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1
Introdução
A UNIGRAN iniciou suas atividades no ensino superior em 1976. Foi credenciada pela primeira vez em
1988, como Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN - pelo Decreto Presidencial de 1º de
julho de 1998, e, recredenciada, pela segunda vez, por meio da Portaria Nº 708, de 29 de maio de 2012.
Para o ensino na modalidade a distância, o credenciamento da UNIGRAN aconteceu em 2005, com a
Portaria 4.070, de novembro de 2005. Já o recredenciamento se deu pela Portaria Nº 698, de 20 de julho de
2016.
Há quarenta anos, a instituição vem mantendo, incentivando e administrando o ensino superior, numa
região que se caracteriza pelo intenso desenvolvimento econômico. Dourados, cidade considerada "capital
econômica" do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja população, em grande parte, é constituída por migrantes
do Sudeste e do Sul do País, possui como atividades básicas a agricultura e a pecuária. São beneficiados pelos
serviços do ensino presencial da instituição 30 municípios, que abrangem uma área de 19,2% do Estado,
com uma população de aproximadamente 800.000 habitantes. Por meio do ensino a distância, a UNIGRAN
beneficia 18 estados do país, além dos brasileiros residentes no exterior, por meio de seus polos na Europa,
na Ásia e na América do Norte.
A UNIGRAN tem como missão proporcionar o desenvolvimento regional, mediante a oferta de ensino
de qualidade, para formar não só profissionais que atendam às carências e às necessidades do país, mas
também cidadãos críticos, preparados para o trabalho intelectual, para a pesquisa e que contribuam em todos
os sentidos para esse desenvolvimento. Para cumprir sua missão, a Instituição prioriza o aperfeiçoamento de
suas funções e a expansão criteriosa para efetivar sua proposta educacional estabelecida em Estatuto.
Quadro 1 – Resumo da Trajetória histórica da UNIGRAN
ANO
1984
1986
1988
1989
1992
1993
1994
1998

AÇÃO
Implantação do curso de Educação Artística
Criação do Centro de Pós-Graduação Lato-Sensu com especialização em Administração
1ª turma do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Metodologia do Ensino Superior.
Criação dos cursos de Administração Rural, Letras, Pedagogia e Ciências - Habilitação em Matemática.
Criação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas e Pedagogia.
Reestruturação do Curso de Ciências - Habilitação em Matemática- para Matemática - Habilitação Plena e
Bacharelado.
Implantação dos cursos de Educação Física e Ciência da Computação e do curso de Pós graduação em
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa.
Transformação de Faculdades Integradas de Dourados para Centro Universitário da Grande Dourados- UNIGRAN.

Catálogo EAD

1999

6

Criação dos Cursos de Graduação em Psicologia e Fisioterapia e dos de Pós-Graduação em Metodologia do Ensino
da Matemática, Direito das Obrigações e Administração de Negócios e um curso de Mestrado Interinstitucional
em Direito, em convênio com a Universidade de Brasília - UnB.
2000
Implantação dos cursos de Pós graduação em Metodologia do Ensino de Biologia e Educação Física Escolar .
2001
Implantação dos cursos de Biomedicina, o sequencial em Gestão Imobiliária e o de Pós graduação em Direito
Constitucional.
2002
Implantação dos cursos de Nutrição e Turismo.
2003
Implantação dos cursos de Serviço Social, Medicina Veterinária e Farmácia.
2004
Implantação dos cursos de graduação em Comunicação Social – Jornalismo - e Enfermagem e os sequenciais
em Moda e Estilismo, Publicidade e Marketing e Manejo e Nutrição Animal.
2005
Implantação dos cursos de Tecnologia em Agronomia e Tecnologia em Estética e Cosmetologia.
2006
Transformação dos cursos sequenciais em tecnológicos. Início da oferta de cursos na modalidade a distância,
após ter obtido o credenciamento do MEC, por meio da Portaria 4070/2005.
2007
Iniciaram os cursos de Bacharelado em Odontologia, Agronomia e Comunicação Social - Publicidade e Marketing.
2008/2009 Vinte e oito cursos de graduação presenciais, dez cursos de graduação a distância, cursos de Pós graduação
Lato-Sensu presenciais e a distância, um curso de Mestrado Interinstitucional com a UnB em Ciências da Saúde,
dezenas de atividades de extensão, cursos de aperfeiçoamento e projetos de pesquisa em andamento.
2011
Início da oferta dos cursos de Engenharia Civil e Tecnologia em Radiologia.
2015
Início da Oferta de cursos de Engenharia Mecânica e Tec. em Design de Interiores presenciais e Gestão de
Recursos Humanos e Logística Tecnológicos em EAD
2016
Início da Oferta de cursos de Engenharia de Software e Gastronomia presenciais
2017
Início da Oferta de cursos de Licenciatura em História, Geografia e Matemática e os tecnológicos em Processos
Gerenciais, Gestão Comercial e Gestão de Turismo, todos em EAD.
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Administração acadêmica
O Centro Universitário está subdividido em quatro faculdades que contemplam cursos de áreas afins.
- FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - constituída por dez cursos presenciais:
Administração, Arquitetura, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Pedagogia, Psicologia,
Gastronomia, Serviço Social, Tecnologia em Design de Interiores, e sete cursos em EAD: Tecnologia em
Produção Publicitária Gestão de Rh, Tecnologia em Negócios Imobiliários, Tecnologia em Agronegócios,
Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Letras e Pedagogia.
- FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - constituída por dez cursos:
Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia, Tecnologia em Estética e Cosmética e Tecnologia em Radiologia.
- FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E AGRÁRIAS - constituída por seis cursos presenciais:
Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software,
Medicina Veterinária, Tecnologia em Produção Agrícola, e um curso em EAD de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.
- FACULDADE DE DIREITO - constituída pelo curso presencial de Direito, e por um curso em
EAD de Teologia.
A Gestão da UNIGRAN se organiza em:
- Órgãos deliberativos: nível colegiado - fazem parte o Conselho Superior (CONSU) e o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
- Órgãos executivos: nível administrativo - Reitoria, Pró Reitorias (Administração, Ensino e Extensão e
Pesquisa e Pós-Graduação).
- Coordenações de Cursos.
As composições, competências, representatividades, dependências e funcionamento de todos os
órgãos, assim como o regime escolar e didático estão disciplinados no Regimento da Instituição.
A Administração de cada Faculdade é exercida pelo Diretor da Faculdade, auxiliado pelos
Coordenadores de Curso. Os cursos, portanto, são unidades básicas da estrutura acadêmica da instituição, e
para todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, congregam os docentes de acordo
com as especificidades da sua formação.
Além dos órgãos da Administração superior, os cursos contam com setores administrativo e acadêmico
e órgãos suplementares e de apoio.
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Estrutura organizacional e
instâncias de gestão
O modelo organizacional da Instituição foi concebido de modo a garantir a eficácia de seu projeto
pedagógico. O Centro está organizado em cursos, que são órgãos estruturais, para efeito de organização
administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal com objetivos comuns de ensino, pesquisa e
extensão, e são agrupados em unidades universitárias mais amplas, denominadas Faculdades.
Inspirada na sua experiência administrativa, a Instituição tem presente a administração por objetivo,
que busca conciliar as atividades de comando com as atividades-fim. Esse tipo de gerenciamento, para
ser eficiente, requer uma estrutura leve e ágil. Assim, foram estruturadas três instâncias de gestão: uma,
acadêmica básica - a Coordenadoria de cursos -; outra, de intermediação entre as instâncias - a Diretoria de
Faculdade -; e a última, de administração superior - a Reitoria e os Colegiados.
A Reitoria, auxiliada pelas Pró-Reitorias, faz a articulação das atividades no que tange ao ensino, à
pesquisa e à extensão. Sempre presidindo as reuniões dos Conselhos, responde pela gestão institucional
tanto no que se refere aos meios que sustentam as atividades acadêmicas, quanto às diretrizes e políticas,
exercendo a coordenação e supervisão das atividades do Centro Universitário. Suas decisões, assim como
as dos Conselhos, são comunicadas através de Portarias e/ou Resoluções. Para dar suporte técnico ao
desenvolvimento das atividades da Instituição, a Reitoria faz uso dos órgãos suplementares - Secretaria,
Biblioteca, Departamento de informática e o curso de Ensino Médio - que, diretamente vinculados à
Reitoria, oferecem o suporte técnico para o desenvolvimento das atividades do Centro Universitário.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Ensino e Extensão fazem a articulação
das atividades-fim, enquanto a Pró-Reitoria Administrativa dá suporte às atividades-meio. A gestão de pessoal
e o controle de receitas e despesas ficam a cargo da Pró-Reitoria Administrativa. Os registros e controles
acadêmicos e a supervisão dos órgãos suplementares estão a cargo da Reitoria, auxiliada pela Pró-Reitoria de
Ensino e Extensão.
O modelo adotado pela gestão do Centro Universitário é o colegiado e as decisões são tomadas por
consenso entre os pares. Os Colegiados Superiores, cada um segundo sua natureza, são os responsáveis pelas
funções deliberativas do Centro não inerentes aos cursos. O Colegiado de curso é formado pelo Coordenador
de Curso, pelo Diretor da Faculdade e o corpo docente do curso, com função de dirimir questões mais
específicas atinentes aos cursos, sobretudo tratando de questões pedagógicas propriamente ditas.
As Faculdades, congregando cursos de áreas afins, supervisionam, através da Diretoria da Faculdade,
atividades didático-pedagógicas e administrativas, fazendo a intermediação entre seus cursos e os cursos de
outras Faculdades.
A Coordenadoria do curso, em sintonia com o corpo docente, atua nas atividades de ensino,
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pesquisa e extensão da área de sua competência, empenhando-se no seu aperfeiçoamento, além de elaborar
a programação dos cursos e atividades de extensão, responsabilizando-se, também, pelos materiais e
equipamentos necessários ao bom desempenho dessas atividades.
A concepção dessa estrutura e de sua gestão pressupõe um funcionamento "sistêmico", em que todas
as partes interagem. Essa integração gera a participação, que garante o compromisso com os objetivos .
O Estatuto do Centro Universitário da Grande Dourados foi elaborado de modo a preservar a
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira, patrimonial e disciplinar da Instituição.
Em seus artigos, estabelece e disciplina todo o funcionamento de seus órgãos deliberativos (CONSU
- CONSEPE), executivo (Reitor) e suplementares ou de apoio. Estabelece ainda, que os colegiados da
Instituição coordenem os processos organizacionais, pedagógicos, científicos e culturais que lhe são
habilitados, de modo inteiramente autônomo e livre.
São os colegiados, mediante reuniões periódicas, que definem as diretrizes do plano global de ação e
das prioridades orçamentárias.
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Órgãos colegiados
A gestão da UNIGRAN é exercida em três instâncias: superior, intermediária e básica. São órgãos
deliberativos: Nível Colegiado, o CONSU e o CONSEPE; e órgãos executivos: Nível Administrativo, a
Reitoria, Pró-reitorias, Diretorias de Faculdades e Coordenadorias de Cursos.

4.1 - Administração superior
A Administração superior da Instituição compreende os órgãos deliberativos, de decisão colegiada,
que são: Conselho Superior - CONSU; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE; e órgãos
executivos - Reitoria e Pró Reitorias.
CONSU
O CONSU é um órgão superior deliberativo, normativo, consultivo e jurisdicional, em matéria
administrativa e instância final de recurso da Instituição; é constituído:
- pelo Reitor;
- pelos Pró-Reitores;
- pelos Diretores de Faculdades, indicados pelo corpo docente de cada curso;
- por três representantes docentes, um de cada categoria, eleitos por seus pares;
- por dois representantes do corpo discente, eleitos pelos órgãos de representação da classe;
- por um representante da Mantenedora;
- por um representante da comunidade, eleito pelas entidades de classes representativas das áreas dos
cursos ministrados.
CONSEPE - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é um colegiado superior normativo,
deliberativo, consultivo e de articulação em matéria de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário,
composto majoritariamente por representantes do corpo docente indicados por seus pares. O CONSEPE
é constituído:
- pelo Reitor, que o preside;
- pelos Pró-Reitores;
- pelos Diretores de Faculdades;
- por um coordenador de curso de cada faculdade, indicados por seus pares;
- por três representantes docentes, um de cada categoria, eleitos por seus pares;
- por um membro do corpo técnico-administrativo, eleito por seus pares;
- por dois representantes discentes, eleitos por seus pares.
As competências do CONSEPE foram ampliadas de acordo com o Artigo 53 da Lei 9394/97, a fim de
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garantir, ainda mais, a autonomia didático-científica do Centro Universitário e estão estabelecidas no artigo
10º do Estatuto da UNIGRAN.
REITORIA - É o órgão executivo superior do Centro Universitário: coordena, fiscaliza e superintende
todas as atividades universitárias e compreende:
- Gabinete da Reitoria;
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
- Pró-Reitoria Administrativa;
- Pró-Reitoria de Ensino e Extensão.
As atribuições do Reitor estão estabelecidas no art. 12 do Estatuto. Os órgãos superiores do Centro
Universitário, a Reitoria com suas Pró-Reitorias, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho
Superior têm, ainda, como órgãos de apoio: a Secretaria, a Biblioteca, o CPD e o curso de Nível Médio,
diretamente vinculados à Reitoria.

4.2 - Administração intermediária
A Administração intermediária é exercida pelas Diretorias de Faculdades. Para administrar e supervisionar,
cada Faculdade possui um Diretor, indicado pelo corpo docente dos cursos a ela vinculados, e homologado
pelo Reitor.
O Diretor da Faculdade coordena as atividades administrativas: como o coordenador, supervisiona as
atividades pedagógicas, fazendo a articulação entre os cursos e os relacionamentos com os órgãos superiores.
As atividades acadêmicas são coordenadas pelo próprio curso, amplamente fortalecido, com responsabilidade
da gestão concreta das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

4.3 - Administração básica
A Administração básica da Instituição está a cargo dos Coordenadores de Cursos.
O coordenador de curso é um professor indicado pelos seus pares, que administra e representa o curso
em todas as instâncias, convocando e presidindo as reuniões, com a coordenação dos trabalhos de seus
membros. A avaliação do ensino, dos desempenhos docente e discente, dos projetos de pesquisa e dos planos
de extensão também são de responsabilidade do coordenador de curso. A integração do ensino de graduação
dá-se mediante a articulação entre Direção e Coordenação.
São os coordenadores os principais responsáveis pela qualificação do ensino de graduação. Em atividades
permanentes, organizam e promovem revisão dos currículos dos cursos de graduação em consonância com
o corpo docente e as atividades de extensão.
As competências do coordenador de curso estão estabelecidas no artigo 26 do Regimento Geral da
UNIGRAN.
Como a coordenação didática de curso requer dedicação do profissional responsável, os coordenadores
de cursos estão vinculados à Instituição pelo Regime de Tempo Integral. Considera-se a importância da
titulação, mas também as qualidades de incentivador, empreendedor, crítico e construtor de resultados
favoráveis à síntese superadora de pensar e fazer ensino, pesquisa e extensão no curso e na Instituição como
um todo.
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Dirigentes
Relação dos dirigentes da Instituição, inclusive os coordenadores de cursos em EAD, suas titulações e
regime de trabalho na Instituição.
NOME

Cargo

Titulação

Formação

Reitora

Especialista

Lic. em Letras

Integral

pró reitora

Doutora

Lic. em Letras

Integral

KILÇA BOTELHO

pró reitora

Doutora

Eng. Química

Integral

TANIA REJANE DE SOUZA

pró reitora

Mestre

Advogada

Integral

ANGELA K MIDORI

Diretora

Doutoranda

Fisioterapeuta

Integral

MARIA CLAUDIA OLLÉ

Diretora

Mestre

Lic Artes

Integral

RENATO PEREIRA

Diretor

Mestre

Advogado

Integral

RUBENS DI DIO

Diretor

Eng Civil

Integral

ROSA MARIA D'AMATO DE DÉA
MARIA ALICE CDE MELO FERNADES

Regime de
trabalho

Diretores de Faculdades presenciais

Especialista

5.1 - Dirigentes dos cursos em EAD
NOME
MARCELO IORIS KOCHE
COORDENADORES CURSOS EM EAD
BACHARELADO
SAULO FRANÇA BRUM
REGINALDO JOSÉ DA SILVA
GIVALDO MAURO DE MATOS
CIBELI GONÇALVES CARDOSO
LICENCIATURA
GEYSA JUCE DA SILVA
NATACYA CAETANO
TECNOLÓGICOS
ANTONIO PIRES DE ALMEIDA JR
FABIO SILVA
GABRIELA MANGELARDO
VALDIR DA COSTA PEREIRA
ALEXSANDER FUZA ROSENO
ALEXSANDER FUZA ROSENO

CARGO
Diretor do EAD

TITULAÇÃO
Mestre

REG DE TRABALHO
Integral

Administração
Ciências Contábeis
Teologia
Serviço Social

Mestre
Mestre
Mestre
Especialista

Integral
Integral
Integral
Integral

Letras
Pedagogia

Mestre
Mestre

Integral
Integral

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Gestão Imobiliária
Produção Publicitária
Gestão de Recursos Humanos
Agronegócios
Logística

Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista

Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
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Regulamento ﬁnanceiro
O REGULAMENTO prevê o pagamento de doze parcelas de encargos educacionais, devendo o
acadêmico quitar, no ato da matrícula, em janeiro, a primeira mensalidade. As parcelas subsequentes observam
critérios legais aplicáveis e devem ser pagas até o dia trinta de cada mês , a contar de fevereiro. Há um
desconto de pontualidade para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês. Os reajustes anuais são
calculados de acordo com a legislação vigente.
CURSOS EAD
(R$)
Administração
Ciências Contábeis
Teologia
Serviço Social
Letras
Pedagogia
Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
Tecnólogo
em
Gestão
Imobiliária
Tecnólogo em Produção
Publicitária
Tecnólogo em Gestão de
Recursos Humanos
Tecnólogo em Agronegócios
Tecnólogo em Logística

Integralização em Semestres Valor da Mensalidade (R$)

Valor c/ Desconto

8
8
6
8
8
8
5

280,00
280,00
280,00
320,00
280,00
280,00
280,00

250,00
250,00
250,00
290,00
250,00
250,00
250,00

4

280,00

205,00

4

280,00

250,00

4

280,00

250,00

6
4

280,00
280,00

250,00
250,00
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Atos legais dos cursos
a distância
Códigos
023
194
103
063
053
183
293
343
353
363
163
273
323

CURSOS /HABILITAÇÃO
Administração - bacharelado
Ciências Biológicas – licenciatura
Ciências Contábeis - bacharelado
Letras - licenciatura
Pedagogia - licenciatura
Serviço Social - bacharelado
Tecnológico em Agronegócios
Tecnológico em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas
Tecnológico em Gestão de Recursos
Humanos
Tecnológico em Logística
Tecnológico em Negócios Imobiliários
Tecnológico em Produção Publicitária
Teologia-bacharelado

