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1. JUSTIFICATIVA

O Projeto Universidade Aberta do Brasil – UAB foi criado pelo Ministério da
Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para a
articulação e integração de um sistema nacional de educação superior a distância,
em caráter experimental, visando sistematizar as ações, programas, projetos,
atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a ampliação e
interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no Brasil.
Objetivando

a

consecução

e

fomento

dos

cursos

da

UAB,

e

consequentemente, a democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino
superior público, e da formação de gestores públicos, o Ministério de Educação, por
meio da Secretaria de Educação a Distancia – SEED estimula a oferta do curso de
Administração

Pública

na

modalidade

a

distância,

operacionalizado

pelas

Instituições Públicas de Ensino Superior, de acordo com os instrumentos legais
emanados pela UAB.
O Curso Superior de Bacharelado em Administração Pública vem ao encontro
das necessidades das organizações públicas contemporâneas, que buscam
gestores com visão holística das ações administrativas e políticas governamentais,
capacitados para exercitar a gestão na esfera regional, nacional e internacional, de
forma a contribuir para o alcance dos objetivos da nação.
Para atender a demanda pela formação superior de gestores públicos no
Estado de Alagoas, incluindo seus mais distantes municípios, o Instituto Federal de
Alagoas - IFAL, em conformidade com o que está proposto no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI, oferta o curso Superior de Administração
Pública na modalidade a distância (EaD), como forma eficaz para ampliar o número
de beneficiários da formação superior gratuita e de qualidade, cumprindo assim sua
missão e colaborando com o desenvolvimento da sociedade brasileira.
O projeto pedagógico do curso está pautado na observância aos dispositivos
legais e dispositivos regimentares Institucionais, entre eles: a LDB

– Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20.12.1996); as DCN –
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Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, Bacharelado
(Resolução CNE/CES nº 4 de 13.07.2005); e os SINAES – Dispositivos legais e
orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior;
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Administração –
Bacharelado estabelecem uma estrutura mínima para o projeto pedagógico do
curso, contemplando os elementos estruturais abaixo, os quais integram este
projeto:


Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções
institucionais, política, geográfica e social;



Condições objetivas de oferta e a vocação do curso;



Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;



Modos de integração entre teoria e prática;



Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;



Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica;



Concepção

e

composição

das

atividades

de

estágio

curricular

supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização;


Concepção e composição das atividades complementares;



Inclusão de trabalho de conclusão de curso sob a modalidade projetos de
atividades, centrados em campo teórico-prático ou de formação
profissional.

O Curso de Administração Pública será ofertado na modalidade a distância. É
importante compreender que a Educação a Distância (EaD) não pode ser reduzida a
questões metodológicas, ou à simples gestão acadêmico-administrativa, ou como
possibilidade apenas de emprego de Novas Tecnologias da Comunicação (NTCs) na
prática docente e no processo formativo dos estudantes.
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Não existe uma metodologia de Educação a Distância (EaD) e, menos ainda,
um “modelo” único na oferta de cursos a distância. Cada instituição, ao longo desses
anos, vem construindo sua experiência em EaD e se ajustando à modalidade,
dando-lhe identidade, calcada na realidade local e na trajetória da instituição e dos
profissionais que atuam na EaD.
O desafio do desenvolvimento sustentável, a globalização, os avanços
tecnológicos, as mudanças ocorridas na esfera da produção, bem como a
desigualdade na distribuição de renda e uma sociedade mais consciente de sua
cidadania vêm demandando novas respostas do Estado e a melhoria dos serviços
prestados à população. Nesse contexto o servidor público deve estar apto a
interpretar a realidade e rever criticamente os valores culturais que fundamentam
sua ação para aumentar sua competência e alcançar os resultados que a sociedade
espera.
Os governos e as organizações voltadas para o interesse público enfrentam
problemas que são cada vez mais complexos, em contextos cada vez mais amplos.
Cresce também, portanto, a necessidade de contarem com pessoal capacitado para
enfrentar os novos problemas, ou seja, profissionais especializados e com formação
adequada para tomar decisões que afetam a vida de todos.
Assim, se faz necessário formar e habilitar criticamente profissionais da área
de Administração, com capacidade para exercer suas funções com competência,
responsabilidade e consciência crítica, operacionalizando o conhecimento dos
aspectos teóricos interligados à prática profissional com intervenção social
questionadora das estruturas sociais, visando oferecer informação que contribua
para o esclarecimento e a formação de espaços públicos de interlocução e de
mudança social.
No Brasil são evidentes os contrastes regionais e a superação dos desníveis
sociais e regionais passa pela democratização de oportunidades que se confunde
com a conquista da cidadania e uma das formas de enfrentamento dessas questões
é a busca pela eficiência e eficácia da máquina governamental e a criação de
mecanismos de controle social dessa máquina.
O Estado de Alagoas é dividido em três mesorregiões: o sertão, o agreste e o
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leste alagoano, na qual se localiza Maceió, com população estimada em 896.965
habitantes (IBGE/2007). Sua economia tem sido tradicionalmente baseada na
agricultura, tendo como principal produto a cana-de-açúcar. A tradição na
monocultura da cana e a carência de indústrias têm impedido um desenvolvimento
sustentável do Estado e estas são consideradas as principais causas da defasagem
de desenvolvimento em relação a outros Estados do Nordeste, mesmo em relação
aqueles com economias equivalentes à alagoana.
Alagoas se caracteriza por uma economia pouco diversificada e por uma forte
dependência dos recursos públicos. A economia do Estado se movimenta
impulsionada por duas forças: a agroindústria canavieira e a máquina estatal. Esta
situação atípica da economia alagoana se reflete também no tamanho da burocracia
estatal. Dados preliminares do Censo do IBGE de 2000 mostram que mais de 1/3 da
população economicamente ativa de Alagoas, que ganha entre 5 e 10 salários
mínimos, está empregada na administração pública federal, estadual ou municipal.
Se considerarmos, comparativamente, que há em Alagoas 1 milhão e 200 mil
pessoas na informalidade e apenas 250 mil com carteira assinada (IBGE,
2000),potencializa-se o percentual de 20,3% de empregos no serviço público e em
faixa salarial bem acima da encontrada na iniciativa privada.
No entanto, o número significativo de servidores públicos em Alagoas não se
reflete na qualidade dos serviços prestados. A partir da década de 70 o papel do
Estado como gerente do patrimônio e prestador de serviços para a população foi
desfigurado para uma grande empresa fornecedora de empregos que supriu a
lacuna de um setor produtivo estagnado, estabelecendo a cultura do empreguismo,
que, ao mesmo tempo em que crescia em número, decrescia em qualidade.
Assim, Alagoas se caracteriza por um setor público inchado e pouco
qualificado, situação que se agrava, principalmente, na esfera municipal onde se tem
um grande número de municípios que sobrevivem quase que exclusivamente de
recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e onde a Prefeitura é o
maior empregador.
Sabe-se que o poder mundial da globalização envolve outro poder, o do
conhecimento e da informação como mola mestra de afirmação e até sobrevivência,
o que exige formação, atualização, retroalimentação e produção de saberes. Assim,
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em uma época onde a informação e o conhecimento ditam o perfil de
competitividade de uma nação, a oferta de uma Graduação em Gestão Pública vem
preencher uma lacuna em Alagoas.
É notória a necessidade de formação de gestores públicos a partir do nível de
graduação, intensificando-se essa carência em nível de pós-graduação. O currículo
das faculdades de Administração, em Alagoas, volta-se, prioritariamente, para o
repertório das organizações privadas e o adequado desempenho dos gestores da
área pública é improvisado ou potencializado, através de uma prática de ensaios e
erros vivenciados no cotidiano ou através de recursos de pequena duração.
O Curso de graduação em Administração Publica, ora proposto, tem a função
de apresentar e discutir algumas das principais transformações por que tem passado
a organização governamental brasileira, com ênfase no espaço público municipal,
buscando construir o entendimento do papel deste nível de governo, enquanto ente
federado, no atual contexto da globalização e da exclusão social. Parte-se da
concepção

da

importância

construção/reconstrução

do

histórica
Estado

do
e

das

município

brasileiro

conseqüentes

na

relações

intergovernamentais e com a sociedade, que se estabelecem em cada momento
histórico.
Ao mesmo tempo em que se pretende que o espaço deste Curso se constitua
em oportunidade de reflexão sobre a natureza das transformações em curso
enfocando aspectos recorrentes na organização governamental brasileira – como o
crescimento permanente dos aparelhos de Estado, os ciclos de centralização e
descentralização, as mudanças na natureza da intervenção na vida social, o
processo de burocratização que não conseguiu eliminar o espaço residual da
herança patrimonialista e, apesar de tudo isso, a ampliação do acesso aos serviços
prestados pelo Estado e a ampliação dos espaços de participação da sociedade na
gestão pública, especialmente na esfera municipal/estadual – buscar-se-á formar
profissionais com perfil operacional que possam suprir, em curto prazo, as carências
técnico-operacionais mais urgentes referentes à gestão de programas e projetos,
orçamento e auditoria, a partir dos conceitos mais modernos da teoria da
Administração como: planejamento governamental, gestão participativa, gestão da
qualidade entre outros.
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2. OBJETIVO

O Curso Superior de Bacharelado em Administração Pública a distância se
propõe a formar cidadãos pautados em princípios, éticos, humanísticos, científicos e
tecnológicos, capazes de atuar em meio às necessidades das organizações públicas
contemporâneas,

que

buscam

gestores

com

visão

holística

das

ações

administrativas e políticas governamentais, capacitados para exercitar a gestão na
esfera regional, nacional e internacional, de forma a contribuir para o alcance dos
objetivos da nação.

3. FORMAS DE ACESSO AO CURSO

Para se candidatar a uma vaga no Curso Superior de Bacharelado em
Administração Pública a distância do IFAL é necessário estar concluindo ou ter
concluído o ensino médio ou equivalente. O Curso tem como publico-alvo
concluintes do segundo grau, que residam nas regiões dos municípios Pólos de
Apoio Presencial da UAB. Para cada Polo são ofertadas 50 vagas por ano.
De acordo com a Portaria nº 424/20101 do IFAL a admissão dar-se-á por
“meio de processo seletivo, nas épocas previstas em edital público, que assegure ao
candidato igualdade de condições para o acesso”. Dar-se-á, também, sob a forma
de “transferência e equivalência, mediante a existência de vagas”.
Além disso, poderão existir outras formas de admissão, em consonância com
os objetivos do IFAL, mediante a “constituição de convênios, parcerias e programas”.
Aos servidores públicos, por exemplo, serão reservadas 50% das vagas. As demais
vagas serão preenchidas pela ampla concorrência.
4. PERFIL DO CURSO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
1

A Portaria nº 424/GR, de 15 de abril de 2010 que trata das Normas de Organização Didática do
IFAL encontra-se em anexo.
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O Curso de Bacharelado em Administração Pública a distância enfatiza a
capacitação prático-reflexiva orientada à gestão interna das organizações públicas e
do terceiro setor. Propõe-se A formar profissionais, prioritariamente, para a gestão
pública municipal/estadual, enraizados em sua região e com profundo conhecimento
do local, capazes de articular as políticas públicas, os agentes e os recursos da
região em função do desenvolvimento pretendido.
Estes profissionais são cada vez mais requisitados em razão da crescente
necessidade de qualificação da gestão pública, frente às transformações da
sociedade e à demanda de uso efetivo dos recursos públicos, bem como às
exigências legais. Espera-se, com a atuação destes profissionais, contribuir para
uma nova cultura marcada pela competência político-administrativa na construção
de espaços democráticos para a formação da agenda das políticas públicas,
objetivando o desenvolvimento e a cidadania. O curso tem duração mínima de 9
(nove) semestres e máxima de 13 (treze) semestres para integralização curricular.

5. PERFIL DO EGRESSO

O perfil do Administrador Público abrangerá a compreensão global do
processo administrativo e da especificidade da gestão pública municipal/estadual e,
em especial, o domínio operacional da gestão pública local. Essa compreensão e
este domínio deverão estar referidos à dinâmica sociocultural e pautadas pelos
valores éticos. Ao concluir o curso, o Administrador Público deverá estar apto a:

1. Reconhecer e diagnosticar problemas, priorizá-los, criar alternativas de
solução, selecioná-las, implantá-las, acompanhá-las e ajustá-las ao dinamismo
interno e externo; atuar proativamente e intermediar a apropriação de conhecimento
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ao nível operativo da gestão pública municipal;
2. Utilizar o raciocínio lógico, de forma analítica e crítica, buscando na intuição
o complemento necessário para situações que o exijam;
3. Ter na sistematização e nas teorias e práticas já consolidadas as
ferramentas para a produção do conhecimento necessário à permanente
capacitação e exercício profissionais;
4. Ter liderança, exercida através da iniciativa, criatividade, determinação,
vontade política, capacidade de aprender e abertura às transformações;
5. Ter flexibilidade, dialogicidade e velocidade para entender, conviver e atuar
em situações de mudança;
6. Realizar o planejamento, a organização, a operação, o controle e a
avaliação dos processos de gerenciamento das pessoas, dos recursos e dos
sistemas de informação, no âmbito da gestão pública local, dotando-a da logística
necessária;
7. Executar serviços, elaborar e implantar projetos, criar e aperfeiçoar
instrumentos para o desempenho qualificado da gestão pública;
8. Coordenar trabalhos com grupos já organizados e ajudar na constituição de
grupos e coletivos emergentes, promovendo a gestão democrática;
9. Usar adequadamente todas as formas de comunicação necessárias ao
exercício profissional;
10. Considerar sempre as implicações éticas do seu fazer profissional,
buscando trabalhar as diferenças na construção da igualdade em todas as
dimensões e respeitando o meio ambiente.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
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A estrutura curricular do curso contempla disciplinas cujos conteúdos revelam
as inter-relações das dimensões da realidade público-privado, nacional-internacional
e das esferas federal, estadual e municipal, numa perspectiva histórica e
contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio,
utilizando tecnologias inovadoras assim como atendendo aos seguintes campos
interligados de formação, conforme especificado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para os Cursos de Administração:



Conteúdos de Formação Básica – relacionados com estudos antropológicos,
sociológicos,

filosóficos,

psicológicos,

ético-profissionais,

políticos,

comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com
as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas,
através das disciplinas: Educação a Distância: Fundamentos, Ambientes e
Ferramentas; Introdução à Economia; Sociologia Organizacional; Economia
Brasileira; Psicologia Organizacional; Filosofia e Ética; Ciência Política;
Contabilidade Geral; Macroeconomia; Contabilidade Pública; Instituições de
Direito Público e Privado; Direito Empresarial; Direito e Legislação Tributária;
Direito Administrativo; Auditoria e Controladoria; e Políticas Públicas e
Sociedade.


Conteúdos de Formação Profissional – relacionados com as áreas
específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais,
produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações,
planejamento estratégico e serviços, por meio das disciplinas: Teorias da
Administração I e II; Organização, Processos e Tomada de Decisão;
Negociação e Arbitragem;Elaboração e Gestão de Projetos; Orçamento
Público; Administração Estratégica; Teorias da Administração Pública; Teoria
das Finanças Públicas; Planejamento e Programação na Administração
Pública; Gestão de Pessoas no Setor Público; Gestão de Operações e
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Logística I e II; Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público;
Tecnologia e Inovação; e Gestão da Regulação.


Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias – abrangendo
pesquisa operacional, matemática, modelos matemáticos e estatísticos e
aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de
estratégias e procedimentos inerentes à administração, contemplados nas
disciplinas: Matemática Básica; Matemática para Administradores; Estatística
Aplicada à Administração; Matemática Financeira e Análise de Investimentos,
além de conteúdos transversais apresentados em outras disciplinas.



Conteúdos de Formação Complementar – estudos de caráter transversal e
interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando, contemplados
nas disciplinas Metodologia de Estudo e de Pesquisa em Administração;
Relações Internacionais; Gestão Ambiental e Sustentabilidade; Seminário
Integrador, Seminário Temático I, II e III; Seminário Temático I, II, III e IV das
Linhas de Formação I, II e III; Elaboração de TCC.



Conteúdos optativos - contemplados nas disciplinas Informática para
Administradores; Redação Oficial; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)



Dsciplinas Eletivas - contemplados nas disciplinas Experiências Brasileiras na
Administração Pública; Ética no Serviço Público; e Gestão da Qualidade.

Vale ressaltar que o Curso de Bacharelado em Administração Pública a
distancia introduz em seu currículo componentes que atendem à legislação
específica sobre temáticas étnico-raciais, conforme Resolução CNE/CP nº 1/2004;
Lei nº 11.645/2008. São eles: Sociologia Organizacional e Filosofia e Ética. É
principalmente (mas não somente) no âmbito desses componentes que o debate em
torno de questões étnico-raciais assume seus contornos mais pronunciados.

6.1. Matriz Curricular
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A carga horária total do Curso Superior de Bacharelado em Administração
Pública a distância do IFAL contempla 3.180 horas. As disciplinas que integram a
matriz curricular estão distribuídas em nove Módulos e são de natureza:

 Obrigatória – que garantem o perfil desejado para o egresso, totalizando
3.120 horas.
 Optativa – que, totalizando 60 horas, compreende a escolha do aluno
entre as disciplinas de: Informática para Administradores, Redação
Oficial, ou Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

A distribuição da carga horária para integralização do currículo do Curso está
representada no seguinte quadro:

Quadro Resumo de Distribuição de Carga Horária
Conteúdos
Disciplinas Obrigatórias

Créditos

Carga Horária

%

180

2.700

84,9



Conteúdos de Formação Básica (FB)

60

900

28,8



Conteúdos de Formação Profissional
(FP)

62

930

29,8

Conteúdos de Formação
Complementar (FC)

30

450

13,5

Conteúdos de Estudos Quantitativos e
suas Tecnologias (EQT)

16

240

7,7

Conteúdos das Disciplinas Eletivas

12

180

4,8

04

60

1,9





Disciplinas Optativas
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Disciplina Optativa

04

60

1,9

Estágio Supervisionado

20

300

9,4

Atividades Complementares

08

120

3,8

Carga Horária Total do Curso

212

3.180

100

As disciplinas2 que integram a matriz curricular do Curso estão especificadas
na tabela a seguir:

Matriz Curricular
Curso Bacharelado em Administração Pública

2

N°

Disciplina

Nº CR

C. H.

Conteúdo

Natureza

1

Administração
Estratégica

4

60

FP

Geral

Obrigatória

2

Auditoria e
Controladoria

4

60

FB

Pub.

Obrigatória

3

Ciência Política

4

60

FB

Pub.

Obrigatória

4

Contabilidade Geral

4

60

FB

Geral

Obrigatória

5

Contabilidade Pública

4

60

FB

Pub.

Obrigatória

6

Direito Administrativo

4

60

FB

Pub.

Obrigatória

7

Economia Brasileira

4

60

FB

Pub.

Obrigatória

8

Elaboração e Gestão
de Projetos

4

60

FP

Geral

Obrigatória

9

Experiências
Brasileiras de
Administração Publica

4

60

ELE

Obrigatória

10

Ética no Serviço
Público

4

60

ELE

Obrigatória

11

Gestão da Qualidade

4

60

ELE

Obrigatória

12

Estatística Aplicada à
Administração

4

60

EQT

Geral

Obrigatória

13

Filosofia e Ética

4

60

FB

Geral

Obrigatória

14

Gestão Ambiental e
Sustentabilidade

4

60

FC

Geral

Obrigatória

A disciplina Educação a Distância: Fundamentos, Ambientes e Ferramentas, que é obrigatória
para todos os cursos nesta modalidade, deverá ser ministrada inicialmente e com uma carga
horária de 60 horas.
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15

Gestão da Regulação

2

30

FP

Pub.

Obrigatória

16

Gestão de Operações
e Logística I

4

60

FP

Geral

Obrigatória

17

Gestão de Operações
e Logística II

4

60

FP

Geral

Obrigatória

18

Gestão de Pessoas no
Setor Público

4

60

FP

Pub.

Obrigatória

19

Informática para
Administradores

4

60

OP

Geral

Optativa

20

Instituições de Direito
Público e Privado

4

60

FB

Geral

Obrigatória

21

Introdução à
Economia

4

60

FB

Geral

Obrigatória

22

Direito e Legislação
Tributária

2

30

FB

Geral

Obrigatória

23

Macroeconomia

4

60

FB

Geral

Obrigatória

24

Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS)

4

60

OP

Geral

Optativa

25

Matemática Financeira
e Análise de
Investimentos

4

60

EQT

Geral

Obrigatória

26

Matemática para
Administradores

4

60

EQT

Geral

Obrigatória

27

Metodologia de
Estudo e de Pesquisa
em Administração

4

60

FC

Geral

Obrigatória

28

Negociação e
Arbitragem

4

60

FP

Geral

Obrigatória

29

Orçamento Público

4

60

FP

Pub.

Obrigatória

30

Planejamento e
Programação na Adm.
Pública

4

60

FP

Pub.

Obrigatória

31

Políticas Públicas e
Sociedade

4

60

FB

Pub.

Obrigatória

32

Organização,
Processos e Tomada
Decisão

4

60

FP

Geral

Obrigatória

33

Psicologia
Organizacional

4

60

FB

Geral

Obrigatória

34

Redação Oficial

4

60

OP

Geral

Optativa

35

Relações
Internacionais

4

60

FC

Geral

Obrigatória

36

Seminário Integrador

2

30

FC

Geral

Obrigatória

37

Seminário Temático I

2

30

FC

Pub.

Obrigatória

38

Seminário Temático II

2

30

FC

Pub.

Obrigatória
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39

Seminário Temático III

2

30

FC

Pub.

403

Seminário
Temático
I

Obrigatória

2

30

FC

Pub.

2

30

FC

Pub.

2

30

FC

Pub.

2

30

FC

Pub.

44

Sistemas de
Informação e
Comunicação no Setor
Público

4

60

FP

Pub.

Obrigatória

45

Sociologia
Organizacional

4

60

FB

Geral

Obrigatória

46

Tecnologia e Inovação

4

60

FP

Geral

Obrigatória

47

Teoria das Finanças
Públicas

4

60

FP

Pub.

Obrigatória

48

Teorias da
Administração I

4

60

FP

Geral

Obrigatória

49

Teorias da
Administração II

4

60

FP

Geral

Obrigatória

50

Teorias da
Administração Pública

4

60

FP

Pub.

