerado aprovado na disciplina, sem necessidade da avaliação final, o 

aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga 
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horária da disciplina e tiver alcançado média nas avaliações periódicas, igual ou 

superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

Parágrafo único. Os critérios para atribuição das notas das avaliações periódicas e a 

ponderação a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos colegiados do 

curso, observadas as normas fixadas pela Direção Acadêmica . 

 

Art. 10 Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo frequência igual ou superior 

a 75% (setenta e cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações periódicas, 

média igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) na disciplina cursada.  

 

Art. 11 A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da 

capacidade de domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o semestre 

letivo. 

§ 1º. Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que 

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da média 

aritmética entre a média do semestre e a nota da avaliação final.  

§ 2º. A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a 

publicação da média das avaliações periódicas. 

§ 3º. Será reprovado em qualquer disciplina em que estiver matriculado o aluno que:  

I - não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga 

horária da disciplina, independentemente do resultado do desempenho escolar;  

II - ao final do período letivo e após a realização da avaliação final obtiver média final 

inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

 

Art. 12  O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas 

exigidas, repetirá a disciplina, observando-se os pré-requisitos da sua matriz curricular. 

Brasília, 15 de fevereiro de 2016 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 

. 
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ANEXO J – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – 

APS 

RESOLUÇÃO Nº 03/2018 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – APS 

                    
 
 

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento o regulamento do Núcleo de Extensão Faculdade LS, 

considerando: 

 

a) A  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 575, de 

04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, 

e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007  as  Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), foram  regulamentadas e normatizadas 

b) a necessidade de se regulamentar e homogeneizar os procedimentos 

 a serem adotados para o desenvolvimento e assentamentos acadêmicos das 

APS,  

c) as necessidades apontadas pelo Colegiado de Coordenação de 

Cursos e pelo Comisso Permanente de Avaliação - CPA de homologar regras 

para o cumprimento das atividades Praticas Supervisadas.; 

d) o que dispõem os Projetos Desenvolvimento Institucional – PDI da 

 Faculdade LS. 

                      

   Publique-se e cumpra-se. 

 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 03/2018 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS DA 

FACULDADE LS 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

Art. 1º. O presente Regulamento estabelece as Atividades Práticas Supervisionadas 

da FACULDADE LS, obedecendo ao disposto na Lei no  9.394, de 20 de dezembro de 

1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 

261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 

2007. 

Capítulo II 

DAS FINALIDADES 

Art. 2º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se 

vinculam. 

 

Art. 3º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 

pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais. 

§1º – São consideradas atividades presenciais as atividades realizadas com a 

presença de docentes e discentes. 

§2º – As APS devem ser previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e devem 

estar incorporadas à carga horária das disciplinas dos cursos. 

§3º – As APS comporão a carga horária das disciplinas acompanhado das atividades 

teóricas presenciais, as atividades práticas presenciais e as atividades à distância, 

quando houver. 

§4º – As APS não são acrescidas na carga horária do docente e não são realizadas 

nos horários das atividades presenciais, visto que são atividades acadêmicas 
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desenvolvidas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades presenciais. 

§5º – As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não 

ministradas pelos docentes. 

Art. 4º. Para efeitos desse Regulamento, podem ser consideradas Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS): atividades de campo, visitas técnicas e viagens de estudos, 

atividades em biblioteca, atividades em laboratório, desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e científicos. Estudos de 

casos, estudos dirigidos presenciais e não presenciai, experimentos, oficinas, 

pesquisas, práticas de ensino seminários, trabalhos individuais e em grupo, Trabalhos 

individuais e em grupo, Grupos de estudos, Works shop,  Projeto de 

Transversalização, e atividades específicas dos cursos de licenciatura, dentre outras. 

§1º – As APS devem ser detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas e aprovadas 

pela Coordenação de Curso, cabendo a esse o acompanhamento dessas atividades.  

§2º – O docente da disciplina e a Coordenação de Curso proporcionarão acesso dos 

discentes aos ambientes da instituição, quando as APS devam ser desenvolvidas 

obrigatoriamente nestes ambientes. 

§3º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão 

e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como Atividades 

Complementares. 

§4º – As APS devem ser registradas no Diário de Classe, conforme procedimentos 

apresentados em instrução normativa específica. 