ATOS LEGAIS

VAGAS

Rec. Portaria nº 251/2013
Resolução CONSEPE Nº 04/2016
Rec. Portaria nº227/2013
Rec. Portaria nº 227/2013
Rec. Portaria nº 227/2013
Rec. Portaria nº 42/2013
Rec. Portaria nº 718/2016
Rec. Portaria 227/2013

3000
1000
3000
3000
1500
1500
1000
1500

Integralização
em semestres
8
8
8
8
8
8
6
5

Resolução CONSEPE nº05/2014

1500

4

Resolução CONSEPE nº07/2015
Rec. Portaria nº 42/2013
Rec. Portaria nº 42/2013
Rec. Portaria nº 674/2013

1500
1000
3000
1500

4
4
4
6
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PPC dos cursos
8.1 - Administração
OBJETIVOS
Propiciar acesso às técnicas e teorias que permitam ao futuro administrador desenvolver e aperfeiçoar
suas habilidades conceituais, humanas e técnicas, sobretudo, espírito empreendedor, com vistas a capacitá-lo
na observação, diagnóstico e intervenção nas organizações, dos setores públicos, privados e do terceiro setor,
apresentando competências sociais, políticas, técnicas, organizacionais e comportamentais.
PERFIL
Competências e Habilidades: A própria região exige que os cursos oferecidos propiciem, com muita
ênfase, valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional e empreendedorismo e flexibilidade
para adaptar-se às mudanças. Além disso, requer uma formação humanística aliada à visão global do país e
do mundo, seja repassada aos alunos como meio de habilitá-lo à compreensão do meio social no qual está
inserido, fortemente influenciado pela conjuntura econômica, política e cultural. Somente essa visão poderá
auxiliá-lo a se transformar em um agente de mudança tão relevante para o Estado. Também, necessita de
formação técnico-científica para promover, dentro das organizações, mudanças capazes de fazer com que
haja a melhoria dos processos de produção e a colocação de maior quantidade de produtos no mercado, o
que permitiria expansão das atividades e consequentemente, aumento da demanda no mercado de trabalho.
Também há necessidade desse profissional atuar de forma interdisciplinar, tendo em vista principalmente
as transformações pelas quais o mundo das organizações empresariais experimenta e que tem revelado que
os Administradores dos dias atuais necessitam apresentar uma multiqualificação e polivalência, capacidade
de diagnóstico, de solução dos problemas, de intervenção no processo de trabalho, de auto-organização, de
enfrentar situações de constantes turbulências, além de saber trabalhar compartilhando conhecimentos e
delegando poder, ou seja, trabalho em equipe.
ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO EGRESSO: O Curso de Administração de Empresas da
UNIGRANET optou pela condução da formação de profissionais da área utilizando para isso, um projeto
pedagógico que enfatiza:
• A compreensão de questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu
gerenciamento no seu conjunto, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem
como a desenvolver o alto gerenciamento e a assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade
intelectual e adaptabilidade no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos e
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campos de atuação do administrador;
• A comunicação e expressão, quer seja de forma escrita ou verbal, pois é necessária tanto para os
relacionamentos com profissionais de diferentes áreas e regiões como para a compreensão do que se espera
das pessoas que irão implementar os procedimentos operacionais com componentes técnicos.
• A visão sistêmica e holística e o pensamento estratégico para que possa definir e equacionar problemas
que consiga detectar os pontos fracos e as ameaças de mercado, buscando eliminá-los, bem como aproveitar
suas habilidades e oportunidades;
• O raciocínio lógico, crítico e analítico capaz de permitir a realização de diagnósticos e proposição de
soluções compreensíveis a todos os integrantes da empresa;
• A criatividade e a iniciativa, que deverá lhe propiciar condições de substituir os processos empíricos
por aqueles racionais e técnicos, que permitam maiores ganhos e produtos com melhor qualidade, além de
visualizar as novas oportunidades de negócio, diversificação, verticalização ou outra postura que puder ser
implementada como empreendedora;
• A liderança, uma vez que, face ao tipo de organização mais encontrada no estado (familiar e pública)
é quase que impossível ao profissional assumir riscos e decidir entre alternativas. Seu papel está muito mais
centrado na sua capacidade de influenciar o comportamento dos empresários e demais integrantes da empresa
na qual trabalha, fazendo com que percebam a necessidade de ordenar as atividades e programas, assumir
riscos e decidir entre alternativas que possibilitem colocar os negócios em posição mais arrojada dentro do
mercado;
• O espírito crítico para agir sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na
estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
• A vontade política e administrativa, a vontade de aprender, a flexibilidade às mudanças;
• A consciência ética e humanística;
• Por fim, o trabalho em equipe, pois ele necessita, além de liderar esses processos de mudança, trabalhar
de forma harmoniosa, interativa e complementar na busca da consecução dos objetivos organizacionais.
Embora a região não seja prioritariamente industrial, muitos dos egressos do curso de Administração de
Empresas da UNIGRANET são preparados para serem absorvidos pelas empresas locais e regionais, assim
como iniciar micro e pequenas empresas próprias e serem bem sucedidos e, ainda, atuarem na prestação de
serviços, em cargos de supervisão e em gerência de bancos.
Desse modo, é possível constatar que, ao longo do curso, os profissionais envolvidos na formação
do educando procuram atender às ênfases estabelecidas no projeto pedagógico, determinadas pelas
características da região na qual está inserido. Para tanto, procuram desenvolver no aluno capacidades e/ou
aptidões condizentes com as características exigidas pelas instituições nas quais vão desempenhar seu papel
de profissional da administração. Entende-se que com a graduação eles devem estar aptos a:
• Estabelecer comunicação compatível com o exercício da profissão por meio de processos escritos e
expressões, o que implica em melhores relacionamentos intergrupal e interpessoal nas organizações e maior
clareza quanto aos processos organizacionais;
• Utilizar a visão sistêmica e estratégica para que sejam solucionados os problemas e aproveitadas as
novas oportunidades;
• Raciocinar de maneira lógica, crítica e analítica, permitindo a ele fazer diagnósticos, propor soluções
mediante a identificação de riscos e melhores alternativas para cada caso;
• Usar a criatividade e a iniciativa nos processos de substituição do velho pelo novo e do empirismo
pela técnica;
• Utilizar sua capacidade de liderança carismática e técnica no processo de esclarecimento das novas
oportunidades e tomadas de decisão mediante riscos;
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• Trabalhar e desenvolver equipes de trabalho, capazes de dar consecução aos objetivos organizacionais.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
O profissional poderá atuar em: Administração Financeira, Administração de Material, Administração
Mercadológica/Marketing, Administração da Produção, Administração e Seleção de Pessoal/Recursos
Humanos, Orçamento, Organização e Métodos e Programas de Trabalho e outros Campos Conexos, os
Administradores vêm exercendo suas funções nos seguintes campos: Administração Empresa Familiar,
Administração Cultural, Administração Esportiva, Administração em Saúde, Comércio Exterior e Logística,
Cooperativismo, Cultura Organizacional, Cultura Digital e Arbitragem, Perícia Judicial, entre outros.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

SÉRIE
(1º sem.)

TOTAL
(2º sem.)

DISCIPLINA
Matemática Financeira I
Linguagem e Argumentação
Contabilidade
Microeconomia
Fundamentos de Administração de Empresas
Matemática Financeira II
Psicologia Aplicada
Métodos das Ciências
Direito
Sociologia Aplicada

TOTAL
(3º sem.)

TOTAL
(4º sem.)

TOTAL
(5º sem.)

TOTAL

Teorias da Administração I
Estatística Aplicada à Gestão Empresarial
Contabilidade Comercial
Informática e Sistema de Informações
Organização, Sistemas e Métodos
Teorias da Administração II
Administração da Qualidade e Produtividade
Gestão de Custos
Macroeconomia
Filosofia
Administração de Recursos Humanos I
Administração de R. Materiais e Patrimoniais I
Administração Financeira e Orçamentária I
Administração Mercadológica I
Administração de Produção I

CARGA HORÁRIA
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400

Catálogo EAD

(6º sem.)

TOTAL
(7º sem.)

TOTAL
(8º sem.)
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Administração de Recursos Humanos II
Administração de R. Materiais e Patrimoniais II
Administração Financeira e Orçamentária II
Administração Mercadológica II
Administração de Produção II
Trabalho de Conclusão de Curso I
Planejamento Estratégico
Pesquisa em Administração
Tópicos Especiais I
Estágio Supervisionado I
Trabalho de Conclusão de Curso II
Noções Comércio Exterior
Tópicos Especiais II
Legislação Tributária
Estágio Supervisionado II

TOTAL
TOTAL GERAL

80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
150
470
80
80
80
80
150
470
3.340

Atividades complementares obrigatórias: 100 horas

8.2 - Ciências contábeis
OBJETIVOS
Formar profissionais capacitados, com conhecimentos teóricos e práticos, aptos para o exercício da
profissão de bacharéis em Ciências Contábeis, com domínio da contabilidade fiscal e conhecimento gerencial
para a tomada de decisões.
PERFIL
O bacharel em Ciências Contábeis deverá ser um profissional habilitado a projetar o trabalho contábil
de forma a controlar e gerir informações pertinentes à tomada de decisões na especificidade do mundo
financeiro e econômico. Deverá ter capacidade para garantir aos usuários em geral a aplicação dos princípios
e normas contábeis, subsidiando o processo de registro patrimonial de maneira dinâmica, transparente e
atualizada.
Deverá possuir conhecimento das atividades correlatas ao trabalho contábil presente na organização
empresarial, controlando e gerindo informações pertinentes ao processo decisório de planejamento das
atividades financeiras em geral.
Campos de atuação
Poderá atuar em: Administração Financeira, Administração de Material, Administração Mercadológica/
Marketing, Administração da Produção, Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos, Orçamento,
Organização e Métodos e Programas de Trabalho e outros Campos Conexos. Os Administradores vêm
exercendo suas funções nos seguintes campos: Administração de Empresa Familiar, Administração Cultural,
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Administração Esportiva, Administração em Saúde, Comércio Exterior e Logística, Cooperativismo, Cultura
Organizacional, Cultura Digital e Arbitragem, Perícia Judicial, entre outros.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
1º SEMESTRE
ADMINISTRAÇÃO GERAL I

80

CONTABILIDADE I

80

LÍNGUA PORTUGUESA

80

MÉTODOS QUANTITATIVOS I

80

PSICOLOGIA

80

Total

400

2º SEMESTRE
MATEMÁTICA (Financeira I)

80

CONTABILIDADE II

80

ADMINISTRAÇÃO GERAL II

80

ECONOMIA APLICADA

80

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS

80

Total

400

3º SEMESTRE
CONTABILIDADE III

120

CONTABILIDADE DE CUSTOS

80

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

80

MATEMÁTICA (Financeira II)

80

MÉTODOS QUANTITATIVOS II

80

Total

440

4º SEMESTRE
CONTABILIDADE IV

120

NOÇÕES DE DIREITO

80

ANÁLISE DE CUSTOS

80

INFORMÁTICA

40

NOÇÕES DE CIÊNCIAS SOCIAIS

80

Total

400

5º SEMESTRE
CONTABILIDADE PÚBLICA

80

AUDITORIA I

80

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS I

80

DIREITO APLICADO I (DIREITO COMERCIAL E SOCIETÁRIO)

80

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA

80

Total

400

6º SEMESTRE
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS II

80

CONTABILIDADE RURAL

80

TEORIA DA CONTABILIDADE

80

PERÍCIA CONTÁBIL

80

AUDITORIA II

80

Total

400

7º SEMESTRE
ESTUDO DE CASOS/ESTÁGIO SUPERVISIONADO

160
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Catálogo EAD
CONTROLADORIA

80

DIREITO APLICADO II (LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA)

80

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL

80

Total

400

8º SEMESTRE
ESTUDO DE CASOS/ESTÁGIO SUPERVISIONADO

160

DIREITO APLICADO III (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)

80

CONTABILIDADE GERENCIAL

80

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO

80

Total

400

CARGA HORÁRIA TOTAL

3.240h.a

Atividades Formativas:
Estudo de Casos/Estágio Supervisionado:
Atividades complementares obrigatórias

2.920h
320h
100h

TOTAL:

3.340h

8.3 - Letras
OBJETIVOS
Formar professores de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas (brasileira, portuguesa e africana)
para atuar na Educação Básica, que dominem o uso de recursos linguísticos e literários, nas modalidades oral
e escrita, desenvolvendo as competências e habilidades essenciais ao exercício profissional, crítico, criativo,
ético e cidadão na área de Letras, com vistas a se tornarem profissionais interculturalmente competentes.
• Propiciar a construção de conhecimento teórico-metodológico através do incentivo à realização de
pesquisas e de participação em atividades de extensão.
• Possibilitar a inter-relação entre a UNIGRAN e a comunidade externa, sendo papel da universidade
o estímulo à reflexão e à construção de projetos voltados a diferentes contextos e saberes.
• Promover ensino de qualidade que possibilite ao futuro profissional, resgatar o compromisso do
professor de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas (brasileira, portuguesa e africana) com a sociedade
brasileira, mediante uma prática docente competente.
PERFIL
O professor de língua portuguesa e suas respectivas literaturas (brasileira, portuguesa e africana), formado
pelo curso de Letras da UNIGRANET, deverá atuar tendo como referência a realidade social e a crítica
da educação, compreensão das relações socioeconômicas, políticas e culturais e uma constante análise da
sociedade contemporânea. Deverá, para tanto:
• Ter conhecimentos teórico-práticos necessários a essa atuação;
• Organizar e realizar trabalho pedagógico, tendo em vista a realidade de seus alunos, da escola e da
comunidade;
• Promover situações educativas, tendo por base a relação ação-reflexão-ação e articulada à teoria e à
prática;
• Organizar, acompanhar e avaliar sistemas e projetos educacionais;
• Produzir saber científico e tecnológico no campo educacional;
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• Propiciar aprendizagem intelectual, social e humana, contribuindo na formação de cidadãos críticos e
solidários.
O curso de Letras, na modalidade a distância, da UNIGRANET, possibilitará a formação de um
profissional capaz de proceder à análise rigorosa da realidade educacional, de seus problemas e necessidades.
Em síntese, a UNIGRANET pretende, conforme previsto nas propostas de diretrizes curriculares para
os cursos de Letras, que o profissional egresso esteja habilitado para ensinar a língua portuguesa e suas
respectivas literaturas (brasileira, portuguesa e africana), atuando na organização de sistemas, unidades
escolares e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento em diversas áreas da educação,
tendo a docência como sua principal atuação, mas preparado para exercer outras atividades profissionais
inerentes à sua formação.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
O profissional de Letras, como detentor das linguagens verbal e não verbal, poderá atuar como:
Professor de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa; gerador de Pesquisas e Estudos em ambiente
virtual; coordenador de Projetos Educacionais; redator e revisor de textos; resenhista/articulista, secretário;
consultor de assuntos da Linguagem; editor de periódicos acadêmico-científicos, revistas culturais e de jornais;
parecerista de concursos literários e áreas afins; pesquisador; crítico literário; produtor de documentários e de
material educativo (CDs, vídeo); assessor cultural; outras profissões que exijam um profissional da linguagem.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
SÉRIE

DISCIPLINA

1º (Sem.)

1. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC)

80

2. PESQUISA E LINGUAGEM CIENTÍFICA

80

3. LATIM

80

4. ESTUDOS DE TEXTOS I

80

5. TEORIA DA LITERATURA I

80

TOTAL

400

1. ESTUDOS LINGUÍSTICOS I

80

2. LINGUA PORTUGUESA I

80

3. FILOSOFIA

80

4. ESTUDOS DE TEXTOS II

80

5. TEORIA DA LITERATURA II

80

TOTAL

400

1. DIDÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA

80

2. LÍNGUA PORTUGUESA II

80

3. LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA I

80

4. ESTUDOS LINGUÍSTICOS II

80

5. ESTUDOS DE TEXTOS III

80

TOTAL

400

1. PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

80

2. ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

80

3. LÍNGUA PORTUGUESA III

80

4. LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA II

80

5. ESTUDOS DE TEXTOS IV

80

TOTAL

400

2º (Sem.)

3º (Sem.)

4º (Sem.)

CARGA HORÁRIA

Catálogo EAD
5º (Sem.)

6º (Sem.)

7º (Sem.)

8º (Sem.)
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1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ENSINO FUNDAMENTAL

100

2. LÍNGUA PORTUGUESA IV

80

3. LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA III

80

4. ESTUDOS DE TEXTOS V

80

5. LITERATURA NINFANTO-JUVENIL

80

TOTAL

420

1. LÍNGUA PORTUGUESA V

80

2. LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA IV

80

3. ESTUDOS DE TEXTOS VI

80

4. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ENSINO FUNDAMENTAL

100

5. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

40

TOTAL

380

1. LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA V

80

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – ENSINO MÉDIO

100

3. SEMIÓTICA

80

4. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

40

5. LÍNGUA PORTUGUESA VI

80

TOTAL

380

1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV – ENSINO MÉDIO

100

2. LIBRAS

80

3. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: MEIO AMBIENTE, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E INCLUSÃO.

80

4. TÓPICOS ESPECIAIS DE LINGUÍSTICA

100

5. TÓPICOS ESPECIAIS DE LITERATURA

80

TOTAL

440

Atividades Complementares

200

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.420

8.4 - Pedagogia
OBJETIVOS
Formar um profissional comprometido com o projeto de transformação social, capaz de contribuir para
a melhoria das condições em que se desenvolve a educação, no contexto da região e do país.
PERFIL
O profissional egresso do curso de Pedagogia deverá conhecer e atuar criticamente na realidade social
e educacional, a partir de sua inserção nos diferentes contextos de atuação por meio do conhecimento de
fundamentos teórico-metodológicos e da reflexão e ação, condições necessárias ao exercício profissional.
Nessa perspectiva, para a formação dos pedagogos, essas competências são construídas a partir da formação
inicial e, sobretudo, no exercício profissional, por serem competências necessárias à atuação profissional do
pedagogo - docente na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
O licenciado em Pedagogia da UNIGRAN deve contemplar: a docência na Educação Infantil; nas Séries
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Iniciais do Ensino Fundamental; a gestão educacional, entendida numa perspectiva democrática, que integre
as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e de processos educativos escolares e não escolares;
compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas
dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social; fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens
de crianças das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade
de escolarização na idade própria; promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa,
a família e a comunidade; aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes
fases do desenvolvimento humano, particularmente de crianças; reconhecer e respeitar as manifestações e
necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;
contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e
outras; demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica,
étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais,
entre outras; participar da gestão das instituições em que atuem enquanto profissionais, contribuindo para
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; por fim, no
caso de professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas indígenas, deverão promover
diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à
cultura do povo indígena, além de atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e ao estudo de
temas indígenas relevantes.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
SÉRIE

DISCIPLINA

1º (Sem.)

Leitura e Produção de Texto I

80

Sociologia Geral

80

Metodologia e Prática da Pesquisa em Educação

80

Filosofia Geral

80

2º (Sem.)

3º (Sem.)

4º (Sem.)