Obrigatória

51

Direito Empresarial

2

30

FB

Geral

Obrigatória

52

Matemática Básica

4

60

EQT

Geral

Obrigatória

53

Educação a Distância:
Fundamentos,
Ambientes e
Ferramentas

4

60

FB

Geral

Obrigatória

54

Estágio Curricular
Supervisionado I

5

75

Obrigatória

55

Estágio Curricular
Supervisionado II

5

75

Obrigatória

56

Estágio Curricular
Supervisionado III

5

75

Obrigatória

57

Estágio Curricular
Supervisionado IV

5

75

Obrigatória

LFE I

41

42

43

3

Seminário
Temático
II
Seminário
Temático
III
Seminário
Temático
IV

LFE II

Obrigatória

LFE III
LFE I
LFE II

Obrigatória

LFE III
LFE I
LFE II

Obrigatória

LFE III
LFE I
LFE II

Obrigatória

LFE III

O aluno deverá optar obrigatoriamente por uma das Linhas de Formação Específica - LFE.
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58

Elaboração de TCC

2

30

Obrigatória

6.1.1. Disciplinas eletivas

São disciplinas ofertadas a partir do 6º Módulo, cujos conteúdos remetem a temas
emergentes e/ou possibilitam adequar a formação do gestor público à demanda
regional.

6.1.2 Seminários temáticos

Para contribuir também com a formação integral do profissional da
Administração Pública, há na estrutura curricular do curso os Seminários Temáticos.
Foram pensados como um dos elementos centrais do processo de aprendizagem do
estudante, servindo de elemento motivador para o desenvolvimento de processos de
pesquisa sobre o cotidiano das práticas de administração.
Do primeiro ao quarto módulo serão realizados Seminários Integradores. O
estudante realizará pesquisa sobre determinado fato, relacionado com a realidade
em que está inserido e envolvendo no campo da Administração Pública. Os
resultados desses estudos serão apresentados durante os encontros presenciais.
No Módulo 1, o Seminário Temático possui uma característica específica de
promover a inserção e a integração do estudante como o curso na modalidade a
distância, sendo nominado como Seminário Integrador.
Nos Módulos II, III e IV o estudante realizará pesquisa e um diagnóstico sobre
o campo da LFE I (Seminário Temático I), da LFE II (Seminário Temático II) e da LFE
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III (Seminário Temático III), o que possibilitará a compreensão macro da Linha de
Formação a ser escolhida. No Módulo V, o estudante fará opção por uma das Linhas
de Formação Específica que direcionará sua pesquisa a partir de um problema
identificado na fase de diagnóstico e fundamentado na literatura estudada nos
seminários, objetivando a construção do TCC que deverá ser apresentado ao final
do curso.
Os Seminários Temáticos serão sempre precedidos de planejamento
específico, podendo incluir modalidades diversas de trabalho: grupos de trabalho,
oficinas, conferências, palestras, etc. devendo ser acompanhados pelo alunado,
tutores, professores e aberto ao público interessado em geral.

6.1.3 Atividades complementares

Como requisito para a integralização do curso o aluno tomará parte, em no
mínimo 120 (cento e vinte) horas, correspondentes a 3,8% da carga horária total do
curso, de diversas atividades de caráter acadêmico, científico e cultural, as quais
complementam saberes e desenvolvem habilidades indispensáveis à sua formação.
Essa participação ocorrerá ao longo do curso e deve ser efetivada por meio de
atividades com formatos diversos tais como:



Projeto experimental;



Visitas técnicas;



Iniciação científica,



Participação e/ou organização de eventos,



Exercício profissional,
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Publicações científicas,



Projetos de extensão,



Monitorias,



Cursos realizados em áreas afins,



Disciplinas avulsas,



Produções técnico-científicas, dentre outras.

6.2. Transferência, equivalência, reopção, aproveitamento de estudos e
trancamento de matrícula

O Curso Superior de Bacharelado em Administração Pública a distância do
IFAL poderá aceitar pedidos de transferência, equivalência e reopção, condicionados
à existência de vagas e sujeitos à adaptação curricular. Nesse caso, caberá à PróReitoria de Ensino divulgar edital disciplinando os processos de reopção de curso e
de ingresso por transferência e equivalência, conforme previsto no calendário letivo
(Portaria nº 424/2010).

6.2.1 Transferência

O ingresso por transferência poderá ser concedido a alunos em curso similar
ou área afim, para prosseguimento de estudos em unidades de ensino do IFAL,
condicionada à disponibilidade de vagas, processo seletivo e análise da
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compatibilidade curricular. O pedido de transferência deverá ser feito no período
previsto em Calendário Letivo, disciplinado em edital próprio. Poderá ser admitida à
transferência de alunos entre Unidades de Ensino do IFAL e/ou de alunos
pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em um
mesmo curso ou áreas afins, desde que não tenha sido ultrapassado 75% do
período

letivo

em

andamento

e,

observada

disponibilidade

de

vaga

e

compatibilidade curricular.

6.2.2 Equivalência

Será admitido aos portadores de diploma o ingresso por equivalência, no
Curso Superior de Bacharelado em Administração Pública a distância do IFAL,
desde que constatada a existência de vagas. É requisito para ingresso por
equivalência possuir diploma no mesmo nível de ensino do curso pretendido.

6.2.3 Reopção

É permitida ao aluno do Curso Superior de Bacharelado em Administração
Pública a distância do IFAL a reopção para outro curso da mesma área e/ou áreas
de conhecimentos afins, desde que constatada a existência de vagas e
compatibilidade curricular. A reopção só poderá ser pleiteada pelo aluno uma única
vez, a partir da conclusão do primeiro período letivo, desde que o mesmo não tenha
ultrapassado 75% do curso de origem.
As solicitações de reopção serão analisadas pelo Colegiado do Curso
pretendido, a partir de critérios estabelecidos em edital. Sendo vedada a reopção
aos alunos que tenham ingressado por equivalência.
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6.2.4 Aproveitamento de estudos

O Curso Superior de Bacharelado em Administração Pública a distância, em
conformidade com a Portaria nº 424/2010, oportunizará o aproveitamento de estudos
e certificará conhecimentos e experiências adquiridas na educação superior no
mesmo nível de ensino e ou em nível de pós-graduação, na mesma área de
conhecimento/atuação profissional para efeito de dispensa de disciplina, mediante
análise documental ou avaliação.
É facultativo ao aluno o aproveitamento de estudos realizados em níveis
superiores ao pretendido, desde que não ultrapasse 50% da carga horária do curso,
observando-se a identidade do valor formativo dos estudos realizados e o prazo
máximo de 05 (cinco) anos de sua realização.
Nos casos de equivalência, o aproveitamento de estudos ocorrerá quando os
componentes curriculares tiverem sido cursados até 05 anos. Entretanto, a exigência
de 05 anos não se aplica para o aproveitamento de estudos solicitados por alunos
transferidos, desde que a disciplina, objeto de solicitação da dispensa, tenha sido
realizada no curso do qual se transferiu, resguardando-se da identidade de valor
formativo.
Em consonância com o artigo 41, da Lei 9394/96, será admitido o exame de
competências para efeito de aproveitamento de conhecimentos adquiridos em
cursos e/ou experiência profissional com vistas à dispensa de disciplinas.

6.2.5 Trancamento de matrícula

O trancamento de matrícula poderá ser concedido ao aluno do Curso Superior
de Bacharelado em Administração Pública a distância na forma compulsória ou
voluntária desde que requeira dentro do prazo estabelecido no calendário
acadêmico.
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Trancamento de matrícula compulsório é aquele em que o aluno necessita
interromper os estudos nos casos, devidamente comprovados, de: convocação para
o serviço militar obrigatório, tratamento prolongado de saúde, gravidez de alto risco
e pós-parto, trabalho, inviabilidade de oferta de período/módulo e mudança de
domicílio. Pode ser requerido em qualquer época do período letivo e não será
computado para efeito de contagem de tempo máximo de integralização curricular.
Trancamento de matrícula voluntário é aquele em que o estudante faz a
opção pela interrupção dos estudos e só será permitido a partir do segundo
semestre de vínculo com a Instituição. O aluno poderá requerer trancamento de
matrícula na forma voluntária, de acordo com o prazo máximo previsto para sua
integralização curricular. O tempo de trancamento concedido na forma voluntária
será contabilizado para efeito de cálculo do prazo máximo para integralização
curricular. O trancamento de matrícula voluntário deverá ser efetuado até a datalimite prevista no calendário acadêmico. A solicitação deverá ser feita mediante
requerimento ao Diretor da Unidade de Ensino, pelo próprio aluno.
Em caso de mudança da estrutura curricular e/ou extinção do curso, ao
reabrir a matrícula e retomar as atividades acadêmicas, o aluno deverá ser integrado
a nova estrutura curricular ou a outro curso da mesma área ou de área afim. O
trancamento de matrícula só terá validade por 01 (um) período letivo, devendo o
aluno reabrir a matrícula na época prevista no calendário acadêmico. Ao retomar as
atividades acadêmicas, o aluno frequentará integralmente o período letivo
interrompido por ocasião do trancamento.

7.

CRITÉRIOS E SISTEMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é entendida como atividade política que tem por função básica
subsidiar tomadas de decisão. Nesse sentido, pressupõe não só análises e reflexões
relativas a dimensões estruturais e organizacionais do curso, numa abordagem
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didático-pedagógica, como também a dimensões relativas aos aspectos políticos do
processo de formação de profissionais no campo da Administração Pública.
Dentre os aspectos de maior significação para o processo de tomada de
decisões relativas ao curso destacam-se: a avaliação da proposta curricular; a
avaliação da aprendizagem; a avaliação do material didático; a avaliação da
orientação; a avaliação do sistema comunicacional da EaD e a avaliação do impacto
do curso na formação de profissionais no campo da Administração Pública.

7.1. Avaliação dos subsistemas em EAD

A avaliação dos subsistemas de EaD presentes no curso de Administração
tem por objetivo controlar e aprimorar as etapas do processo pedagógico para
garantir o alcance dos objetivos propostos para o curso.
Para tanto, será aplicada uma avaliação de forma continuada, realizada pelos
atores do processo ensino-aprendizagem, entre eles, estudantes, professores
tutores, professores formadores e coordenador do curso, contemplando os seguintes
aspectos:



desempenho do estudante;



desempenho dos professores-tutores;



desempenho dos professores formadores;



adequação do sistema de tutoria;



adequação do Ambiente Virtual de Aprendizagem;



qualidade do material impresso e da multimídia interativa;



qualidade e adequação do atendimento administrativo;



desempenho da coordenação do curso; e



eficácia do programa.
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Como instrumentos de avaliação serão utilizados: questionários, chats,
interações virtuais e presenciais.
A estrutura de EaD projetada para o curso possibilita a integração das ações
dos atores de EaD, permitindo controle e sinergia no processo ensinoaprendizagem, assim como a prática de acompanhamento efetivo do estudante e
sua avaliação em dimensão sistêmica e continuada.
Os resultados das avaliações deverão ser utilizados com a função de
retroalimentar os subsistemas de EaD objetivando o aprimoramento e novos
patamares de qualidade e eficácia.

7.2. Avaliação da aprendizagem

O processo de avaliação de aprendizagem na Educação a Distância, embora
se sustente em princípios análogos aos da educação presencial, requer tratamento e
considerações especiais em alguns aspectos.
Primeiro, porque um dos objetivos fundamentais da Educação a Distância
deve ser a de obter dos estudantes não a capacidade de reproduzir ideias ou
informações, mas sim a capacidade de produzir e reconstruir conhecimentos,
analisar e posicionar-se criticamente frente às situações concretas que se lhes
apresentem.
Segundo, porque no contexto da EaD o estudante não conta, comumente,
com a presença física do professor. Por este motivo, faz-se necessário desenvolver
método de estudo individual e em grupo, para que o acadêmico possa:



Buscar interação permanente com os colegas, os professores formadores e
com os orientadores todas as vezes que sentir necessidade;



Obter confiança e autoestima frente ao trabalho realizado; e



Desenvolver a capacidade de análise e elaboração de juízos próprios.
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O trabalho do autor, então, ao organizar o material didático do curso de
Administração Pública a distancia, é levar o estudante a questionar aquilo que julga
saber e, principalmente, para que questione os princípios subjacentes a esse saber.
Nesse sentido, a relação teoria-prática coloca-se como imperativo no
tratamento dos conteúdos selecionados para o curso de Administração Pública e a
relação intersubjetiva e dialógica entre professor-estudante, mediada por textos, é
fundamental.
O que interessa, portanto, no processo de avaliação de aprendizagem é
analisar a capacidade de reflexão crítica do aluno frente a suas próprias
experiências, a fim de que, possa atuar dentro de seus limites sobre o que o impede
de agir para transformar aquilo que julga limitado no campo da Administração
Pública.
Por isso, é importante desencadear processo de avaliação que possibilite
analisar como se realiza não só o envolvimento do estudante no seu cotidiano, mas
também como se realiza o surgimento de outras formas de conhecimento, obtidas
de sua prática e de sua experiência, a partir dos referenciais teóricos trabalhados no
curso.
As avaliações do desempenho do estudante serão regidas de acordo com o
que apontam as Normas de Organização Didáticas do IFAL.
O estudante será avaliado em três situações distintas:


Durante a oferta das disciplinas, a partir de atividades realizadas a
distância, como pesquisas, exercícios, e outras tarefas planejadas para o
desenvolvimento da disciplina;



Durante os encontros presenciais, a partir da realização de provas,
apresentação de trabalhos e realização de outras tarefas propostas no
encontro; e



Ao final do curso, com a elaboração do TCC e respectiva defesa em banca
examinadora.
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Nessas situações de avaliação, os tutores e os professores formadores
deverão estar atentos para observar e fazer o registro dos seguintes aspectos: a
produção escrita do estudante, seu método de estudo, sua participação nos
Encontros Presenciais, nos fóruns e nos bate-papos; se ele está acompanhando e
compreendendo o conteúdo proposto em cada uma das disciplinas, se é capaz de
posicionamentos crítico-reflexivos frente às abordagens trabalhadas e frente à sua
prática profissional (dimensão cognitiva) e na realização de estudos de caso e de
pesquisa, a partir de proposições temáticas relacionadas ao seu campo de formação
profissional, entre outros fatores.
Vale salientar que em função de uma das principais características do ensino
a distância, a dupla relatividade do espaço e do tempo, é importante o uso de
ferramentas que operacionalizem o processo de comunicação e troca de informação
nas suas formas sincrônica e diacrônica.
As ferramentas utilizadas nos processos de comunicação sincrônica serão:
telefone, chat, encontros virtuais e presenciais. Como processos de comunicação
diacrônicos serão utilizados: fóruns, e-mails e encontros virtuais. Cada turma terá
acesso à estrutura de comunicação sincrônica e diacrônica e será orientada pelo
Tutor sobre a forma e os momentos de uso de cada uma delas.
Como sujeito que participa ativamente do processo avaliativo, o estudante
será informado por seu tutor e pelo professor formador sobre o que está sendo
avaliado, a partir de que critérios, se a atividade que lhe é proposta é objeto de
avaliação formal, o que se espera dele naquela atividade, etc.
Em outras palavras, a postura de avaliação assumida no processo de ensinoaprendizagem do curso de Administração Pública pressupõe, por um lado, a
compreensão do processo epistêmico de construção do conhecimento e, por outro,
a compreensão da ação de avaliar como processo eminentemente pedagógico de
interação contínua entre estudante-conhecimento-tutor-professor formador.
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8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

De acordo com a Portaria nº 1483/20124 do IFAL o Trabalho de Conclusão do
Curso - TCC é uma atividade obrigatória e requisito para obtenção do grau. Somente
poderão matricular-se no TCC os estudantes que tiverem concluído setenta por
cento da carga horária do curso, em que estiverem regularmente matriculados,
incluindo-se a (s) disciplina (s) definida (s) como pré-requisito para o mesmo.
O TCC pode ser realizado individualmente ou no máximo em dupla, orientado
por um docente do IFAL ou docente integrante dos diversos programas conveniados,
devendo ser apresentada sob a forma de produção escrita e oral contemplando
temas relacionados ao curso. Os discentes deverão demonstrar um grau de
conhecimento compatível com a habilitação adquirida.
Poderão ser orientadores de TCC docentes que possuam, no mínimo, o título
de especialista e o número máximo de TCC a ser orientado por professor será de
seis (6) por período letivo. A coorientação poderá ser feita pelos tutores da área. O
tema do TCC deve ser concebido em comum acordo pelo discente e pelo orientador.
Os casos de impossibilidade de realização de orientação de TCC, por parte de
orientador e orientandos, deverão ser remetidos ao Colegiado do Curso, para os
devidos encaminhamentos e providências cabíveis.
A Banca Examinadora deverá ser definida até um mês antes da defesa oral e
será composta pelo orientador e por 02 (dois) professores, interno ou externo ao
IFAL, com conhecimentos na área, indicados pelo orientador do TCC. Os nomes dos
professores, bem como todos que compõem a Banca Examinadora e o plano de
trabalho devem ser encaminhados pelo orientador ao colegiado do curso para
apreciação. Os membros da Banca Examinadora, a contar da data de recebimento
do TCC, têm prazo de 20 dias úteis para procederem à leitura e análise do trabalho.
A defesa acontecerá do seguinte modo: 1) O aluno deverá apresentar o TCC
em, no mínimo, 20 minutos e, no máximo, 30 minutos. 2) A Banca Examinadora
disporá de até cinquenta (50) minutos para fazer comentários, questionamentos e/ou
4

O presente regulamento orienta o processo de elaboração, apresentação e avaliação de
Trabalho de Conclusão dos Cursos do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), incluindo os critérios
para escolha do tema e do professor orientador (Portaria nº 1483/ GR de 19/09/2012).
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contribuições. 3) O aluno poderá usar até dez (10) minutos, após os
comentários/contribuições de todos os membros da Banca Examinadora, para as
considerações finais.
A avaliação do TCC será feita a partir de sua análise pelos membros da
Banca Examinadora. A nota final do TCC resultará de uma média aritmética
ponderada de três (3) notas: a) Conteúdo: Peso 5,0 (cinco); b) Defesa oral: Peso 3,0
(três); c) Normas técnicas: Peso 2,0 (dois). A nota final mínima para a aprovação do
TCC será 7,0 (sete). Havendo impedimentos que justifiquem a ausência do discente
à defesa, deve-se comunicar imediatamente ao Colegiado do Curso, para as
providências cabíveis. O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 deverá fazer as
correções necessárias e submeter o trabalho a novas oportunidades de defesa,
observando-se o tempo de integralização do curso.
A entrega da versão preliminar do TCC à Coordenação do Curso, com no
mínimo, 20 (vinte) dias úteis antes da defesa oral, pelo Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Ao passo que, a nota deve ser encaminhada pelo Coordenador de
Curso para o setor responsável pelo Registro Acadêmico. Por fim, a entrega da
versão final, em uma via, à Coordenação do Curso/Polo, encadernada em brochura
e em mídia digital, como pré-requisito para colação de grau.

9. PRÁTICA PROFISSIONAL

9.1. Estágio Curricular

O

estágio

curricular

supervisionado

é

entendido

como

espaço

de

aprendizagem no qual o graduando exerce in loco atividades próprias da sua área
de atuação profissional, supervisionado por um profissional já habilitado, nas
empresas conveniadas com o IFAL. Totaliza 300 horas correspondentes a 9,6% do
total de carga horária do curso, será cumprido de acordo com o Regimento de
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Estágio do IFAL.
As atividades de Estágio Supervisionado serão realizadas durante os Módulos
V, VI, VII e VIII, por meio das pesquisas e práticas profissionais integradas aos
Seminários Temáticos I, II, III e IV das LFEs. Deverão ocorrer mediante
acompanhamento dos professores orientadores de Estágio da Instituição; com a
entrega dos relatórios mensais e final de estágio com aprovação do professor(a)
orientador(a) do Curso.
Assim, Pesquisa e Estágio caminham juntos, propiciando trocas de práticas e
saberes, fazendo pontes entre a prática e teoria, entre o mundo acadêmico e o
campo profissional, entre o vivido no mundo do trabalho e o olhar crítico sobre ele.
A única forma de obtenção de dispensa de estágios se dará para aquele
aluno(a) que comprovar atuação profissional em áreas afins do Curso; mediante
pedido de dispensa de estágio e anexar um relatório consubstanciado de suas
atividades e aprovado pelo professor orientador de estágio do Curso.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

O Projeto Pedagógico do Curso está em constante atualização e visa
oportunizar condições plenas de estudo e de práticas profissionalizantes para uma
formação em consonância com o perfil desejado pelo mercado de trabalho, através
do acúmulo de competências e habilidades capazes de responder às necessidades
do mundo atual e que possibilitem a superação das dificuldades por que passa a
educação em nosso estado e no país.
O presente Projeto será avaliado de forma progressiva, atendendo às
etapas, no decorrer dos anos letivos e revisto, envolvendo os diferentes âmbitos e
elementos representados pelos membros que compõem o Núcleo Docente
Estruturante – NDE e Colegiado do Curso.
O NDE tem como finalidade elaborar e estruturar o Projeto Político do Curso,
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conforme discorre a Portaria Nº 1714/GR5. É composto por cinco (5) professores
efetivos pertencentes ao corpo docente do curso, incluindo o coordenador do curso.
Esses professores precisam atender aos seguintes requisitos:

•No mínimo três (3) de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;
•

Todos os seus membros em regime de trabalho integral, sendo três
destes com dedicação exclusiva;

A efetiva produção acadêmica de seus membros nas atividades do curso por
meio do desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas como
importantes pela instituição, notadamente, no âmbito da produção, reflexão e
disseminação do conhecimento. São atribuições do NDE:

•

Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e a
proposta pedagógica do curso;

•

Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes no currículo;

•

Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão oriundas de necessidade do Curso;

•

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Graduação;

•

Elaborar e manter atualizado o currículo do curso, em consonância com
o Colegiado, atendendo aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso;

•

Analisar e avaliar o Projeto Pedagógico do Curso propondo alterações
quando necessárias.

O Colegiado do Curso, em conformidade com a Portaria Nº 1713/GR6, é o
5
6

A Portaria Nº 1714/GR de 1º de dezembro de 2010encontra-se em anexo.
A Portaria Nº 1713/GR de 1º de dezembro de 2010encontra-se em anexo.
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órgão deliberativo do Curso que acompanha o processo pedagógico do mesmo, com
funções de normatização, deliberação e planejamento das políticas de ensino,
pesquisa e extensão. É composto pelo Coordenador do Curso (que será o
presidente), todo o corpo docente efetivo e dois (2) representantes do corpo
discente. Compete ao Colegiado do Curso:

•Contribuir com o desenvolvimento da política de ensino, pesquisa e
extensão, em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI;
•

Analisar, discutir e deliberar sobre os aspectos relativos ao Projeto
Pedagógico do Curso e às alterações necessárias encaminhadas ao
pelo NDE do Curso;

•

Propor aos órgãos responsáveis da Instituição o estabelecimento de
convênios de cooperação técnica e científica;

•

Propor normas para o desenvolvimento da prática profissional/estágios
e trabalhos de conclusão de curso;

•

Encaminhar sugestões de normas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão;

•

Propor atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no curso;

•

Conduzir e validar o processo de eleição do Coordenador do Curso;

•

Receber, analisar e encaminhar solicitações de ações disciplinares
referentes ao corpo docente ou discente do Curso;

•

Deliberar sobre solicitações de afastamento de docentes do Curso, nos
casos de participação em eventos científicos e atividades acadêmicas;

•

Emitir parecer sobre processos de transferência e reopção dos alunos
a serem admitidos no Curso;

•

Promover o acompanhamento e a avaliação permanentes do Curso,
buscando articulação com a Comissão Própria de Avaliação – CPA,
inclusive acompanhando e auxiliando a divulgação dos resultados;

•

Avaliar pedidos de substituição de orientador e coorientador de
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trabalho de conclusão de curso;
•

Apreciar a propor à Diretoria de Ensino, semestralmente, o horário de
aula das disciplinas do Curso;

•

Acompanhar o cumprimento do conteúdo programático e da carga
horária das disciplinas do Curso em cada período letivo;

•

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Político do Curso;

•

Envolver os docentes na implementação do PPC, respeitadas as
diretrizes gerais do PDI;

•

Mobilizar os docentes para a promoção interdisciplinaridade entre as
disciplinas ofertadas;

•

Propor a realização e a integração de programas de ensino, pesquisa e
extensão de interesse do curso;

•

Prestar assessoramento quando solicitado pelos órgãos competentes.