Art. 5º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) devem limitar-se ao percentual 

de 20% da carga horária da disciplina, exceto no caso de disciplinas em que a 

necessidade prática justifique percentual maior. 

 

Capítulo III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

Art. 6º. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 
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Art. 7º. No início de cada período letivo, a Coordenação do Curso acompanhado do  

Colegiado discutirá  as APS que serão desenvolvidas ao longo do semestre e as datas 

de realização das avaliações. 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º. Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto 

com a Direção da IES ao qual se subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas. 

Art. 9º. O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação pelos órgãos 

colegiados superiores da Instituição. 

 

Brasília, 20 de Fevereiro de 2018.  

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO K – REGULAMENTO DO COLEGIADO 

 
RESOLUÇÃO Nº 01/2014 

 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

                    

                        O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão 

máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

Aprovar o Regulamento do Regulamento de Colegiado De Curso 

- O disposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Faculdade LS. 

Publique-se e cumpra-se. 

  

 

 

                                                                                      Brasília, 20 de novembro 2014 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 01/2014 

REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Dispõe sobre o regulamento de colegiado  

de curso da Faculdade LS 

 

A Direção Geral, no uso de suas atribuições, resolve: aprovar o Regulamento do 

funcionamento dos Colegiados de curso conforme disposto no Regimento Interno da 

Faculdade LS. 

 

CAPÍTULO I: DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DA COMPOSIÇÃO DO 

COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 1º. É um órgão consultivo em matéria administrativa e disciplinar e deliberativo em 

matéria didático-científica. 

 

Art. 2º. Tem por finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico do 

Curso; discutir temas ligados ao curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas do 

curso. 

 

Art. 3º. É composto por: 

I - o Coordenador do Curso, que o preside; 

II - cinco representantes do corpo docente do curso, sendo três escolhidos pelo Diretor 

e dois pelos seus pares, indicados em lista tríplice, com mandato de um ano, podendo 

haver recondução; 

III - um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório, ou Centro Acadêmico 

do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução.  

 

CAPÍTULO II: DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I - DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 4º. Compete ao Colegiado de Curso: 
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I - deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, atendidas as diretrizes curriculares 

nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP; 

II - deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas, ou unidades 

curriculares; 

III - emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica, e de extensão que lhe forem 
apresentados, para decisão final do CONSUP; 

IV - pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação 

de estudos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

V - opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu 

pessoal docente; 

VI - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

VII - promover a avaliação periódica do curso; e 

VIII - exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

 

Art. 5º. São atribuições do Presidente, além de outras expressas neste Regulamento, 

ou que decorram da natureza de suas funções: 

I. quanto às sessões do Colegiado de Curso: 

a) presidir as reuniões; 

b) cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

c) manter a ordem; 

d) submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da reunião anterior; 

e) anunciar a pauta e o número de membros presentes; 

f) conceder a palavra aos membros do Colegiado e delimitar o tempo de seu 

uso; 

g) decidir as questões de ordem; 

h) submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em pauta 

e anunciar o resultado da votação; 
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i) fazer organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da reunião 

seguinte e anunciá-la, se for o caso, ao término dos trabalhos; 

j) convocar reuniões extraordinárias e solenes; 

k) dar posse aos membros do Colegiado; 

l) julgar os motivos apresentados pelos membros do Colegiado para justificar 

sua ausência às sessões. 

 

II. quanto às publicações: 

a) baixar comunicados e editais; 

b) ordenar a matéria a ser divulgada. 

 

SEÇÃO III – DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DO COLEGIADO 

 

Art. 6º. São atribuições do secretário: 

a) proceder com a convocatória das reuniões; 

b) redigir a ata das reuniões; 

c) ler a ata das reuniões. 

 

CAPÍTULO III: DO FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 7º. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes a cada 

semestre  e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu 

Presidente, por sua própria iniciativa ou a requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) 

de seus membros. 

 

§ 1º A convocação é feita por escrito, mediante edital, com antecedência 

mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

§ 2º Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação 

pode ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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§ 3º A ausência de representantes de determinada categoria não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

 

Art. 8º. O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso 

prevalece a qualquer outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros às 

reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma de representação. 

§ 1.º A ausência de membros a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) 

alternadas no mesmo período letivo pode acarretar a perda do mandato. 