CARGA HORÁRIA

Tecnologias Educacionais e EAD

80

TOTAL

400

Fundamentos da Linguística Aplicada

80

Sociologia da Educação

80

Filosofia da Educação

80

História da Educação

120

Leitura e Produção de Texto II

40

TOTAL

400

Ludicidade em Espaços Escolares e não Escolares

80

Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil

80

Psicologia do Desenvolvimento

120

Didática I

80

Fundamentos e Metodologia de Alfabetização e Letramento

80

TOTAL

440

Didática II

80

Estimulação de bebês

40

Psicologia da Aprendizagem

80

Princípios e métodos do cuidar e educar

40

Arte-Educação e Movimento

80

TOTAL

320

Catálogo EAD
5º (Sem.)

6º (Sem.)

7º (Sem.)

8º (Sem.)
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Abordagens Didáticas em Educação de Jovens e Adultos

80

Conteúdo e Metodologia do Ensino de História e Geografia nos anos Iniciais do Ensino Fundamental

80

Conteúdo e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura nos anos Iniciais do Ensino
Fundamental

80

Educação profissional: trabalho e ética

40

Estágio Supervisionado em Educação Infantil I
(zero a três anos)

100

TOTAL

380

Princípios e Métodos da Gestão Escolar

80

Conteúdo e Metodologia do Ensino da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

80

Conteúdo e Metodologia do Ensino das Ciências Naturais Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

80

Estágio Supervisionado em Educação Infantil II
(04 a 05 anos)

100

Trabalho de Conclusão de Curso I

80

TOTAL

420

Relações Étnico-Raciais na Educação e Educação Indígena

80

Organização da Educação brasileira e políticas públicas

80

Libras - Língua Brasileira de Sinais

80

Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I (1°ao 3.°)

100

Trabalho de Conclusão de Curso II

80

TOTAL

420

Escola e Currículo e Avaliação Institucional

80

Prática pedagógica em instituições não escolares

80

Educação Especial e Escola Inclusiva

80

Educação e Meio ambiente

80

Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II (4.º ao 5º ano)

100

TOTAL

420

Atividades Complementares

100

8.5 - Serviço social
OBJETIVOS
Formar Assistentes Sociais numa visão generalista humanista crítica e reflexiva, apto a desenvolver projetos
que subsidiem as políticas públicas, com vistas a provocar a transformação social, capazes de desenvolver
uma prática profissional voltada para especificidade histórico-social da realidade em que atuam.
PERFIL
O Profissional de Serviço Social é capacitado para identificar as demandas presentes na sociedade,
visando formular e executar políticas sociais em órgãos da administração pública, empresas e organizações
da sociedade civil; elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social; contribuir para
viabilizar a participação dos usuários nas decisões institucionais; planejar, organizar e administrar benefícios
e serviços sociais; realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações profissionais; prestar
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assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas e movimentos sociais em
matéria relacionada às políticas sociais e à garantia de direitos civis, políticos e sociais da coletividade; orientar
a população na identificação de recursos para atendimento e defesa de seus direitos; realizar visitas, perícias
técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social; realizar estudos socioeconômicos
para identificação de demandas e necessidades sociais; exercer funções de direção, em organizações públicas
e privadas, na área de Serviço Social; supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social; trabalho
Multidisciplinar e Interdisciplinar, nas inter-relações e integrações sociais.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
A atuação do assistente social se faz desenvolvendo ou propondo políticas públicas que possam garantir
à população o acesso aos serviços e benefícios construídos e conquistados socialmente.
Podemos identificar como campos de atuação:
Instituições Públicas: Saúde, Assistência Social, Educação, Habitação, Previdência Social entre outras;
Instituições Privadas: Empresas;
Organização de Terceiro Setor: Meio Ambiente, Agrária, Esporte ente outras.
Como podemos perceber, o campo de atuação do Assistente Social é bem diversificado, ultrapassou o
contexto das esferas governamentais, prefeituras e órgãos do governo estadual e federal, ou seja, houve uma
ampliação na oferta desses espaços por meio do reconhecimento e valorização desse profissional.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

SEMESTRE

DISCIPLINA

1º

Introdução ao Serviço Social

80

Fundamentos Hist. e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I

80

Linguagem e Argumentação

80

Ciências Sociais (Sociologia e Antropologia)

80

2º

Filosofia

80

TOTAL

400h

Fundamentos Hist. e Teórico-Metodológicos do Serviço Social II

80

Teoria Política

80

Formação Sócio-Histórica do Brasil

80

Direito e Legislação Social

80

Metodologia Científica Aplicada ao Serviço Social

80

TOTAL
3º

400h

Política Social Brasileira

80

Economia Política Aplicada ao Serviço Social

80

Psicologia Social

80

Trabalho, Sociabilidade e Questão Social

80

Ética Geral e Profissional
TOTAL
4º

CARGA HORÁRIA

80
400h

Instrumentalidade no Serviço Social

80

Planejamento em Serviço Social

80

Política Setorial da Assistência Social

80

Política Setorial de Previdência Social

80

Política da Criança e do Adolescente

80

TOTAL

400h
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6º

7º

8º
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Política Setorial da Saúde e do Idoso

080

Serviço Social e Família

040

Gestão em Serviço Social

080

Pesquisa Social I

080

Estágio Supervisionado em Serviço Social I

140

TOTAL

420h

Processo de Trabalho: Abordagem Institucional

80

Processo de Trabalho: Abordagem individual e Coletiva

80

Processo de Trabalho em Empresas

80

Pesquisa Social II

80

Estágio Supervisionado em Serviço Social II

140

TOTAL

460h

Questão Urbana, Rural e Meio Ambiente

080

Classes e Movimentos Sociais

080

Processos de Trabalho na Educação

040

Trabalho de Conclusão de Curso I

040

Estágio Supervisionado em Serviço Social III

140

TOTAL

380h

Gênero, Raça e Etnia no Brasil

040

Direitos Humanos

040

Indicadores Sociais no Serviço Social

080

Tópicos Especiais em Serviço Social

080

Trabalho de Conclusão de Curso II

040

TOTAL

280h

CARGA HORÁRIA SEM ESTÁGIO

2.720

CARGA HORÁRIA DOS ESTÁGIOS

420

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

140

CARGA HORÁRIA TOTAL

3.280

LIBRAS **

8.6 - Tecnologia em agronegócios
OBJETIVOS
Capacitar profissionais para atuar de forma eficiente e eficaz, com espírito empreendedor, em empresas
próprias ou de terceiros, nos setores de produção, transformação e comercialização do agronegócio e na
prestação de serviços em formas de assessorias e consultorias em empresas públicas e privadas afins ao setor,
utilizando o raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores, avaliação, diagnóstico e criatividade
frente aos diferentes contextos organizacionais e sociais.
Participar do planejamento de todas as etapas da cadeia produtiva dos diversos produtos do agronegócio,
inclusive do planejamento e gerenciamento das organizações rurais públicas e privadas;
PERFIL
Perfil pretendido para o formado é de um profissional apto a gerenciar empresas inseridas no agronegócio,
seja no processo de produção, transformação e comercialização dos produtos oriundos do setor, tendo
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espírito empreendedor, uma visão ampla, crítica e holística sobre a evolução nas organizações e, sobretudo,
nas mudanças constantes nos níveis macro da economia como um todo.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
Consultoria e gerência das áreas que envolvem a cadeia do agronegócio.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
Primeiro Semestre

CARGA HORÁRIA

Fundamentos do Agronegócio

80

Solos e Ecologia

80

Administração e Economia Rural

80

Linguagem e Argumentação

80

Agrometeorologia

80

TOTAL

400

Segundo Semestre

80

Assistência Técnica e Extensão Rural

80

Matemática Aplicada ao Agronegócio

80

Adm. Produção e Logística no Agronegócio

80

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas

80

Estatística e Experimentação Agrícola

80

TOTAL

400

Terceiro Semestre

80

Legislação Agrária/Ambiental e Profissional

80

Formação de Preços e Comercialização Agrícola

80

Marketing no Agronegócio

80

Sistema de Produção (Sistema Plantio Direto, Sistema Integração Lavoura Pecuária, Produção de Sementes)

80

Gestão de Pequenas Propriedades Rurais

80

TOTAL

400

Quarto Semestre

80

Recursos Humanos no Agronegócio

80

Fundamentos de Cooperativismo

80

Culturas I (Soja, Milho, Trigo e Cana)

80

Empreendedorismo no Agronegócio

80

Silvicultura e Desenvolvimento Florestal

80

TOTAL

400

Quinto Semestre
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Contabilidade Rural e Custos na Agropecuária

80

Tecnologia e Qualidade em Alimentos

80

Gestão Ambiental no Agronegócio

80

Cultura II (Outras Culturas)

80

Finanças aplicadas ao Agronegócio

80

Estágio Supervisionado I

80

TOTAL

480

Sexto Semestre
Planejamento Estratégico no Agronegócio

80

Noções de Zootecnia

80
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O Agronegócio e o Comércio Exterior

80

Sistemas Agroenergéticos (Biodiesel e Sucroalcooleiro)

80

Mecanização no Agronegócio

80

Estágio Supervisionado II

80

TOTAL

480

Atividades Formativas:
Estágio Supervisionado:
TOTAL:

2.400h
160h
2.560h

8.7 - Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas
OBJETIVOS
O Curso Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem por objetivo a formação
teórica em informática, focada em TI, abrangendo a compreensão do campo científico da computação,
especificamente na área de administração de bases de dados, permitindo a sua aplicação na solução de
problemas do contexto no qual estará inserido, formando profissionais com conhecimentos em análise, projeto,
implementação e gerência de banco de dados, assim como em tratamento, transferência e recuperação da
informação, capacitando-os a atuar no desenvolvimento de sistemas administrativos, financeiros, comerciais
e industriais, apoiados na Internet e em intranets.
PERFIL
O perfil do egresso do Curso Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas será
o de um profissional com capacidade de negociação, ético, ativo, provocador de decisões, empreendedor e
inovador dentro das organizações. Um agente proativo dotado de visão própria capaz de utilizar a informática
e a TI como ferramentas de desenvolvimento coorporativo, através da absorção de novas tecnologias, gestão
de sistemas e recursos, integração de tecnologias em sistemas de informação.
Ao final do curso, os egressos estarão aptos a analisar, projetar, implantar e gerir sistemas de informação,
utilizando-se de tecnologias de informação adequadas, que possam solucionar variados problemas
organizacionais, demonstrando:
• Conhecimento em profundidade de lógica de programação;
• Conhecimento em abrangência e profundidade de linguagens de programação e de consulta;
• Conhecimento em abrangência das diversas tecnologias de informação disponíveis;
• Conhecimento em abrangência e profundidade dos tópicos relacionados ao tratamento, à organização
e à recuperação da informação;
• Conhecimento em abrangência e profundidade dos tópicos relacionados ao acesso à informação;
• Conhecimento em abrangência dos tópicos relacionados à gerência de ambientes computacionais;
• Conhecimento em abrangência e profundidade dos tópicos relacionados à gerência e administração
de empresas;
• Conhecimento em abrangência e profundidade dos tópicos relacionados a marketing e
empreendedorismo;
• Conhecimento em abrangência e capacidade de expressão oral e escrita na língua portuguesa;
• Conhecimento em abrangência da língua inglesa para leitura e interpretação de manuais, periódicos,
livros e textos técnicos.
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CAMPOS DE ATUAÇÃO
O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas terá competência para, projetar, desenvolver,
implantar e manter sistemas de informações, dominar aplicativos e ferramentas para desenvolvimento
de sistemas e recuperação de informações, dominar aplicativos e ferramentas para intercomunicação de
sistemas, utilizar linguagens de programação visual, orientadas a objeto e eventos, administrar meios e
recursos relacionados às atividades de informática e TI, transmitir e difundir novas tecnologias nas áreas da
informática adequando-as às necessidades das organizações, estabelecer e implementar planos básicos de
gestão e administração de empresas, desenvolver e implementar planos de marketing e de empreendimentos,
sendo um profissional apto para resolver problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade, incerteza e
instabilidade, usando raciocínio lógico, crítico, e analítico para operar e expressar-se de maneira crítica diante
das diferentes conjunturas organizacionais e sociais.
Estrutura curricular do curso
ESTRUTURA CURRICULAR
Primeiro Semestre
Disciplina

Horas

Introdução à Computação

80

Análise de Sistemas I

80

Inglês Instrumental

40

Introdução à Lógica

80

Português Instrumental

40

Algoritmos
Segundo Semestre
Disciplina

Horas

Introdução a Redes I

80

Linguagem de Programação I

80

Programação Orientada a Objeto

80

Banco de Dados I

80

Análise de Sistemas II

80

Terceiro Semestre
Disciplina

Horas

Linguagem de Programação II

80

Engenharia de Software I

80

Banco de Dados II

80

Desenvolvimento voltado à Web I

80

Introdução a Redes II

80

Quarto Semestre
Disciplina

Horas

Sistemas Operacionais I

80

Comunicação Visual para Web I

80

Engenharia de Software II

80

Desenvolvimento voltado à Web II

80

Empreendedorismo

80

Quinto Semestre
Disciplina
Probabilidade e Estatística

Horas
80
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Desenvolvimento voltado à Web III

80

Sistemas Operacionais II

80

Comunicação Visual para Web II

80

Segurança das Informações

80

8.8 - Tecnologia em recursos humanos
OBJETIVOS
Formar Tecnólogos em Recursos Humanos com visão de desenvolvimento a partir das transformações
da sociedade e do mercado atual, tendo em vista que as transformações são contínuas e as pessoas têm sido
o Ativo mais importante das organizações. Transmitir a esse profissional uma visão sistêmica da gestão de
pessoas, a fim de obter uma análise crítica e situacional, objetivando a implantação de novos modelos de
gestão de pessoas, fomentados pela criatividade, ética e os valores pessoais.
PERFIL
O perfil do Tecnólogo em Recursos Humanos é ser criativo, empreendedor, com alta capacidade de
liderança, inovação, visão crítica com valores éticos que norteiam a profissão. O curso de Tecnologia em
Recursos Humanos tem por objetivo formar profissionais aptos às mudanças organizacionais, capaz de
empreender novas atividades dentro do sistema de gestão de pessoas.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
Em empresas públicas e privadas, associações, fundações, ou seja, o gestor de recursos humanos é
imprescindível e estratégico para qualquer tipo de organização, seja com ou sem fins lucrativos.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
Primeiro Semestre

CARGA HORÁRIA

Gestão de Pessoas

80h

Psicologia Empresarial

80h

Comunicação Organizacional

80h

Gestão e Comportamento Organizacional

80h

Políticas de Negociação

80h

Segundo Semestre
Empreendedorismo

80h

Planejamento de Cargos e Salários

80h

Sociologia, Ética e Responsabilidade Socioambiental.

80h

Endomarketing e Gestão de Equipes

80h

Políticas de Remuneração

80h

Terceiro Semestre
Sistemas de Informações Gerenciais

80

Cultura e Clima Organizacional

80

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas

80

Rotinas de Departamento Pessoal

80
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Segurança, Saúde e Qualidade de Vida Trabalho

80

Quarto Semestre
Política de Recrutamento e Seleção de pessoal

80h

Política de Benefícios

80h

Política de Avaliação de Desempenho

80h

Legislação trabalhista e Previdenciária

80h

Tópicos Especiais

80h

Optativas
Disciplina
Libras

CARGA HORÁRIA
80h

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividades Complementares

100h

CARGA HORÁRIA DO CURSO (SEM COMPTAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES)
TOTAL DE HORAS: 1600

8.9 - Tecnologia em logística
OBJETIVOS
Formar Tecnólogos em Logística com capacidade de gerir e/ou operacionalizar os processos de aquisição,
administração de materiais, armazenagem, movimentação, separação, produção, expedição e transportes,
com visão sistêmica da organização, mobilizando conhecimentos e habilidades sobre rotinas, procedimentos,
documentos e técnicas específicas, de modo a assegurar a eficiência e eficácia desses processos e analisar
soluções empresariais, identificado oportunidades para criar novas estruturas de trabalho ou empreendimentos,
gerando valor para a organização em que trabalha ou para seu próprio negócio e a sociedade.
PERFIL
O Tecnólogo em Logística é o profissional responsável pela aplicação dos principais procedimentos
de transporte, armazenamento e logística e pela execução e agendamento de manutenção de máquinas e
equipamentos, compras, recebimento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais e
produtos. Constantemente atualizado, por meio de estudos e pesquisas em sua área de atuação, desenvolve
visão de gestão integrada de processos, de modo a colaborar com a otimização de custos e qualidade dos
serviços prestados.
O profissional atua em empresas industriais, comerciais, de serviços e do agronegócio, podendo ser essas
públicas, privadas e do terceiro setor, em qualquer ponto da cadeia logística e das funções correspondentes,
desde o relacionamento com os fornecedores, passando pelos processos de logística de entrada, operações,
saída, pós-venda e reversa.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
Em empresas industriais, comerciais, de serviços e do agronegócio, podendo ser estas públicas, privadas e
do terceiro setor, em qualquer ponto da cadeia logística e das funções correspondentes, desde o relacionamento
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com os fornecedores, passando pelos processos de logística de entrada, operações, saída, pós-venda e reversa.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
Primeiro Semestre
Logística e Contexto Econômico

80 h

Custos Logísticos

80 h

Fundamentos da Gestão

80 h

Administração de Materiais e patrimoniais I

80 h

Comunicação Organizacional

80 h

Segundo Semestre
Marketing Aplicado à logística;

80 h

Sistemas de Informações Gerenciais

80 h

Gestão de Pessoas

80 h

Estatística aplica à logística

80 h

Administração de Materiais e patrimoniais II

80 h

Terceiro Semestre
Liderança e Gestão de Equipes

80 h

Planejamento, Programação e Controle de Produção.