Quanto ao Presidente do Colegiado do Curso, compete:

•

Convocar e presidir o Colegiado do Curso, com direito a voto de
qualidade;

•

Representar o Colegiado junto aos órgãos do IFAL;

•

Comunicar e encaminhar todas as deliberações do Colegiado a quem
de direito, para que sejam fielmente cumpridas;

•

Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida
pelo Colegiado;

•

Designar secretário ad hoc em cada reunião para lavrar atas;

•

Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de
competência do Colegiado para posterior apreciação e deliberação em
plenário;

•

Elaborar os horários de aula e encaminhar para apreciação do
Colegiado;
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•

Orientar os alunos quanto a matricula e a integralização do Curso;

•

Verificar o cumprimento do currículo do Curso e demais exigências
para a concessão de grau acadêmico aos alunos concluintes;

•

Superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso;

•

Promover a integralização dos Colegiados dos demais Cursos;

Na ausência do Coordenador do Curso o Colegiado será presidido pelo
representante mais antigo do corpo docente do Curso.

11. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E BIBLIOTECA

As instalações necessárias para o funcionamento do curso contam com cinco
polos. Tais estruturas contemplam as indicações exigidas pela DED/CAPES, com
salas de aula com equipamentos multimídia, auditório, laboratório de informática
com computadores e biblioteca.
Além disso, as estudantes contam com as salas da Coordenação de
Educação a Distância no IFAL e com um acervo bibliográfico no campo da
Administração ou em áreas correlacionadas tanto em forma de material impresso
quanto na biblioteca virtual7.
No que se refere à política de atendimento a portadores de necessidades
especiais, a estrutura física dos polos de apoio presencial que atendem aos alunos
permite-lhes fácil acesso aos espaços de uso das salas de aula, laboratórios e
demais dependências.

12. CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

7

http://ead.ifal.edu.br/biblioteca/
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12.1.

Equipe Multidiciplinar

O Curso de Bacharelado em Administração Pública a distância contará com
os professores do IFAL, nas diversas áreas de conhecimento, bem como com outros
professores das redes federal, estadual e municipal de ensino8.
De modo a apoiar as atividades docentes, contar-se-á com tutores (a
distância e presenciais), em áreas que atendam às especificidades curriculares do
curso, por meio de seleção pública.
O curso conta ainda com uma equipe multidisciplinar composta por
professores,

tutores,

técnico-administrativo,

e

técnicos

especializados

para

desenvolver as funções de produção e manutenção das TIC utilizadas no curso,
desenvolverá

procedimentos

administrativos,

educacionais

e

tecnológicos,

objetivando atender às necessidades de ensino-aprendizagem do aluno na
modalidade de EAD por meio de informações e recursos didático-pedagógicos.
Esses profissionais da Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como
web designers e programadores, dão o suporte midiático tecnológico para atender
às particularidades da educação na modalidade a distância, intencionando propiciar
a todos os atores envolvidos no processo uma aprendizagem autônoma e
colaborativa por meio de recursos interativos disponíveis na web.
Parte dessa equipe multidisciplinar procura atender à Resolução CD/FNDE,
n° 08 de 30 de abril de 2010, assim composta por: Coordenador/Coordenador
adjunto da UAB, Coordenador de curso, Coordenador de tutoria, Professor
conteudista e formador, Tutor e Coordenador de polo. Em sequência, especificamse as atribuições de cada componente da equipe do Sistema Universidade Aberta do
Brasil do IFAL.

8

O corpo docente composto por professores do IFAL, bem como das redes federal, estadual e
municipal de ensino encontra-se em anexo.
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12.1.1. O Coordenador UAB

O Coordenador UAB tem por competências:

•Coordenar as atividades dos cursos ofertados pela Instituição de Ensino, no
âmbito do Sistema UAB;
•

Realizar reuniões periódicas com os coordenadores dos cursos, tendo

em vista a gestão de todas as atividades acadêmico operacionais;
•

Receber e avaliar os relatórios de desenvolvimento dos cursos

elaborados pelos coordenadores de curso e coordenadores de polo;
•

Participar de grupos de trabalho no âmbito da IPES para o

desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de
materiais didáticos;
•

Participar de grupos de trabalho instituído pela UAB, visando ao

aprimoramento e adequação do Sistema;
•

Encaminhar relatórios semestrais de acompanhamento e avaliação das

atividades dos cursos à UAB/DED/CAPES, ou quando for solicitado;
•

Realizar cadastramento e controle de bolsistas;

•

Encaminhar as fichas de cadastro de bolsistas, mediante ofício;

•

Encaminhar o Termo de Compromisso do Bolsista (Anexo II),

devidamente assinado, à UAB/DE/CAPES.
•

Encaminhar relatório de bolsistas para pagamento, mediante oficio;

•

Fazer a certificação dos lotes de pagamento de bolsas;

•

Acompanhar a aplicação financeira dos recursos liberados para o

desenvolvimento e oferta dos cursos;
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•

Fazer a prestação de contas dos recursos liberados pelo MEC.

12.1.2. Coordenador Adjunto

Ao Coordenador Adjunto cabe:

•

Auxiliar o Coordenador UAB em todas suas atribuições;

•

Participar de grupo de trabalho instituído pela UAB, visando ao

aprimoramento e a adequação do Sistema;
•

Participar de grupos de trabalho no âmbito da IPES para o

desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de
materiais didáticos;
•

Manter arquivo com as informações relativas aos cursos desenvolvidos

na IPES no âmbito do Sistema UAB;
•

Verificar "in loco" o andamento dos cursos;

•

Verificar "in loco" a adequação da infraestrutura dos polos de apoio

presencial aos objetivos dos cursos, enviando relatórios periódicos a DED/CAPES;
•

Realizar,

em

conjunto

com

os

coordenadores

de

cursos,

o

planejamento das atividades de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos
no Sistema;
•

Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso.

Esclarece-se que tanto o Coordenador UAB quanto Coordenador Adjunto
deverão ser professores do IFAL e estar aptos a desenvolver atividades de
coordenação e apoio à gestão dos polos de apoio presencial, como também
acompanhar o desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos e
programas implantados por sua instituição no âmbito do sistema.
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12.1.3. O Coordenador de Curso

O Coordenador de Curso é um professor ou pesquisador designado/indicado
pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atua nas atividades de coordenação de
curso implantado no âmbito do Sistema UAB e no desenvolvimento de projetos de
pesquisa relacionados ao curso. A ele cabe:
•

Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso;

•

Participar

das

atividades

de

capacitação

e

de

atualização

desenvolvidas na instituição de ensino;
•

Participar de grupos de trabalho para o desenvolvimento de

metodologia, elaboração de materiais didáticos para a modalidade a distância e
sistema de avaliação do aluno;
•

Realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de

seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no curso;
•

Elaborar, em conjunto com o corpo docente do curso, o sistema de

avaliação do aluno;
•

Participar dos fóruns virtuais e presenciais da área de atuação;

•

Realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos

de alunos, em conjunto com o coordenador UAB;
•

Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;

•

Verificar "in loco" o andamento dos cursos.

•

Acompanhar

e

supervisionar

as

atividades

dos

tutores,

dos

professores, do coordenador de tutoria e dos coordenadores de polo;
•

Informar ao coordenador UAB a relação mensal de bolsistas aptos e

inaptos para recebimento;
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•

Auxiliar o coordenador UAB na elaboração da planilha financeira do

curso.

12.1.4. O Coordenador de Tutoria

O Coordenador de Tutoria é um professor ou pesquisador designado/indicado
pelas IPES vinculadas ao Sistema UAB, que atua nas atividades de coordenação de
tutores dos cursos implantados por sua instituição no âmbito do Sistema UAB e no
desenvolvimento de projetos de pesquisa relacionados aos cursos. Ele deve:

•

Participar das atividades de capacitação e atualização;

•

Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento dos processos

seletivos de tutores, em conjunto com o coordenador de curso;
•

Acompanhar as atividades acadêmicas do curso;

•

Verificar "in loco" o andamento dos cursos;

•

Informar ao coordenador do curso a relação mensal de tutores aptos e

inaptos para recebimento da bolsa;
•

Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de

seleção e capacitação dos tutores envolvidos no programa;
•

Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores;

•

Encaminhar

desempenho da tutoria.

12.1.5. O Professor

à

coordenação

do

curso

relatório

semestral

de
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O Professor é um docente ou pesquisador designado ou indicado pelas IPES
vinculadas ao Sistema UAB, que atua nas atividades típicas de ensino, de
desenvolvimento de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas
implantados por sua instituição no âmbito do Sistema UAB. Para tal, deve ter
experiência de três anos no magistério superior ou formação mínima em nível
superior e experiência de um ano no magistério superior ou vinculação a programa
de pós-graduação de mestrado ou doutorado de modo a ter competência para:

•

Elaborar e entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo

do curso no prazo determinado;
•

Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia utilizada

para o desenvolvimento do curso à linguagem da modalidade a distância;
•

Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para

a modalidade a distância;
•

Adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o material

didático nas diversas mídias;
•

Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na

instituição de ensino;
•

Desenvolver as atividades docentes da disciplina em oferta na

modalidade a distância mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no
projeto acadêmico do curso;
•

Coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em

disciplinas ou conteúdos sob sua coordenação;
•

Desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores,

professores e tutores mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no plano
de capacitação;
•

Desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos

43

recursos e metodologia previstos no plano de curso;
•

Apresentar ao coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada,

relatório do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da disciplina;
•

Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia

e materiais didáticos para a modalidade a distância;
•

Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para

a modalidade a distância;
•

Participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do

•

Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, a

curso;

metodologia de avaliação do aluno;
•

Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino

desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;
•

Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito

de suas atribuições, para encaminhamento à DED/CAPES/MEC, ou quando
solicitado.

12.1.6. O Tutor

A tutoria no curso de Administração Pública como componente fundamental
do sistema, tem a função de realizar a mediação entre o estudante e o material
didático de curso. Nesse sentido, o tutor não deve ser concebido como sendo um
“facilitador” da aprendizagem, ou um animador, ou um monitor.
A tutoria é um dos elementos do processo educativo que possibilita a
ressignificação da educação a distância, por possibilitar o rompimento da noção de
tempo/espaço da escola tradicional. O processo dialógico que se estabelece entre
estudante e tutor deve ser único, O tutor, paradoxalmente ao sentido atribuído ao
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termo “distância”, deve estar permanentemente em contato com o estudante,
mediante a manutenção do processo dialógico, em que o entorno, o percurso, as
expectativas, as realizações, as dúvidas, as dificuldades sejam elementos
dinamizadores desse processo.
Na fase de planejamento, o tutor deve participar da discussão ( construir
coletivamente), com os professores formadores, a respeito dos conteúdos a serem
trabalhados, do material didático a ser utilizado, da proposta metodológica, do
processo de acompanhamento e avaliação de aprendizagem, dos Seminários
Temáticos e do Estágio Supervisionado.
No desenvolvimento do curso, o tutor é responsável pelo acompanhamento e
avaliação do percurso de cada estudante sob sua orientação: em que nível cognitivo
se encontra, que dificuldades apresenta, se ele coloca-se em atitude de
questionamento re-construtivo, se reproduz o conhecimento socialmente produzido
necessário para compreensão da realidade, se reconstrói conhecimentos, se é
capaz de relacionar teoria-prática, se consulta bibliografia de apoio, se realiza as
tarefas e exercícios propostos, como estuda, quando busca orientação, se ele
relaciona-se com outros estudantes para estudar, se participa de organizações
ligadas à sua formação profissionais ou a movimentos sociais locais.
Além disso, o tutor deve, neste processo de acompanhamento, estimular,
motivar e, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de
organização das atividades acadêmicas e de aprendizagem.
Por todas essas responsabilidades, torna-se imprescindível que o tutor tenha
formação específica, em termos dos aspectos político-pedagógicos da educação a
distância e da proposta teórico metodológica do curso. Essa formação deve será
oportunizada pela IPES antes do início do curso e ao longo do curso. Como recursos
para interlocução poderão ser utilizados:



Ambiente Virtual, com recursos de fórum, chat, biblioteca virtual,
agenda,

repositório

de

tarefas,

questionários,

recursos

acompanhamento e controle de cada estudante, entre outros;


Videoaulas;



Telefone;

de

45



E-mail;

O Tutor é o profissional selecionado pela IPES vinculada ao Sistema UAB
para o exercício das atividades descritas a seguir e deve possuir formação de nível
superior em Administração e/ou áreas afins; experiência mínima de um ano no
magistério do ensino básico ou superior ou comprovar formação em pós-graduação
ou vinculação a programa de pós-graduação para poder exercer a função. Cada
Tutor deverá atender, no máximo, 50 alunos por turma, na perspectiva de:

•

mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os estudantes;

•

acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;

•

apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades

docentes;
•

manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem -

AVA e responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas;
•

estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades

discentes;
•

colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;

•

participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela

instituição de ensino;
•

elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e

encaminhar à coordenação de tutoria;
•

participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do

professor responsável;
•

apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades

presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações.

46

12.2. Infraestrutura e Processo de Gestão Acadêmico-Administrativa

A Educação a Distância, embora prescinda da relação face a face em todos
os momentos do processo ensino e aprendizagem, exige relação dialógica efetiva
entre estudantes, professores formadores e orientadores. Por isso, impõe uma
organização de sistema que possibilite o processo de interlocução permanente entre
os sujeitos da ação pedagógica.
Dentre os elementos imprescindíveis ao sistema estão:


a implementação de uma rede que garanta a comunicação entre os
sujeitos do processo educativo;



a produção e organização de material didático apropriado à
modalidade;



processos de orientação e avaliação próprios;



monitoramento do percurso do estudante; e



criação de ambientes virtuais que favoreçam o processo de estudo
dos estudantes.

Observa-se que, para a consecução de um curso na modalidade EAD, existe
uma

cadeia

gestora

que

se

imbrica

em

compromissos,

interesses

e

responsabilidades, de modo a possibilitar aos que, pela dificuldade de tempo e
acesso, não tinham condições de cursar o ensino superior.
Nessa lógica, cabe à instituição responsável administrativamente pelo polo
situado em municípios do estado de Alagoas disponibilizar aos estudantes um
ambiente com infraestrutura técnica e pedagógica, como espaço de apoio para
realização das aulas presenciais e base para estudos durante todo o curso. Ao IFAL,
cabe conduzir as ações didático-pedagógicas, sejam elas de cunho administrativo
ou de ensino, apoiado nos recursos financeiros destinados pelo Governo Federal
para otimizar os procedimentos que viabilizarão efetivamente a execução do projeto
do curso.
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Para o curso de Administração Pública, na modalidade a distância, a estrutura
e a organização do sistema que dá suporte à ação educativa, preveem: rede
comunicacional, formação de professores e tutores, produção, controle e distribuição
de material didático e encontros presenciais.

12.2.1. Rede Comunicacional

Torna-se necessário o estabelecimento de uma rede comunicacional que
possibilite a ligação dos vários Pólos com a IPES e entre eles. Para tanto, é
imprescindível a organização de estrutura física e acadêmica na IPES, com a
garantia de:


manutenção de equipe multidisciplinar para orientação nas diferentes
disciplinas/áreas do saber que compõem o curso;



designação

de

coordenador

que

se

responsabilize

pelo

acompanhamento acadêmico e administrativo do curso;


manutenção dos núcleos tecnológicos no IFAL e nos Pólos, que dêem
suporte à rede comunicacional prevista para o curso; e



organização de um sistema comunicacional entre os diferentes Pólos
e o IFAL.

O modelo pedagógico deste PPC busca atender à proposta do sistema UAB,
sendo assim ofertados percentualmente 30% presencialmente e 70% a distância. Os
encontros presenciais são momentos em que os alunos e professores se reúnem
para a socialização do conhecimento, integração, explicações dos conteúdos,
trabalhos e avaliações individuais e/ou em grupo.
Realizada, preferencialmente, no polo de atendimento do curso, cada unidade
curricular contará com, no mínimo, dois momentos face a face, computada a
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presença obrigatória dos alunos em 75% do total da carga horária de cada unidade
curricular.
Para complementaridade da carga horária, nos momentos a distância, os
alunos realizarão estudos individuais ou coletivos sobre assuntos específicos, com
aporte tecnológico dos recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de
aprendizagem. Nesse período, eles poderão contar com o tutor a distância para tirar
dúvidas e ampliar conhecimentos sobre os conteúdos das unidades curriculares,
propostos pelos professores formadores.
Nesse universo virtual, o tutor presencial apresenta-se como suporte técnico e
também como mediador entre professor-tutor a distância e aluno. Isso se dá, por
não ser especialista em área específica do curso, mas ter formação mais ampla.
Esse profissional tem ainda a função de cativar e sensibilizar o aluno, visando à sua
permanência no curso.
Como complemento ao trabalho da tutoria, disponibiliza-se como recurso de
comunicação contínua entre alunos, professores e tutores o ambiente virtual de
aprendizagem (Moodle) como plataforma de apoio ao estudo e aprendizagem.
Esse ambiente oferece aos alunos mecanismos de verbalização assíncrona,
permitindo que trabalhem dentro do próprio ritmo de aprendizagem, além da
comunicação síncrona, que exigirá uma participação efetiva nas discussões e
exposições dialogadas entre todos os sujeitos envolvidos no processo e servirá
também para minimizar a sensação de distância física entre eles, além de
possibilitar aos professores mecanismos de avaliação e acompanhamento do
progresso da aprendizagem dos alunos.
Na intenção de minimizar as dificuldades apresentadas pelos alunos, são
programados plantões pedagógicos, no espaço de aula virtual, onde os tutores a
distância disponibilizarão, ocasionalmente, horários para atendimento personalizado
(individual ou em pequenos grupos), momentos esses que servirão para orientar os
alunos visando a ajudá-los a superar as prováveis dificuldades, quanto à
aprendizagem dos conteúdos, inserção no curso e nas dinâmicas de sua
modalidade, organização do tempo de estudo e realização das atividades
programadas.
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12.2.2. Formação de professores e tutores

Como forma de expandir o conhecimento na prática docente, após aprovação
no processo seletivo para educação a distância, os professores e tutores recebem
no tempo de 80 horas, com o objetivo de prepará-los para atuarem em ambientes
virtuais de aprendizagem, uma formação que contempla momentos presenciais e
online e ocorre através de aulas expositivas, treinamento no ambiente Moodle e
debates virtuais e oficinas.
A modalidade de educação a distância, diante da constatação transitória que
ora vivenciamos de um modelo industrial direcionados para a sociedade da
informação, demanda um novo modelo de gestão pedagógica e de ensinoaprendizagem, requerendo novas abordagens metodológicas que devem olhar
aqueles que demonstram interesse em desenvolver estratégias de ensino online em
ambientes interativos.
Por entendermos que a inter-relação possibilita o repensar de todos os
envolvidos nesse processo para atuar dinamicamente com novas habilidades e
competências, ajudando-os a refletir sobre sua formação e atuação, relacionadas a
vivências pedagógicas diversificadas, situando-os na concepção inovadora de
educação, a capacitação dos profissionais envolvidos será ofertada por meio de um
Curso de Formação Inicial, onde a proposta curricular vislumbra uma discussão
pedagógica sobre EAD em momentos distintos: Módulo I – Educação à distância:
conceito e planejamento; Módulo II– Ensino-aprendizagem à distância: mediando no
AVA; Módulo III – Oficinas - Comunicação, Informação e Tecnologia; Módulo IV –
Produção de Material: compartilhando saberes e competências.
Esse curso visa qualificar professores, tutores, coordenador de curso e
demais atores envolvidos na administração de processos estruturais, estratégicos,
logísticos e operacionais dos Cursos da UAB. Acredita-se que a habilidade do
professor para lidar com ambientes virtuais de aprendizagem ainda carece de uma
qualificação específica, haja vista, para nossa realidade acadêmica, ser muito
recente a prática da modalidade, inclusive pelas suas especificidades.
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12.2.3. Produção, controle e distribuição de Material Didático

O material didático configura-se como dinamizador da construção curricular e
balizador metodológico. Nessa perspectiva pedagógica, o material didático procura
atender à tríade currículo, recursos midiáticos e aprendizagem, buscando pelos
diversos meios de comunicação interativa, entre eles, texto escrito e imagético,
proporcionar ao aluno um aprendizado profícuo e reflexivo. Dessa forma, utilizando
esses links, disponíveis em meio impresso e digital, como mídia principal, além do
computador, espera-se que o aluno tenha a possibilidade de interagir com os
colegas, tutor, professor, membros da equipe pedagógica e instituição.
O controle da produção e distribuição do material didático será realizado por
comissões da Universidade Aberta do Brasil e Coordenação do Curso no IFAL, que
deverá primar pelo atendimento as necessidades do público alvo a que se propõe
atender este projeto de curso.

12.2.4.Encontros Presenciais

Os encontros presenciais acontecerão aos sábados e domingos e serão
motivos

de

amplo

planejamento,

envolvendo

os

atores

pedagógicos

e

administrativos dos subsistemas do Curso. Entre as atividades a serem
contempladas incluem-se avaliação do desempenho discente, apresentação de
palestras, aulas, pesquisas desenvolvidas, defesa de TCC, visitas técnicas e
integração social da comunidade acadêmica.