§ 2.º A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamentos das 

atividades docentes e, ou técnico-administrativas, independentemente do 

motivo, também acarretam a perda do mandato no respectivo Colegiado. 

 

Art. 9º. Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo para reunião é de 

maioria absoluta, e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos presentes. 

§ 1.º O membro do Colegiado que acumula funções ou cargos, para efeito de 

quórum, tanto para a instalação da sessão quanto para deliberar, é considerado 

detentor de 1 (um) voto. 

§ 2.º O Presidente detém apenas, e exclusivamente, o voto de qualidade, em 

caso de empate. 

 

Art. 10º. Verificado o quórum mínimo exigido, instala-se a reunião e os trabalhos 

seguem a ordem abaixo elencada: 

a) informes; 

b) apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

c) apresentação da pauta; 

d) leitura, discussão e votação dos pareceres relativos aos requerimentos 

incluídos na pauta; 

f) encerramento, com eventual designação da pauta da reunião seguinte. 

 Parágrafo único. Mediante aprovação do Plenário, por iniciativa própria ou a 

requerimento de qualquer membro, pode o Presidente inverter a ordem dos trabalhos, 

ou atribuir urgência a determinados assuntos dentre os constantes da pauta. 
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Art. 11. A cada sessão do Colegiado de Curso lavra-se a ata da reunião anterior, que, 

após votada e aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos 

presentes. 

§ 1.º As atas do Colegiado, após sua aprovação são arquivadas na 

Coordenação do Curso, com livre acesso. 

 

CAPÍTULO IV: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. O Colegiado pode propor alterações neste regulamento, por iniciativa do 

Presidente, ou mediante proposta fundamentada dos membros ficando a cargo de 

órgão superior sua aprovação final. 

 

Art. 13. Os casos omissos a este regulamento serão apreciados pelo Colegiado. 

 

 

                                                                                      Brasília, 20 de novembro 2014 

 

 

 

LUIZ ANTÔNIO DE FRANÇA 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO L – PROJETO TRANSVERSALIZAÇÃO 

 

 

 

PROJETO DE TRANSVERSALIZAÇÃO 

 

1. RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO-DESCENDÊNCIA, CULTURA 

AFROBRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA: MEU POVO MINHA 

IDENTIDADE  

 

2. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. TITULO:  O SEU TERMINA ONDE 

COMEÇA O MEU... 

 
 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O AMBIENTE QUE ME SUSTENTA  

 

4. INFÂNCIA DE SUCESSO: FINNAR KIDS 
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PROJETO DE TRANSVERSALIZAÇÃO 

 

 

 

 
Há homens que lutam por um dia e são bons; há outros que lutam por 
um ano e são melhores; há outros, ainda que lutam por muitos anos e 
são muito bons; há, porém, os que lutam por toda a vida, estes são os 
imprescindíveis... 

                                                                    Bertold Brecht 
 

 

 

Através do Núcleo de Apoio Pedagógico a Faculdade LS, propôs o Projeto de 

Transversalização, com o apoio da Comissão Permanente de Avaliação e Colegiado 

de Coordenadores, buscando atender o Projeto Pedagógico Institucional e os anseios 

do Conselho Superior   na crença de que educação se faz conjuntamente com a 

estabelecimento de metas,  investigação avaliação do processo, recorremos ao 

conceito estabelecido no parâmetro curricular que define: 

 
A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 
educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de 
conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 
questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). 

 

A opção em organizar o projeto transversalização para as atividades normativas 

regulatórias, justifica porque, a transversalidade diz respeito à possibilidade de se 

estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos 

teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real e 

de sua transformação (aprender na realidade e da realidade). 

Não é disciplina e os temas do projeto surgem de acordo com os temas 

relevantes para a comunidade  acadêmica e de acordo com o contexto social e das 

demandas escolares; ― Não se trata de trabalhá-los paralelamente, mas de trazer para 

os conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas.  

O Projeto de Transversalização é um espaço democrático, onde cada curso 

deve organizar suas ações. 

 A Faculdade LS, por meio do Projeto de  Transversalização, tem como 

propósito, o desenvolvimento das quatro aprendizagens essenciais, necessárias para 
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o profissional do século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

junto e aprender a ser. 