80 h

Comportamento Organizacional

80 h

Logística aplicada ao Comércio Exterior

80 h

Legislação aplicada à logística;

80 h

Quarto Semestre
Atribuições do Almoxarifado e Logística Reversa

80 h

Controle da Qualidade

80 h

Transporte Logístico e Intermodais

80 h

Legislação trabalhista e Previdenciária

80 h

Planejamento de Estoque

80 h

Quinto Semestre
Disciplina

Horas

Probabilidade e Estatística

80

Desenvolvimento voltado à Web III

80

Sistemas Operacionais II

80

Comunicação Visual para Web II

80

Segurança das Informações

80

TOTAL DE HORAS

1600

Optativas
Libras

80h

Atividades Complementares

100h

8.10 - Tecnologia em negócios imobiliários
OBJETIVOS
• Demonstrar o funcionamento do todo administrativo, revelando a importância de todos os subsistemas
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que compõem a organização imobiliária;
• Desenvolver no acadêmico o raciocínio lógico, crítico e analítico;
• Instruir o acadêmico a respeitar o código de ética do corretor de imóveis e agir com responsabilidade
social;
• Dar legalidade aos profissionais que já atuam no ramo imobiliário;
• Possibilitar a utilização dos meios e processos de comunicação e expressão corretos na elaboração
e interpretação de documentos técnicos da realidade das organizações imobiliárias, a fim de obter melhor
eficiência na intermediação de contratos imobiliários;
• Propiciar a elaboração e seleção de programas e atividades, decidindo entre alternativas mais
significativas em prol do setor imobiliário;
• Fazer melhor uso dos recursos imobiliários através de diagnósticos de situações/problemas e correção
de distorções;
• Proporcionar condições que permitam a discussão no sentido de atingir uma melhor performance na
oferta de serviços, de acordo com as exigências do setor imobiliário.
PERFIL
O perfil pretendido é de um profissional apto a atuar no competitivo mercado imobiliário, com uma visão
ao mesmo tempo generalista, no sentido tanto do conhecimento geral, das ciências humanas, sociais, políticas
e econômicas, como também de uma formação especializada, constituída de conhecimentos específicos,
sobretudo nas áreas de operações e legislação imobiliárias, de planejamento urbano, bem como a organização,
gerenciamento e a administração de corporações, escritórios e/ou agências Imobiliárias.
O curso pretende ainda que o profissional possua a visão holística para que, analisando seus componentes,
consiga detectar os pontos fracos e as ameaças do mercado imobiliário, buscando eliminá-los, bem como
aproveitar suas habilidades e oportunidades.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
Além de poder atuar na intermediação dos negócios imobiliários, o gestor imobiliário vem atuando como
administrador, consultor, avaliador de bens imóveis, tanto judicial como comercial, presta assessoria para
entidades financeiras que atuam no mercado imobiliário, assessoria para órgãos públicos no planejamento
urbano e implantação de equipamentos urbanos. O mercado ainda se abre para planejamento e execução de
loteamentos, incorporações imobiliárias, administração de condomínios, contratos de parceria e arrendamentos
rurais, entre outros.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

SEMESTRE
1° Semestre

TOTAL/SEM.

DISCIPLINA

C. H.

Rotinas Imobiliárias I

80

Legislação Imobiliária I

80

Administração Geral

80

Linguagem e Argumentação

80

Psicologia

80
400
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2° Semestre

Matemática

80

Estatística Aplicada

80

Administração Aplicada ao Mercado Imobiliário

80

Legislação Imobiliária II

80

Rotinas Imobiliárias II

80

TOTAL/SEM.
3° Semestre

400
Loteamento e Incorporações

80

Contratos Imobiliários I

80

Avaliação Imobiliária

80

Marketing Imobiliário

80

Planejamento Urbano e Desenho Arquitetônico

80

Estágio Profissional I

80

TOTAL/SEM.

480
Contratos Imobiliários II

80

Gestão Estratégica de Custos

80

Economia

80

Marketing Imobiliário II

80

Operações Imobiliárias

80

Estágio Profissional II e TCC

80

TOTAL/SEM.

480

Atividades Formativas:
Estágio Profissional e Trabalho de Conclusão de Curso:

1.600h
300h

TOTAL:

1.720h

8.11 - Tecnologia em produção publicitária
OBJETIVOS
O tecnólogo em Produção Publicitária é um profissional dinâmico que pela própria natureza da
comunicação, área da publicidade, transita em diversos campos profissionais e do conhecimento, como criação
publicitária, produção em propaganda, mídias - TV, rádio e jornais, além do marketing direcionado a diversas
áreas, como em comunicação de marketing, marketing de serviço, de pequenas e de grandes empresas.
Aliado ao conhecimento técnico específico, o profissional formado pelo curso desenvolverá a capacidade
de prospectar as demandas do volátil mercado publicitário para adequar-se à complexidade e velocidade de
mudanças que rearticulam paradigmas do mercado contemporâneo.
Este profissional terá, sobretudo, com base nas disciplinas de formação específica, em associação com
as disciplinas de gestão e de pesquisa, a possibilidade de elucidar e gerenciar problemas e abraçar desafios no
competitivo campo da propaganda, diagnosticando problemas e operando na busca de soluções.
PERFIL
O perfil pretendido no Curso Tecnológico em Produção Publicitária é o de um profissional criativo,
capaz de criar, produzir, planejar e distribuir mídias, utilizando criticamente o instrumental teórico oferecido
no curso, posicionando-se sempre de maneira competente e respeitando a ética no exercício de seu trabalho,
tendo em vista o poder da comunicação e suas inserções culturais, políticas e econômicas.
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CAMPOS DE ATUAÇÃO
• Agências de publicidade e propaganda, marketing;
• Área empresarial - departamentos de publicidade, propaganda e ou marketing de empresas públicas
ou particulares, bem como organizações governamentais e não governamentais;
• Assessoramento político e de profissionais liberais, independentemente do campo de atividade;
• Execução e análise de pesquisas de opinião e de imagem;
• Gerência de produtos e serviços;
• Definição de distribuição de publicidade, força de venda e promoções de vendas; entre outros;
• Marketing e organização de eventos.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
1º SEMESTRE
Fundamentos de Administração em Marketing e Publicidade

80h

Design Gráfico e Linguagem Visual

80h

Linguagem e Argumentação

80h

Redação Publicitária

80h

Direito Civil, Comercial e do Consumidor

80h

Total

400

2º SEMESTRE
Marketing de Eventos

80h

Mídia

80h

Vídeo Digital

80h

Criação Publicitária

80h

Teoria da Comunicação

80h

Estrutura de Agência

80h

Total

480

3º SEMESTRE
Metodologia da Pesquisa em Publicidade

80h

Planejamento Estratégico

80h

Gerência de Lançamento de Produtos

80h

Fotografia Publicitária

80h

Planejamento de Campanha

80h

Total

400

4º SEMESTRE
Marketing de Serviços

80h

Produção Publicitária em Rádio e TV

80h

Estatística

80h

Marketing Pessoal e Político

80h

Planejamento de Comunicação

80h

Total

400

Atividades Formativas: 			
Atividades complementares obrigatórias

1.680h
100h

TOTAL: 					 1.780h

Catálogo EAD

40

8.12 - Teologia
OBJETIVOS
Constituem os objetivos específicos do curso:
• Promover uma visão integral sobre o modo de compreender o mundo, contemplando as relações
humanas sob variadas dimensões, mais especificamente, a partir da visão religiosa cristã.
• Promover uma reflexão crítica e humanizadora acerca da produção histórico-teológica, das Escrituras
Sagradas e das práticas eclesiásticas contemporâneas, que proporcione o desenvolvimento como pessoa, o
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
• Promover a qualificação teórica e prática de lideranças para comunidades cristãs, órgãos de promoção
humana, entre outras.
• Qualificar teólogos/as para o ensino bíblico-teológico nas comunidades cristãs.
• Qualificar teólogos/as para a docência em instituições de educação básica (respeitadas as diretrizes
dos sistemas educacionais).
• Difundir e democratizar o ensino, a pesquisa e a extensão do saber teológico, contribuindo com a
produção científica interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar na sociedade contemporânea.
PERFIL
O profissional egresso do curso de teologia deverá conhecer e atuar criticamente na realidade social e
religiosa (eclesiástica) a partir de sua inserção nos diferentes contextos de atuação por meio da aplicação
prática dos fundamentos teológicos-metodológicos e da reflexão e ação, criando condições necessárias ao
exercício humanizador das atividades desempenhadas.
Espera-se também capacitar o egresso com uma formação integral, interdisciplinar e com condições de
dialogar com a pluralidade sociocultural e religiosa da sociedade brasileira.
São, portanto, competências a serem desenvolvidas no curso:
• Capacidade de reflexão lógica, crítica e analítica e produção científica.
• Conhecimento dos contextos e dos conteúdos das escrituras cristãs.
• Capacidade para interpretar e expor as escrituras cristãs.
• Compreensão da história do cristianismo e do desenvolvimento do pensamento cristão.
• Capacidade para dialogar construtivamente, com outras perspectivas religiosas, filosóficas e teológicas.
• Habilidade para aplicar o conhecimento teológico, em favor do bem estar integral do ser humano.
• Qualificação para formar lideranças eclesiásticas, assessorar grupos religiosos e grupos de promoção
humana.
• Capacidade para discutir políticas públicas da educação religiosa.
• Qualificação para a docência na teologia.
• Habilidade na utilização da tecnologia inerente ao estudo teológico.
CAMPOS DE ATUAÇÃO
O bacharel em teologia poderá atuar em diferentes ambientes onde as relações humanas e sociais estejam
presentes. O teólogo poderá atuar em Instituições eclesiásticas e para-eclesiásticas. As diferentes confissões
religiosas cristãs veem no teólogo/a uma pessoa preparada academicamente para o exercício de atividades
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pastorais e de aconselhamento. Além disso, poderá atuar em igrejas e comunidades, bem como no exercício
da capelania militar, hospitalar, prisional, carcerária, educacional e outras. O teólogo com outra graduação de
licenciatura está, ainda, apto para a docência de Ensino Religioso nas escolas e universidades. Outro campo
de atuação que necessita da presença de teólogos são as ONG´s de apoio às comunidades menos favorecidas.
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

1° Semestre
Língua Portuguesa [A]

80

Introdução à Teologia [HT]

80

Métodos e Técnicas de Pesquisa [A]

80

Introdução histórico-literária à Bíblia [A]

80

Filosofia geral e da Religião [B]

100

Hebraico Instrumental [A]

80

TOTAL

500

2° Semestre
Estudos no AT: história de Israel [B]

80

Grego Instrumental [A]

80

Estudos no NT: os Evangelhos e Atos [B]

80

Hermenêutica [B]

80

História do Cristianismo [HT]

100

Fundamentos da Teologia Prática [P]

80

Total

500

3° Semestre
Estudos no AT: estudos nas leis [B]

80

Estudos no NT: as cartas paulinas [B]

80

História da Teologia [HT]

100

Comunicação e Oratória [P]

80

Teologia Espiritual [P]

80

Psicologia Geral e da Religião [A]

80

Total

500

4° Semestre
Estudos no AT: os profetas [B]

80

Estudos no NT: as cartas gerais e a apocalíptica [B]

80

Teologia Sistemática I: Teologia da revelação e Antropologia Teológica [HT]

80

Sociologia geral e da religião [A]

80

Teologia e Liderança [P]

100

Didática Aplicada ao Ensino Religioso [A]

80

Total

500

5° Semestre
Teologia Sistemática II: Teologia da revelação e Antropologia Teológica [HT]

80

Ensino religioso e Educação Básica [P]

80

Religião e Cultura no Brasil [HT]

80

Teologia Bíblica [B]

80

Ética Cristã [HT]

100

Teologia Latino-Americana [HT]

80

Estágio Supervisionado I

100

Total

600
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6° Semestre
Trabalho de Conclusão de Curso

100

Teologia Sistemática III: Eclesiologia e Escatologia [HT]

80

Práticas Ministeriais [P]

80

Missão Integral [HT]

80

Aconselhamento Cristão [P]

80

Teologia e Direitos Humanos [HT]

80

Estágio Supervisionado II

100

Total

600

Atividades Formativas:
Estágio Supervisionado:
Atividades complementares obrigatórias

3.000h
200h
h

TOTAL:

3.200h
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9
Ementas por curso
ADMINISTRAÇÃO
1° Semestre
CONTABILIDADE
Noções preliminares e patrimônio. Plano de contas, atos e fatos administrativos, escrituração contábil e
Razonete. Balancete, demonstrações, princípio e convenção contábeis.
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Processos e habilidades administrativas. Responsabilidade social. Processo de inovação e reengenharia.
Empreendedorismo.
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
O processo de comunicação e leitura. Texto, textualidade e outros fatores.
MATEMÁTICA FINANCEIRA I
Razão, proporção, divisão e regras. Matemática e suas aplicabilidades financeiras.
MICROECONOMIA
Microeconomia, teorias do consumidor, firma, funcionamento do mercado I e II e estrutura de mercado
I e II.
2° Semestre
DIREITO
Importância do Direito, da elaboração leis e suas aplicabilidades jurídicas, Direitos do consumidor.
DISCIPLINA MATEMÁTICA FINANCEIRA II
Juros compostos, Taxas e valores. Rendas certas e anuidades I e II. Empréstimos e Sistemas.
MÉTODOS DAS CIÊNCIAS
Ciência e a organização do trabalho científico. Projeto de pesquisa, tipologia textual e procedimentos
científicos.
PSICOLOGIA APLICADA
Introdução à psicologia, principais teorias e escolas. Relações humanas e suas práticas.
SOCIOLOGIA APLICADA
Conduta humana e as relações Étnico-Raciais. Processo de aculturação e revolução industrial. Poder e
cultura organizacional. Teoria do capital humano e globalização.
3° Semestre
CONTABILIDADE COMERCIAL
Princípios contábeis, terminologias, contabilidade de custos e suas aplicabilidades. Rateio, distribuição de
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custos e métodos de avaliação de estoque. Departamentalização e mão de obra.
ESTATÍSTICA APLICADA A GESTÃO EMPRESARIAL
Noções básicas de estatística aplicada e gestão empresarial, variáveis, amostras, tabelas e gráficos.
Distribuição e frequência. Medidas de posição, de dispersão e noções de probabilidade.
INFORMÁTICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Noções de informática, rede e Microsoft Word. Sistemas de informação suas gestões e classificações.
Relações entre dados, informação e conhecimento.
ORGNIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS
Conceitos básicos da organização, de sistemas e de métodos. Processos organizacionais. Balanced Scored.
Manualização. distribuição do trabalho. Gestão de conhecimento. Terceirização (outsourcing). Coaching/
mentoring.
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO I
As escolas de administração, teorias administrativas e suas abordagens. As funções do administrador na
visão clássica e neoclássica. Áreas Funcionais das Organizações.
4° Semestre
ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
A estratégia da produtividade, programa 5S as abordagens da qualidade e suas aplicabilidades. Método
SERVQUAL. As origens da qualidade total e gurus da qualidade. Análise de valor em Benchmarking.
FILOSOFIA
A Filosofia, suas abordagens e história. Filosofia da Educação, tendências filosóficas e a visão da filosofia
no trabalho.
GESTÃO DE CUSTOS
Custos para tomada de decisão e de Produção. Margem de contribuição, Pontos de equilíbrio. Custo,
volume e lucro. Margem de segurança, alavancagem operacional e as utilidades da margem de contribuição.
Decisões de vendas e custeios.
MACROECONOMIA
Introdução à macroeconomia e seus agregados macroeconômicos. Contabilidade social. Demanda e
oferta agregada. Política fiscal, monetária e dívida pública. Introdução ao comércio mundial.
TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO II
Teorias administrativas e suas abordagens. Cultura organizacional. Fundamentos da teoria neoclássica da
administração por objetivos e do desenvolvimento organizacional. Papel do Administrador.
5° Semestre
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I
Conceituação. Sistemas, controle e estratégias de produção e a importância do meio ambiente.
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I
Administração de Recursos Humanos e o ambiente das organizações. Novas politicas e práticas do RH
na administração moderna. Recursos Humanos, estratégia organizacional para as empresas.
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS I
O melhor gerenciamento organizacional dos recursos materiais e patrimonial. Plano estratégico na
Gestão de compras.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I
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A função financeira nas empresas e sua estrutura dentro das organizações. Demonstração dos resultados
e análise contábeis.
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I
Importância do marketing nos resultados da empresa. Conhecendo os diferentes tipos de consumidor e
as estratégias de ataque ao mercado.
6° Semestre
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II
Gestão e a cadeias de suprimentos. Programas de qualidade e de melhoria. Prevenção das falhas.
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II
Desafios do líder e a sua Liderança na empresa. Estratégias para retenção de talentos nas organizações.
Importância da avaliação de desempenho dos colaboradores e a motivação organizacional.
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS II
Modernas ferramentas de gestão empresarial. Cuidados com a logística e armazenamento dos recursos
materiais para evitar desperdícios.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II
Planejamento, controle e orçamento empresarial. Investimento: Identificar as alternativas propostas pelo
mercado.
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II
Importância da pesquisa de mercado na relação com as Linhas, características e modificação dos produtos.
Endo e Marketing social. Redes sociais relacionadas ao Web marketing.
7° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Introdução sobre o estágio. Definição da área temática e tema. Pesquisas e seus conceitos. Normas
metodológicas e Diretrizes em geral.
LEGISLAÇÃO SOCIAL
Direito e garantias trabalhistas. Definição do vínculo empregatício. Duração e vigência dos contratos de
trabalho.
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
Formas e tipos de pesquisa. Proposta para elaboração de pesquisas científica. Início - produção e
considerações finais. Formalidades da pesquisa.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento e os desafios estratégicos para as organizações. Ambiente interno e externo das
organizações e a formulação das estratégias.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC I
Introdução de plano de negócio. Importância do plano de negócio no mercado empreendedor. Elaboração
e pesquisa inicial. Negócios sustentáveis e relacionados à inclusão social.
8° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Desenvolvimento da vivência e considerações finais sobre o estágio. Normas metodológicas e Diretrizes
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em geral.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Introdução e os princípios constitucionais do direito Tributário. Espécie e competência dos tributos.
Cessação, exceção e extinção do crédito tributário.
NOÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Conceitos históricos e precursores do comércio exterior (COMEX) aos Blocos econômicos. Protecionismo
legal versus entraves ao COMEX. Termos e organismos nacionais e internacionais, relacionados ao comércio
internacional no Brasil.
SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO
Planejamento e organização de uma apresentação. Preparação de acordo com seu público-alvo.
Encerramento de apresentação.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC)
Desenvolvimento e considerações sobre os negócios. Análise de viabilidade financeira. Resultados e as
tomadas de decisão.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
1° Semestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL I
Conceitos básicos da organização. Processos e habilidades administrativas. Responsabilidade social.
Terceirização.
CONTABILIDADE I
Noções preliminares e patrimônio. Plano de contas, atos e fatos administrativos, escrituração contábil e
Razonete. Balancete, demonstrações, princípio e convenção contábeis.
LÍNGUA PORTUGUESA
O processo de comunicação e leitura. Textos, textualidade e outros fatores.
MÉTODOS QUANTITATIVOS I
Noções básicas de estatística aplicada variável, amostras, tabelas e gráficos. Distribuição e frequência.
Medidas de posição, de dispersão e Noções de probabilidade.
PSICOLOGIA
Introdução à psicologia, principais teorias e escolas. Relações humanas e suas práticas.
2° Semestre
METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
Ciência e a organização do trabalho científico. Projeto de pesquisa, tipologia textual e procedimentos
científicos.
ADMINISTRAÇÃO GERAL II
Reengenharia, processo de inovação, empreendedorismo e a importância do meio ambiente. Diferentes
tipos de consumidor e as estratégias para o mercado. Diferença entre propaganda e publicidade. Princípios
da logística.
CONTABILIDADE II
Apuração simplificada do resultado do exercício. Depreciação e amortização. Aspectos da constituição
de uma empresa. Fatos e tributos que influenciam as compras e as vendas. Controle de estoque.
MATEMÁTICA (FINANCEIRA) I
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Razão, proporção, divisão e regras. Matemática e suas aplicabilidades financeiras.
ECONOMIA APLICADA
Introdução a Economia como ciência social. Microeconomia e as teorias. Introdução à Macroeconomia
e os principais agregados. Noções de economia monetária, inflação, políticas de combate à inflação. Relações
econômicas internacionais.
3° Semestre
CONTABILIDADE III
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Variáveis Custos de Mercadoria Vendida.
Receitas. Despesas. Ativo Circulante. Ativo Permanente. Avaliação de Ativos. Investimentos. Método de
Custo. Método da Equivalência Patrimonial. Ativo Diferido.
CONTABILIDADE DE CUSTOS
Terminologia utilizada em custos e os princípios contábeis. Rateio e distribuição dos custos indiretos.
Métodos de avaliação de estoque. Custos por Departamento.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Analogia entre "dados", "informações" e "conhecimento". Conceitos genéricos de sistemas. Sistemas de
informação. Nível da informação e classificação dos sistemas. Gestão da informação e gestão do conhecimento.
Inteligência competitiva.
MATEMÁTICA (FINANCEIRA II)
Juros compostos. Rendas certas e anuidades e empréstimos. Inflação. Tabelas.
MÉTODOS QUANTITATIVOS II
Separatrizes (quartis, decis e percentis). Medidas de Assimetria. Medidas de Curtose. Probabilidade.
Correlação. Regressão. Números-Índices.
4° Semestre
CONTABILIDADE IV
Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado do Exercício. Passivo Exigível em Curto Prazo.
Passivo Exigível em Longo Prazo. Patrimônio Líquido. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,
Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos.
NOÇÕES DE DIREITO
Importância do Direito, da elaboração leis e de suas aplicabilidades jurídicas. Nulidade e anulabilidade do
negócio jurídico. Prescrição e Decadência. Dos atos ilícitos e da Responsabilidade Civil.
ANÁLISE DE CUSTOS
Custos para tomada de decisão e de Produção. Margem de contribuição, pontos de equilíbrio. Custo,
volume e lucro. Margem de segurança, alavancagem operacional e as utilidades da margem de contribuição.
Decisões de vendas e custeios.
INFORMÁTICA
Noções de informática, rede e pacote Office e afins. Sistemas de informação suas gestões e classificações.
Relações entre dados, informação e conhecimento.
NOÇÕES DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Relações Étnicas Raciais e as Ciências Sociais. Revolução industrial. Os principais sociológicos da história.
Ideologia. Desigualdade Social. Cultura. Globalização. Fragmentos e definições sociológicas.
5° Semestre
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CONTABILIDADE PÚBLICA
Administração Pública. Regimes Contábeis. Orçamento Público. Receitas e Despesas Públicas. Licitações.
Divida Pública. Balanço Público e Patrimônio Público.
AUDITORIA I
Objetivo da auditoria contábil. Normas de auditoria. Técnicas de trabalho. Avaliação dos controles.
Papéis de trabalho a serem usados. Demonstrações contábeis a serem auditadas.
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS I
Princípios Contábeis. Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis. Análise Horizontal e Vertical.
Situação Financeira e Gestão de Recursos.
DIREITO APLICADO I (DIREITO COMERCIAL E SOCIETÁRIO)
Direito Comercial. Constituição das Empresas. Empresário.
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA
Considerações Preliminares. Complexidade do Sistema Tributário Brasileiro. Vigência e aplicação da
Legislação Tributária. Obrigação e Crédito Tributário. Planejamento Tributário.
6° Semestre
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS II
Capital e Conceitos da Necessidade de Capital de Giro. Demonstração do Fluxo de Caixa. Análise da
Gestão do Lucro. Alavancagem Financeira. Demonstração do Valor Adicionado. Estudo do Ativo Permanente
e DLPA.
CONTABILIDADE RURAL
Noções preliminares da Contabilidade aplicada às empresas rurais. Escrituração Contábil. Formas
jurídicas de exploração na atividade agropecuária. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício.
TEORIA DA CONTABILIDADE
Evolução, objetivos e abordagens da contabilidade. Escrituração conceitual básica da contabilidade.
Tendências da teoria da contabilidade e da contabilidade geral. Evidenciação e hierarquia de qualidades da
contabilidade.
PERÍCIA CONTÁBIL
Fundamento da perícia contábil. Plano de trabalho em perícia contábil. Quesitos. Laudo pericial contábil.
Perícia judicial. Honorários profissionais. Arbitragem.
AUDITORIA II
Programas de auditoria para contas do ativo e do passivo. Eventos subsequentes, relatórios e parecer de
auditoria.
7° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO/ESTUDO DE CASO
Introdução sobre o estágio. Definição da área temática e tema. Pesquisas e seus conceitos. Normas
metodológicas e Diretrizes em geral.
CONTROLADORIA
As funções e perfil da Controladoria nos Sistemas de gestão. Princípios fundamentais do orçamento,
planejamento e controle.
DIREITO APLICADO II (LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA)
A importância dos conhecimentos sobre Legislação Tributária para o profissional da área de Ciências
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Contábeis. Introdução ao Direito Tributário. Princípios Constitucionais Tributários. Competência Tributária.
Impostos em Espécie. Imunidades. Relação Tributária. Responsabilidade Tributária. Suspensão, Exclusão e
Extinção do Crédito Tributário.
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL
Conceitos. Ética e Moral. Problemas Éticos e Morais. Ética e Sociedade. Ética e Responsabilidade Social.
Ética Profissional. A Atuação do Profissional de Contabilidade. Legislação Profissional.
8° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO/ESTUDO DE CASO
Estudo de viabilidade econômica. Abertura da empresa. Estruturação do plano de contas. Movimentação
contábil da empresa. Encerramento do exercício. Finalização do relatório de estágio.
DIREITO APLICADO III (LEGISLAÇÃO TRABALHISTA)
Noções fundamentais sobre Direito do Trabalho: evolução histórica, conceito, princípios e fontes.
Novos modelos de trabalho no mundo globalizado. Contrato individual de trabalho e relação de emprego.
Estabilidade. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
CONTABILIDADE GERENCIAL
Contabilidade gerencial: informação que cria valor. Informação e tomada de decisão. Decisões sobre
preços e mix de produtos. Controle financeiro. Relatórios gerenciais de pessoal. Relatórios e gráficos
demonstrativos.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
A Função Financeira nas empresas. Métodos Avaliação de Investimentos. Avaliação e alternativas de
investimentos. Planejamento, controle e uso de orçamentos.
LIBRAS
História e educação dos surdos. Alfabeto manual, sinais de pontuação, acentuação e números. O significado
e a importância da LIBRAS. Cores, dias da semana, meses e tempo. A LIBRAS e seus parâmetros; família,
parentes e amigos. Caracterização da surdez: tipos e graus de perda auditiva. Verbos. Diagnóstico precoce. O
surdo e sua cultura. Substantivos. O surdo e a educação no Brasil. Alimentos e animais. Datilologia. Antônimos
e adjetivos. Legislação específica de LIBRAS. Meio ambiente, tempo e natureza. Educação bilíngue. Meios de
comunicação e transportes. Perguntas. Profissionais. Pronomes. Escola. Faculdade e disciplinas.
LETRAS
1° Semestre
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
Tecnologia Educacional. Pressupostos conceituais e filosóficos. Relação: aprendizagem, Tecnologia
e educação a distância. Recursos de ensino (audiovisuais). Novas tecnologias educacionais: informática,
Softwares, Internet, outros. Dinamização da aprendizagem: educação presencial. Educação a distância e
novas tendências no uso do computador. Técnicas de utilização das diversas tecnologias da educação.
PESQUISA E LINGUAGEM CIENTÍFICA
Conhecimento Científico. Investigação Científica. Revisão, Organização, Elaboração e Apresentação.
Plágio. Formas de se elaborar um Fichamento. Os procedimentos para a elaboração de um Resumo. Método
para se fazer uma Resenha Crítica. A Diagramação da ABNT. Os processos que são utilizados para elaboração
da Bibliografia. Elaboração do Trabalho Científico. Formulação de um Problema de Pesquisa. A Construção
de Hipóteses. Técnicas Específicas de Investigação. Elaboração de um Projeto de Pesquisa.
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LATIM
Introdução ao estudo dos elementos da gramática da língua latina: as declinações, as conjugações verbais
e a análise sintática dos casos latinos. Prática de tradução de textos considerados de iniciação e relevantes para
o conhecimento dos gêneros da literatura latina. Prática da pesquisa etimológica de raízes latinas do léxico da
língua portuguesa e outras línguas ocidentais.
ESTUDO DE TEXTOS I
O processo de comunicação. O ato de ler. Texto. Textualidade. Tipologia Textual. Gêneros Textuais. A
Leitura como Produção Textual. Interpretação de Textos. Produção textual.
TEORIA DA LITERATURA I
Conceito de Teoria da Literatura. Literatura e gêneros literários. As funções e a natureza da Literatura.
Gêneros literários: elementos constitutivos da poesia, da dramaturgia e da narrativa.
2° Semestre
ESTUDOS LINGUÍSTICOS I
Noções gerais sobre as línguas. Breve história da Linguística. Linguagem e língua. Saussure. Chomsky.
Bakhtin.
LÍNGUA PORTUGUESA I
Línguas europeias pré-românicas e origens da Língua Latina. Dualidade norma e uso da língua latina.
Romanização da Península Ibérica. Dialetação do latim vulgar. Breve história da Língua Galega. Origens
e evolução do Português Europeu. Tópicos de mudanças fonéticas e ortográficas e de sintaxe na Língua
Portuguesa. Expansão geográfica do Português Europeu. Língua Portuguesa no Brasil. Miscigenação e a
formação do Português Brasileiro. Influência da escola na inovação e/ou conservação linguística.
FILOSOFIA
Conceitos básicos para o filosofar. Importantes Filósofos. Pensamento Filosófico. Perspectivas Marcantes.
ESTUDO DE TEXTOS II
Linguagem e Comunicação. Texto. Textualidade: coesão e coerência. Tipologia Textual. Gêneros Textuais:
resumo e resenha. A Leitura como Produção Textual. Interpretação de Textos. Produção textual.
TEORIA DA LITERATURA II
Periodização literária: diálogo com as artes integradas. Interdisciplinaridade. Crítica literária. História
da Crítica. Principais correntes críticas: new criticism, formalismo russo, estruturalismo, pós-estruturalismo,
modernismo, pós-modernismo, psicanálise, estudos culturais. Vertentes da Crítica Atual.
3° Semestre
DIDÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Educação, Didática e prática pedagógica. A formação de professores de Língua Portuguesa e a ação
docente. O planejamento educacional. Organização, execução e avaliação do processo ensino- aprendizagem.
LÍNGUA PORTUGUESA II
Estudo de conceitos básicos de fonética e fonologia da Língua Portuguesa e prática de análise linguística.
Elementos de fonética articulatória. Elementos de fonologia. Ortografia e Pontuação. Caracterização da
transferência da linguagem oral para a escrita. O novo acordo ortográfico. Reflexão sobre os conteúdos de
fonética, fonologia e ortografia no ensino de Língua Portuguesa da educação básica.
LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA I
Estudo de obras das Literaturas Brasileira e Portuguesa de diversos períodos cronológicos em associação
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com tópicos da História e das Ciências Sociais, enfatizando os caracteres que apontam para a formação da
identidade nacional, privilegiando-se as obras produzidas desde a origem até o Arcadismo. Viagem e o Novo
Mundo.
ESTUDOS LINGUÍSTICOS II
Revisão do Estruturalismo. Estudos sobre Morfologia. Processo de formação de palavras. Morfossintaxe.
ESTUDO DE TEXTOS III
Prática de leitura e produção de textos argumentativos, com ênfase em seus aspectos semânticos,
sintáticos, pragmáticos e discursivos. Reflexão sobre o caráter da argumentação nas diferentes modalidades
textuais e sobre a noção de "adequação" no uso de raciocínios argumentativos.
4° Semestre
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
O contexto da psicologia da educação: o desenvolvimento humano e as teorias da aprendizagem. As
aplicações da psicologia do desenvolvimento e das teorias da aprendizagem no processo educacional e na
prática pedagógica.
ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Políticas e planos de educação no Brasil. Aspectos estruturais e históricos da educação e do ensino no
Brasil. Organização administrativa, pedagógica e curricular do sistema de ensino. A educação básica: níveis e
modalidades de ensino. Organização escolar e gestão da educação básica.
LÍNGUA PORTUGUESA III
Estudo dos elementos mórficos; tipos de morfemas; derivação; formação e estruturação das palavras.
Classes e categorias das palavras na Língua Portuguesa e suas flexões; substantivo; artigo; pronome; preposição;
conjunção; interjeição; verbo; adjetivo; advérbio; numeral. Reflexão crítica acerca do ensino na Gramática nos
ensinos fundamental e médio.
LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA II
A cultura de conteúdos, contextos e formas literárias brasileiras e portuguesas: do Romantismo, Realismo
e Simbolismo. Pré-modernismo, e do Modernismo à escritura intimista, documental, experimental, concretista
e ultrarrealista. História, Nacionalidade, Identidade e Memória.
ESTUDO DE TEXTOS IV
Prática de leitura, produção de textos escritos, estudo e análise de textos falados. As estratégias de
construção do texto falado. Projeto de Extensão: teoria e prática.
5° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - ENSINO FUNDAMENTAL
Fase preparatória para o estágio. Métodos e técnicas de ensino. Processo ensino-aprendizagem da Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental. Observação da realidade educacional.
LÍNGUA PORTUGUESA IV
Introdução à Sintaxe da língua portuguesa contemporânea escrita. Funcionamento morfossintático
da língua portuguesa. A estruturação do sentido: enunciação, enunciado, frase, oração e período. Classes e
Funções. Estrutura sintagmática e as relações e funções das unidades linguísticas que constituem o período
simples. Constituintes da oração: sujeito e predicado. A teoria da predicação. A função dos sintagmas
da oração segundo a tradição gramatical e os usos não contemplados pela NGB. Aspectos gramaticais e
discursivos correlacionados: ordem dos constituintes e funções discursivas. Organização sintático-funcional
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do enunciado no sistema de pontuação. Visão analítica e crítica das perspectivas teóricas adotadas na descrição
da língua portuguesa. Prática de análise linguística.
LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA III
Estudo de obras das Literaturas Brasileira e Portuguesa dos períodos pré-modernistas e modernistas,
passando pela escritura intimista, documental, experimental concretista e ultrarrealista. Metalinguagem e
Leitura.
ESTUDO DE TEXTOS V
A importância da leitura para a escrita. Correção e avaliação de textos: oficinas. Artigo científico.
LITERATURA INFANTO JUVENIL
História do surgimento da Literatura infantil e infantojuvenil. Literatura e formação do leitor. O papel do
professor de Literatura infantojuvenil. Principais autores e obras. Contos de fadas. A poesia. A ilustração nos
livros infantis e infantojuvenis.
6° Semestre
LÍNGUA PORTUGUESA V
Estudo dos conceitos básicos da sintaxe da língua portuguesa e prática de análise linguística. As estruturas
sintáticas e as relações e funções dos termos que constituem o período simples. Período, frase, oração.
A função dos termos da oração segundo a tradição gramatical e os usos não contemplados pela NGB.
Aspectos gramaticais e discursivos correlacionados: ordem dos constituintes e funções discursivas. Reflexos
da organização sintático-funcional do enunciado no sistema de pontuação. A linguística, a gramática escolar
e o ensino/aprendizagem de língua portuguesa. Propostas metodológicas para o ensino de gramática.
LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA IV
Estudo de obras das Literaturas Brasileira e Portuguesa do Período Modernista.
ESTUDO DE TEXTOS VI
A linguagem no texto científico. Paper. Ensaio. Memorial.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - ENSINO FUNDAMENTAL
Ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa. Ensino da produção textual. Ensino da gramática. Ensino
da leitura. O ensino da Literatura. O livro didático. A avaliação. Elaboração do projeto de ação pedagógica
nas escolas. Aplicação do minicurso. Relatório final das atividades realizadas pelo estagiário.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Elaboração do Projeto Final de Pesquisa. Emprego das
Normas da ABNT no Projeto de Pesquisa. Construção e elaboração do Projeto de Pesquisa: estrutura e suas
etapas. Apresentação Gráfica do Projeto de Pesquisa. Elaboração do Currículo Lattes. Definição de linha de
pesquisa e orientador.
7° Semestre
LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA V
Estudo das relações entre literatura, consciência social e participação política na literatura do séc. XX.
Principais autores de tendências contemporâneas. Políticas, Gêneros e Minorias.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - ENSINO MÉDIO
Estudo teórico-prático da realidade da escola e da sala de aula, com foco em atividades de observação
e reconhecimento das condições de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e de suas Literaturas.
Reflexão sobre os dados observados para a identificação de objetivos, questões e problemas no ensino da
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área. Elaboração do projeto de ação pedagógica nas escolas.
TÓPICOS DE SEMIÓTICA
Panorama geral da Semiótica como ciência geral dos processos de comunicação e significação. Teorias
semióticas. Semiótica e ciências afins. Domínios da Semiótica
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
A construção: monografia e/ou Artigo Científico. Estrutura da monografia e/ou Artigo Científico.
Pré-textuais. A construção da introdução. Desenvolvimento. Considerações Finais. Memorial. Formatação.
Cronograma de apresentação. Normas de avaliação. Comunicação científica perante o examinador(a).
Técnicas de apresentação de monografia e/ou Artigo Científico. Formalidade da versão final - capa dura
LÍNGUA PORTUGUESA VI
Estudo da organização das orações no período composto e prática de análise linguística. Os processos de
coordenação e subordinação. A função dos sequenciadores e seu papel sintático-semântico no texto. Análise
crítica das gramáticas normativas da língua portuguesa e da NGB; discussão de usos não contemplados
pela NGB. Aspectos gramaticais e discursivos correlacionados: funções das diferentes formas do período
composto na organização textual. Reflexos da organização sintático-funcional do período composto no
sistema de pontuação. A linguística, a gramática escolar e o ensino/aprendizagem de língua portuguesa.
Propostas metodológicas para o ensino de gramática.
8° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV - ENSINO MÉDIO
O Ensino/Aprendizagem de Língua Portuguesa. Ensino da Produção Textual. Ensino da Gramática.
Ensino da Leitura. O Ensino da Literatura. O Livro Didático. A Avaliação. Estágio Supervisionado.
Desenvolvimento orientado de projeto de prática de ensino direcionado aos objetivos, questões e problemas
identificados. Aplicação do minicurso. Apresentação de relatório.
LIBRAS-LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
Introdução ao ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e à modalidade diferenciada para a
comunicação (gestual-visual). Trabalhar a prática de LIBRAS e expandir conhecimentos referentes aos
aspectos da cultura do mundo surdo.
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS: MEIO AMBIENTES RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E
INCLUSÃO.
Introdução à Ecologia. Poluição Ambiental. Impacto das atividades humanas. Legislação, meio ambiente
e desenvolvimento sustentável. Educação Especial e Educação Inclusiva.. Políticas públicas para Educação