13. PROGRAMAS DOS COMPONENTES CURRICULARES
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As ementas referentes aos módulos da estrutura curricular apresentada
constituem-se de:

1º PERÍODO – MÓDULO 1
METODOLOGIA DE ESTUDO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO – 60 horas – 4
créditos
Métodos de estudo: orientação para a leitura, análise e interpretação de texto. Ciência,
metodologia e pesquisa em administração. Tipos de pesquisa. O processo de pesquisa.
Instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados. Estrutura e organização de
trabalhos científicos.
Referências Básicas
DEMO, Pedro. Introdução a Metodologia Cientifica. São Paulo. Atlas. 2008.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. Atlas. 2010.
Referências Complementares
CERVO, Amado Luis; BERVIAN, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 5.
ed. São Paulo: Cortez, 2002.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2007.
LUCKESI, Carlos et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 3. ed. São
Paulo: Cortez, 1986.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade.
Petrópolis: Vozes, 2002.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e
atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
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YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman,
2001.
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo:
Atlas,1997.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO I – 60 horas – 4 créditos
Introdução à Administração: mercado de trabalho; conceito de administração; o
Administrador e seu papel na sociedade atual; formação e legislação profissional. As
organizações: conceitos e ambientes competitivos globalizados. Funções
administrativas e organizacionais. Composição Organizacional e Processo
Administrativo. Novas tendências.
Referências Básicas
MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à
revolução digital. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2012.
MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Fundamentos de administração. Atlas. 2009.
ARAÚJO, Luis Cesar G. Teoria geral da administração. Aplicação e resultados nas
empresas brasileiros. Atlas. 2004.
Referências Complementares
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. São Paulo: Pioneira Thompson
Learning, 2005.
BATEMAN, Thomas S; SNELL, Scott A. Administração: liderança e colaboração no
mundo competitivo. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.
CARAVANTES, Geraldo R. et al. Administração: teorias e processos. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005.
CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da administração: o essencial em teoria geral da
administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
______. Introdução à Teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna
administração das organizações. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
FARIA, José C. Administração: introdução ao estudo. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 2000.
STONER, James Arthur. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de
Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999.

FILOSOFIA E ÉTICA – 60 horas – 4 créditos
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Ementa
Conceito de filosofia: filosofia como doutrina e como ato de pensar. Filosofia e outras
formas de conhecimento humano. Características gerais dos grandes períodos da
história da filosofia. Conceito de ética. Ética como problema teórico e como problema
prático. Ética e responsabilidade. Teorias morais. Ética e “ética profissional”. Ética e
política. Aspectos filosóficos nos grupos étnico-raciais.
Referências Básicas
LORIERI, Marcos Antônio. Filosofia: fundamentos e métodos. São Paulo. Cortez. 2002.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. (NB: Esta obra, além de
ser boa em si, está disponível integralmente em sites da Internet).
Referências Complementares
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2000.
APEL, Karl-Otto. Estudos de moral moderna. Petrópolis: Vozes, 1994.
HADOT, Pierre. O que é filosofia antiga? São Paulo: Loyola, 1999.
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Ética: de Platão a Foucault. Rio de Janeiro:
Zahar, 2007.
PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2002.
VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret,
2001.

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL – 60 horas – 4 créditos
Contribuições das teorias psicológicas para o campo do estudo das organizações.
Impacto dos diversos modos de organização do trabalho na vida e saúde das pessoas.
Temas da psicologia na interface com os estudos organizacionais: motivação,
aprendizagem, percepção e grupos. Tensão e conflito. Processo de liderança.
Referências Básicas
BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto. Psicodinâmica da Vida Organizacional. São
Paulo: Atlas, 1997.
ZANELLI, José C.; BORGES, Jairo; BASTOS, Antonio V. Psicologia, organizações e
trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Referências Complementares
BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto. Psicologia aplicada à administração de

54

empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1982.
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. Vol. 3.
São Paulo: Atlas, 1996.
LANE, Silvia; CODO, Wanderley. Psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1986.
SCHEIN, Edgard H. Psicologia organizacional. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.

INTRODUÇÃO À ECONOMIA – 60 horas – 4 créditos
Ementa: Conceitos e princípios de economia. Evolução do Pensamento Econômico.
Noções de Microeconomia: mercado e preços; demanda e oferta; teoria do consumidor;
teoria da firma; estrutura de mercado e eficiência. Noções de Macroeconomia:
determinação da renda e do produto nacional; mercado de bens e serviços e lado
monetário. O setor externo, câmbio e estrutura de balança de pagamento. Setor Público:
funções econômicas; estrutura tributária e déficit público. Desenvolvimento Econômico,
fontes de crescimento, financiamento e modelos.
Referências Básicas
ROSSETI, José Paschoal. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2013.
PINHO, Diva Benevides et al. Introdução a economia. São Paulo. Saraiva. 2011.
Referências Complementares
DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley; DAVID, Begg. Introdução à economia (Para
Cursos de Administração, Direito, Ciências Humanas e Contábeis. Tradução de Helga
Hoffmam. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de. Manual de introdução
à economia. Equipe de Professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2006.
Introdução à economia / Carlos Magno Mendes ...[et al.]. - Florianópolis: Departamento
de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2009
GREMAUD, Amaury Patrick; AZEVEDO, Paulo Furquim de; DIAZ, Maria Dolores
Montoya. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2007.
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia (Edição Compacta). Tradução de Allan
Vidigal Hastings. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2003.
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. Livro de Exercícios. São Paulo:
Atlas, 2004.
SAMUELSON, Paul A.; NORDAUS, William D. Economia. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2004.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: fundamentos, ambientes e ferramentas – 60 horas – 04
créditos
Identificar um curso de EAD; Coletar informações de alguns cursos a distância; Fazer
um comparativo sobre um curso presencial e um a distância; Identificar a importância e
a especificidade de ferramentas como chat, fórum, diários de bordos no ambiente virtual;
Relacionar as características e diferenças entre alguns ambientes virtuais; Criar novas
possibilidades de trabalho dentro da sua área utilizando as TIC; Identificar as
necessidades da sua localidade e propor cursos a distância

SEMINÁRIO INTEGRADOR – 30 horas – 2 créditos
Os alunos deverão apresentar trabalhos sobre as disciplinas estudadas neste módulo.
2º PERÍODO – 2º MÓDULO
CIÊNCIA POLÍTICA – 60 horas – 4 créditos
O pensamento político clássico: o conceito clássico e moderno da política. Estado e
sociedade. Liberalismo e Socialismo. Democracia direta e representativa. Os atores
políticos: parlamentos, partidos políticos, grupos de interesse, estruturas institucionais e
mídia. Sufrágio e sistemas eleitorais; Planejamento e tomada de decisões. Decisões
políticas, estratégicas, táticas e operacionais, análise política: estudo das categorias,
conceitos e problemas básicos da ciência política, tais como: dominação, poder, conflito,
autoridade e legitimidade. Política, participação e informação. Sistema político clássico e
contemporâneo e sua influência em políticas empresariais. Destacando a importância de
seu conhecimento para a Administração e relacionando-os com a realidade política
brasileira atual.
Referências Básicas
BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do Jogo. Rio de
Janeiro: Paz e terra, 1986.
COELHO, Ricardo Corrêa. Ciência política / Ricardo Corrêa Coelho. – Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 2004.
Referências Complementares
GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. São Paulo: Editora da UNESP,
1996.
LEO MAAR, Wolfgang. O que é política. 20. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.
MAGALHÃES, José Antônio Fernandes de. Ciência política. Brasília: Vestcon, 2001.
MOISÉS, José Álvaro. Os brasileiros e a democracia. São Paulo: Ática, 1995.
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WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1992.

CONTABILIDADE GERAL – 60 horas – 4 créditos
Elementos de Contabilidade: definições. Aplicação. Exigências legais e finalidades de
Contabilidade. Organização das unidades econômicas. Fatos contábeis e econômicos.
Método das Partidas Dobradas: registros e sistemas contábeis. Demonstrações
contábeis. Apuração do resultado do exercício. Balanço patrimonial e demonstração de
resultado do exercício. Aspectos fundamentais da teoria contábil. Análise das
informações contábeis.
Referências Básicas
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo. Atlas. 2009.
SILVA, César Algusto Tibúrcio. Contabilidade básica. São Paulo. Atlas. 2011.
IUDICIBUS, Sérgio e MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não
contadores.
Referências Complementares
IUDICIBUS, Sérgio et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (com
Suplemento). São Paulo: Atlas, 2007/2008.
SILVA, César Augusto Tibúrcio; TRISTÃO, Gilberto. Contabilidade básica. São Paulo:
Atlas, 2008.
SILVA, César Augusto Tibúrcio. Contabilidade geral / César Augusto Tibúrcio Silva. –
Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES :
UAB, 2009.
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – PRONUNCIAMENTOS. Disponível
em: <http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php>. Acesso em: 27 mar. 2009.

MACROECONOMIA – 60 horas – 4 créditos
Fundamentos da análise macroeconômica; Problemas macroeconômicos; Modelos
macroeconômicos; Contabilidade Nacional; Determinantes da demanda e oferta
agregada; Moeda, juros e renda; Economia Aberta; Política econômica; O papel do
governo; Inflação.
Referências Básicas
BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Person, 2011.
MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
Pindyck, Robert e RUBINFELD, Daniel L. Microecnomia. 6 ed. Person. 2005.
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Referências Complementares
HEINECK, Luiz Fernando Mählmann. Macroeconomia / Luiz Fernando Mahlmann
Heineck. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]:
CAPES: UAB, 2010.
BACHA, Carlos José Caetano; LIMA, Roberto Arruda de Souza. Macroeconomia: teorias
e aplicações à economia brasileira. São Paulo: Alínea, 2006.
CARVALHO, José L. et al. Fundamentos de economia: Macroeconomia. v. 1, São Paulo:
Cengage Learnin, 2008.
DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Makron,
1991.
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Rio de Janeiro:Campus, 1999.
KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007.

MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES – 60 horas – 4 créditos
Teoria dos Conjuntos. Matrizes. Sistemas de equações lineares. Funções. Limites.
Continuidade. Derivadas. Aplicação do conteúdo estudado em problemas
administrativos.
Referências Básicas
BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral. Vol. 1. São Paulo: Makron Books, 1999.
SILVA, Fernando Cesar Marra e; ABRÃO, Mariângela. Matemática básica para decisões
administrativas. São Paulo: Atlas, 2007.
FREITAS, Maria Teresa Menezes. Matemática para administradores / Maria Teresa
Menezes Freitas. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC;
[Brasília]: CAPES: UAB, 2010.
Referências Complementares
LARSON, Roland E.; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com
aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
WHIPKEY, Kenneth L.; WHIPKEY Mary Nell. Cálculo e suas múltiplas aplicações. 3. ed.
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1982.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO II – 60 horas – 4 créditos
Escolas e Evolução do Pensamento Administrativo. Gestão por função e gestão por
processos. Sistema administrativo e mudança organizacional.
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Referências Básicas
MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à
revolução digital. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2012.
MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Fundamentos de administração. Atlas. 2009.
ARAÚJO, Luis Cesar G. Teoria geral da administração. Aplicação e resultados nas
empresas brasileiros. Atlas. 2004.
Referências Complementares
MOTTA, Fernando C. P.; VANCONCELLOS, Isabella F. G. Teoria geral da administração.
São Paulo: Pioneira Thonsom, 2005.
SALDANHA, Clezio. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2006.
SILVA, Arídio et al. Sistemas de informação na administração pública. Rio de Janeiro:
Revan, 2004.
WREN, Daniel A. Idéias de administração: o pensamento clássico. São Paulo: Ática,
2007.
______. Idéias de administração: o pensamento moderno. São Paulo: Ática, 2007.

3º PERÍODO - MÓDULO 3

CONTABILIDADE PÚBLICA – 60 horas – 4 créditos
Elementos de contabilidade geral. Contabilidade Pública: métodos e sistemas de
escrituração. Receita e despesa pública. Contabilidade orçamentária, financeira e
patrimonial. Demonstrações contábeis: balanços, variações patrimoniais, consolidação e
prestação de contas. Lançamentos contábeis. Planificação contábil. Contabilização em
empresas públicas. Campo de aplicação da contabilidade pública. Patrimônio público.
Exercício financeiro. Aspectos fundamentais. Relatórios RREO e RGF.
Referências Básicas
PISCITELLI, Roberto Bocaccio. Contabilidade Pública: uma
Administração Financeira Pública. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

Abordagem

da

George S. G. Leone / Rodrigo José Guerra Leone. Curso de Contabilidade de Custo. 4.
ed. São Paulo. Atlas. 2008.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10 ed. São Paulo. Atlas. 2011.
Referências Complementares
ANGELICO, João. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 1994.
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CRUZ, Flavio da et al. Comentários à Lei nº 4.320: normas gerais de direito financeiro,
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
São Paulo, Atlas: 2008.
GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo, Atlas, 2007.
KOHAMA, Helio. Contabilidade Pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006.
MACHADO Jr., J. Teixeira. A Lei 4.320 comentada. Rio de Janeiro: IBAM , 1998.
SILVA, Lino Martins. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo. São
Paulo: Atlas, 2004.
SLOMSKI, Valmor. Manual de Contabilidade Pública: um enfoque na contabilidade
municipal. São Paulo: Atlas, 2003.
HADDAD, Rosaura Conceição. Contabilidade pública / Rosaura Conceição Haddad,
Francisco Glauber Lima Mota. – Florianópolis: Departamento de Ciências da
Administração /UFSC; [Brasília] : CAPES : UAB, 2010.
MOTA, Francisco Glauber Lima. Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. Brasília: autoreditor, 2009.

ECONOMIA BRASILEIRA – 60 horas – 4 créditos
Evolução histórica da economia brasileira no período republicano. A evolução recente da
economia no Brasil: agricultura e indústria; comércio exterior; inflação; relações
intersetoriais e regionais. Temas emergentes na economia brasileira e a atualidade: o
problema da distribuição de renda e indicadores socioeconômicos; desemprego e
informalidade; globalização, inserção periférica e acordos internacionais.
Referências Básicas
BORGES, Fernando Tadeu de Miranda. Economia brasileira / Fernando Tadeu de
Miranda Borges, Pedro C. Chadarevian – Florianópolis: Departamento de Ciências da
Administração / UFSC; [Brasília]:CAPES : UAB, 2010.
REGO, José Márcio; MARQUES, Rosa Maria (Orgs.). Economia brasileira. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2003.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO
JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
Referências Complementares
ABREU, Marcelo de Paiva. A ordem do progresso: cem anos de política econômica
Republicana (1889-1989). 15. tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2000.
GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, André (Orgs.). Economia brasileira contemporânea. Rio de
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Janeiro: Elsevier, 2005.
GREMAUD, Amaury Patrick; SAES, Flávio Azevedo Marques de; TONETO JÚNIOR,
Rudinei. Formação econômica do brasil. São Paulo: Atlas, 1997.
WERNER, Baer. A economia brasileira. São Paulo: Nobel, 2002.

INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 60 horas – 4 créditos
Noções de Direito; Norma jurídica e outras normas sociais. Direito público e direito
privado. Subdivisões. Fontes do direito. Conceito de Estado, sua origem e formação;
Elementos de Estado: Estado de direito, Estado Social de Direito e Estado Democrático
de Direito; Poder e funções do Estado; Formas de Estado, formas de Governo e
sistemas de Governo. Conceito de Constituição; classificação e poder constituinte;
Supremacia da Constituição e controle de constitucionalidade; As Constituições
brasileiras. A constituição vigente. Organização do Estado Brasileiro: Forma de Estado,
forma de Governo e sistema de Governo; Poder legislativo: função, organização,
garantias; Poder Judiciário: funções, organização, garantias. Poder Executivo: funções,
organização, atribuições e responsabilidade. Conceito de Administração pública;
Princípios; Organização administrativa. Administração Direta e indireta; Servidores
públicos. Direitos e Garantias Individuais; Direitos fundamentais do Homem.
Referências Básicas
FüHRER, Maximilianus C. A. e MILARÉ, Édis. Manual do direito público e privado. 16
ed. Editara Revista dos tribunais. São Paulo. 2007.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2009.
LENZA. Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2009.
Referências Complementares
OLIVEIRA, João Rezende Almeida. Instituições de direito público e privado / João
Rezende Almeida Oliveira, Tágory Figueiredo Martins Costa. – Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração /UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.
BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Malheiros, 2009.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2009.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2009.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2009.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,
2009.
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SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL – 60 horas – 4 créditos
A Sociologia e seu objeto de estudos. Conceitos básicos: relação social, estrutura e
paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura. Interação social: o
indivíduo e a sociedade. Papel social, grupos e organização social. Organização formal
e organização informal. Atitudes, valores e comportamento nas organizações. Cultura
organizacional: tipologia, características e planejamento de mudanças. Sociedade
brasileira e seus grupos étnico-raciais.
Referências Básicas
SCURO, Pedro. Sociologia ativa e didática. Saraiva. 2004.
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução a ciência da sociedade. São Paulo. Edita
Moderna. 2005.
MASI, Domenico de. A sociedade pós industrial. São Paulo. Edita Senac. 2003.
Referências Complementares
BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reinaldo C. Sociologia aplicada à administração.
São Paulo: Saraiva, 2001.
DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2008.
SILVA, Golias. Sociologia organizacional / Golias Silva. – Florianópolis: Departamento de
Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2010.
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização. São Paulo: Atlas, 1992.
HERSEY, Paul P.; BLANCHARD, Kenneth H. Psicologia para administradores: a teoria e
as técnicas da liderança situacional. São Paulo: Editora Pegagógica Universitária, 1986.
LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 7. ed. São Paulo:
Atlas, 1999.
LANER, Aline; CRUZ JUNIOR João Benajamim. Repensando as organizações.
Florianópolis: Fundação José Boiteux, 2004.
STONER, James A. F. Administração. 2. ed. Rio de Janeiro: McGraow-Hill do Brasil,
1982.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 60 horas – 4 créditos
O estado, o governo e a sociedade. Evolução da administração pública brasileira:
patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Contexto contemporâneo da atuação do
Estado. Governabilidade, governança e descentralização do poder. Estrutura e função
da administração pública. Eficiência, eficácia e efetividade na administração pública.
Reformas administrativas e programas de desburocratização: DASP, Decreto-Lei nº
200/67; Constituição de 1988 e Emenda Constitucional nº 19/98. Considerações sobre o
novo papel do Estado e da administração pública. A reforma de Estado e da
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administração pública: experiências inglesa, americana e brasileira. Representação e
participação: gestão pública e privada. Accountability e Responsiveness: as relações
entre demandas, políticas, ação governamental, controles e resultados.

Referências Básicas
PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública. Rio de Janeiro. FGV. 2005.
PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. São Paulo. Atlas.
2012.
Referências Complementares
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter (Org.). Reforma do estado e da
administração pública gerencial. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
JUNQUILHO, Gelson Silva. Teorias da administração pública / Gelson Silva Junquilho. –
Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES :
UAB, 2010.
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos
da gestão democrática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em contra-reforma: reestruturação do estado e perda
dos direitos. São Paulo: Cortez, 2003.
JUNQUILHO, Gelson Silva. Gestão e ação gerencial nas organizações
contemporâneas: para além do “folclore” e o “fato”. Revista Gestão & Produção, São
Carlos,
v.
8,
n.
3,
p.
304-318,
Dez.
2001.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/gp/v8n3/v8n3a07.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2009.
MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: foco nas instituições e ações
governamentais. São Paulo: Atlas, 2008.
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes. O que é burocracia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense,
2006.
PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública: limites e possibilidades da
experiência contemporânea. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
MÓDULO 4
DIREITO ADMINISTRATIVO – 60 horas – 4 créditos
Conceito. Campo de Aplicação. Objeto do Direito. Sujeito direito. Pessoas jurídicas e
administrativas. Fontes do Direito Administrativo. Administração Pública. Autarquias.
Sociedades de economia mista. Empresas públicas. Fundações. Função pública e bens
públicos. Relação de Direito Administrativo. Regime Jurídico-Administrativo. Princípios
Constitucionais do Direito Administrativo. Poderes Administrativos. Organização
Administrativa. Órgãos Administrativos. Atos Administrativos. Noções Gerais sobre
Procedimento Administrativo. Licitação. Contratos Administrativos. Domínio público.
Intervenção na propriedade. Responsabilidade civil da administração pública. Crimes
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contra a administração pública.
Referências Básicas
ANTÔNIO, Celso e MELLO, Bandeira. Curso de direito administrativo. Editora
Malheiros. São Paulo. 2013.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2009.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2009.
Referências Complementares
OLIVO, Luiz Carlos Cancelier de Direito administrativo / Luiz Carlos Cancelier de Olivo.
– Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES :
UAB, 2010.
ANTUNES ROCHA, Cármen Lúcia. Princípios constitucionais dos servidores públicos.
São Paulo: Saraiva, 1999.
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense,
1994.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2008.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005.

ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO – 60 horas – 4 créditos
Fases do método estatístico. Dados brutos e derivados. Medidas de tendência central,
separatrizes, medidas de dispersão. Probabilidade. Distribuições discretas e contínuas.
Amostras e populações. Testes de hipóteses.
Referências Básicas
DOWNING, Douglas e CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada. São Paulo. Saraiva. 2011.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19 ed. São Paulo Saraiva. 2009.
FONSECA, Jairo Simon e MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6 ed.
São Paulo. Atlas, 2013.
SINCICH, Mcclave Benson. Estatística para administração e economia. 10 ed. São
Paulo. Person. 2009.
Referências Complementares
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BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada a gestão empresarial. São Paulo. Editora
Atlas, 2007.
MCCLAVE, James T.; BENSON, P. George; SINCICH, Terry. Estatística para
administração e economia. Traduzido por Fabrício Pereira Soares e Fernando Sampaio
Filho. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
TAVARES, Marcelo. Estatística aplicada à administração / Marcelo Tavares. –
Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES:
UAB, 2011.
BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. São Paulo:
Editora Atual, 2002.
COSTA NETO, Pedro L. de Oliveira. Estatística. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
LARSON, Ron; FARBER, Bruce H. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2007.
LEVINE, David. M.; BERENSON, Mark L.; STEPHAN, David. Estatística: teoria e
aplicações (usando o Microsoft Excel em português). Rio de Janeiro: LTC editora, 2000.
PEDROSA, Antônio Carvalho; GAMA. Silvério M. A. Introdução computacional à
probabilidade e estatística. Porto Editora, 2004.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SETOR PÚBLICO – 60 horas –
4 créditos
Fundamentos de sistemas, processos e informações; Tecnologia e sistemas de
informações aplicações no setor público e privado; Gestão de tecnologia da informação
no setor público; Planejamento Estratégico e Tecnologia da Informação; Governo
Eletrônico; Governança Tecnológica; Padrões de Sistemas de Informação e Políticas
Públicas.
Referências Básicas
TURBAN, Efrain et. al. Introdução a sistemas de informação: uma abordagem gerencial.
Rio de Janeiro. Elserver. 2007.
REZENDE, Denis Alcides e ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada
à sistemas de informação empresariais. São Paulo. Atlas. 2011.
MATTOS, Antônio Carlos M. Sistemas de informação: uma visão executiva. São Paulo.
Saraiva. 2010.
Referências Complementares
BOAR, Bernard. Tecnologia da informação: a arte do planejamento estratégico. 2. ed.
São Paulo: Berkeley, 2002.
CASSARRO, Antonio Carlos. Sistema de informações para tomada de decisões. São
Paulo: Pioneira, 1999.
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LAURINDO, Fernando. Tecnologia da informação: eficácia das organizações. São
Paulo: Futura, 2003.
O´BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da
Internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
ALBUQUERQUE, Jader Cristiano Magalhães Sistemas de informação e comunicação
no setor público / Jader Cristiano Magalhães de Albuquerque. – Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Gerenciamento de sistemas de informação.
Rio de Janeiro: LTC, 1999.
STAIR, Ralph M. Sistemas de informação: uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro:
LTC, 1998.