- Aprender a conhecer: as rápidas transformações geradas pelo progresso 

científico e as novas formas de atividades econômicas e sociais exigem dos 

profissionais a conciliação da cultura geral com a necessidade de aprofundamento em 

uma área específica de atuação. A cultura geral representa o passaporte para a 

educação permanente, a constante busca por novos conhecimentos, despertando o 

gosto pelo aprender e fornecendo as bases para a aprendizagem ao longo de toda a 

vida. 

- Aprender a fazer: o trabalho é e será, com maior frequência, menos 

prescritivo e mais desafiador às competências do profissional. É necessário aos 

profissionais o desenvolvimento da capacidade de enfrentar criativamente situações 

inusitadas que requerem competência laboral individual e coletiva. 

- Aprender a viver junto: a percepção da crescente interdependência dos 

seres humanos gera a necessidade de conhecimento sobre o outro, sua história, 

tradição e cultura, e a aceitação da diversidade humana. A realização de projetos 

comuns possibilita a gestão inteligente e pacífica dos conflitos, envolvendo a análise 

compartilhada de riscos e a ação conjunta, em face aos desafios do futuro. 

- Aprender a ser: a dimensão do ―aprender a ser‖, contempla o 

desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade profissional e social (cidadania). 

Este desenvolvimento torna-se variável crítica de sucesso, para o enfrentamento das 

situações complexas que se apresentarão ao futuro profissional. Lidar com desafios e 

tornar-se sinônimo de profissionalismo é isto que o Projeto busca e possibilita para o 

aluno participante. 

 

Desse modo, os currículos dos cursos de graduação da Faculdade LS deverão 

contemplar as narrativas historicamente negligenciadas, focando de forma permanente 

estudos vinculados aos seguintes eixos: Diversidade, Cidadania, Direitos Humanos e 

Sustentabilidade. Como as temáticas permearão todos os cursos, entende-se que 

esses eixos são transversais ao currículo. 

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são 

deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de 

que a transversalidade desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos 
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normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade pelo 

estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, 

mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso. 

Ademais, possibilitam o acesso do(a) estudante aos diferentes referenciais de 

leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de 

saberes específicos. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma 

determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. 

Diversidade - Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, 

dessemelhança, heterogeneidade, desigualdade. A diversidade está relacionada, a um 

só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas hierarquizadas e à desigualdade 

econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos excluídos que, historicamente, têm 

vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos padrões 

preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, 

população LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: 

discriminação, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos 

patrimônios material e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no campo 

acarretam a exclusão de parcelas da população dos bancos escolares e geram uma 

massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não 

como verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes ―[...] compreenderem 

as implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem 

sua própria opinião nesse debate. [...] A ideia de que educação não é doutrinação 

talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo, pois estaremos lidando com 

valores sociais muito arraigados e fundamentais‖ (BRASIL, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

 

a) Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

b) Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

c) Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. Considerar, 

trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo viés da 

inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  
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d) Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica 

sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e 

econômica brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, relações 

étnico-raciais e educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida cotidiana e 

na história das sociedades ocidentais essas questões estão imbricadas, necessitando 

de uma abordagem conjunta. Nesse sentido, ao se sobreporem as diferentes 

desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um universo de subcidadãos 

e subcidadãos. 

 

Cidadania e Direitos Humanos: Cidadania e Direitos humanos são termos utilizados 

algumas vezes para expressar uma mesma realidade, política ou ação. Aqui tomamos 

a diferenciação feita por Benevides (2013), pois partimos dos mesmos pressupostos 

que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas categorias. A 

cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídico política, ou seja, o 

cidadão é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a 

decisões políticas. Por isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de 

diferentes países e culturas e determinados por diversos momentos históricos. No 

entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos humanos em sociedades 

democráticas. 

A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante 

para a inclusão de minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir 

uma convivência entre grupos considerados maiorias e minorias, sendo necessária a 

introdução de outro nível de direito. 

Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são 

também históricos, pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em 

períodos históricos diferentes e até em países que os incorporaram tardiamente em 

suas legislações, em relação a outros. Benevides (2013), seguindo as orientações da 

II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as 

características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos 

processos de organização da sociedade, mas de especificar as características de cada 

um para construir a relação com o tema aqui proposto. 
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A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de 

direito, não pode exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, 

colocar em xeque seu papel transformador da realidade, pois conforme vem sendo 

amplamente discutida em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a 

educação é um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais 

direitos humanos. Daí a importância de termos este eixo como transversal ao currículo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a 

educação em direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional que 

orienta a formação do sujeito de direito, articulando as seguintes dimensões:  

 

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e sua relação com contexto internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade.  

c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político.  