Inclusiva; Legislação Brasileira; Acessibilidade à escola e ao currículo. Direitos humanos. Racismo, Pluralidade
Cultural, Lei 10639/2003 e Lei 11645/2008. O professor e a diversidade cultural e racial,
TÓPICOS ESPECIAIS DE LINGUÍSTICA
Introdução aos estudos linguísticos. Trama histórica que enreda o pensamento linguístico. Paradigma
formalista e funcionalista. Especifidades e características das variadas teorias linguísticas: da Pragmática,
da Análise da Conversação, da Análise do Discurso, da Sociolinguística e da Semiótica. Pesquisa e ensino.
Implicações das diferentes perspectivas e abordagens do fenômeno da linguagem em relação ao ensino e à
aprendizagem de língua portuguesa. Perspectiva interacional da linguagem
TÓPICOS ESPECIAIS DE LITERATURA
Estudo de textos, autores e temas da produção literário-cultural oriundas de países e/ou regiões da
África que tem a Língua Portuguesa como bem sociocultural, contextualizando-os em meio ao estudo da
História e da Cultura Afro-Brasileira, da luta dos negros e influência no Brasil, da cultura negra e do negro na
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formação da sociedade nacional, bem como a relevância e compreensão dessas produções que ganham cada
vez atenção de estudiosos em crítica literária moderno-contemporânea.
PEDAGOGIA
1° Semestre
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
Linguagem e Comunicação. Modalidades linguísticas e o estudo da língua. Língua escrita e língua falada.
Funções da Linguagem. Norma linguística e argumentação. Texto, contexto e situação. Gêneros discursivos
e tipologia textual. Leitura, análise, interpretação e produção de textos. Coesão e coerência textuais. Técnicas
de redação. Resumo, resenha. Análise linguística.
SOCIOLOGIA GERAL
A Sociologia como ciência, seu objeto e seus métodos. O contexto histórico de seu aparecimento e
seus conceitos fundamentais. Indivíduo, sociedade e cultura. Processos, grupos, instituições, diferenças e
movimentos sociais. Enfoque sociológico da Educação.
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E EAD
A relação educação e as tecnologias. Abordagem interdisciplinar no tratamento das tecnologias de
comunicação e informação no ambiente educativo. Reflexão crítica sobre o uso de tecnologias na educação.
As novas perspectivas de aplicação do conhecimento através das interatividades virtuais.
FILOSOFIA GERAL
Conceitos básicos para o filosofar. Importantes Filósofos. Pensamento Filosófico. Perspectivas Marcantes.
METODOLOGIA E PRÁTICA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Ler para estudar e pesquisar. Uso e emprego das normas da ABNT. Pensamento científico. Método
científico. Níveis de conhecimento. Perfil do pesquisador. Princípios científicos e educativos da pesquisa.
Linguagem científica. Prática de pesquisa científica. A pesquisa e suas definições; classificação das pesquisas;
sistematização da pesquisa; os instrumentos de coleta de dados em pesquisa educacional; o projeto de pesquisa
educacional.
2° Semestre
FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA APLICADA
Oficina linguístico-pedagógico. O lugar do texto metalinguístico em aulas de língua materna. Fundamentos
teóricos e termos básicos em Linguística Textual. Contribuições da Linguística para a alfabetização.
Conhecimento de mundo e conhecimento linguístico. Linguística Aplicada e Pedagogia Linguística.
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Análise da inter-relação indivíduo/sociedade/educação, a partir de diferentes teorias sociológicas.
Sociologia como instrumento de conhecimento e interpretação da realidade socioeducacional. A interpretação
da relação educação e sociedade: a educação como processo social. Transformações da sociedade e suas
implicações no processo educativo.
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Situando Filosofia. Filosofia da Educação: um olhar diferenciado. Filosofia e o processo da Educação.
A educação como problema filosófico. A Pedagogia e a Filosofia da Educação. Filosofia da Educação: uma
reflexão sobre o ser pedagógico. Filósofos da nossa época. Ciências da Educação e Filosofia da Educação.
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Raízes históricas da educação da antiguidade. O fenômeno educacional e o escolar na história da
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humanidade. O processo histórico da educação brasileira. O contexto atual e os movimentos para inclusão
versus exclusão. Implicações da problemática contemporânea da educação.
LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
O significado e a importância da LIBRAS, Código de ética do intérprete. O papel do intérprete e do
professor regente. A LIBRAS e seus parâmetros. Caracterização da surdez: tipos e graus de perda auditiva.
Diagnóstico precoce. O surdo e sua cultura. Datilologia; Legislação específica de LIBRAS. Abordagens
educacionais. Principais estudiosos da área. Um olhar sobre a surdez, texto de Carlos Sckliar. Aulas práticas:
sinais com dialeto de Mato Grosso do Sul. Artigos sobre surdez.
3° Semestre
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
As principais concepções da infância. Origem e gênese do atendimento à criança de 0 a 6 anos.
Contribuição teórica para a educação infantil: Froebel, Montessori, Freinet, Piaget, Vygotsky. A trajetória
histórica da infância no Brasil. A política nacional de atendimento à infância até 1988. A relação cuidar x
educar. As instituições de Educação Infantil. A interação entre professor e criança. A construção social da
criança.
PRINCÍPIOS E MÉTODOS DO CUIDAR E EDUCAR
Compreensão a análise-crítica das políticas educacionais para a criança entre zero a três anos. Organização
da Educação Básica como elementos de reflexão e investigação da realidade educacional brasileira.
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Psicologia como ciência. Psicologia do desenvolvimento. Teorias Psicológicas do Desenvolvimento.
Aspectos do desenvolvimento. Ciclo vital.
DIDÁTICA I
Perspectiva histórica do pensamento didático. Teorias e metodologias pedagógicas da prática escolar.
Processo de organização do trabalho docente: ação - reflexão - ação da formação docente direcionado à
construção de aprendizagens. Avaliação do processo ensino-aprendizagem.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Fundamentos teóricos da alfabetização e letramento. Os métodos tradicionais e as novas concepções da
pedagogia, da leitura e da escrita. Concepções atuais sobre o processo de ensino-aprendizagem na educação
infantil.
4° Semestre
DIDÁTICA II
O planejamento educacional e a Didática. Orientações didáticas e o planejamento do ensino e da
aprendizagem. Projetos de trabalho na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Projeto
Político-Pedagógico.
LUDICIDADE EM ESPAÇOS ESCOLARES E NÃO ESCOLARES
Fundamentos teóricos, conceitos e cronologia da ludicidade na educação. O papel do brincar no
desenvolvimento da criança: dimensões cognitivas, culturais, psicomotoras e socioafetivas. A brincadeira e
o jogo na prática educativa escolar e não escolar. A organização e o funcionamento de brinquedotecas nos
diferentes espaços. A formação lúdica do educador.
PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM
O processo de aprendizagem. Tipos de Aprendizagem. Fatores que interferem no processo de ensino
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e aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Concepções e Abordagens da aprendizagem e do ensino.
Teorias de Piaget, Vygotsky e Freud e Aprendizagem. Diferenças Individuais em sala de aula.
PRINCÍPIOS E MÉTODOS DO CUIDAR E EDUCAR
Compreensão a análise-crítica das políticas educacionais para a criança entre zero a três anos. Organização
da Educação Básica como elementos de reflexão e investigação da realidade educacional brasileira.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: TRABALHO E ÉTICA
Ética: princípios gerais. A Doutrina Filosófica e a História que envolveu a Ética. A moral e a ética. A ética
no cotidiano. A ética e o comprometimento profissional. Ética na educação.
5° Semestre
ABORDAGENS DIDÁTICAS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Contexto Histórico da Educação de Jovens e Adultos - EJA no Brasil, no M.S. e em Dourados. Legislação
que ampara a EJA. Teóricos quanto à formação de professores educadores. Organização didática pedagógica
da sala de aula. Avaliação da aprendizagem. Planejamento do professor e da escola. Alfabetização e letramento
de Jovens e Adultos. Principais teóricos da alfabetização de Jovens e Adultos. Programas em EJA e construção
de proposta pedagógica específica para EJA.
CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Noções do desenvolvimento da história e geografia. Construção e apropriação do espaço geográfico
mediado pelo trabalho social do homem; o homem sujeito da história. A criança e o espaço de convívio
social. A construção dos conceitos de tempo e espaço. Caracterização da história e geografia.
CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
A aquisição da fala na infância. As variações linguísticas. A produção textual e os fatores pragmáticos de
textualidade (intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade). Estudo
teórico-prático dos fatores de textualidade (coesão e coerências textuais). Os tipos e gêneros textuais e os
modos de leitura. A prática de leitura em sala de aula. Relação teoria e prática no ensino de Língua Portuguesa
nas séries iniciais do Ensino Fundamental.
ESTIMULAÇÃO DE BEBÊS
Estimulação precoce. Teoria do Apego. Desenvolvimento do Vínculo Afetivo. Afetividade. Afetividade
e Aprendizagem. Enfoques da estimulação.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Elaboração do Projeto Final de Pesquisa. Emprego das
Normas da ABNT no Projeto de Pesquisa. Construção e elaboração do Projeto de Pesquisa: estrutura e suas
etapas. Apresentação Gráfica do Projeto de Pesquisa. Elaboração do Currículo Lattes. Definição de linha de
pesquisa e orientador
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL
Inserção na realidade da Educação Infantil. A Educação Infantil e o estágio supervisionado. Educar e
cuidar a criança de zero a três anos de idade. Dinâmica da sala de aula na pré-escola. Avaliação e relatório final.
6° Semestre
ESCOLA E CURRÍCULO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Transformações sociais e modelos subjacentes de currículo. O campo do currículo no Brasil: origem e
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desenvolvimento. A construção e a implementação de currículo: instâncias de participação. A formulação
do currículo no âmbito da federação: contribuição dos estados, municípios e dos parâmetros curriculares
nacionais. Planejamento educacional no âmbito escolar: níveis de planejamento e suas relações com a proposta
educacional da escola. A avaliação escolar no contexto do sistema educacional brasileiro. A avaliação do
processo educativo: natureza, concepções, procedimentos e instrumentos técnico-metodológicos. A avaliação
institucional: limites e possibilidades.
PRÁTICA PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES
Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas
não escolares. Produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em
contextos não escolares. Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e
alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não escolares.
CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
O ensino de Matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental. O sistema de numeração. O ensino
das operações básicas nos primeiros anos do Ensino Fundamental. O ensino de Geometria nos primeiros
anos do Ensino Fundamental. Recursos metodológicos para o ensino de Matemática. O ensino de números
e de frações decimais. Laboratório de Educação Matemática.
CONTEÚDO E METODOLOGIA DO ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ciência e método científico. Conhecimento científico e cotidiano. O ensino e a aprendizagem de Ciências.
O livro didático de Ciências. Teoria e prática. Avaliação em Ciências.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º
AO 3º ANOS)
Dinâmica da sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental. Observação, participação e planejamento,
execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Atividades
práticas em docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Avaliação das práticas realizadas e elaboração
de relatório.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
A construção: monografia e/ou Artigo Científico. Estrutura da monografia e/ou Artigo Científico.
Pré-textuais. A construção da introdução. Desenvolvimento. Considerações Finais. Memorial. Formatação.
Cronograma de apresentação. Normas de avaliação. Comunicação científica perante o examinador(a).
Técnicas de apresentação de monografia e/ou Artigo Científico. Formalidade da versão final - capa dura
7° Semestre
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO INDÍGENA
Racismo, Pluralidade Cultural, Lei 10639/2003 e Lei 11645/2008. O professor e a diversidade cultural e
racial, Procedência do Racismo, Os parâmetros curriculares, Politicas afirmativas, a representação do índio e
do negro nos livros didáticos, Historia da África e história dos povos indígenas, sugestões de atividades para
trabalhar a diversidade.
EDUCAÇÃO ESPECIAL E ESCOLA INCLUSIVA
Concepções de desenvolvimento e aprendizagem. Excepcionalidade e deficiência. Educação Especial
e Educação Inclusiva. Escolarização da pessoa com deficiência no Brasil. Políticas públicas para Educação
Inclusiva. Legislação Brasileira. Acessibilidade à escola e ao currículo. Tecnologia Assistiva. Perfil pedagógico
do professor. Inclusão e o contexto familiar; Mercado de trabalho.
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ARTE - EDUCAÇÃO E MOVIMENTO
Arte e educação em arte: a função da arte para o indivíduo e a sociedade. A importância da arte na
educação. A história educativa em arte. Tendências pedagógicas no ensino da arte no Brasil. A contextualização
histórica, a leitura e apreciação da imagem e a produção. Desenvolvimento gráfico infantil. Artes integradas
na Educação. Aspecto lúdico da cultura folclórica e dos jogos tradicionais. Socialização através do jogo e
atividades rítmicas. Corpo na ação interdisciplinar. Diferentes linguagens corporais e/ou artísticas em suas
relações com o processo educacional.
EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Introdução à Ecologia. Poluição Ambiental. Impacto das atividades humanas. Legislação e Meio
Ambiente. Educação Ambiental e desenvolvimento sustentável. O mundo globalizado e a questão ambiental.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
(4º AO 5º ANOS)
Observação, acompanhamento e análise do processo administrativo e pedagógico no âmbito da gestão
escolar em instituições públicas da Educação Básica: o projeto político pedagógico, o regimento escolar e
os órgãos colegiados da escola e organização de propostas de intervenção na realidade escolar. Observação,
participação e planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem nos anos iniciais do
ensino fundamental. Avaliação das práticas realizadas e elaboração de relatório final do estágio.
ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas e Planos de Educação no Brasil. Aspectos Estruturais e Históricos da Educação e do Ensino
no Brasil. Organização Administrativa, Pedagógica e Curricular do Sistema de Ensino. A Educação Básica:
Níveis e modalidades de Ensino. Organização escolar e gestão da Educação Básica.
SERVIÇO SOCIAL
1° Semestre
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidades orais e escritas. Variação linguística.
Leitura, texto e textualidade. Características macro e micro estrutural do texto. Mecanismos de construção
textual. Correção gramatical. Leitura, interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.
CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA)
O homem, origens e formação cultural na história do pensamento ocidental. O homem: um ser em relação.
Revolução Industrial: condições histórico-sociais que emergem das inovações tecnológicas, transformações
econômicas, sociais e culturais. Desenvolvimento histórico e fundamentos do pensamento sociológico. O
processo de Degradação social no processo de globalização e as políticas sociais no Brasil na passagem do
milênio e seus desdobramentos no tecido social.
INTRODUÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL
Origens do Serviço Social e entendimento do significado social da profissão. O Surgimento e
institucionalização do Serviço Social no Brasil. Elementos fundantes da especificidade do Serviço Social.
Espaços sócios ocupacionais da profissão nas esferas pública e privada.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO
SOCIAL I
Principais determinantes na evolução histórica do Serviço Social, compreendendo o processo de
institucionalização. Principais fontes teóricas e metodológicas da institucionalização. Condições históricas e
conjunturais do Serviço Social na América Latina, com ênfase no Brasil.
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FILOSOFIA
Conceitos básicos, importantes filósofos. Pensamento filosófico. As origens do pensamento. As diferentes
abordagens da realidade. Principais correntes filosóficas do século XX (neotomismo, neopositivismo,
existencialismo, fenomenologia, marxismo e teoria crítica) que influenciaram o processo de institucionalização
e consolidação do Serviço Social.
2° Semestre
METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA AO SERVIÇO SOCIAL
Ciência e conhecimento. Método científico. Trabalhos acadêmicos e normas da ABNT. Exercício de
elaboração de diferentes trabalhos acadêmicos, relatórios de pesquisa, resumos, artigos científicos e resenhas.
Elaboração de monografias.
TEORIA POLÍTICA
Os clássicos da política: Maquiavel. Hobbes, Locke e Rousseau e seus desdobramentos na sociedade
contemporânea a fim de proporcionar o desenvolvimento da consciência crítica.
QUESTÃO SOCIAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Compreensão da questão Social: informação e desdobramento na sociedade capitalista. Identificar
as novas expressões da Questão Social e seus reflexos no cotidiano local e regional, abordando a questão
indígena e afrodescendente. Identificação de demandas e as possíveis respostas para seus enfrentamentos.
PSICOLOGIA
Oferecer uma conceituação das teorias e abordagens no campo de conhecimentos em psicologia,
possibilitado uma compreensão do aluno dos aspectos biopsicossocial, que envolve a subjetividade, por meio
do estudo da perspectiva e processos psicossociais, associados ao desenvolvimento humano.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO
SOCIAL II
Expressões do pensamento marxista na produção teórica, bem como nos processos de trabalho do
assistente social. Apreensão do redimensionamento da profissão referente às transformações societárias
atuais.
3° Semestre
POLÍTICA SOCIAL BRASILEIRA
Introdução aos conceitos básicos em políticas sociais, teorias explicativas da constituição e desenvolvimento
das políticas sociais; política social no neoliberalismo; projeto ético político do serviço social e políticas
sociais e Constituição Federal de 1988, cobertura, equidade, descentralização e controle das políticas sociais
e Direitos Humanos.
FORMAÇÃO SÓCIA HISTÓRICA DO BRASIL
Uma análise da organização social, econômica e política brasileira. O estado através dos aspectos relativos:
ao território, a população, ao governo e a soberania, sua organização social, econômica política do Brasil nos
períodos: da colônia, do império e da república. Questões sociais do Brasil atual.
PSICOLOGIA SOCIAL
Apresentar as Raízes da Psicologia Social e seus fundamentos teóricos na perspectiva sócia histórica.
Abordar as relações entre indivíduos e sociedade e os micro temas em Psicologia; comportamento interpessoal;
Percepção social; Subjetividade; Comunicação; Processos de interação; mudança de atitudes; papeis sociais;
linguagem e ideologia, comunicação e representação social.
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ESTATÍSTICA
Apreender o estudo da estatística. Tabulação. Apresentação gráfica. Medidas descritivas. Números
índices. Probabilidade. Principais distribuições teóricas. Amostragem. Distribuição de frequências e suas
características.
ECONOMIA POLÍTICA APLICADA AO SERVIÇO SOCIAL
Conceitos básicos e questões introdutórias a respeito da Economia Política e o Serviço Social. Economia
Política Clássica. Categorias da Economia Política. Modo de Produção Capitalista. Trabalho e mais-valia.
Contradições da Economia. Neoliberalismo;. Relações econômicas do Brasil com o resto do mundo.
Principais problemas econômicos e sociais brasileiros. Orçamento Público e Privado em Políticas Públicas.
4° Semestre
POLÍTICA SETORIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Compreensão da Política de Previdência Social, apreendendo a base conceitual, de constituição desta
política, a organização e a forma de gestão da política.
POLÍTICA SETORIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Apreensão do histórico da assistência social no Brasil: características, institucionalização, programas,
projetos e serviços da rede especializada e básica. O processo de descentralização político-administrativo.
Sistema único de Assistência Social: SUAS. O trabalho do assistente social na concepção, planejamento,
gestão, controle, financiamento, monitoramento e avaliação da política de assistência social.
SERVIÇO SOCIAL E FAMÍLIA
Entendimento, noção de família na sociedade moderna acidental. Perspectiva histórica, social e cultural.
Análise de diferentes organizações de família. Relação, família e políticas públicas. A intervenção do Assistente
social junto às famílias e grupos populares.
PESQUISA SOCIAL I
Natureza, método e processo de construção do conhecimento: o debate teórico-metodológico, a
pesquisa social. Método, técnicas e instrumentos da pesquisa qualitativa e quantitativa. Elaboração do projeto
de pesquisa. Análise de Indicadores Econômicos.
PLANEJAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL
Compreensão das principais matrizes de planejamento; conceito, funções e aspectos do planejamento,
elaboração e avaliação de projetos e programas sociais. O planejamento nas políticas públicas e privadas e de
processos de trabalho do assistente social. Metodologia de avaliação de projetos; indicadores, elaboração e
avaliação de projetos, programas sociais, planejamento de políticas sociais públicas e privadas e de processo
de trabalho do assistente social.
5° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL I
Inserção do aluno ao campo de estágio. Supervisão acadêmica com ênfase na observação, a partir do
plano de estágio a ser elaborado.
PESQUISA SOCIAL II
Elaboração de trabalhos acadêmicos, a partir do trabalho de campo e da prática de pesquisa. Processo
de investigação relacionado às expressões da questão social. Elaboração do projeto de pesquisa, a partir da
Pesquisa I e elaboração de relatório de pesquisa. Análise de discurso.
PROCESSO DE TRABALHO: ABORDAGENS INDIVIDUAIS E COLETIVAS
Compreensão e apreensão dos processos individuais e coletivos de intervenção do assistente social.
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Elaboração e operacionalização do instrumental técnico-operativo utilizado pelo profissional para estes
processos, individual e coletivo.
CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS
Movimentos sociais em relações de classe, gênero e étnico-raciais. Identidade e subjetividade na construção
dos movimentos societários. Importância e significado do terceiro setor.
ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL
Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social, e suas implicações na ética do
Serviço Social. A construção do ethos profissional. Questões éticas contemporâneas e seus fundamentos
teóricos filosóficos. O Código de Ética na história do Serviço Social brasileiro.
GESTÃO EM SERVIÇO SOCIAL
Processos de gestão de instituições políticas, programas e projetos sociais. Compreensão e análise das
principais teorias de administração e modelos de gestão social. Os referenciais teórico-práticos sobre gestão
por Assistente Social em instituições governamentais Gestão em organizações da sociedade civil e no Terceiro
Setor pelo assistente social. Teorias organizacionais e modelos gerenciais na organização do trabalho e nas
políticas sociais de Implantação, implementação e monitoramento de programas e projetos sociais.
6° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II
Supervisão acadêmica do aluno, com ênfase no diagnóstico e análise de demandas sociais, a partir do
plano de estágio a ser elaborado. O contexto organizacional e institucional dos diversos âmbitos públicos
e privados em que implicam a prática do Serviço Social. Discussões teóricas e metodológicas no campo de
estágio.
PROCESSO DE TRABALHO: ABORDAGEM INSTITUCIONAL
Compreensão do conceito de instituição/organizações. Tendências de análises e/ou leitura de sociedade.
A prática, possibilidades e os limites do assistente social na elaboração de análise institucional, estudos dos
principais conceitos do movimento institucionalista (autoanálise, autogestão, instituições, organizações,
campo de análise, campo de intervenção entre outros).
PROCESSO DE TRABALHO EM EMPRESAS
Apreensão de responsabilidade social, filantropia empresarial, assessoria e consultoria, articulação,
coordenação e gestão. Compreensão das estratégias de gestão de políticas de recursos humanos e saúde do
trabalhador; programas de qualidade total e o serviço social; Filantropia empresarial e/ou políticas sociais
empresariais, diagnóstico social e regional das empresas. Trabalho do assistente social neste espaço sócio
ocupacional e discussões de experiências e análise das possibilidades de trabalho do assistente social em
empresas.
POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Apreensão crítica e histórica à infância no Brasil. A doutrina de Proteção Integral. Conceitos de criança
e adolescente, compreensão da concepção de gestão, controle e financiamento das políticas de atenção à
criança e ao adolescente. Análise entre a Doutrina da Situação Irregular e da Proteção Integral. Apreensão do
Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, gênese e mudanças. Reordenamento dos processos institucionais
e processuais a partir do ECA; o processo de trabalho do assistente social junto às instituições executoras da
Política da Criança e do Adolescente.
DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL
As Instituições de direito no Brasil. Constituição Federal - Direitos e garantias fundamentais da cidadania.
O direito Social. Direito do Trabalho; Noções de Direito Civil (família, tutela, curatela e adoção) A legislação
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social: CLT. Relações jurídicas no marco da integração supranacional (MERCOSUL E ALCA). A legislação
profissional.
7° Semestre
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL III
Supervisão acadêmica com ênfase na intervenção profissional, a partir do plano de estágio a ser elaborado.
Apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade.
POLÍTICA SETORIAL DA SAÚDE
Compreensão e análise crítica das tendências históricas e sociais do campo da saúde pública e privada no
Brasil. Concepção de gestão, controle e financiamento. Intervenção e articulação do assistente social neste
contexto. As particularidades das demandas dos usuários dos serviços de saúde.
POLÍTICA DO IDOSO
Conhecimento das políticas de atenção à população idosa no Brasil. Apropriação das diretrizes
internacionais e nacionais. Apreensão da concepção, gestão, controle e financiamento das políticas de atenção
ao idoso.
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC I
Conhecimento científico. Etapas da elaboração do projeto de monografia, observando os seguintes
elementos: determinação do tema; problematizarão; formulação das Hipóteses; elaboração do pré-projeto de
pesquisa. Pesquisa; construção do projeto de pesquisa; metodologia da pesquisa; trabalho de campo; coleta,
análise e Interpretação de dados; definição e estrutura monográfica.
PROCESSO DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO
Conhecimento da Política de Educação Brasileira, trajetória histórica. Possibilidades e demandas de
trabalho para o Serviço Social neste espaço sócio ocupacional. Compreensão e análise das expressões da
questão social no contexto da Política Educacional. Elaboração, execução e avaliação de planos, programas e
projetos, na área de competência do Serviço Social junto a Política de Educação.
QUESTÃO URBANA E RURAL
Compreensão e análise dos conceitos de rural e urbano e suas características e particularidades. Articulação
do agir profissional e as demandas coletivas e individuais da população de cada contexto. Tópicos especiais
da realidade regional e local. A questão sócio- histórica de MS com particularidades étnicas rurais. Questão
habitacional e meio ambiente.
8° Semestre
PROCESSO DE TRABALHO NA ESFERA PÚBLICA NÃO ESTATAL
Conhecimento do processo histórico, esfera pública não estatal. Relações entre Estado e sociedade civil.
Apreensão do conceito de: Estado e sociedade civil; Público e Privado; Terceiro Setor; ONGs; Filantropia;
Voluntariado e Terceiro Setor. Possibilidades de atuação do assistente social junto às organizações do terceiro
setor. Diagnóstico social e regional do Terceiro Setor, sócio assistencial da região da Grande Dourados-MS.