TEORIA DAS FINANÇAS PÚBLICAS – 60 horas – 4 créditos
Finanças públicas: teorias, conceitos, evolução. Finanças públicas no Brasil. Instituições
financeiras brasileiras. Política fiscal, atividade econômica e finanças públicas:
tributação e gasto público. Necessidade de financiamento do setor público, déficits e
dívida pública. Renúncia de receita. Política fiscal e distribuição de renda. O problema
previdenciário no Brasil. Reforma tributária e federalismo fiscal.
Referências Básicas
MARION, Jose Carlos. Analise das Demosntrações Contábeis. 6 ed. São Paulo. Atlas.
2010.
GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Campus, 2011.
REZENDE, Fernando. Finanças Públicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Referências Complementares
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. São Paulo: Thompson Pioneira, 2005.
RIANI, Flávio. Economia do Setor Público. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

ORGANIZAÇÃO, PROCESSOS E TOMADA DE DECISÃO – 60 horas –
4 créditos
Organização e reorganização. Organogramas. Aproveitamento racional do espaço físico.
Processos: fluxogramas e otimização. Condicionantes e componentes da estrutura
organizacional: autoridade, responsabilidade e comunicação; estratégia, tecnologia,
ambiente, pessoas e objetivos. Departamentalização. Centralização e Descentralização.
Métodos e instrumentos de modernização de estruturas, sistemas e processos das
organizações. Estruturas alternativas; tendências atuais. A função decisão no contexto
da Administração. Administração como um processo de tomada de decisões
empresarial: análise estratégica, alocação e mobilização dos recursos, especificações e
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desempenho. Tipos de decisão. Métodos e processos de tomada de decisão.
Instrumentos para a tomada de decisão.
Referências Básicas
D’ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Atlas,
2001.
GOMES, Luiz Flávio Autran Monteiro; GOMES, Carlos Francisco Simões; ALMEIDA,
Adiel Teixeira. Tomada de decisão gerencial: enfoque multicritério. São Paulo: Atlas,
2002.
PRÉVE, Altamiro Damian. Organização, processos e tomada de decisão / Altamiro
Damian Préve, Gilberto de Oliveira Moritz, Maurício Fernandes Pereira. – Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES: UAB, 2010.
Referências Complementares
ARAÚJO. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional.
Vol. I. São Paulo: Atlas, 2005.
______. Organização, sistemas e métodos. Vol. II. São Paulo: Atlas, 2006.
MOTTA, Fernando Prestes; VASCONCELOS, Isabella Gouveia. Teoria geral da
administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
PEREIRA, Maria José Lara de Bretas; FONSECA, João Gabriel Marques. Faces da
decisão: as mudanças de paradigmas e o poder da decisão. São Paulo: Makron Books,
1997.
RAMOS, Guerreiro Alberto. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da
riqueza das nações. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989.
SIMON, Herbert Alexander. Comportamento administrativo. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1970.

MÓDULO 5
GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA I – 60 horas – 4 créditos
Evolução e conceitos de logística e de administração de materiais. Previsão da
demanda interna de bens e serviços. Estudo do gerenciamento da administração de
recursos materiais, como função básica de administração. Gestão de transportes.
Gestão de estoques e materiais. Gestão de compras. Gestão de fornecedores
(contratos). Administração de Patrimônio.
Referências Básicas
BALLOU, Ronald H.. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2003.
______. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2006.
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Referências Complementares
FRANCISCHINI, Paulino, G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de Materiais
e do Patrimônio. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2004.
KEEDI, Samir. Transportes, Unitização e Seguros Internacionais de Carga. São Paulo:
Aduaneiras, 2006.
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e
Recursos Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2003.
POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem
logística. São Paulo: Atlas, 2007.
VIANA, João, J. Administração de Materiais: um enfoque prático, São Paulo: Atlas,
2008.

GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO – 60 horas – 4 créditos
Evolução da gestão de pessoas. Conceitos da gestão de pessoas. Processos de gestão
de pessoas. Planejamento estratégico de pessoas. Gestão de equipes, gestão por
competências e gestão do conhecimento. Gestão de pessoas no setor público: teoria e
prática. Admissão e dispensa de servidores públicos. Cargos e salários. Programas de
incentivos e benefícios. Prêmios e recompensas. Desenvolvimento de pessoas. Políticas
de desenvolvimento de servidores. Carreiras: estruturação de cargos e funções no setor
público. Avaliação de desempenho individual. Sistemas de informações gerenciais na
gestão de pessoas. Higiene e segurança no trabalho. Qualidade de vida no trabalho.
Gestão de pessoas no contexto da organização moderna. Tendências da área de gestão
de pessoas no serviço público.
Referências Básicas
CHIAVENATO, Edalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro. Elsevier. 2010.
DAVIS, Keith e NEWSTROM, John W. Comportamento humano no trabalho: uma
abordagem psicológica. São Paulo. Thomson Learning. 2010.
FRANÇA. Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e
procedimentos. São Paulo. Atlas, 2014.
Referências Complementares
LIMA, Paulo Daniel Barreto. A excelência em Gestão Pública. Rio de Janeiro:
QualityMark, 2007.
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de recursos humanos – PRH: conceitos,
fundamentos e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007.
OLIVEIRA, José Arimatés de Gestão de pessoas no setor público / José Arimatés de
Oliveira, Maria da Penha Machado de Medeiros. – Florianópolis: Departamento de
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Ciências da Administração/ UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.
ARAÚJO, Luís Cesar G. Gestão de pessoas: estratégias e integração organizacional.
São Paulo: Atlas, 2006.
BOHLANDER, George; SNELL, Scott; SHERMAN, Arthur. Administração de recursos
humanos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
DEMO, Gisela. Políticas de Gestão de Pessoas nas organizações: papel dos valores
pessoais e da justiça organizacional. São Paulo: Atlas, 2008.
SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de
aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1990.
ZARIFIAN, Philippe. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.

MATEMÁTICA FINANCEIRA E ANÁLISE DE INVESTIMENTO – 60 horas –
4 créditos
Capitalização simples e composta. Descontos simples e compostos. Equivalência de
fluxos de caixa em regimes de capitalização simples e composta. Anuidades ou rendas.
Sistemas de amortização. Inflação e correção monetária. Fluxos de caixa e análise de
investimentos. Critérios econômicos de avaliação de projetos: taxa interna de retorno,
valor presente líquido e índice de lucratividade.
Referências Básicas
MATHIAS, Washington Franco e GOMES, José Maria. Matemática financeira. São
Paulo. Atlas. 2013.
BRANCO, Anísio Costa Castelo. Matemática financeira aplicada. São Paulo. Cengage
Learning. 2013.
NETO, Alexandre Assaf. Matemática financeiras e suas aplicações. 12 ed. São Paulo.
Atlas. 2012.
Referências Complementares
PUCCINI, Ernesto Coutinho. Matemática financeira e análise de investimentos/ Ernesto
Coutinho Puccini. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC;
[Brasília]: CAPES: UAB, 2011.
ASSAF NETO; LIMA, Francisco Glauber. Curso de administração financeira. São Paulo:
Atlas, 2008.
FARIA, Rogério Gomes. Matemática Comercial e Financeira. São Paulo: Ática, 2007.
FARO, Clóvis F. Fundamentos de matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 2006.
PUCCINI, Abelardo Lima. Matemática financeira objetiva e aplicada. São Paulo: Saraiva,
2008.
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PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 60 horas –
4 créditos
Planejamento e políticas públicas. Teorias e modelos de planejamento governamental.
Enfoque sistêmico e estratégico de planejamento. Métodos, técnicas/características e
etapas Avaliação e acompanhamento como parte do processo de planejamento.
Construção de indicadores de monitoramento e avaliação. Evolução do planejamento
governamental no Brasil. Os Planos Nacionais de Desenvolvimento. Planejamento
governamental no Brasil contemporâneo: concepção, estrutura e sistema do PPA.
Referências Básicas
FISCHMANN, Adalberto A. e ALMEIDA, Martino Isnard Ribeiro de. Planejamento
estratégico na prática. São Paulo. Atlas. 2011.
ALMEIDA, Martino Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho. Planejamento estratégico. São Paulo. Atlas. 2013.
Referências Complementares
CARVALHO, Horácio M. Introdução à teoria do planejamento. São Paulo: Brasiliense,
1976.
FERREIRA, Francisco Whitaker. Planejamento sim e não. 15ª ed. Rio
Janeiro: Paz e Terra, 2002.

de

HUERTAS, Franco. O método PES: entrevista com Matus. São Paulo: FUNDAP, 1996.
LAFER, Betty M. Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970.
MATUS, Carlos. Estratégias políticas. São Paulo: FUNDAP, 1996.
IANNI, Otávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1977.
MATUS, Carlos. Adeus, senhor presidente: governantes governados. São Paulo:
FUNDAP, 1997.
MISOCZKY, Maria Ceci Araujo. Planejamento e programação na administração pública /
Maria Ceci Araujo Misoczky, Paulo Guedes. – Florianópolis: Departamento de Ciências
da Administração/UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.
DIREITO EMPRESARIAL – 30 horas – 02 créditos
Ementa:
Evolução Histórica do Direito Empresarial. Noção de Personalidade Jurídica. Direito de
Empresa e Societário. O Empresário. Conceito de Empresa. Livros Empresariais. Direito
Societário. Espécies de Sociedade. Títulos de Crédito: função e principais títulos.
Contratos Empresariais. Crise Empresarial. Recuperação Judicial e a Preservação da
Empresa. Falência.
Referências Básicas
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ALMEIDA, Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresa. 24. ed. São
Paulo: Saraiva, 2008.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Direito comercial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008a. (Coleção
Fundamentos Jurídicos, v. 12).
RESTIFFE, Paulo Sérvio. Manual do Novo Direito Comercial. São Paulo: Dialética,
2006.
RODRIGUES, Luiz Antônio Barroso. Direito empresarial / Luiz Antônio Barroso
Rodrigues. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC;
[Brasília]: CAPES : UAB, 2011.
Referências Complementares
FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Direito Empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas. 2006.
MAMEDE, Gladston. Falência e recuperação de empresas. São Paulo: Atlas, 2006.
(Coleção Direito Empresarial Brasileiro, v. 4).
NUNES, Rizzatto. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2003.
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. 2. ed. São Paulo: Jus
Podium, 2008.
DIREITO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – 30 horas – 02 créditos
Ementa: Introdução ao Direito Tributário. Conceito e Objeto do Direito Tributário. Direito
Tributário Constitucional. Princípios Constitucionais do Direito Tributário. Noção de
Tributo. Espécies Tributárias. Federalismo Tributário. Direito e Legislação Tributária.
Crédito Tributário. Lançamento Tributário. Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito
Tributário.
Referências Básicas
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2012.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29. ed. São Paulo: Malheiros,
2012.
Referências Complementares
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito Tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
(Coleção Sinopses Jurídicas).
NOGUEIRA, Roberto Wagner Lima. Notas a Propósito das Imunidades Tributárias. Jus
Navigandi,
Teresina,
ano
9,
n.
500,
nov.
2004.
Disponível
em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5955>. Acesso em: 14 fev. 2011.
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 15. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008.
MÓDULO 6
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA – 60 horas – 4 créditos
Evolução do pensamento estratégico. Administração Estratégica e Planejamento
Estratégico. Vantagens e desvantagens do Processo de Planejamento Estratégico.
Etapas do processo de Planejamento Estratégico na Administração Pública:
implantação, controle e avaliação do processo de Planejamento Estratégico.
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Referências Básicas
FLEURY, Afonso e FLEURY, Maria tereza L. Estrategia Empresarial e formação de
Competências. 3 ed. São Paulo. Atlas. 2009.
SENGE, Peter M. A quinta disciplina. Editora Beste Seller. 24 ed. Rio de Janeiro. 2008.
FERREIRA, Ademir et. al. Gestão empresarial. São Paulo. Cengage Learning.
Referências Complementares
HITT, Michel A.; IRELAND, R. Duane.; HOSKISSON, Robert E. Administração
estratégica: competitividade e globalização. São Paulo: Thompson, 2008.
THOMPSON Jr., Arthur A.; STRICKLAND III, Alonzo J. Planejamento estratégico:
elaboração, implementação e execução. São Paulo: Pioneira, 2000.
JOHNSON, Guerry; SCHOLES, Kevan; WHITTINGTON, Richard. Explorando a
estratégia corporativa. Porto Alegre: Bookman, 2007.
PEREIRA, Maurício Fernandes. Administração estratégica / Maurício Fernandes Pereira.
– Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES:
UAB, 2011.

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS – 60 horas – 4 créditos
Planejamento e projeto: conceituação, Estruturas organizacionais voltadas para projeto.
Habilidades de gerente de projetos. Equipes de projeto. Ciclos e fases do projeto: fluxo
do processo. Definição do escopo do projeto. Identificação de restrições. Planejamento
de recursos e estimativas. Definição dos controles de planejamento do projeto. Criação
do plano de projeto. Avaliação e controle do desempenho do projeto. Planejamento,
programa e controle de projetos e produtos especiais, produzidos sob encomenda.
Métodos e técnicas utilizados na avaliação econômica e social de projetos. Avaliação do
risco e do retorno dos projetos. Análise de custos futuros gerados pelo projeto.
Aceleração de projetos. Organização geral. Aplicação de técnicas de Gantt, CPM,
PERT/TEMPO e PERT/CUSTO. Uso de software para gerenciamento de projetos.
Referências Básicas
CLEMENTE, Ademir (Org.). Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 2002.
JUNIOR, Roque Rabechini e CARVALHO, Marly Monteiro. Gerenciamento de Projetos
na prática: casos brasileiros 2. São Paulo. Atlas. 2010.
MAXIMIANO, Antônio Cesar A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à
revolução digital. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
Referências Complementares
CARVALHO, Claudinê Jordão de Carvalho, Claudinê Jordão de. – Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.

72

CLEMENTS, James P.; GIDO, Jack. Gestão de projetos. São Paulo: Thomson, 2007.
CONTADOR, Cláudio R. Projetos sociais: avaliação e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
MOURA, Dácio Guimarães; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com projetos:
planejamento e gestão de projetos educacionais. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.
PMI. PMI-BOK – Book of Knowledge. Trad. Equipe PMI-MG. Belo Horizonte: PMI/MG,
2002.

GESTÃO DE OPERAÇÕES E LOGÍSTICA II – 60 horas – 4 créditos
Introdução a operações e à natureza do serviço. Operações de serviço. Sistemas e
processos de serviço. Projeto e organização do posto de trabalho. Arranjo físico e fluxo.
Localização de instalações. Gestão de filas. Gestão da capacidade e da demanda.
Relacionamento com clientes e fornecedores. Melhoria operacional: produtividade,
qualidade, garantia e recuperação de falhas. Planejamento e gestão da rede de
operações e serviço.
Referências
ARNOLD Jr., Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 1999.
JOHNSTON, Robert; CLARK, Grahan. Administração de Operações de Serviço. São
Paulo: Atlas, 2002.
FRITZSIMMONS, James A.; FRITZSIMMONS, Mona J. Administração de Serviços.
Porto Alegre: Bookman, 1998.
SLACK. Nigel et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2002.
ROSA, Rodrigo de Alvarenga. Gestão de operações e logística I / Rodrigo de Alvarenga
Rosa. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]:
CAPES: UAB, 2011.

ORÇAMENTO PÚBLICO – 60 horas – 4 créditos
Fundamentos e princípios orçamentários. Aspectos constitucionais do orçamento.
Processo orçamentário como instrumento de planejamento: relação entre Plano
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
(LOA). O ciclo orçamentário. Elaboração do orçamento: receita e despesa. Execução
orçamentária e financeira: etapas da receita e da despesa. Créditos adicionais. Gestão
democrática de alocação de recursos: orçamento participativo.
Referências Básicas
GIACOMONI, James. Orçamento público. 11. ed. Amp. Rev. e atual. São Paulo: Atlas,
2002.
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ALBUQUERQUE, Claudiano; MEDEIROS, Márcio; FEIJÓ, Paulo Henrique. Gestão de
Finanças Públicas: fundamentos e práticas de planejamento, orçamento e administração
financeira com responsabilidade fiscal. 2. ed. Brasília: Editora Paulo Henrique Feijó,
2008.
SANTOS, Rita de Cássia Leal Fonseca dos. Orçamento público / Rita de Cássia Leal
Fonseca dos Santos. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração /
UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011.
Referências Complementares
CORE, Fabiano Garcia. Reformas orçamentárias no Brasil: uma trajetória de tradição e
formalismo na alocação dos recursos públicos. Anais do IX Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España,
2004. Disponível em: <http://www.clad.org.ve/fulltext/0049604.pdf>.
FREITAS, Mário S. N. Uma releitura do orçamento público sob uma perspectiva
histórica.
Bahia
Análise
e
Dados.
Salvador,
2003.
Disponível
em:
<http://wi.sei.ba.gov.br/públicacoes/públicacoes_sei/bahia_analise/analise_dados/pdf/fin
ancas/pag_09.pdf>.
GARCIA, Ronaldo C. Subsídios para Organizar a Avaliações da Ação Governamental.
Brasília:
IPEA,
2001.
Disponível
em:
<www.preac.unicamp.br/arquivo/materiais/txt_apoio_ronaldo_garcia.pdf>.
LIMA, Edilberto Carlos Pontes. Algumas observações sobre orçamento impositivo no
Brasil:
planejamento
e
políticas
públicas,
2003.
Disponível
em:
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/ppp/pdf/ppp26.pdf#page=6>. Acesso em: 9 abr.
2009.
SOUZA, Alexandre B. Planejamento Governamental no Brasil. Brasília: Departamento
de
Administração
da
Universidade
de
Brasília.
Disponível
em:
<http://www.angelfire.com/ar/rosa01/page16.html>. Acesso em: 9 abr. 2009.

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 30 horas – 2 créditos
Modernização da Administração Pública. Descentralização. Transparência. Gestão por
Resultados. Gestão de Parcerias. Concessões no Serviço Público. Avaliação de
Desempenho. Orçamento Participativo. Governo Eletrônico. Gestão Pública
Empreendedora. Parceria Público-Privada. Terceirização.
Referências
ABRUCIO, F. L. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a
renovação da agenda de reformas. RAP - Rio de Janeiro, Edição Especial
Comemorativa,
pp.
67-86,
1967-2007.
Disponível
em
http://www.scielo.br/pdf/rap/v41nspe/a05v41sp.pdf.
GOMES, Eduardo Granha Magalhães. Gestão por Resultados e eficiência na
Administração Pública: uma análise à luz da experiência de Minas Gerais. São Paulo:
EAESP/FGV, 2009, 187 p. (Tese de Doutorado apresentada ao Curso de Doutorado de
Administração Pública e Governo da EAESP/FGV, Área de Concentração:
Transformações
do
Estado
e
Políticas
Públicas).Disponível
em
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http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/EPPGG/producaoAca
demica/tese_EduardoGranha.pdf.
GROTTI, D. A. M. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NAS CONCESSÕES DE SERVIÇO
PÚBLICO. Disponível em http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/A-experienciabrasileira-concessoes-servico-publico-artigo.pdf.
MARTINS, H. F. A ÉTICA DO PATRIMONIALISMO —e a Modernização da
Administração Pública Brasileira. In: Motta, F. C. P.; Caldas, M. P., Cultura
Organizacional e Cultura Brasileira. Sao Paulo: Atlas, 1997. Disponível em
http://hfmartins.sites.uol.com.br/Publicacoes/publi_02.pdf.
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Gestao Pública Contemporânea. 2ª ediçao. Sao Paulo:
Atlas, 2009.
MOTTA, P. R. A modernização da administração pública brasileira nos últimos 40 anos.
RAP - Rio de Janeiro, Edição Especial Comemorativa, pp. 67-86, 1967-2007. Disponível
em http://www.scielo.br/pdf/rap/v41nspe/a06v41sp.pdf.
OLIVEIRA, R. R. Parcerias Público-Privadas sobre a Luz da Experiência Internacional:
Avanços, Limites e Perspectivas.IV Congresso CONSAD de Gestao Pública. CONSAD:
Brasília, 2011. Disponível em http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/201106/painel_29-102_103_105.pdf.
PEREIRA, C. E. Q. PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - Novo modelo brasileiro de
concessão de serviços públicos e novos desafios para o controle. Trabalho de conclusão
de curso de pós-graduação latu senso em Direito Público pela Universidade de Brasília,
2006.
SAMPAIO, G. M. Uma experiencia de descentralização em Administração Pública.
Cadernos FUNDAP - São Paulo. Ano 7, No. 13, pp 23-26, 1987. Disponível em:
http://www.fundap.sp.gov.br/publicacoes/cadernos/cad13/Fundap13/UMA
%20EXPERIENCIA%20DE%20DESCENTRALIZACAO%20EM%20ADMINISTRACAO
%20PUBLICA.pdf
Referências Complementares
Estudos de Caso selecionados para atividades.