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados.  

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, 

bem como reparação das violações.  

 

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a 

contemplá-las em toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

professores. Para tanto, é fundamental o uso de metodologias e dispositivos que 

possibilitem uma ação pedagógica progressista e emancipadora, voltada para o 

respeito e valorização da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade e de 

formação da cidadania ativa. A cidadania ativa pode ser entendida como o exercício 

que possibilita a prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação 

de novos direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação 

básica pública, gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não 

tiveram acesso na idade e condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais 

sobre o ―direito à aprendizagem‖, como um dos maiores desafios da Escola. 
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Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de Educação 

em Direitos Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo principal da 

Educação em direitos Humanos é a formação ética, crítica e política.  

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e 

paz, reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro para a reflexão dos 

modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A construção de uma atitude 

crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre contextos 

sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais coerentes 

com os direitos Humanos.  

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de grupos 

e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de construção de direitos, 

favorecendo sua organização e participação. Esses aspectos tornam-se possíveis por 

meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos biopsicossociais, 

históricos e culturais, bem como destes em suas relações com o Estado. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de aula 

e a faculdade espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, que 

reconheça e valorize todos os grupos. A educação em e para os direitos Humanos é, 

assim, uma forma de reposicionar compromissos nacionais com a fomentação de 

sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo influenciar na construção e 

consolidação da democracia. 

Sustentabilidade: Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio 

de felicidade, em detrimento de populações que se aglomeravam entre os altos índices 

de desemprego e pobreza. As cidades começaram a inchar e a população planetária 

cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram expandidas e as florestas 

europeias, norte-americanas e asiáticas foram dizimadas. 

E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o 

desenvolvimento tecnológico expandem a produção agrícola, iniciando o pensamento 

ambientalista. ―Esse momento histórico influenciou as relações humanas e o uso dos 

recursos naturais‖ (TORRES, 2011, p. 110). Os governos começaram a instituir nos 

marcos legais os princípios da liberdade, no capitalismo, e da igualdade, no 

socialismo. 
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Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor percebidas pela 

humanidade, momento em que foi lançado o importante livro: ―Primavera Silenciosa‖, 

de Rachel Carson, em 1962, e realizada a Conferência da Biosfera em Paris, em 1968 

(DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de 

forma sistêmica. Ou seja, o método reducionista e mecanicista da Ciência começou a 

ser questionado e em seu lugar, alguns autores, como Capra, propuseram que 

estudos sobre o funcionamento dos organismos fossem realizados a partir de uma 

concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser visto ―em termos de relações e de 

integração‖ (1986, p.259-260).  

Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, o de Desenvolvimento 

Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções após a publicação do livro 

―Nosso Futuro Comum‖. A bibliografia, também conhecida como relatório Brundtland, 

foi publicada em 1987, a partir do trabalho realizado pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um 

desenvolvimento que una a sociedade, o meio ambiente e a economia de forma 

equilibrada. Como explica Sachs: ―devemos nos esforçar por desenhar uma estratégia 

de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, economicamente 

sustentada e socialmente includente [...]‖ (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório 

Brundtland e com o lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano 

em 1990, houve a ruptura com o pensamento de que o crescimento econômico 

poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. Até então, havia uma noção de 

desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento econômico (VEIGA, 2006). 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir 

sobre o melhor tipo de desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, 

utilizado outrora por defensores do meio ambiente e moradores de países 

―desenvolvidos‖. Neste sentido, o Brasil promoveu a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, 

também conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de 

diversas nações e de várias organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, 

criou a Agenda 21.  
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O documento gerado ―tratava de praticamente todas as grandes questões, dos 

padrões de produção e consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às 

políticas de desenvolvimento sustentável‖ para o século XXI (NOVAES, 2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o ―Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global‖, documento formulado pela 

sociedade civil com 16 princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de ―[...] 

estimular a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, 

que conservam entre si relação de interdependência e diversidade‖ (2012).  