Intervenção do assistente social, experiências realizadas na esfera pública não estatal.
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM SERVIÇO SOCIAL
Resgate da apreensão dos processos de trabalho e das políticas setoriais do serviço social, com
acompanhamento de relatos da prática.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Apresentação gráfica e oral do trabalho monográfico (pré-banca e banca). Elementos de apoio ao texto
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monográfico. Formalidades da apresentação do texto monográfico. Emprego das normas da ABNT no texto
monográfico.
TÓPICOS ESPECIAIS EM SERVIÇO SOCIAL
Apreensão e discussão de assuntos em voga e temas polêmicos da atualidade, relacionados às questões
pertinentes ao serviço social.
TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIOS
1° Semestre
FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓGIO
Conceitos de agricultura e de Agronegócios; a visão sistêmica e os aspectos sobre as cadeias produtivas;
introdução à comercialização e as competências do agronegócio; a competitividade do Agronegócio.
SOLOS E ECOLOGIA
O Solo e suas propriedades químicas e biológicas. As peculiaridades do Cerrado; dinâmica e disponibilidade
de nutrientes; análise de solo e planta; manejo do solo e ecossistemas.
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL
O trabalho do gestor e os processos administrativos. Habilidades e pensamentos administrativos. A
vida e os conceitos de Peter Drucker; responsabilidade social e o processo de inovação; economia; produto
nacional; demanda, oferta, custos e o equilíbrio de mercado.
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
O processo de comunicação e leitura. Textos, textualidade. Gênero e tipologia textuais. Resumo. Resenha.
AGROMETEOROLOGIA
Conceitos relacionados a tempo e clima; composição, estrutura e dinâmica atmosférica; radiação solar
e seus impactos ambientais; formação e distribuição das chuvas e suas relações com a agricultura; perdas de
água pelos sistemas produtivos e balanço hídrico; climatologia regional.
2° Semestre
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Conceitos e princípios relacionados à Assistência Técnica e Extensão Rural; A função da Assistência
Técnica e da Extensão Rural; A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.
MATEMÁTICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO
Razão e proporção. Regra de três. Progressão Aritmética e Geométrica. Juros (Simples e composto);
Descontos. Função do 1º grau. Paralelepípedos.
ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
Conceituação. sistemas, controle e estratégias de produção. Modernas ferramentas de gestão empresarial.
Cuidados com a logística e armazenamento. A gestão da qualidade na Administração da Produção; Gestão
de melhorias de produção e prevenção de falhas; os desafios da produção criando estratégias para obter
vantagens competitivas.
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS
Introdução à Fertilidade do Solo. Trocas Iônicas do Solo, Acidez do Solo e Calagem. Matéria Orgânica
do Solo (MOS) e Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Macro nutrientes secundários, micronutrientes e analises
química.
ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA
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Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas. Apresentação de dados em gráficos. Medidas de
tendência central para uma amostra. Medidas de dispersão para uma amostra - média, moda, mediana, desviopadrão, variância e coeficiente de variação.
3° Semestre
MARKETING NO AGRONEGÓCIO
Conceituação da administração de marketing. Planejamento dos programas de marketing relativamente
a produto-serviço e preço. Planejamento dos programas de marketing relativamente à distribuição e a
comunicação. Organização, implementação e controle de marketing.
SISTEMA DE PRODUÇÃO (Sistema plantio direto, Sistema de integração lavoura, pecuária, produção
de sementes)
Sistemas de produção agropecuários, Erosão e práticas conservacionistas de manejo dos solos. Culturas
agrícolas para cobertura, rotação de culturas, atributos do solo (físicos, químicos e biológicos), espécies
forrageiras, produção animal, sementes, legislação federal.
GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS
Conceitos de gestão de empresas rurais, os fatores de produção; os recursos de produção; a organização
da produção; processo administrativo nas empresas rurais; características e diversificação da empresa rural;
relação empregatícia e gestão dos custos variáveis que afetam a empresa rural; diagnóstico e planejamento da
empresa rural.
LEGISLAÇÃO AGRÁRIA, AMBIENTAL E PROFISSIONAL
Introdução à legislação agrária. Estatuto e a Reforma Agrária. Código florestal e das águas. Legislação
ambiental na Constituição Federal e Estadual. Meios administrativos e judiciais de proteção ambiental.
Resoluções do CONAMA. Áreas de preservação. Legislação profissional. Formação do Profissional e
Regulamentação, fiscalização do Exercício Profissional do Tecnólogo.
FORMAÇÃO DE PREÇOS E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
Conceitos e aspectos gerais do sistema de comercialização no agronegócio; As particularidades dos
produtos agroindustriais e suas formas de comercialização; as políticas públicas e privadas associadas à
comercialização; Os principais mecanismos de comercialização no agronegócio; A formação de preços no
agronegócio; estratégias de comercialização no agronegócio.
4° Semestre
RECURSOS HUMANOS NO AGRONEGÓCIO
Administração de Recursos Humanos e o ambiente das organizações. Novas politicas e práticas do
RH na administração moderna. Questões étnicas raciais dentro dos Recursos Humanos e as estratégias
organizacionais para as empresas.
FUNDAMENTOS DE COOPERATIVISMO
Associativismo. Cooperativismo. Conceitos, princípios e fundamentos do cooperativismo. Diferenças
entre cooperativa e outras sociedades. O atual modelo de gestão de cooperativas. Passos para a formação de
uma cooperativa.
CULTURAS I (soja, milho, trigo e cana)
Os sistemas de produção das grandes culturas (soja, milho, cana de açúcar e trigo). Principais aspectos do
comportamento com ênfase em potencial técnico-econômico, fenologia, características morfofisiológicas das
plantas; exigências edafopedoclimáticas; manejo de cultivares; metodologias e épocas de semeadura; nutrição
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e manejo com de cultivo, principais problemas fitossanitários e de plantas daninhas.
EMPREENDEDORISMO NO AGRONEGÓCIO
Abordar origem; conceitos, como se dá o processo empreendedor; perfil; intraempreendedor; assessorias
de apoio; formulação de estratégias e Plano de Negócios.
SILVICULTURA E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
As florestas na sociedade moderna e a legislação aplicável à restauração e preservação; Modelos de
recuperação de matas ciliares; Restauração ecológica de ecossistemas naturais; A Silvicultura e a Agroecologia;
Implantação de povoamentos florestais com espécies de rápido crescimento; Manejo florestal; Noções de
dendrometria.
5° Semestre
CONTABILIDADE RURAL E CUSTOS NA AGROPECUÁRIA
Noções preliminares da Contabilidade aplicada às empresas rurais; O Patrimônio da empresa rural;
Formas jurídicas de exploração na atividade agropecuária; Gestão da empresa rural; Custo versus Despesas,
A Contabilidade e Tratamento tributário na atividade rural.
TECNOLOGIA E QUALIDADE DE ALIMENTOS
Controle de qualidade, conservação, armazenamento e processamento de ingredientes e produtos
acabados. Classificação dos alimentos, ingredientes de origem vegetal, ingredientes de origem animal,
produtos lácteos, ingredientes líquidos, ingredientes minerais, aditivos. Água. Ureia. Viabilidade econômica
de uso de ingredientes em formulações. Cálculo de rações e concentrados.
GESTÃO AMBIENTAL NO AGRONEGÓCIO
Evolução do conceito de agronegócio; Impactos ambientais da agropecuária brasileira; Sustentabilidade e
responsabilidade social no agronegócio; Gestão Ambiental; Certificação ISO 14.000 e ISO 14.001; Auditorias
ambientais; Sistemas Integrados de Gestão Ambiental.
CULTURA II (OUTRAS CULTURAS)
Desenvolvimento de novas cultivares. Crescimento e desenvolvimento. Condições edafoclimáticas.
Plantio convencional e em SPD. Tratos culturais. Pragas e doenças e seus controles. Colheita, secagem,
armazenamento e beneficiamento (arroz, aveia, feijão, girassol, algodão, mandioca e plantas condicionadoras
do solo).
FINANÇAS APLICADAS AO AGRONEGÓCIO
A Função Financeira nas Empresas; Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis; Análise do Ponto
de Equilíbrio e Alavancagem Operacional.
6° Semestre
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO AGRONEGÓCIO
O planejamento e os desafios estratégicos para as organizações. Conhecendo o ambiente interno e
externo das organizações e a formulação das estratégias.
NOÇÕES DE ZOOTECNIA
Noções de Anatomia Animal; Noções de Fisiologia digestiva de ruminantes e não ruminantes, fisiologia
reprodutiva de machos e fêmeas. Noções de Melhoramento Genético Animal; Bovinocultura de Corte e as
raças de corte; instalações; manejo alimentar, reprodutivo e sanitário. Bovinocultura de Leite: raças de leite
e instalações; Ovinocultura: raças, e as instalações; Suinocultura: raças e instalações. Avicultura de Corte e
Postura: raças e linhagens; instalações; manejo geral, alimentar e sanitário.
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O AGRONEGÓCIO E O COMÉRCIO EXTERIOR
Conceitos históricos e precursores do comércio exterior (COMEX) aos Blocos econômicos. Protecionismo
legal vs entraves ao COMEX. Termos e organismos nacionais e internacionais, relacionados ao comércio
internacional no Brasil.
SISTEMAS AGROENERGÉTICOS (BIODISEL E SUCROALCOLEIRO)
Perspectivas e novas tendências para o setor sucroalcooleiro; Os combustíveis derivados de óleos
vegetais; Conceitos básicos sobre motores Diesel e seus combustíveis; Produção de biodieesel; Matériasprimas alternativas e tecnologia para a produção de biodiesel.
MECANIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
Classificação geral da maquinaria agrícola. Estudo de movimentos e de tempos. Desempenho operacional
da maquinaria agrícola. Teoria da tração. Ensaios de tratores agrícolas. Máquinas e implementos para preparo
do solo.
ESTÁGIO
Introdução sobre o estágio. Definição da área temática e tema. Pesquisas e seus conceitos. Normas
metodológicas e Diretrizes em geral. Desenvolvimento da vivência e considerações finais sobre o estágio.
Normas metodológicas e Diretrizes em geral.
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
1° Semestre
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO
Conhecimento da informática, histórico e conceitos. Sistema de Numeração. Representação da Escrita
no Computador. Noções de Informática. Arquitetura de um computador. Organização da Memória.
Armazenamento de Informações. Barramento e Slots.
ANÁLISE DE SISTEMAS I
Conceitos de Sistemas e Análise e Projeto de Sistemas. Ferramentas de Análise. Ciclo de Vida do Software.
O processo de Software. Engenharia de Requisitos. Elicitação de Requisitos. Documento de Requisitos.
Levantamento e Análise de Requisitos. Validação de Requisitos. Gerenciamento de Requisitos. Diagrama de
Fluxo de Dados. Dicionário de Dados. Especificação de Processos. Diagrama Entidade-Relacionamento.
INGLÊS INSTRUMENTAL
Estudos de textos específicos da área de computação. Desenvolvimento de estratégias de leitura e de
análise linguística. Compreensão de textos técnicos em inglês.
INTRODUÇÃO A LÓGICA
Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas. Apresentação de dados em gráficos. Medidas de
tendência central para uma amostra. Medidas de dispersão para uma amostra: média, moda, mediana, desviopadrão, variância e coeficiente de variação.
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidades oral e escrita. Variação linguística.
Leitura, texto e textualidade. Características macro e micro estruturas do texto. Mecanismos de construção
textual. Correção gramatical. Leitura, interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.
ALGORITMOS
Conceitos de Lógica e Algoritmos. Algoritmos Estruturados. Programas e Linguagens de Programação.
Diagrama de Bloco. Linguagem Algorítmica. Gramática Portugol. Variáveis. Comandos de atribuição.
Estruturas Condicionais. Estruturas de Repetição. Vetores e Matrizes.
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2° Semestre
INTRODUÇÃO A REDES I
Introdução às redes de computadores. Componentes de redes de computadores. Topologias. Transmissão
de dados. Arquitetura de redes de computadores. Protocolos. Padrões e modelos de referência. Estudo do
RM-OSI.
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I
Introdução à linguagem de programação C, Estrutura básica de um programa em C, Comandos padrões
de leitura e escrita, Tipos de dados, Ponteiros, Operadores aritméticos, Operador de atribuição, Variáveis,
Constantes, Expressões, Operadores relacionais e lógicos, Estruturas de controle de fluxo de programa
(sequencial, condicional, repetitivas), Estruturas compostas homogêneas de dados (vetores, matrizes, strings),
Estruturas compostas heterogêneas de dados (struct), Funções, procedimentos e passagem de parâmetros.
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO
Conceitos: Princípios da Orientação a Objeto, Classes, Objetos, Atributos, Métodos, Métodos,
Construtores e Destrutores, Modificadores de Acesso, Herança, Polimorfismo, Templates.
BANCO DE DADOS I
Conceitos básicos. Objetos do Banco de Dados. Modelagem de dados. Projeto de Banco de Dados.
Cardinalidade. Normalização. Formas Normais. Linguagens de consulta.
ANÁLISE DE SISTEMAS II
Introdução de Orientação a Objetos. Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Técnicas de
modelagem de sistemas. Estudo da UML. Frameworks e Design Patterns.
3° Semestre
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II
Passagem de parâmetros por valor e por referência, Manipulação de Arquivos, Alocação dinâmica de
memória, Listas encadeadas, Inserção e Busca, Listas encadeadas, Remoção, Pilhas e Filas, Algoritmos de
ordenação, Algoritmos de busca (Busca Sequencial e Busca Binária).
ENGENHARIA DE SOFTWARE I
Conceitos de Engenharia de Software. Evolução do Software. Definição de Processos de Software.
Análise de Requisitos. Qualidade de Software. Medidas e Métricas. Normas ISO. Implementação. Técnicas
de teste de software. Conceito de Gestão de Projetos. Gerenciamento de configuração de Software.
BANCO DE DADOS II
Domínios. Índices. Operador de concatenação. Álgebra relacional. Cálculo relacional. Generator. Stored
Procedure. Segurança de Banco de Dados. Transação e Recuperação.
DESENVOLVIMENTO VOLTADO À WEB I
Conceitos básicos dos termos comumente utilizados na Internet. Cliente/Servidor. Fundamentos em
HTML. Tabelas e Formulários. Fundamentos em CSS. Fundamentos em JavaScript. Diretrizes básicas da
linguagem PHP. Acesso a Banco de Dados com PHP.
INTRODUÇÃO A REDES II
Ethernet. Arquitetura TCP/IP. Cabeamento Estruturado. Redes Sem Fio.
4° Semestre
SISTEMAS OPERACIONAIS I
Conceitos básicos de sistemas operacionais: processos, organizações de sistemas operacionais, chamadas
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de sistema, threads e gerência de processos.
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA WEB I
Design. Usabilidade. Acessibilidade. Navegação. Cores. Web 2.0 e novas tecnologias.
ENGENHARIA DE SOFTWARE II
Conceitos de Interface Homem X Máquina. Ética profissional e legislação de software. Engenharia de
software baseada em componentes. Engenharia de software voltada para aplicações Web. Especificação e
desenvolvimento de sistemas críticos. Engenharia de proteção de sistemas. Tolerância a falhas e os mecanismos
disponíveis. Evolução do software.
DESENVOLVIMENTO VOLTADO A WEB II
Como criar um formulário de inserção de dados, Listando os dados de um banco de dados com PHP,
Excluir dados de um banco de dados com PHP, Como criar um formulário de alteração, Como utilizar a
superglobal $_SERVER, Manipulação de arquivos com PHP, Principais conceitos de Sessões em PHP, e
como montar uma classe em PHP.
EMPREENDEDORISMO
Origem. Conceitos. Processo empreendedor. Perfil empreendedor e Intraempreendedor. Assessorias de
apoio. Formulação de estratégias. Plano de Negócios.
5° Semestre
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas. Apresentação de dados em gráficos. Medidas de
tendência central para uma amostra. Medidas de dispersão para uma amostra: média, moda, mediana, desviopadrão, variância e coeficiente de variação. Separatrizes (quartis). Probabilidade.
DESENVOLVIMENTO VOLTADO A WEB III
Manipulação de cookies. Envio de e-mails. Uploads de arquivos. Técnica de programaçao Ajax. Linguagem
Java, applets, servles e javaserver pages (JSP).
SISTEMAS OPERACIONAIS II
Conceitos básicos de sistemas operacionais: processos, organizações de sistemas operacionais, chamadas
de sistema. Gerência de processos, noções sobre impasses de processos dos sistemas operacionais.
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA WEB II
Briefing. Público-alvo. Planejamento Estratégico. Projeto. SEO. Conteúdo. Gestão de Conteúdo e
Arquitetura da Informação.
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
O que é informação. O que é segurança da informação. Gestão de riscos. Vulnerabilidades, ameaças
e ataques. Criptografia de chave assimétrica. Criptografia de chave simétrica. Gerenciamento de chaves
simétricas. Certificação digital. Redes privadas virtuais. Tipos de Ataques. Políticas de Segurança. Firewalls.
Sistemas de detecção e prevenção de intrusos. Segurança física e lógica. Norma ISO 17799.
TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
1° Semestre
ADMINISTRAÇÃO GERAL I
As escolas de administração, teorias administrativas e suas abordagens. As funções do tecnólogo na visão
clássica, neoclássica. As relações Étnicas Raciais nesse novo contexto organizacional. Áreas Funcionais das
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Organizações.
LEGISLAÇÃO IMOBILIÁRIA I
Lei de Introdução ao Código Civil (pessoas - bens e os fatos jurídicos). Dos Atos Ilícitos e a Responsabilidade
Civil. Teoria Geral das Obrigações.
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
O processo de comunicação e leitura. Textos, textualidade e outros fatores. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. A coerência e a coesão textual.
PSICOLOGIA
Introdução à psicologia, principais teorias e escolas. Relações humanas e suas práticas.
ROTINAS IMOBILIÁRIAS I
Histórico da categoria profissional até a legislação pertinente à regulamentação da profissão do Corretor
de Imóveis. As resoluções do COFECI - quanto ao Exercício Legal da profissão. Procedimentos na
Intermediação Imobiliária.
2° Semestre
ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO MERCADO IMOBILIÁRIO
A importância do meio ambiente e as organizações imobiliárias. Os papeis e desafios do tecnólogo
em gestão imobiliária frente à motivação. Administração de recursos humanos. Cultura organizacional.
Comportamento do gestor imobiliário.
ESTATÍSTICA APLICADA
Noções básicas de estatística aplicada a Gestão empresarial, variáveis, amostras, tabelas e gráficos.
Distribuição e frequência, Medidas de posição, de dispersão e Noções de probabilidade.
LEGISLAÇÃO IMOBILIÁRIA II
O Direito de Família Aplicado às Relações Imobiliárias. O Direito Sucessório Aplicado às Relações
Imobiliárias.
MATEMÁTICA FINANCEIRA
Porcentagens e as operações sobre mercadorias. Juros simples e compostos. Descontos simples e rendas
certas.
ROTINAS IMOBILIÁRIAS II
Direito Registral Brasileiro (Do Imóvel - Da perda do imóvel). Sinal de Negócio e princípio de pagamento.
Formas, procedimentos e a remuneração do corretor de imóveis na Administração Imobiliária.
3° Semestre
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
Histórico, conceitos e definições de termos usados nas avaliações imobiliárias. Finalidades, metodologia,
níveis de rigor nas avaliações e os fatores que influenciam na composição do preço. Classificação, vistoria,
características e peculiaridades na avaliação de imóveis urbanos, rurais. Avaliação dos alugueis, métodos de
avaliação. Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM).
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS I
Contratos em geral. Conceito e requisitos de validade do contrato. Formação do contrato. Interpretação
do contrato. Classificação dos contratos. Efeitos do contrato. Extinção dos contratos. Contratos no Código
de Defesa do Consumidor.
ESTÁGIO PROFISSIONAL I
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Orientações Gerais sobre metodologia, relatórios e cronograma. Escolha da área temática. Inscrição no
CRECI como estagiário para a execução e acompanhamento do estágio.
LOTEAMENTO E INCORPORAÇÕES
Conceitos e estudo da viabilidade de implantação de projetos de loteamento e incorporações. Locação do
empreendimento no âmbito do perímetro urbano e rural. Aspectos legais junto aos órgãos públicos.
MARKETING IMOBILIÁRIO I
Importância do Marketing nos resultados da empresa. Conhecendo os diferentes tipos de consumidor e
as estratégias de ataque ao mercado.
PLANEJAMENTO URBANO E DESENHO ARQUITETÔNICO
Convenções. Evolução e tipologia urbana através dos tempos e no Brasil. Etapas e fases do processo de
planejamento urbano. Estatuto das Cidades e o estudo do Plano Diretor.
4° Semestre
CONTRATOS IMOBILIÁRIOS II
Contratos em geral Mandatos. Mediação ou corretagem.
ECONOMIA
Introdução a Economia como ciência social. Microeconomia e as teorias. Introdução à Macroeconomia
e os principais agregados. Noções de economia monetária, inflação, políticas de combate a inflação. Relações
econômicas internacionais.
ESTÁGIO PROFESSIONAL II E TCC
Desenvolvimento da vivência e considerações finais sobre o estágio. Normas metodológicas e Diretrizes
em geral. Orientações Gerais sobre metodologia de confecção do TCC.
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS
Custos para tomada de decisão e de Produção. Margem de contribuição, Pontos de equilíbrio. Custo,
volume e lucro. Margem de segurança, alavancagem operacional e as utilidades da margem de contribuição.
Decisões de vendas e custeios.
MARKETING IMOBILIÁRIO II
Importância da pesquisa de mercado na relação com as Linhas, características e modificação dos produtos.
O Endo e o Marketing social. As rede sociais relacionadas ao Web marketing.
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Da Locação em geral e suas rotinas. Dos deveres do Locador e do Locatário. Locação Residencial e Não
residencial. Benfeitorias na locação e os procedimentos na retomada do imóvel.
TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA
1° Semestre
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING E PUBLICIDADE
Administração: gestão, habilidades, níveis, escolas. Marketing e Publicidade: definições, análise do
consumidor e a importância do meio ambiente, segmentação e nomenclaturas mais usadas.
DESIGN GRÁFICO E LINGUAGEM VISUAL
A história do design no mundo. Principais características e aspectos dos movimentos. Introdução ao Estudo
das cores. Apuração da criatividade e senso crítico através dos conceitos de Linguagem Visual e Tipologia.
LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
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Linguagem e Comunicação. Modalidades linguísticas e o estudo da língua escrita e falada. Funções da
Linguagem e normas linguísticas e argumentação. Texto, contexto e situação. Gêneros discursivos e tipologia
textual. Leitura, análise, interpretação e produção de textos. Técnicas de redação. Resumo, resenha. Análise
linguística.
REDAÇÃO PUBLICITÁRIA
A comunicação e a linguagem publicitária. Criação: a origem da ideia. Criatividade na criação publicitária.
Técnicas de criação. Tipos de campanhas publicitárias. Slogan e Título. Redação de campanhas publicitárias.
Texto impresso. Texto radiofônico. Texto televisivo.
DIREITO CIVIL, COMERCIAL E DO CONSUMIDOR
Noções Gerais do Direito. Das Pessoas. A conscientização e relações Étnico Raciais. Das Obrigações
e da Responsabilidade Civil. Direitos do Consumidor. Saúde e Segurança do Consumidor. Publicidade e
Consumo. CONAR - Conselho Nacional de Autorregulamentação publicitária da publicidade Enganosa e
suas Consequências. Da Publicidade Abusiva e sua consequências.
2° Semestre
MARKETING DE EVENTOS
Conhecimento teórico e prático da produção de eventos e sua aplicabilidade. Histórico, conceitos e
definições de eventos. Efeito multiplicador, fases e classificação dos eventos. Cerimonial e protocolo e suas
particularidades. O marketing e sua interface com o mercado de eventos.
MÍDIA
Conceitos de Mídia. O Departamento de Mídia e sua função dentro de uma agência de publicidade. O
papel do Mídia na cadeia produtiva. Veículos e canais de Mídia. Pesquisa de mídia, métodos de mensuração
de resultados e formulas de medição. Planejamento de Mídia.
VÍDEO DIGITAL
Introdução teórica: tecnologia digital vs tecnologia analógica. Principais características e aspectos da
imagem em movimento. Sinais de vídeo; suportes de áudio e vídeo; ilhas de edição lineares e não lineares;
utilização dos recursos de estúdio; técnicas básicas de câmera;
CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
Auxiliar a formação de uma base sobre Criação Publicitária. O processo de criação, suas técnicas. Técnicas
de criatividade. A ideia criativa. A materialização da ideia. Criação de mídias cinéticas, estáticas e sonoras. A
criação da campanha publicitária. Tipos de campanhas e recursos criativos.
TEORIA DA COMUNICAÇÃO
Conceito de Comunicação. A Indústria Cultural e a Cultura de Massa. O papel da mídia na sociedade.
Comunicação e linguagem. As principais Teorias da Comunicação: escolas, autores, conceitos e tendências.
Pensamento Comunicacional latino-americano e o itinerário no Brasil. Estudos de aplicações teóricas.
ESTRUTURA DE AGÊNCIA
Agência de propaganda. Divisão de uma agência, através dos departamentos. Departamentos de
Atendimento, Planejamento, Criação, Mídia e Tráfego. Fluxograma. Perfil profissional. Classificação dos
meios. Cronograma.
3° Semestre
METODOLOGIA DA PESQUISA EM PUBLICIDADE
Processo de pesquisa: conceitos e procedimentos. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.
Desenvolvimento de pesquisa sob forma de artigo: estrutura, redação e apresentação gráfica. Normas técnicas
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para aplicação prática no semestre seguinte.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Conceituação do planejamento. Elementos essenciais do planejamento. Desafios para a estratégia.
Propósitos da organização. Análise ambiental. Gestão estratégica. Formulação, implementação da estratégia.
GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTO DE PRODUTO
O Produto e suas definições, Decisões Gerais sobre Linha de Produtos, Características do Produto e do
Design, Estratégias de Marketing para o ciclo de vida e do produto, Modificação do Produto, Lançando um
Produto Fictício.
FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA
A história da fotografia e sua contextualização na linguagem midiática, como instrumento de comunicação.
Processos técnicos para a produção de imagens fotográficas. Operação de câmeras analógicas, digitais e
acessórios. Fundamentos da fotografia (abertura, exposição, foco, profundidade de campo e obturador).
Noção de photoshop - tratamento de Imagem, o que é necessário para montar um estúdio, e como ingressar
no mercado publicitário.
PLANEJAMENTO DE CAMPANHA
O que é e técnicas de planejamento. A perspectiva do cliente, da agencia, do veículo e fornecedor. O
briefing e a determinação de objetivos e estratégias de criação e mídia para elaboração dos planos e execução
de campanhas de publicidade e propaganda. Posicionamento do produto em relação ao mercado.
4° Semestre
MARKETING DE SERVIÇOS
Descrição, características dos tipos de negócios classificados como serviços. A qualidade em serviços:
ferramentas, vantagens, momentos de verdade, Pesquisa, Marketing direto e de relacionamento.
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA EM RÁDIO E TV
Conceito, história, tipos de luz e estúdios, roteiro de comercial para rádio e TV e Código de ética para
Radiofusão Brasileira.
ESTATÍSTICA
Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas. Apresentação de dados em gráficos. Medidas de
tendência central para uma amostra. Medidas de dispersão para uma amostra - média, moda, mediana, desviopadrão, variância e coeficiente de variação.
MARKETING PESSOAL E POLÍTICO
Planejamento de marketing pessoal. Postura, imagem e apresentação pessoal. Comunicação escrita
e a aplicação das técnicas da Produção Publicitária à Política. Estudo dos meios de comunicação no
comportamento do eleitor. Administração da campanha eleitoral. Pesquisa de opinião: métodos e utilização.
A contrapropaganda.
PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Conceitos e definições de Planejamento. Plano, Projeto e Programa. O diagnóstico de problemas
de comunicação e definição de metas, objetivos e estratégias. Elaboração de propostas de comunicação.
Cronograma e orçamento. Propostas de apoio e patrocínio.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Processo de pesquisa: conceitos e procedimentos. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso.
Desenvolvimento de pesquisa sob forma de artigo: estrutura, redação e apresentação gráfica. Normas técnicas.
TEOLOGIA