MÓDULO 7
AUDITORIA E CONTROLADORIA – 60 horas – 4 créditos
Probidade administrativa. Princípios e sistema de controle na administração pública.
Controle social e transparência no Brasil. Fiscalização orçamentária, financeira, contábil
e patrimonial do Estado. Organização e funcionamento do controle externo e interno na
administração pública Fluxo da gestão governamental (PPA, LDO, LOA). Conceitos de
Auditoria Governamental. Tipos de Auditoria Governamental. Controles da
Administração Pública. Elaboração de Relatório de Auditoria.
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Referências Básicas
CRUZ, Flávio da. Auditoria governamental. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
LUNKES, Rogério João; SCHNORRENBERGER, Darci. Controladoria: na coordenação
dos sistemas de gestão. São Paulo: Atlas, 2009.
Referências Complementares
MACHADO, Marcus Vinícius Veras; PETER, Maria da Glória Arrais. Manual de
auditoria governamental. São Paulo: Atlas, 2003
CRUZ, Flávio da; GLOCK, José Osvaldo. Controle interno nos municípios. 3. ed. São
Paulo, Atlas, 2006.
SLOMSKY, Valmor. Controladoria e governança na gestão pública. São Paulo: Atlas,
2005.
SANTOS, Gerson dos. Manual de administração patrimonial. Florianópolis: Papa-livro,
2003.
SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GESTÃO DA REGULAÇÃO – 30 horas – 2 créditos
Direito e Economia da Regulação e da Concorrência; O Poder Regulatório do Estado e
Concessão de Serviços Públicos; Políticas e Estrutura da Regulação no Brasil; Defesa
do Consumidor; Defesa da Concorrência. O marco regulatório brasileiro: legislação,
órgãos e entidades (nacionais, estaduais e municipais).
Referências Básicas
PINDICK, Robert. S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 5. ed. São Paulo: Prentice
Hall, 2002.
MOLL, Luiza Helena. Agências de regulação do mercado. Porto Alegre: Editora UFRGS,
2002.
Referências Complementares
ARAGÃO, Alexandre Santos de. A organização e controle social das agências
reguladoras: crítica aos anteprojetos de lei. Porto Alegre: ABAR, 2004.
CAMARGO, Ricardo A. L. Agências de regulação no ordenamento jurídico-econômico
brasileiro. Porto Alegre: Fabris, 2000.
SALGADO, Lucia H. A economia política da ação antitruste. São Paulo: Singular, 1997.
PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e mercados . Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6 – Regulação dos Serviços Públicos.
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NEGOCIAÇÃO E ARBITRAGEM – 60 horas – 4 créditos
Mediação e arbitragem: o marco regulatório brasileiro. Negociação: conceitos e
princípios; o conflito; o negociador; o objeto; o lugar; os modelos e estilos;
desenvolvimento da negociação; feedback. Arbitragem: retrospectiva histórica e o
momento atual; conceito; a convenção e os tipos de arbitragem; o árbitro; a sentença
arbitral.
Referências Básicas
CARMONA, Carlos A. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. São
Paulo: Atlas, 2004.
MARTINELLI, Dante P.; GHISI, Flávia A. Negociação: aplicações práticas de uma
abordagem sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2006.
Referências Complementares
BURBRIDGE, R. Marc et al. Gestão de negociação. São Paulo: Saraiva, 2005.
CARVALHAL, Eugênio do et al. Negociação e administração de conflitos. Rio de Janeio:
FGV, 2006.
FALJONE, Ademar. Negociações sindicais: como negociar em tempos de globalização.
São Paulo: Makron Books, 1998.
HIRATA, Renato H. Estilos de negociação. São Paulo: Saraiva, 2007.
MAGRO, Maíra; BAETA, Zínia. Guia valor econômico de arbitragem. Rio de Janeiro:
Globo, 2004.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – 60 horas – 4 créditos
História da tecnologia. Conceitos fundamentais: ciência, tecnologia e inovação.
Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação. Principais condicionantes do processo
de inovação tecnológica. Gestão da inovação tecnológica. Avaliação de projetos de
P&D. Financiamento para a inovação no Brasil. Tecnologias convencionais e tecnologias
sociais. Novas tecnologias e suas implicações sociais. As TICs em foco.
Referências Básicas
CORAL, Eliza; OGLIARI, André; ABREU, Aline França de (Orgs.). Gestão integrada da
inovação: estratégia, organização e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas,
2008.
TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2006.
Referências Complementares
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BRUNO, Lúcia (Org.) Organização, trabalho e tecnologia. São Paulo: Atlas, 1986.
LIANZA, Sidney; ADDOR, Felipe (Orgs.). Tecnologia e desenvolvimento social e
solidário. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.
TARAPANOFF, Kira (Org.) Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: Editora
UNB, 2001.
WARSCHAUER, Mark. Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em debate. São
Paulo: Editora Senac, 2006.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO - 60 horas – 4 créditos

EMENTA
Os fundamentos ontológico-sociais da dimensão ético-moral da vida social. A construção
da ética profissional, a deontologia e a diciologia: valores e implicações no exercício
profissional. O debate teórico e filosófico sobre as questões éticas na atualidade.
Acepções de público e privado. Código de ética no serviço público. Debates orientados
sobre ética na administração pública.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
REFERÊNCIA BÁSICA
SÁ, Antonio Lopes. Etica profissional. 9 ed. São Paulo. Atlas. 2013.
PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo. Atlas. 2013.
ARRUDA, Maria Cecilia Coutinho de. Fundamentos de ética empresarial e econômica. 4
ed. São Paulo. Atlas. 2009.
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR
Amoêdo, Sebastião. Ética no trabalho. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.
AS, A.L. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2001.
Barroco, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social – fundamentos ontológicos. São
Paulo: Cortez, 2008.
Chauí, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003.
Galo, Silvio. Ética e cidadania: caminhos da filosofia. Campinas: papirus, 2000.
Heller, A. A herança da ética marxista. In: Hobsbawm, E. (org.). História do marxismo.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
Novaes, A. (org.). Ética. São Paulo: Companhia das letras, 1992.
Passos, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2004.
Rios, T. A. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 1986.
Ruiz Alonso, Felix. Curso de ética em administração. São Paulo: Atlas, 2006.
Sá, Antonio Lopes de. Ética profissional. São Paulo: Atlas.
Valls, Álvaro L. M. O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Vázquez, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
---------------------------------. A Filosofia da Práxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
V. V. A. A. Moral e sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.
Weil, P. A nova ética. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1994.
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8º PERÍODO – MÓDULO 8
GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE – 60 horas – 4 créditos
A evolução da gestão ambiental; as políticas de comando e controle; conceitos e
propostas para um desenvolvimento sustentável; a evolução da legislação ambiental; o
novo papel dos Municípios, dos Estados e da União na gestão ambiental pública; o setor
público como cliente e seu poder de compra; a Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P); o desenvolvimento regional sustentável; as políticas do governo brasileiro
frente aos acordos internacionais de proteção ambiental
Referências Básicas
MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson; SATTERTHWAITE, David. Desenvolvimento
sustentável e gestão ambiental nas cidades: estratégias a partir de Porto Alegre. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
NASCIMENTO, Luís Felipe; LEMOS, Ângela Denise Cunha; MELLO, Maria Celina
Abreu. Gestão Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.
Referências Complementares
BIDERMAN, Rachel et al. Guia de compras públicas sustentáveis: uso do poder de
compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro:
FGV,
2006.
Disponível
em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/guia_compras_sustentaveis.pdf>.
Acesso em: 12 mar. 2009.
BUARQUE, Sergio C. Construindo o desenvolvimento local sustentável. Rio de Janeiro:
Gramond, 2002.
CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios.
Campinas: Papirus, 2003.
HAWKEN, Paul; LOVINS, Amory; LOVINS L. Hunter. Capitalismo Natural: criando a
próxima Revolução Industrial. São Paulo: Cultrix, 1999.
QUINTAS, José Silva. Introdução à Gestão Ambiental Pública. Coleção Meio Ambiente –
Série Educação Ambiental. IBAMA, Brasília, 2002.

POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE – 60 horas – 4 créditos
Introdução ao estudo das políticas públicas. Conceitos fundamentais: políticas públicas,
público e privado, público e estatal, público e governamental. Estado, mercado e esfera
pública. O Estado de Bem-estar Social, a formação da cidadania moderna e o
desenvolvimento da democracia. Histórico do Estado de Bem-estar Social. Tipologias de
Estados de Bem-estar Social. A formação da Agenda Pública. A questão da decisão e da
não-decisão. Modelos de decisão e o papel dos atores políticos: parlamentos, partidos
políticos, grupos de interesse, estruturas institucionais e mídia. Implementação e
avaliação das políticas públicas. Tendências das políticas públicas no início do Século
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XXI. Liberalismo, social democracia e políticas públicas. O efeito da globalização para
as políticas públicas. A participação da sociedade na decisão e acompanhamento da
execução das políticas públicas: a gestão democrática.
Referências Básicas
SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Eliane. (Orgs). Políticas Públicas. Coletânea. Brasília:
ENAP, vol. 2. 2006. Disponível em: <www.enap.gov.br>. Acesso em: 9 abr. 2009.
Referências Complementares
DAGNINO, Eveline. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2002.
LUBAMBO, Cátia W.; COÊLHO, Denilson B.; MELO, Marcus André. (org.). Desenho
institucional e participação política: experiências no Brasil contemporâneo. Petrópolis:
Vozes, 2005.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 60 horas – 4 créditos
Analisar as relações internacionais no período contemporâneo e verificar como se
encontra estruturado o sistema internacional. Temas como a globalização, a
regionalização, a interdependência e aqueles que têm ocupado a agenda dos governos
nos anos de 1990, tais como as organizações internacionais e não-governamentais, o
meio ambiente, os direitos humanos, os conflitos étnicos e religiosos, os nacionalismos
e o terrorismo.
Referências Básicas
RODRIGUES, Gilberto Marcos Antonio. O que são relações internacionais. São Paulo:
Brasiliense, 2009.
SEITENFUS, Ricardo. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2008.
Referências Complementares
PASSETTI, Edson; OLIVEIRA, Salete (orgs.). Terrorismos. São Paulo: Educ, 2006.
RESENDE, Paulo-Edgar; DOWBOR, Laislau; IANNI, Octavio (orgs.). Desafios da
globalização. Petrópolis: Vozes, 2002.
ROMÃO, Wagner; XAVIER, Marcos; RODRIGUES, Gilberto (orgs.). Cidades em
relações internacionais. São Paulo: Desatino, 2009.
VIGEVANI, Tullo; WANDERLEY, Luis Eduardo; MARIANO, Marcelo (orgs.). Dimensão
subnacional e as relações internacionais. São Paulo: Unesp/Educ, 2004.
VIZENTINI, Paulo Fagundes. Relações exteriores do Brasil. São Paulo: Fundação
Perseu Abramo, 2008.
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GESTÃO DA QUALIDADE– 60 horas – 4 créditos
Considerações sobre o setor público. Qualidade: conceitos e princípios. Planejamento e
controle da qualidade. Ferramentas. Melhoria em operações. Qualidade em serviços:
projeto, desenho de processos, programação de serviços e controle de qualidade.
Referências Básicas
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. 6 ed. São Paulo. Atlas. 2012.
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC controle da qualidade total no estilo japonês. Minas
Gerais. Editora Falconi. 2004.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade total em serviços. 6 ed. São Paulo. Atlas. 2011.
Referências Complementares
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerência da qualidade total. Rio de Janeiro: Bloch, 1990.
FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de serviços. Porto
Alegre: Bookman, 2000.
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Belo
Horizonte: UFMG, Escola de Engenharia, 1994.
CORRÊA, Henrique L.; CAON, Mauro. Gestão de serviços. São Paulo: Atlas, 2002.
DEMING, W. Edwards. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro:
Marques-Saraiva, 1990.
DEMING, William. Edwards. Saia da crise: as 14 lições definitivas para controle de
qualidade. São Paulo: Futura, 2003.
JURAN, Joseph M; GRYNA, Frank M. Controle da qualidade. São Paulo: Makron:
McGraw-Hill, 1991.
______. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da qualidade
em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira, 1992.
LOVELOCK Christopher; WRIGHT Lauren. Serviços: marketing e gestão. São Paulo:
Saraiva, 2006.
SCHMENNER, Roger W. Administração de operações em serviços. São Paulo: Futura,
1999.
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SEMINÁRIOS TEMÁTICOS
Seminário Temático I e LFE I (Administração Pública Geral) - 150 horas – 10
créditos
Ementa: Notas conceituais sobre a estrutura de elaboração de projetos de iniciação
científica e monografias: notas preliminares, notas textuais e notas de referências.
Sugestões de temas para elaboração de projetos na linha de formação geral em
Administração Pública: tópicos clássicos e contemporâneos cujas peculiaridades das
áreas estejam voltadas para o setor público. Estudo de caso em Administração Pública:
estudo de casos como estratégias de desenvolvimento de pesquisas.
Referências Básicas
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projeto de estágio e de pesquisa em
administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudo de
caso. São Paulo: Atlas, 2005.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 3. Ed.
São Paulo: Atlas, 2000.
Referências Complementares
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. São Paulo: Avercamp, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e
documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002
___________. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio
de Janeiro, 2002.
___________. NBR 10520: informação e documentação – citações em documentos –
apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragem e técnicas de pesquisa, elaboração,
análise e interpretação de dados. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

Seminário Temático II e LFE II (EMPREENDEDORISMO E RESPONSABILIDADE
SOCIAL) 150 horas – 10 créditos
Ementa: Conceitos
Básicos. A importância
do
Empreendedorismo;
O
Empreendedorismo no Mundo, no Brasil e em Alagoas. Análise do Perfil do
Empreendedor. Empreendedorismo: pesquisa, planejamento, foco e estudo do mercado.
Mundo Empresarial: microempresas e empresas de pequeno porte. Plano de Negócios.
Projeto de Pesquisa. Definição e delimitação do tema. Normatização. Desenvolvimento
da linha temática Empreendedorismo e Responsabilidade Social através da elaboração
do Projeto de Pesquisa
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Referências Básicas
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo – dando asas aso espírito empreendedor.
4. ed. São Paulo: Manole, 2012.
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Ed. Associados,
1999.
LAPOLLI, Édis Mafra; FRANZONI, Ana Maria Bencciveni. Capacidade Empreendedora.
São Paulo: Editora Pandion, 2009.
Referências Complementares
DEGEN, Ronald. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo:
Ed. McGraw-Hill, 1989.
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Ed. Associados, 1999.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São Paulo:
Ed. Thomson, 2002.
GERBER, Michael E.. O mito do empreendedor revisitado: como fazer de seu
empreendimento um negócio bem sucedido. São Paulo: Saraiva, 1996.

Seminário Temático III e LFE III (Gestão Ambiental Pública) 150 horas – 10 créditos

EMENTA: A Gestão Ambiental Pública: o que é gestão ambiental; o servidor público
como agente de mudanças; agenda ambiental na administração pública; 3R’s: reduzir,
reutilizar, reciclar; cidadania e ética no trabalho; educação ambiental. Projeto de
Pesquisa. Processo de Pesquisa. Normatização da Pesquisa. Trabalho de Conclusão de
Curso.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Agência Nacional de Águas. Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú–
Manguaba
(CELMM).
2006.
Disponível
em:
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/planejamento/planoderecursos/Celmm.aspx>.
Acesso em: 12 out. 2010.
______.
Dados
sobre
o
Estado
de
Alagoas.
Disponível
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=al>. Acesso em: 17 jul. 2010.

em:
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QUINTAS, José Silva. Gestão Ambiental Pública. Projeto Pólen, Cap. III. (s/d).
QUINTAS, José Silva.
IBAMA/MMA, 2006.

Introdução

à

Gestão Ambiental

Pública.

Brasília:

REIGOTA, M. Fundamentos teóricos para a realização da educação ambiental popular.
Em Aberto,
Brasília,
v.10,
n.
49,
jan./mar.
1991.
Disponível
em:
<http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/757/678> Acesso em:
27 ago. 2010.
______. O que é educação ambiental? 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. (Coleção
primeiros passos; 292).
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pósgraduação: noções práticas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
AZEVEDO, Israel Belo. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração
de trabalhos acadêmicos. 10. ed. Ver. E atualizada. São Paulo:Hagnos, 2001.
CORAL, Marines et al. Metodologia Científica: teoria e prática ao alcance de todos.
Maceió: CEPAL, 2007.
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2.
ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas,
1991.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I, II, III e IV – 300 horas 20 créditos

Ementa:
Elaboração, desenvolvimento e apresentação de um projeto de pesquisa em uma das
áreas temáticas. Apresentação de um artigo científico que caracterize o aprofundamento
do conhecimento na área escolhida. Aplicação e reelaboração dos conhecimentos
teóricos através da prática desenvolvida em estágios em áreas afins do curso.
Elaboração de relatório das atividades desenvolvidas em estágio.

Referências Básicas
AZEVEDO, Israel Belo de. Prazer da produção científica: diretrizes para elaboração de
trabalhos acadêmicos. 8. ed. São Paulo: Prazer de ler, 2000.
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; DA SILVA, Roberto. Metodologia Científica.
6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
COSTA, Ana Rita Firmino et al. Orientações Metodológicas para produção de trabalhos
acadêmicos. 8. ed. Maceió: EDUFAL, 2010.
Referências Complementares
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 8.
ed. São Paulo: atlas, 2007.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2007.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científca. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SILVEIRA, Maria Inez M. Modelos teóricos e estratégias de leitura: suas implicações
para o ensino. Maceió: EDUFAL, 2005.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS
REDAÇÃO OFICIAL – 60 horas – 4 créditos
Características do texto administrativo e a linguagem oficial aplicadas na produção de
documentos e correspondências oficiais e empresariais.
Referências Básicas
BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República. 2.
ed. rev. e atual. Brasília: Presidência da República, 2002.
BRASIL. Congresso Nacional – Câmara dos Deputados. Manual de Redação. Brasília:
Câmara dos Deputados, Coordenação de Públicações, 2004.
Referências Complementares
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 12. ed. São Paulo: Ática, 1995.
FLORES, Lúcia Locatelli. Redação oficial. 3 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2002.
GOLD, Mirian. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização.
3. ed. São Paulo: Pearson Pretice Hall, 2005.
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 13 ed.
São Paulo: Atlas, 1999.
SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Administração. Diretoria de Patrimônio e
documentação. Padronização e redação dos atos oficiais. 2 ed. rev. e atual.
Florianópolis: SEA, 2003.

INFORMÁTICA PARA ADMINISTRADORES – 60 horas – 4 créditos
Estrutura de computadores. Softwares. Aplicativos: processadores de textos, planilha
eletrônica e apresentação de slides. Sistemas Computacionais: características, noções
de modelagem de dados. Bancos de dados. Internet e páginas web. Correio Eletrônico:
uso corporativo, atividades em grupo.
Referências Básicas
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. Rio
de Janeiro: LTC Editora, 1998.
Referências Complementares
GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem
gerencial. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2006.
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LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação com Internet. Rio
de Janeiro: LTC Editora, 1999.
O’BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet.
São Paulo: Saraiva, 2003.
REBOUÇAS DE OLIVEIRA, Djalma de Pinho. Sistemas de informações gerenciais:
estratégicas, táticas, operacionais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
TURBAN, Efraim; RAINER Jr., R. Kelly, POTTER, Richard E. Administração de
tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – 60 horas – 4 créditos
Ementa:
O que é a surdez. Os números da surdez no Brasil e no Mundo. Prevenção. Cuidados
Importantes. Comunicação Gestual. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. Lei Nº 10.436,
de 24 de abril de 2002. Aspectos Linguísticos da LIBRAS. Variações: lingüísticas,
regionais sociais. Mudanças históricas. Iconicidade e arbitrariedade. Sinais icônicos e
arbitrários. Estrutura gramatical. Aspectos estruturais. Parâmetros principais e
secundários. Componentes não manuais. Estrutura sintática. Sistema pronominal. Tipos
de verbos. Tipos de frases.Tabela de Classificadores. Alfabeto Brasileiro de Sinais.
Referências Básicas
CAPOVILLA, Fernando; RAPHAEL, Walkiria Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue
- Língua de Sinais Brasileira - 2 Vols.
BRANDÃO, Flávia. Dicionário Ilustrado de Libras – Língua Brasileira de Sinais. São
Paulo: Global [s.d.].
Referências Complementares
BRASIL, Legislação de Libras: lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002. Decreto nº 5.626, de
22 de dezembro de 2005. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010
PORTAL DE LIBRAS. Língua Brasileira de Sinais. www. libras.og..br

14. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS AOS CONCLUINTES

Concluído todo o itinerário formativo, previsto no plano de curso, o estudante
fará jus ao respectivo diploma de graduação como bacharel em Administração
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Pública. Os diplomas serão emitidos pela Coordenadoria de Registros Acadêmicos
do IFAL, após a integralização das 3.180 horas do curso, com todos os seus
componentes curriculares.

ANEXO 1
NORMAS DE ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALAGOAS
PORTARIA Nº 424/GR, DE 15 DE ABRIL DE 2010.

O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe conferem os
Artigos 11 e 14 da Lei nº 11.892, de 29.12.2008, nomeado pela Portaria nº 348/MEC, de

88

29.03.2010, publicada no D.O.U. de 30.03.2010, considerando a necessidade de
atualização das Normas de Organização Didática dessa instituição aos dispositivos da Lei nº
11.892/2008 e tendo em vista o que consta no processo nº 23041.001225/2010-82, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, as atualizações nas Normas de
Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
aos dispositivos da lei 11.892/2008.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRINEU MÁRIO COLOMBO
Reitor pro tempore
JORGE LEVINO SILVA
Pró-Reitor de Ensino Substituto

Normas de Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas

Capítulo I
Da Natureza e das Finalidades

Art. 1º - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL, criado
mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da
Escola Agrotécnica Federal de Satuba, através da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de
2008, constitui-se em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, detentora de
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

§ 1º - O IFAL é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e
multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos
com as suas práticas pedagógicas, nos termos da legislação.
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§ 2º - O IFAL é regido pelos atos normativos mencionados no caput deste artigo; pela Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996 e pelos Decretos n°5.773, de 09 de maio de 2006, n°
5.154, de 23 de julho de 2004 e n° 5.840, de 13 de julho de 2006 e n° 5.622, de 19 de
dezembro de 2005, por seu Estatuto e Regimento e pela legislação em vigor.

Art. 2º - O IFAL tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da
economia, bem como realizar pesquisa, preferencialmente aplicada, e contribuir para o
desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita
articulação com os setores produtivos e com a sociedade, especialmente de abrangência
local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada.

Capítulo II
Da Função Social

Art. 3º - O IFAL tem como função social promover educação científico-tecnológica e
humanística tendo o trabalho como princípio educativo, visando à formação do homem
desenvolvido multilateralmente, que alie à sua capacidade instrumental as capacidades de
pensar, estudar, de criar, de dirigir e de estabelecer controles sociais sobre os dirigentes, de
modo que permita ao homem cidadão e trabalhador participar, ativamente e de forma ética,
do processo de construção social, política e cultural, tendo ainda como referências: a
redução das desigualdades, o desenvolvimento sócio-econômico, a vinculação à educação
básica, e a escola pública de qualidade.

Capítulo III
Das Características e Objetivos

Art. 4º - O IFAL tem como finalidades e características básicas:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores
da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;
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III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos
de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado
à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
Art. 5º - O IFAL observadas as finalidades e características definidas no art. 4o, tem por
objetivos:
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação
de jovens e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos
os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e
regional; e
VI - ministrar em nível de educação superior:
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a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes
setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com
vistas a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências
e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e cursos de aperfeiçoamento, visando à
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para
promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com
vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

Art. 6º - O IFAL, observados os objetivos gerais definidos no artigo anterior, assume os
seguintes objetivos específicos:
Promover a formação humanística, científica e tecnológica, priorizando a capacidade de ler
e escrever necessárias para compreensão do mundo e o desenvolvimento de capacidades
cognitivas e operativas;
Propiciar condições de inclusão social das camadas historicamente excluídas (por questões
sócio-econômicas, étnicas ou por limitações psico-fisiológicas, entre outras.), garantindo um
ensino de qualidade que leve em conta as diferenças sociais e coletivas;
Promover, ao longo da formação, a produção e o desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica de forma integrada ao ensino, prioritariamente, com finalidade social.

Capítulo IV
Da Admissão aos Cursos

Art. 7º - A admissão aos cursos do IFAL far-se-á por meio de processo seletivo, nas épocas
previstas em Edital Público, que assegure ao candidato igualdade de condições para o
acesso, de acordo com a missão precípua dessa instituição.