As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas potencialidades 

locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio 

ecossistêmico, superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.  

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido que as 

comunidades locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, poderiam 

facilitar e criar uma alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado na 

superprodução e no superconsumo. Com isto, passa-se a buscar um novo modelo de 

humanidade, que ―através do reencantamento das práticas sociais locais/globais e 

imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo à solidariedade‖ 

(SANTOS, 2002, p.116).  

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais 

simétrica e justa. Entre outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar 

metas sociais, ambientais e econômicas, ―buscando um equilíbrio entre diferentes 

sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e 

política) [...]‖ (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo 

momento do processo educativo.  

O eixo transversal ―Sustentabilidade‖, no currículo dos cursos, sugere um fazer 

pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar 

da vida, em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.  

O eixo perpassa o entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e 

de pensar, refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida, 

alimentação saudável, economia solidaria, agroecologia, ativismo social, cidadania 

planetária, ética global, valorização da diversidade, entre outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em 

princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e 
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reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 

2, de 15/06/2012.  

Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de 

escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma 

articulada e transversal, a educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos 

juntos para uma mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia 

humana no planeta Terra. 

Esses temas transversais articulam-se, assim, a estrutura curricular de cada curso e 

favorece o desenvolvimento de práticas tras/interdisciplinares e que respeitam os 

valores assumidos por essa IES.  

O projeto transversalização comunga com as linhas básicas de ação acadêmica 

e pedagógica para os discentes da Faculdade LS , no Ensino quando se pensa 

educação, pensa-se política. Pensa-se no perfil do homem, global, que se quer 

construir. Um homem que é social, é histórico, é concreto. Portanto, 

concomitantemente, pensa-se sobre todo um contexto social, político, econômico e a 

rigor, ideológico que interfere na produção educacional, mesmo que aparentemente 

sejam-lhe endógenas.Some-se a isso, o conceito que se tem do ato de aprender, do 

ato de ensinar, fases distintas de um único, dialético e indissociável ato. 

  

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

BASE LEGAL: Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 

disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP 

N° 1, de 30/05/2012.   

 

TITULO:  O SEU TERMINA ONDE COMEÇA O MEU... 

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas – distribuídas em uma semana de atividades 

transdisciplinar. 

 

EMENTA 

A proposta da inserção dos direitos humanos no projeto de transversalização , 

está pautado na Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em direitos Humanos em seu Artigo7º  inciso I que 
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preconiza: ―A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direito 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior 

poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de temas 

relacionados aos Direito Humanos e tratados interdisciplinarmente;  

 A discussão dos direitos Humanos na formação do professor da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, necessariamente tem que desafiar à criatividade, a 

reflexão, a crítica, pesquisando, discutindo e analisando algumas das questões sociais 

fundamentais como a violência, fome, corrupção e, sobretudo a importância do ato de 

votar, propiciando o desenvolvimento de atitudes e competências, despertando o 

interesse pela pesquisa, visando o entendimento do presente para a projeção do 

futuro.  

A escola tem como compromisso mostrar ao educando que a verdadeira 

democracia implica a prática da cidadania, o conhecimento e o respeito pelos direitos 

humanos. Assim, conhecer, analisar, questionar, refletir sobre as questões sociais que 

alteram e prejudicam nossa sociedade é uma forma de assessorá-lo para eu utilize o 

seu "capital do saber" para redimensionar a dura realidade que lhe é apresentada, 

desenvolvendo nele a capacidade de criticidade, criatividade e principalmente 

corresponsabilidade.  

OBJETIVOS 

 Identificar no próprio grupo de convívio problemas sociais, econômicos, 

políticos;  

 Reconhecer problemas sociais, econômicos e políticos, atuais e do passado, 

em diferentes grupos sociais;  

 Questionar sua realidade, refletir sobre soluções em sua comunidade e em 

outras;  

 Valorizar a importância do voto como instrumento de transformação social e 

exercício vivo da cidadania;  

 Comparar acontecimentos, estabelecendo relações entre o passado e o 

presente;  

 Adotar atitudes transformadoras de repúdio a alienação;  

 Desenvolver o senso crítico em relação aos problemas sociais.  
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TEMAS: 

 Viver bem com os outros  

 Os direitos e deveres da criança 

 direitos e deveres -  

 Reconhecendo o direito das crianças através de diferentes gêneros textuais  

 Os direitos das crianças nas canções 

 Estudar, brincar e ser feliz: direito de todas as crianças 

 direito à educação 

 A ética e os direitos da criança 

 Os valores humanos e a linguagem oral e escrita.  

 Ética e direitos humanos: temos direito a todos os direitos! 

 Ética e direitos humanos: celebrando o dia internacional dos direitos humanos na 

escola. 

 Exercício da cidadania: somos ―cidadãos de papel‖? 

 

Todos os discentes que tiverem 80% de frequência nas atividades receberão um 

certificado de participação do controle de frequência será realizado por meio de 

listagem, assinada pelo aluno.  

 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO DESCENDÊNCIA CULTURA 

AFROBRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA 

 

TITULO:  MEU POVO MINHA IDENTIDADE  

 

 

BASE LEGAL: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP 

Nº 3/2004. 

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas – distribuídas em uma semana de atividades  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19718
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33349
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24197
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27450
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=6381
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1753
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8048
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28392
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27453
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27767
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27767
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22237


  

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
268 

 

 

www.ls.edu.br/faculdade 
 

transdisciplinares.  

 

EMENTA 

 

Introdução à História Africana e Indígena e sua contribuição na formação da sociedade 

brasileira, assuntos que se referem à mentalidade coletiva, o que sabemos 

superficialmente e o que não é do nosso conhecimento.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover ações de resgate a história e a cultura dos povos africanos e indígenas, 

pesquisando e aprofundando conhecimentos sobre a contribuição para a formação da 

comunidade nacional e local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover através da conscientização uma convivência harmônica entre as 

diferenças existentes na escola; 

 Combater o preconceito relacionado as pessoas negra e indígena; 

 Divulgar a influência que a cultura afro e indígena exerce sobre nossa cultura;  

 Promover uma maior integração dos descendentes destes povos. no convívio 

social; 

 Conhecer as descendências de raças que constituem a população 

 local;  

 Permitir que os alunos tenham um maior contato com a história de 

 suas raízes; 

 Sensibilizar e conscientizar os alunos e comunidade civil quanto à 

descriminação racial; Promover a cidadania e a questão da igualdade entre os 

povos. 

 

TEMAS 

 

a) O MOVIMENTO INDIGENA 

A formação dos Indígenas.  
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A intelectualidade indígena.  

Visita a FUNAI 

Visita ao Museu do Índio 

 

b) O MOVIMENTO NEGRO  

A formação de quilombos.  

A intelectualidade negra.  

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnica-  

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Sistema Racial de Cotas.  

Visita ao Quilombo 

 

c)  O NEGRO E O INDIGENA NA CULTURA  

A desconstrução de conceitos e preconceitos referente à cultura  

A cultura da dança.  

A religiosidade.  

A culinária.  

Língua e literatura.  

Esporte. 

A educação. 

Diversidade na Educação Reflexões e Experiências 

Superando o Racismo na Escola 

Quilombos - Espaço de resistência de homens e mulheres negros 

 

METODOLOGIA:  

Encontros expositivo-dialogados utilizando quadro e data-show para visualização e 

socialização dos slides elaborados pelos palestrantes.  

 

Utilização da sala de multimídia para apresentação de documentário sobre quilombo; 

Leitura e discussão de textos atuais. 

 

Palestras sobre ―O movimento negro no Brasil‖ e a ―Desconstrução de conceitos e 

termos referente à cultura afrodescendente‖.  
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CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:  

Todos os discentes que tiverem 80% de frequência nas atividades receberão um 

certificado de participação do controle de frequência será realizado por meio de 

listagem, assinada pelo aluno.  

 

 

DIVULGAÇÃO:  

 Cartazes; 

 Convites; 

 Ferramentas Eletrônicas. 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

BASE LEGAL: Políticas de educação ambiental (Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

TITULO:  O AMBIENTE ME SUSTENTA  

 

CARGA HORÁRIA: 20 horas – distribuídas em uma semana de atividades  

 

EMENTA:  

O cerrado fauna e Flora.  

Abordando a questão ambiental e seus desdobramentos educativos, contribuindo para 

capacitar para os desafios que hoje se apresentam na constituição das práticas de 

Educação Ambiental. 