Art. 8º - A admissão aos cursos do IFAL dar-se-á, também, sob a forma de transferência e
equivalência, mediante a existência de vagas, observando as disposições normativas de
cada nível de ensino.
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Parágrafo Único - Poderão existir outras formas de admissão ao IFAL em consonância com
os seus objetivos, mediante a constituição de convênios, parcerias e programas para a
implementação da educação profissional.

Capítulo V
Da Transferência, Equivalência e Reopção.

Art. 9º – O IFAL poderá aceitar pedidos de transferência, equivalência e reopção,
condicionados à existência de vagas e sujeitos à adaptação curricular.
Parágrafo Único – Caberá à Pró-Reitoria de Ensino divulgar edital disciplinando os
processos de reopção de curso e de ingresso por transferência e equivalência, conforme
previsto no calendário letivo.

Seção I
Da Transferência

Art. 10 – O ingresso por transferência poderá ser concedido a alunos em curso similar ou
área afim, para prosseguimento de estudos em unidades de ensino do IFAL, condicionada à
disponibilidade de vagas, processo seletivo e análise da compatibilidade curricular.

§ 1º - O pedido de transferência deverá ser feito no período previsto em Calendário Letivo,
disciplinado em edital próprio.

§ 2º - Poderá ser admitida à transferência de alunos entre Unidades de Ensino do IFAL e/ou
de alunos pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em um
mesmo curso ou áreas afins, desde que não tenha sido ultrapassado 75% do período letivo
em andamento e, observada disponibilidade de vaga e compatibilidade curricular.

Art. 11 – O IFAL aceitará transferência “exofficio”, observando o disposto na legislação em
vigor.
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Parágrafo Único - A transferência "exofficio" será efetivada entre instituições vinculadas ao
sistema público de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de
vaga, quando se tratar de servidor público federal, civil ou militar ou seu dependente,
comprovada a remoção ou transferência de ofício.
Art. 12 – A aceitação da transferência de estudantes oriundos de estabelecimentos
estrangeiros, inclusive àqueles amparados por acordos oficiais, dependerá do cumprimento,
por parte do interessado, de todos os requisitos legais vigentes e das normas estabelecidas
neste documento.

Seção II
Da Equivalência

Art. 13 - Será admitido aos portadores de diploma o ingresso por equivalência, nos cursos
superiores ou técnicos do IFAL, desde que constatada a existência de vagas.
Parágrafo Único – É requisito para ingresso por equivalência possuir diploma no mesmo
nível de ensino do curso pretendido.

Seção III
Da Reopção

Art. 14 - É permitida ao aluno do IFAL a reopção para outro curso da mesma área e/ou
áreas de conhecimentos afins, desde que constatada a existência de vagas e
compatibilidade curricular.

Parágrafo Único – A reopção só poderá ser pleiteada pelo aluno uma única vez, a partir da
conclusão do primeiro período letivo, desde que o mesmo não tenha ultrapassado 75% do
curso de origem.
Art. 15 - As solicitações de reopção serão analisadas pelo Colegiado de área/curso
pretendido, a partir de critérios estabelecidos em edital.
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Parágrafo Único – A análise das solicitações de reopção observará, também, os seguintes
critérios:


Maior índice de aproveitamento de estudos, possibilitando adequação à série mais
adiantada;



Maior coeficiente de rendimento escolar, nas disciplinas vinculadas ao curso
pretendido;



Menor índice de abandono de disciplinas (reprovação por faltas) no Histórico
Escolar.



Não ter extinguido o prazo para a integralização do curso de origem;

Art. 16 - É vedada a reopção aos alunos que tenham ingressado por equivalência.

Capítulo VI
Da Matrícula, da Renovação, do Trancamento, da Rematrícula e do Cancelamento de
Matrícula.

Seção I
Da Matrícula

Art. 17 - A matrícula é um ato obrigatório para o ingresso nos cursos ofertados pelo IFAL e
será efetuada nas Unidades de Ensino, mediante requerimento próprio, o qual deverá ser
devidamente preenchido, assinado e a ele anexado os documentos exigidos, conforme
divulgação em edital de processo seletivo.

§ 1º - Serão considerados desistentes os candidatos aprovados em processo seletivo, que
não efetuarem a matrícula dentro do prazo estipulado no edital.

§ 2º - Será nula de pleno direito à matrícula realizada com documentos falsos ou
adulterados, ficando o responsável passível de implicações legais.

Art. 18 - Serão permitidas ao aluno até duas matrículas no IFAL, desde que em cursos de
diferentes níveis de ensino, para as quais haja compatibilidade de horários.
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Seção II
o

Da Renovação

Art. 19 – O aluno deverá, obrigatoriamente, renovar a matrícula a cada período letivo em
data prevista no calendário acadêmico, na respectiva Unidade de Ensino.

§ 1º – Para realizar a renovação da matrícula o aluno deve estar em dia com a
documentação escolar exigida.

§ 2º - Mesmo quando faltar a prática profissional e/ou trabalho de conclusão de curso para
integralização do currículo, a renovação de matrícula é obrigatória e imprescindível.

Seção III
Do Trancamento de Matrícula

Art. 20 - O trancamento de matrícula poderá ser concedido ao aluno na forma compulsória
ou voluntária, desde que requeira dentro do prazo estabelecido no calendário escolar.

Art. 21 - Entende-se por trancamento de matrícula compulsório aquele em que o aluno
necessite interromper os estudos nos seguintes casos, devidamente comprovados:

1 Convocação para o serviço militar obrigatório;
2 Tratamento prolongado de saúde;
3 Gravidez de alto risco e pós-parto;
4 Inviabilidade de oferta do curso pela Instituição;
5 Trabalho;
6 Mudança de domicílio realizada para outro município e que inviabilize a freqüência do aluno,
requerendo, quando necessário, análise sócio-econômica do Setor de Serviço Social.

§ 1º - O trancamento de matrícula compulsório pode ser requerido em qualquer época do
período letivo, e não será computado para efeito de contagem de tempo máximo de
integralização curricular;

§ 2º - O trancamento compulsório para os casos previstos nos incisos V e VI não poderá
ultrapassar 50% do tempo mínimo de integralização do curso.
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Art. 22 - Entende-se por trancamento de matrícula voluntário aquele em que o estudante faz
a opção pela interrupção dos estudos, somente sendo permitido ao aluno a partir do
segundo período letivo de vínculo com a Instituição.

§ 1º - O aluno poderá requerer trancamento de matrícula na forma voluntária até 02 (duas)
vezes durante o curso, sendo esse tempo contabilizado para efeito de cálculo do prazo
máximo para integralização curricular.

§ 2º - O trancamento de matrícula voluntário deverá ser efetuado até a data-limite prevista
no calendário acadêmico de referência.

Art. 23 – A solicitação de trancamento de matrícula deverá ser feita mediante requerimento
ao Diretor Geral da Unidade de Ensino, pelo próprio aluno, quando maior de idade, ou por
seu representante legal, quando menor de idade;

§ 1º - O trancamento de matrícula só terá validade por 01 (um) período letivo, devendo o
aluno reabrir e renovar a matrícula na época prevista no calendário acadêmico;

§ 2° - Ao retomar as atividades acadêmicas, o aluno freqüentará integralmente o período
letivo interrompido por ocasião do trancamento;

§ 3° - Em caso de mudança da estrutura curricular e/ou extinção do curso, o aluno será
integrado à nova estrutura curricular ou a outro curso da mesma área ou de área afim.
Seção IV
Do Cancelamento de Matrícula

Art. 24 – O cancelamento de matrícula poderá ser feito mediante requerimento do aluno ou
por iniciativa da Instituição.

§ 1º - No caso de cancelamento de matrícula mediante requerimento do aluno, sendo este
menor de idade, exigir-se-á, também, a concordância formal do responsável legal.

§ 2º - O cancelamento de matrícula por iniciativa da Instituição dar-se-á:
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a

Por motivo disciplinar, e se efetivará mediante expedição de guia de transferência, após
conclusão de processo disciplinar em que o (a) estudante tenha oportunidade de ampla
defesa;

b

Por duas reprovações no mesmo período letivo para os Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio, desde que constatada a inexistência de vaga e observado o tempo máximo
de integralização do curso;

c

Por reprovação em todas as disciplinas em que estiver matriculado, por dois períodos
letivos, consecutivos, quando se tratar de Curso Técnico de nível Médio na forma
Subseqüente/Concomitante ou Curso de Graduação, desde que constatada a inexistência
de vaga e observado o tempo máximo de integralização do curso;

d

Pela não efetivação dos atos de reabertura e/ou renovação da matrícula;
Seção V
Da Rematrícula

Art. 25 – Será permitida ao aluno que teve matrícula cancelada, nos termos dos incisos II, III
e IV do § 2º, do artigo 24, destas Normas de Organização Didática, a rematrícula no curso
em que ingressou no IFAL, observando sua regulamentação.

§ 1º - A rematrícula só será permitida uma única vez a cada aluno, e estará condicionada à
existência de vagas no curso.
§ 2º - A rematrícula não será concedida quando o tempo previsto para a conclusão
ultrapassar o tempo máximo de integralização do curso.
§ 3º - A solicitação de rematrícula deverá ser formalizada no protocolo central de cada
Unidade de Ensino do IFAL, de acordo com o período previsto no calendário escolar.

o

Capítulo VII

o

Da Organização do Currículo

Art. 26 - O currículo do IFALfundamenta-se:


No trabalho como princípio educativo;



Na educação para a inclusão social;



Na gestão democrática e participativa; e



Na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

98

Art. 27 - A organização curricular do IFAL, tendo o trabalho como princípio educativo, na
perspectiva de responder aos pressupostos legais estabelecidos na Lei 9.394/96 para os
diferentes níveis de ensino da educação brasileira, observará as seguintes premissas:

I

Articulação entre conhecimento básico e específico, a partir do processo de

trabalho;
II

Mobilização dos conhecimentos para o exercício da ética e cidadania;

III

Construção de alternativa na produção coletiva do conhecimento;

IV

Organização do desenho curricular em áreas de conhecimentos e atuação

profissional;
V

Verticalização curricular entre os cursos técnicos de nível médio da educação

básica e os cursos de graduação tecnológica e bacharelado, em áreas afins;
VI

Adoção de formato curricular que melhor resguarde a identidade com a

modalidade da oferta indicada;
VII

Organização dos conteúdos de ensino em áreas de estudos de forma

interdisciplinar;
VIII

Tratamento dos conteúdos de ensino de modo contextualizado;

IX

Adoção da pesquisa e da extensão como práticas permanentes e fonte de

retroalimentação curricular, constituindo-se em base de consecução da função social da
Instituição.
X

Articulação entre Educação Básica, Educação Profissional Técnica de Nível

Médio e de Graduação, observando os princípios democráticos de qualidade e eqüidade em
conformidade com o que preceitua o art. 205 da Constituição Federal e os artigos 2º e 3º da
Lei nº 9.394/96.

Art. 28 - As ofertas educacionais do IFAL serão organizadas através: dos cursos de
formação inicial e continuada de trabalhadores; da educação profissional técnica de nível
médio nas formas integrada, subseqüente e concomitante; do nível médio da educação
básica; da educação profissional de graduação tecnológica, cursos de bacharelado, cursos
de licenciatura e cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, bem como dos programas
especiais de formação pedagógica, nas áreas científicas e tecnológicas.

Capítulo VIII
Do Processo Ensino-Aprendizagem

Art. 29 - O processo ensino-aprendizagem das diversas ofertas educacionais deve ser
significativo, considerando as experiências e os conhecimentos prévios do aluno, para
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ampliá-los,

reorganizá-los

e

sistematizá-los,

compreendendo

princípios

filosóficos,

metodológicos, os quais proporcionem:


Um trabalho pedagógico voltado para a formação integral do cidadão, referenciado
por uma visão crítica de mundo, de sociedade, de educação, de cultura, de
tecnologia e de ser humano;



Um trabalho interdisciplinar e contextualizado, compatibilizando métodos e técnicas
de ensino e pesquisa;



Uma postura pedagógica que pressuponha mudanças de atitude para compreender
que a ação educativa pode contribuir na transformação da sociedade, considerando
as diferenças sociais pautadas no respeito à diversidade e à pluralidade de
pensamento;



Uma compreensão de que os temas, problemas e preocupações de interesse
sociocultural estão vinculados aos contextos de produção de conhecimentos e da
vida dos grupos sociais em que a comunidade acadêmica está inserida e que as
experiências socioculturais, também, constituir-se-ão em conteúdos escolares de
caráter inter e transdisciplinar;



Procedimentos que estão referenciados no projeto político-pedagógico institucional,
a serem implementados por meio de práticas pedagógicas desenvolvidas por
professores, equipe pedagógica, coordenadores de curso e dirigentes de cada
Unidade de Ensino, coordenados pela Pró-Reitoria de Ensino.

Art. 30 – Tendo por base as premissas indicadas no art. 29, o processo ensinoaprendizagem será pautado:
1

Na compreensão do aluno como sujeito construtor e reconstrutor do saber;

2

Na atuação do professor como mediador da aprendizagem;

3

Na seleção de conteúdos significativos, articulando os conhecimentos conceituais,
atitudinais e procedimentais;

4

Na compreensão do conhecimento como algo inacabado e em permanente
(re)construção;

5

No desenvolvimento de um processo de avaliação, de forma contínua e cumulativa;

6

No diálogo como fonte de aprendizagem e interação.

Capítulo IX
Da Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem

Art. 31 - A avaliação do processo ensino-aprendizagem tem como parâmetros: os princípios
do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFAL e o
perfil de conclusão de cada curso.
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Art. 32 - O processo de avaliação da aprendizagem, no IFAL, estabelecerá estratégias
pedagógicas que assegurem uma prática avaliativa a serviço de uma ação democrática
includente, que viabilize a permanência com sucesso do aluno nesta instituição.

Art. 33 - A avaliação da aprendizagem no IFAL será realizada em função dos objetivos
expressos nos planos de cursos, considerando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotor
e psicossociais do educando, apresentando-se em três momentos: diagnóstico, formativo e
somativo.

§ 1º - A avaliação de aprendizagem a que se refere o caput estabelecerá, também,
momentos coletivos de auto e hetero avaliação entre os sujeitos do processo ensinoaprendizagem, durante o período letivo.

§ 2º -- Entende-se por período letivo a organização curricular estabelecida por ano ou por
semestre, conforme Projeto do Curso.

Art. 34 - A avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:


Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;



Freqüência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária
do conjunto dos componentes curriculares de cada série/módulo nos Cursos de
Educação básica;



Freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada componente
curricular nos Cursos de Graduação;



Freqüência mínima de 75% da carga horária presencial de cada componente
curricular nos cursos da modalidade a distância;



Obrigatoriedade de estudos de recuperação contínua e paralela ao período letivo,
para os cursos de Educação Básica; e



Estabelecimento de estratégias de recuperação, para os cursos de graduação.

Art. 35 – Os resultados de aprendizagem dos alunos da Educação Básica serão expressos
numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo considerado aprovado aquele que obtiver,
no mínimo, 6,0 (seis) pontos nas médias regulares em cada componente curricular ou, no
mínimo, 5,0 (cinco) pontos, caso seja submetido à recuperação final.
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Art. 36 - Os resultados de aprendizagem dos alunos dos Cursos de Graduação serão
expressos numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo considerado aprovado aquele
que obtiver, em cada componente curricular, no mínimo, média semestral 7,0 (sete) ou no
mínimo, média final 5,0 (cinco), caso seja submetido à prova final.

Art. 37 - Para o registro das notas de cada período avaliativo a Instituição adotará o
seguinte procedimento:
a) inteiro
b) inteiro + décimos, com arredondamento para mais.

Art. 38 - Para o registro das médias semestral/anual, conforme regime do curso, e Média
Final a Instituição adotará o seguinte procedimento:
a) inteiro
b) inteiro + metade, seguindo os critérios de arredondamento abaixo:
1

frações iguais ou menores que 0,24: despreza

2

médias iguais ou maiores que 0,25: aproxima-se para 0,5

3

frações iguais ou menores que 0,74: aproxima-se para 0,5

4

frações iguais ou maiores que 0,75: aproxima-se para o inteiro
imediatamente superior

Art. 39 – É assegurado o direito à revisão de prova escrita, devendo ser solicitada num
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a entrega do resultado da mesma, desde que
devidamente fundamentado e mediante requerimento a Diretoria de Ensino do campus.
§1º – Após encaminhamento do pedido, a revisão será realizada pelo professor em primeira
instância.
§ 2º – Caso o aluno considere insatisfatória a revisão em primeira instância, poderá solicitar
nova revisão, a qual deverá ser realizada por uma comissão designada pela Coordenação
do Curso, formada por 02 (dois) professores da área, preferencialmente da Instituição,
sendo facultada a presença do Coordenador do Curso, do professor da disciplina e de um
representante da equipe pedagógica.

Art. 40 – O IFAL adotará o Conselho de Classe como instância deliberativa acerca do
processo de ensino-aprendizagem para os cursos da Educação Básica, nas suas diferentes
modalidades de oferta.

§ 1º - O Conselho de Classe final, de caráter deliberativo, para efeito de promoção e
retenção, analisará o desempenho escolar dos alunos que atendam às seguintes condições:
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1

Ter freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária
do conjunto dos componentes curriculares de cada série/módulo;

2

Ter participação efetiva nos processos de recuperações desenvolvidos no
componente curricular objeto da apreciação;

3

Ter média final, mínima, de 4,0 (quatro) pontos em, no máximo, 03 (três)
componentes curriculares para os cursos integrados, exceto os na modalidade EJA.

4

Ter média final, mínima, de 4,0 (quatro) pontos em todos os componentes
curriculares, para os cursos da modalidade EJA e os cursos na forma
Subsequente/Concomitante.

5

Estar com pendência para aprovação em apenas 01 (um) componente curricular,
desde que tenha frequência mínima de 75% e média final maior ou igual a 2,0 (dois)
nesse componente curricular.

Art. 41 – Dar-se-á uma segunda oportunidade ao estudante que, por motivo superior,
devidamente comprovado, deixar de realizar alguma avaliação, desde que seja apresentado
requerimento junto ao setor competente em cada campus, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de realização da mesma.
§ 1º – Entende-se por motivos superiores:


Doença;



Morte na família;



Acompanhamento de familiares com problemas de saúde;



Trabalho;



Prestação de serviço militar;



Viagens representando a Instituição de Ensino;



Participação, como candidato, em concursos ou seleções públicas;



Participação em eventos acadêmicos;



Problemas com transporte coletivo;



Convocação judicial.
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Art. 42 -O IFAL poderá adotar, em seus cursos de Educação Básica, progressão parcial
como sistemática de promoção de alunos, preservando a sequência do currículo, a partir de
regulamentação específica instituída pelo Conselho Superior.
o

Seção I

Da Avaliação do Ensino Médio e do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado à
Educação Básica

Art. 43 - A avaliação do ensino-aprendizagem compreenderá todas as dimensões da
formação do aluno nos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor, devendo ser um
processo integral, sistemático e contínuo de análise qualitativa, na construção/
apropriação dos conhecimentos pelos alunos.
Art. 44 - No processo ensino-aprendizagem, a avaliação deve assumir as funções:
diagnóstica, formativa e somativa, com o acompanhamento do Setor Pedagógico e
Psicológico, tendo por objetivos:


Investigar os avanços e dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem e
suas possíveis causas.



Oferecer subsídios para o professor refletir e reorientar sua prática pedagógica, a fim
de redimensioná-la, em função de melhoria do processo de aprendizagem dos
alunos.



Definir a promoção escolar dos alunos.

Art. 45 - A avaliação do rendimento escolar, para fins de promoção, processar-se-á através
de atividades teóricas e práticas, aplicadas individualmente ou em grupo, dentre outras que
permitam aferir o aprendizado do aluno.
§1° - Para efeito de avaliação, será o ano letivo dividido em 04 (quatro) períodos avaliativos.
§2° - A avaliação de aprendizagem do aluno será expressa numa escala de notas de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, em todos os componentes curriculares.
§ 3° - As notas das avaliações de cada período avaliativo (trabalhos teóricos e práticos e/ou
testes e provas) serão obrigatórias e o número de notas atribuídas deverá ser de, no
mínimo, duas, com valor de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, cada, não podendo ser utilizado
nenhum mecanismo que implique em diminuição de seus valores quantitativos, inclusive a
média anual.
Art. 46 - A média de cada período avaliativo deverá ser resultante das notas obtidas nas
avaliações do processo ensino-aprendizagem e será expressa numa escala de 0 (zero) a 10
(dez) pontos.
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Art. 47 - O professor deverá dar ciência à turma, no início do ano letivo, dos mecanismos
que serão desenvolvidos na composição da nota de cada período, tais como: média
ponderada, média aritmética ou somatório de pontos.
Art. 48 - Será considerado aprovado o aluno que obtiver média anual, igual ou superior a
6,0 (seis) e frequência mínima de 75% da carga horária total do período letivo.
Art. 49 - O cálculo da média anual resultará da seguinte composição:

MA= (MP1+MP2+MP3+MP4)
4
Onde:
MA = Média Anual
MP = Média do Período Avaliativo
4 = Nº de Períodos

Art. 50 - Os estudos de recuperação serão desenvolvidos paralela e continuamente às aulas
regulares, podendo ocorrer, também, em horários alternativos a serem definidos
conjuntamente pelo professor e coordenador do curso.
§ 1° - Entende-se por estudos de recuperação paralela todas as atividades a serem
desenvolvidas para sanar as dificuldades do processo ensino-aprendizagem, tais como:


aula presencial;



estudo dirigido;



trabalhosextra-classe;



atendimento individual ou em grupo, dentre outros.

§ 2° - Ao aluno com nota do período avaliativo maior que 6,0 (seis) pontos e menor que 7,0
(sete) pontos, é facultado o direito de participar do processo de recuperação.

Art. 51 - A recuperação ocorrerá de forma contínua e paralela no decorrer de todo o ano
letivo, devendo os resultados das avaliações de recuperação serem publicados ao final de
cada período letivo.
§ 1° - É obrigatória a realização de, no mínimo, 02 (dois) exames de recuperação ao longo
do ano letivo, com publicação dos resultados ao final de cada semestre letivo.

§ 2° - Caso sejam aplicados até 04 (quatro) exames os resultados deverão ser publicados
ao final de cada período avaliativo.
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Art. 52 - O conteúdo das avaliações de recuperação corresponderá àqueles trabalhados no
período avaliativo transcorrido em que o aluno obtiver a menor média e deverá ser definido
pelo professor, com acompanhamento da equipe pedagógica.
Parágrafo Único – No caso de o aluno ter obtido médias iguais nos dois períodos
avaliativos transcorridos, o conteúdo será aquele correspondente ao último período
avaliativo.
Art. 53 - A nota da recuperação do período avaliativo, em cada componente curricular,
substituirá a Média do Período Avaliativo em que o aluno obteve a menor média, caso seja
maior.
Art. 54 - É assegurada ao aluno a recuperação final após o término do segundo semestre
letivo.
§ 1º - São requisitos para ter acesso à recuperação final de que trata o caput deste artigo,
ter média anual maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 6,0 (seis) no componente
curricular, e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga
horária do conjunto dos componentes curriculares de cada série.