OBJETIVO GERAL:  

propiciar ao discente a integração de conhecimentos aptidões, valores, atitudes e 

ações para que possam atuar com responsabilidade em seu espaço de vivência,  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Adotar a área próxima à Faculdade LS; 

Visitar o parque cortado  
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Evidenciar a Educação a Ambiental como um ato político, na perspectiva holística, 

enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar.  

Promover processos de educação ambiental voltados para valores humanísticos, 

conhecimentos, habilidade, atitudes e competências que contribuam para a 

participação cidadã na construção de sociedades sustentáveis. 

 

TEMA: O CERRADO 

Fauna 
Vegetação 
Formações florestais 
Formações savânicas 
Formações campestres 
Estado de conservação 
 
ATIVIDADES EXTRAS 

Levantamento das espécies de Árvores da região próxima a LS; 

Adotar a área próxima a LS; 

Coleta Seletiva. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO:  

Todos os discentes que tiverem 80% de frequência nas atividades receberão um 

certificado de participação do controle de frequência será realizado por meio de 

listagem, assinada pelo aluno.  

 

DIVULGAÇÃO:  

 Cartazes; 

 Convites; 

 Meios eletrônicos de divulgação. 

 

INFÂNCIA DE SUCESSO:  FINNAR KIDS 

 

 
ENQUANTO VOCÊ VIAJA PELO MUNDO DO ARTESANATO, SEU FILHO FAZ 

ARTE, COM CONSCIÊNCIA E SAÚDE 
 
 

 

LS QUE VALORIZANDO SEU FUTURO. 
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Lugar de criança é na Brinquedoteca 
 

A Charph Eventos, através da Assessoria da Psicopedagoga Marilza Luzia 

Saraiva de Souza, pelo 3º ano consecutivo oferece ao público mirim um laboratório de 

atividades lúdicas, em 2018 em parceria com  Faculdade LS, visando para oferecer 

orientação hospitalares, prevenção de acidentes, Alimentando com arte, Dramatizando 

as profissões, oficinas de artes, contação de histórias, este ano com foco na saúde e 

no empreendedorismo infantil. 

O espaço foi projetado exclusivamente para atender a criança em suas 

peculiaridades e de forma lúdica.  

A FINNAR Kids oferece um espaço construído para as crianças ( 

brinquedoteca),onde serão desenvolvidas  atividades que proporcionam o convívio  em 

uma sociedade  igualitária e focada para a saúde , Administração financeira e contábil 

infantil 

O laboratório Multifuncional tem como objetivo proporcionar oficinas, Workshop e 

brincadeiras que valorizem o cuidado com o outro, com o espaço, com a saúde, com o 

meio ambiente e os objetos, a criatividade enfatizando a coletividade. 

Para os acadêmicos dos diversos Cursos da Faculdade LS e da Escola 

Técnica, nas áreas de saúde e negócios que tem em sua essência no empreender e no 

cuidar e o cuidar é uma arte, este contato com as crianças visa a prática envolvendo o 

respeito e o autocontrole emocional, aspectos que favorecem a formação dos estudantes. 

O laboratório (brinquedoteca) está instalado na 12ª Feira Internacional de 

Artesanato - FINNAR, realizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, de 13 

a 22 de abril. 

 

 

ATELIÊ KIDS LS 

Na 12ª FINNAR a  LS Educacional promoverá oficinas diversas para o público de 03 

a 12 anos em um espaço planejado e preparado para as crianças. 

 Brincadeiras dirigidas e monitoradas 

 Contação de Histórias  

 Desenho 

 Dobradura 

 Fantoches 
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 Histórias cantadas 

 Massinha  

 Palitos  

 Pintura 

 

WORKSHOP KIDS LS 

Na 12ª FINNAR a  LS Educacional promoverá atividades vinculadas aos  cursos da 

Faculdade LS e da Escola Técnica voltadas para os cuidados com a alimentação, 

prevenção de acidente, preparação para procedimentos cirúrgicos e exames médicos 

hospitalares, todos envolvendo o aspecto artístico. 

 Balanceando o lanche 

 Desvendando as bulas dos medicamentos  

 Produção de Slime 

 Enfermeiro Mirim 

 Educação Financeira 

 Arranjo Físico  

 Higiene 

 Alimentação saudável 

 