§ 2º - O conteúdo da recuperação final deverá ter abrangência representativa daqueles mais
relevantes desenvolvidos durante o ano letivo.
§ 3º - Após a recuperação final, será considerado aprovado o aluno que obtiver freqüência
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média final 5,0 (cinco), resultante do
cálculo da média ponderada a seguir:
MF = MA x 4 + RF x 6
10
Onde:
MF: média final
MA: média anual
RF: recuperação final
6 e 4: pesos
10: somatório dos pesos

Seção II
Da Avaliação do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado à Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA

Art. 55 - A avaliação da aprendizagem, na modalidade EJA, tem por finalidade promover a
melhoria da realidade educacional do estudante e, em seus aspectos qualitativos,
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compreende, além da acumulação de conhecimentos: o diagnóstico, a orientação e
reorientação do processo de ensino-aprendizagem.
Art. 56 - Serão considerados instrumentos de avaliação, dentre outros: atividades teóricas e
práticas construídas individualmente ou em grupo.
Art. 57 – O rendimento escolar dos estudantes por componente curricular, obtido a partir
dos processos de avaliação, será expresso em nota, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez)
pontos.
Art. 58 - Cada Componente Curricular deverá desenvolver, no mínimo, quatro alternativas
de avaliação no decorrer do período letivo.
Parágrafo Único – Constatando-se dificuldades de aprendizagem a partir de resultados de
avaliações parciais, deverão ser implementados mecanismos de recuperação, com vistas à
melhoria do rendimento escolar do aluno, em cada componente curricular.
Art. 59 – Será considerado aprovado o aluno que obtiver freqüência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária total do período letivo, e média global igual ou
superior a 6,0 (seis) resultante da média aritmética do conjunto dos componentes
curriculares, desde que a média do período letivo de cada componente curricular não seja
inferior a 4,0 (quatro), a partir do seguinte cálculo:
MG = MC1 + MC2 + MC3...
NCCs
MG – Média Global;
MC – Média do Componente Curricular;
NCCs – Número de Componentes Curriculares.

Art. 60 – É assegurada a recuperação final, em cada componente curricular, após o término
do semestre letivo, ao aluno que se enquadre em pelo menos uma das seguintes situações:
a

Média Global inferior a 6,0 (seis); ou

b

Média inferior a 4,0 (quatro) em qualquer componente curricular.
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§ 1º - Caso a Média Global seja inferior a 6,0 (seis) o aluno será submetido a recuperação
final nos componentes curriculares cujo rendimento escolar também tenha sido inferior a 6,0
(seis).
§ 2º - É requisito, para ter acesso à recuperação final de que trata o caput deste artigo, ter
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em todo o período letivo.

§ 3º - O conteúdo da recuperação final deverá ter abrangência representativa daqueles mais
relevantes desenvolvidos durante o período letivo;

§ 4º – A nota da recuperação final, caso seja maior, substituirá a Média do Componente
Curricular obtido durante o período letivo.
Art. 61 – Após a recuperação final de cada componente curricular, aplicar-se-á o cálculo
indicado no artigo 57.

Seção III
Da Avaliação do Ensino Técnico de Nível Médio na Forma Subseqüente/Concomitante

Art.

62

-

A

avaliação

da

aprendizagem

nos

Cursos

Técnicos,

na

forma

Subsequente/concomitante, tem por finalidade promover a melhoria da realidade
educacional do aluno, em seus aspectos qualitativos e quantitativos compreendendo, além
da acumulação de conhecimentos, o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo
de ensino-aprendizagem.
Art. 63 - Serão considerados instrumentos de avaliação os trabalhos teóricos e práticos
construídos individualmente ou em grupo.
Parágrafo Único – Os instrumentos de avaliação a serem utilizados deverão ser
explicitados no programa de cada componente curricular.

Art. 64 - Cada Componente Curricular deverá desenvolver, no mínimo, duas alternativas de
avaliação no decorrer do semestre letivo onde cada avaliação terá valor expresso numa
escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
§ 1º - Para efeito de avaliação, o semestre letivo será dividido em dois períodos avaliativos.
§ 2º - Quando ocorrer mais de uma avaliação dentro do período avaliativo, a média do
componente curricular, nesse período será resultante das notas obtidas nas avaliações e
será expressa numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
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Art. 65 - É obrigatória a realização de exame de recuperação após o término de cada
período avaliativo para o aluno que obteve média inferior a 6,0 (seis) em cada componente
curricular.

Parágrafo Único - A nota da recuperação do período avaliativo, em cada componente
curricular, substituirá a nota do período avaliativo correspondente, caso seja maior.
Art. 66 - O cálculo da média semestral, de cada componente curricular, resultará da
seguinte composição:
MS= NP1+NP2
2
Onde:
MS = Média Semestral;
NP = Nota do Período Avaliativo;
2 = Nº de períodos.

Art. 67 – Será considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior
a 6,0 (seis), em cada componente curricular, e frequência de 75% do total da carga horária
do conjunto dos componentes curriculares do semestre.

Art. 68 – É assegurada ao aluno a recuperação final, após o término do semestreletivo.
§ 1º - São requisitos para ter acesso à recuperação final de que trata o caput deste artigo,
ter média semestral maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 6,0 (seis) no componente
curricular, e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga
horária do conjunto dos componentes curriculares de cada semestre letivo.

§ 2º - O conteúdo da recuperação final deverá ter abrangência representativa daqueles
desenvolvidos no semestre letivo.
Art. 69 - Após a recuperação final, será considerado aprovado o aluno que obtiver
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média final 5,0 (cinco),
resultante do cálculo da média ponderada a seguir:
MF = MS x 4 + RF x 6
10
Onde:
MF = Média Final;
MS = Média Semestral;
RF = Recuperação Final;
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6 e 4 = pesos;
10 = somatório dos pesos.
Seção IV
Da Avaliação nos Cursos de Graduação
Art. 70 - O registro do rendimento acadêmico nos cursos de graduação compreenderá a
apuração da assiduidade e a avaliação do desempenho dos alunos em todos os
componentes curriculares.
Art. 71 – Serão obrigatórias, no mínimo, duas verificações de aprendizagem em cada
componente curricular, durante o período letivo.

Art. 72– Tanto nos Cursos presenciais quanto nos Cursos da modalidade à distância, será
concedida avaliação substitutiva, ao final do período, ao aluno que deixar de ser avaliado
por ausência.
§ 1º -Será concedida apenas 01 (uma) avaliação substitutiva para cada componente
curricular.
§ 2º -A avaliação substitutiva versará sobre o conteúdo programático referente à avaliação
não realizada pelo aluno e ocorrerá no período previsto no Calendário Letivo.
Art. 73 – A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas serão obrigatórias.
§ 1º -O controle da frequência contabiliza a presença dos alunos nas atividades
programadas, das quais estará obrigado a participar de, pelo menos, 75% (setenta e cinco
por cento) da carga horária prevista no componente curricular.

§ 2º -Nos cursos da modalidade de Educação à Distância - EAD, é obrigatória a frequência
de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial.

Art. 74 – Para efeito de aprovação, são observadas as seguintes condições:
I

Obter média semestral (MS), por componente curricular, maior ou igual a 7,0

(sete), e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).

II

Obter média final (MF) maior ou igual a 5,0 (cinco) e freqüência mínima de

75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular no qual foi submetido à prova
final.
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Art. 75 – A média semestral, por componente curricular, corresponderá à média aritmética
das verificações de aprendizagem realizadas durante o semestre e será obtida através da
equação:
O
ONDE:
MS = Média Semestral
VA= Verificações de aprendizagem
Parágrafo MSÚnico:
= VA1 + Para
VA2  os
7,0 cursos

na

modalidade EAD, a VA1 corresponderá a média das avaliações a distância e a VA2 a nota
2
da avaliação presencial.

Art. 76 - Será submetido à prova final, por componente curricular, o aluno que obtiver
média semestral maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor que 7,0 (sete) e frequência mínima
de 75% (setenta e cinco por cento).

Art. 77 – A Média Final, por componente curricular, será obtida através da seguinte
equação:
MF = MS + NPF ≥ 5,0
2
Onde:
MF = Média Final;
NPF = Nota da Prova Final;
MS = Média Semestral.

Capítulo X
Da Reoferta de Disciplina

Art. 78 - Poderá ser admitida a reoferta de disciplinas nos diferentes cursos do IFAL,
preservando a sequência do currículo.

§ 1º - A reoferta de que trata o caputpoderá ser desdobrada, de forma intensiva e/ou
concomitante.

§ 2º - Para os Cursos de Educação Profissional Integrada à Educação Básica, a reoferta só
poderá ser admitida na forma intensiva, preferencialmente, até o primeiro trimestre do
período letivo seguinte.
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§3º - O estudante que não lograr êxito na reoferta deverá repetir o período letivo em que foi
retido, ficando garantida a dispensa dos componentes curriculares cursados com sucesso.

Capítulo XI
Do Aproveitamento de Estudos

Art. 79 - Será admitido o aproveitamento de estudos realizados no mesmo nível de
ensino, em cursos de educação profissional técnica de nível médio e de Graduação na
mesma área de conhecimento/atuação profissional, para efeito de dispensa de
disciplina(s).

Parágrafo Único – É facultado ao aluno o aproveitamento de estudos realizados em
níveis superiores ao pretendido, desde que não ultrapasse 50% da carga horária do
curso, observando-se a identidade do valor formativo dos estudos realizados e o prazo
máximo de 05 (cinco) anos de sua realização.

Art. 80 - O aproveitamento de estudos para os Cursos de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio, na forma integrada, apenas será concedido quando realizados em Cursos
Técnicos, também integrados à Educação Básica, constatada identidade de valor formativo,
e compatibilidade de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente
curricular pretendido, observado o prazo de 05 (cinco) anos de sua realização.

Art. 81 - Nos casos de equivalência, o aproveitamento de estudos far-se-á quando o(s)
componente(s) curricular (es) tiver (em) sido cursado(s) até 05 (cinco) anos.

Parágrafo Único - A exigência de 05 (cinco) anos não se aplica para o aproveitamento de
estudos solicitado por alunos transferidos, desde que a disciplina, objeto da solicitação de
dispensa, tenha sido realizada no curso do qual se transferiu, resguardando-se identidade
de valor formativo.

Art. 82 – De conformidade com o artigo 41, da Lei 9394/96, será admitido o exame de
competências para efeito de aproveitamento de conhecimentos adquiridos em cursos e/ou
experiência profissional com vistas à dispensa de disciplinas.
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Capítulo XII
o

Do Atendimento Domiciliar Especial

Art. 83 - O atendimento domiciliar é um processo que envolve tanto a família, quanto à
escola e possibilita a(o) estudante realizar atividades acadêmicas em domicílio, quando
houver impedimento de frequência às aulas, sem prejuízo da sua vida acadêmica.

Art. 84 - Terá direito ao atendimento domiciliar o(a) aluno(a) que necessitar ausentar-se das
aulas por um período superior a 15 (quinze) e inferior a 90 (noventa) dias, nos seguintes
casos:
I

Se for portador de doença infecto-contagiosa;

II

Se necessitar de tratamento de saúde com o afastamento comprovado;

III

Se necessitar acompanhar familiares em primeiro grau, com problemas de

saúde, e ficar comprovada a necessidade de assistência intensiva;
IV

Se houver licença à gestante, a contar da data requerida.

Parágrafo Único - O atendimento domiciliar será efetivado mediante atestado médico,
visado pelo setor médico competente do IFAL, e, no caso do item III, com o parecer do Setor
de Serviço Social.

Art. 85 – Para efeito de concessão do atendimento domiciliar compete:
I

Ao aluno ou aos seus familiares:
a

-

Preencher

requerimento

e

anexar atestado médico e/ou parecer do Setor de Serviço Social;
b

- Encaminhar o processo ao

Departamento de Ensino, ao qual estiver vinculado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data do seu afastamento.

II

Ao Departamento de Ensino:

a

Instruir o processo;

b

Encaminhar o processo à coordenadoria do

curso.

III

À Coordenação do Curso:

113

a

Comunicar

a

situação

do

aluno

aos

professores e envolvê-los no planejamento, realização e acompanhamento das atividades
escolares;
b

Manter contato direto com o aluno ou seu

representante legal, para o encaminhamento das atividades;
c

Receber as atividades realizadas pelo aluno e

encaminhá-las aos professores.

Capítulo XIII
Da Pesquisa - Extensão

Art. 86 - O IFAL desenvolverá o ensino, a pesquisa e a extensão como atividades
indissociáveis, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, local, regional e nacional,
através da (re)construção de conhecimentos científicos e tecnológicos, da prestação de
serviços.

Parágrafo Único - Os processos de ensino, pesquisa e extensão de que trata o caput
objetivam:
I

Viabilizarpolíticas que visem o desenvolvimento sustentável nos âmbitos

local, regional e nacional, pautadas na responsabilidade social, e que reflitam na melhoria
da qualidade de ensino;
II

Ampliar a competência técnica dos servidores docentes e técnico-

administrativos e dos discentes, no que tange à pesquisa, à extensão, à prestação de
serviços e à realização de consultoria, ampliando a interação do IFAL com a sociedade;
III

Envolver os servidores docentes, técnico-administrativos e discentes em

atividades de pesquisa-extensão, a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional;
IV

Otimizar o uso da infra-estrutura e/ou dos equipamentos do IFAL;

V

Estimular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares nas diversas

áreas de conhecimento;
VI

Identificar demandas e realidades científico-tecnológicas, como subsídios

para a retroalimentação do currículo do IFAL;
VII

Desenvolverpesquisas sobre aspectos específicos da Instituição, visando

oferecer contribuições para a melhoria institucional.

Art. 87 – Os projetos de pesquisa-extensão do IFAL deverão ser, obrigatoriamente,
encaminhados pelas áreas/cursos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Capítulo XIV
Da Prática Profissional

Art. 88 – A prática profissional configurar-se-á em um procedimento didático-pedagógico
que contextualiza, articula e inter-relaciona os saberes apreendidos, relacionando teoria
prática, a partir da atitude de desconstrução e (re)construção do conhecimento.

Art. 89- A prática profissional deverá ser desenvolvida no decorrer do curso, por meio de
estágio curricular supervisionado ou de outras atividades como: projetos, estudos de caso,
pesquisas individuais e/ou em grupo, prestação de serviços, produção artística,
desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, estágio curricular, trabalho de conclusão
de curso ou similares e efetivo exercício profissional, em que o estudante possa relacionar
teoria e prática, a partir dos conhecimentos (re) construídos no respectivo curso.
§ 1º - As atividades a serem desenvolvidas como prática profissional serão definidas no
plano de cada curso, contemplando a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o
curso, buscando a unidade teoria/prática, com vistas à intervenção no mundo do
trabalho e na realidade social, de forma a contribuir para a solução de problemas.

§ 2º - As atividades de prática profissional deverão, preferencialmente, constituir-se em
projeto, cujos resultados possam ser aplicados em benefício do IFAL ou de outra
Instituição/comunidade, objeto da atividade planejada.

§ 3º - A realização da prática profissional poderá ocorrer:
a

A partir da segunda série, quando se tratar de curso integrado à educação

profissional com formato curricular seriado anual;
b

A partir do terceiro semestre, quando se tratar de cursos na modalidade de educação

de jovens e adultos;
c

A partir

do

primeiro

semestre,

quando

se

tratar

de

cursos

na

forma

subsequente/concomitante.

Art. 90 - A prática profissional é componente curricular obrigatório nos cursos técnicos
de nível médio, sendo a aprovação na mesma condição necessária à obtenção do
diploma.
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Parágrafo Único - para os cursos de graduação a exigência da prática profissional
como requisito para a obtenção do diploma fica condicionada ao projeto do curso e ao
marco normativo correlato.

Art. 91 - A carga horária, mínima, destinada à prática profissional será de 400 (quatrocentas)
horas para os Cursos Técnicos de Nível Médio e 300 horas para os Cursos de Licenciatura.

Art. 92 – Será atribuída à prática profissional uma pontuação de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), e o
estudante será aprovado com, no mínimo, 6,0 (seis) pontos para os cursos técnicos de nível
médio e, no mínimo, 7,0 (sete) pontos para os cursos de graduação.

§ 1º – Quando a prática profissional envolver múltiplas atividades como projetos, estágio
curricular ou outras formas previstas no plano de cada curso, sua nota será a média
aritmética das notas atribuídas a cada uma dessas atividades.

§ 2º – Caso o estudante não alcance a nota mínima de aprovação na prática profissional,
deverá ser reorientado pelo professor, com o fim de realizar as necessárias
adequações/correções em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias para nova avaliação.
Art. 93 – Nos cursos técnicos de nível médio quando a Prática Profissional for realizada por
meio de estágio curricular supervisionado, a carga horária máxima será de 400
(quatrocentas) horas.

§ 1º - Será facultado ao aluno que, após concluir a carga horária destinada à Prática
Profissional, requerer ampliação da carga horária designada para Estágio Supervisionado,
até 400 (quatrocentas) horas.

§ 2º - A ampliação da carga horária é condicionada à manutenção do vínculo escolar,
ficando a conclusão do curso adiada para após a finalização do Estágio Supervisionado,
requisitado, facultativamente, pelo aluno.

Art. 94 – Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação
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profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

§ 1º - Considera-se como estágio curricular supervisionado as atividades de cunho
profissional, social e cultural proporcionadas aos estudantes pela participação em situação
de vida e trabalho do seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral, ou junto a
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob a responsabilidade e coordenação da
Instituição de Ensino.

§ 2º - As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica, desenvolvidas pelo
estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto
pedagógico do curso.

Art. 95 – A prática profissional quando desenvolvida sob a forma de estágio curricular
supervisionado objetiva:
I

Possibilitar ao estudante o exercício da

prática profissional, aliando a teoria à prática, como parte integrante de sua formação;
II

Facilitar o ingresso do estudante no mundo

do trabalho;
III

Promover a integração do IFAL com a

sociedade em geral e com o mundo do trabalho.

Art. 96 – É condição para o encaminhamento do aluno ao estágio curricular supervisionado
a manutenção de vínculo ativo do mesmo com a Instituição e estar cadastrado no setor
responsável pelos estágios, na respectiva Unidade de Ensino.

Art. 97– O estágio pode ser obtido através:
I

do setor responsável pelos estágios, na

respectiva Unidade de Ensino;
II

dos agentes de integração;

III

do próprio estudante.

Art. 98 – Para formalizar o estágio, faz-se necessário:
I

termo

de

compromisso

assinado

pela

empresa ou instituição, pelo estagiário e pelo IFAL;
II

plano de estágio assinado pela empresa

(supervisor de estágio), pelo IFAL (professor orientador) e pelo próprio estagiário;
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III

notificação no sistema acadêmico;

IV

contrato de seguro em nome do estudante

estagiário.

Art. 99 - Caberá a coordenação do curso indicar professor(es) responsáveis pela orientação
e avaliação das atividades de prática profissional/estágio, devendo ser reservado espaço de
tempo, na carga horária semanal do professor, para a orientação das respectivas atividades.

Art. 100 – Após a conclusão do estágio, o estudante terá um prazo máximo de 60
(sessenta) dias para apresentar o relatório ao seu professor orientador.

Capítulo XV
Da Emissão de Certificados e Diplomas

Art. 101 - Os certificados de qualificação profissional serão emitidos pelas respectivas
Unidades de Ensino, conforme legislação em vigor.
Parágrafo Único – Quando o curso de qualificação profissional for ofertado pela PróReitoria de Extensão, caberá a esta a emissão do certificado.

Art. 102 - Os Diplomas serão emitidos pelo campus no qual o aluno encontra-se vinculado e
deverão ser, obrigatoriamente, registrados pelo setor competente vinculado a Pró-Reitoria
de Ensino.

Art. 103 – Para a obtenção do diploma de técnico de nível médio é obrigatória a
aprovação na prática profissional.

Parágrafo Único – Para os cursos de graduação a aprovação na prática profissional tornase obrigatória, para obtenção do diploma, quando estabelecida no projeto do curso e/ou
marco normativo correlato.

Art. 104 - É obrigatório o registro dos cursos técnicos de nível médio e/ou de formação
inicial ou continuadade trabalhadores no Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação.

Capítulo XVI
Das disposições gerais
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Art. 105 – O IFAL, de conformidade com os princípios do seu Projeto Político Pedagógico,
no que tange à perspectiva de educação inclusiva, tem como uma das diretrizes
fundamentais atender a todos os grupos que busquem a Instituição, independentemente de
sua origem sócio-econômica, convicção política, gênero, orientação sexual, opção religiosa,
etnia ou qualquer outro aspecto, que possa caracterizar a preferência de um grupo em
detrimento de outro(s).

Art. 106 - Com o objetivo de assegurar equilíbrio entre os distintos segmentos sócioeconômicos que procuram ter acesso às ofertas educacionais do IFAL, esta Instituição
reservará, em todos os cursos, nos diferentes níveis ofertados à comunidade, no mínimo,
50% (cinqüenta por cento) das vagas para alunos provenientes da rede pública de ensino.

Art. 107 – O prazo máximo de integralização dos cursos ofertados pelo IFAL será
computado acrescentando-se até 100% (cem por cento) do tempo indicado no projeto de
cada curso para sua duração mínima.

Capítulo XVII
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 108 - Esta regulamentação tem abrangência sobre todos os estudantes vinculados a
Instituição, em qualquer um dos Cursos ofertados.

Art. 109 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitoa partir
do início do ano letivo de 2010.
Art. 110 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

Maceió - AL, 15 de abril de 2010.
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ANEXO 3
PORTARIA Nº 1714/GR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
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ANEXO 4
PORTARIA Nº 1713/GR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
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ANEXO 5
CORPO DOCENTE DO CURSO

Função

Formação

Titulação

Dedicação

Anderson Rodrigues Gomes

Administração

Especialista

40hs

Alex Marcelo Brito Santos

Economia

Mestre

40h

André Leite

Administração

Mestre

DE

Antonio Warner

Letras

Mestre

40hs

Darliton Cezário Romão

Matemática

Mestre

DE

Felipe Olegário

Direito

Mestre

40h

Frederico Farias

Economista

Mestre

DE

Jailton Cardoso

Informática

Especialista

DE

Jorge Luis Lauriano

Engenharia

Doutor

DE

José Carlos Pessoa

História

Especialista

40h

Leonides Mello

Administração

Doutor

DE

Maria do Socorro Ferreira

Psicologa

Mestre

DE

Mônica Ximenes

Administração

Doutor

DE

Péricles Argolo Pinto

Administração

Mestre

DE

Roberto Cesar

Administração

Especialista

40h

Silier Moraes

Administração

Mestre

DE

Valdemir da Silva

Contabilidade

Mestre

40hs

Coordenação do Curso-