73
1° Semestre
FILOSOFIA GERAL E DA RELIGIÃO [B]
Introdução à Filosofia. O período mítico. A Filosofia pré-socrática. Patronos da Filosofia Grega. Períodos
filosóficos. Temas da Filosofia Contemporânea. Filosofia da ciência. Dogmatismo e Tolerância. Filosofia da
religião.
INTRODUÇÃO HISTÓRICO-LITERÁRIA À BÍBLIA [A]
As diferentes aproximações dos textos bíblicos. Surgimento dos diversos aspectos formadores das
tradições bíblicas. Abordagem sobre a teologia da revelação, da inspiração, da canonização e das traduções
das Escrituras Sagradas.
INTRODUÇÃO À TEOLOGIA [HT]
Aspectos básicos da formação do conhecimento teológico a partir de análise interdisciplinar. Fontes da
teologia. Métodos usados pela teologia. Desenvolvimento histórico e estruturas do saber teológico. Dimensão
prática e ética do Discurso teológico. Importante da Fé e da Revelação. Caráter hermenêutico da teologia.
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA [A]
Importância da leitura e da pesquisa para a elaboração da pesquisa. Uso e emprego das normas da
ABNT. Pensamento científico. Método científico. Níveis de conhecimento. Perfil do pesquisador publicitário.
Princípios científicos e educativos da pesquisa publicitária. Linguagem científica. Prática de pesquisa científica
e Artigo Científico.
FUNDAMENTOS DA TEOLOGIA PRÁTICA [P]
Particularidades da vivência ministerial e comunitária como provedora de desafios e oportunidades para
uma reflexão teológica na perspectiva da fé cristã. Uso de práticas apropriadas para a comunidade de fé e
sua missão na Igreja e na sociedade. Dimensão ética da fé como realidade vivenciada, em suas dimensões
cognitiva, afetiva e comportamental. Diálogo entre saberes. Relação teológica entre sua dimensão pública e a
dimensão da fé.
2° Semestre
HISTÓRIA DO CRISTIANISMO [HT]
Panorama do desenvolvimento histórico do cristianismo. Reconhecimento dos principais eventos e
aspectos históricos. Movimentos e personagens religiosos na história do Cristianismo. Conflitos e decisões
doutrinárias.
HERMENÊUTICA [B]
As diferentes perspectivas de interpretação dos textos bíblicos. Aspectos históricos da Hermenêutica.
Diferentes expressões da hermenêutica na filosofia e na teologia. Conceitos e categorias constituintes da
Hermenêutica enquanto ciência. Os símbolos e a produção de sentido.
ESTUDOS NO NT: OS EVANGELHOS E ATOS [B]
Influências culturais, econômicas e religiosas dos povos egípcio, babilônico, medo-persa, grego e romano.
Palestina sob colonização. Gêneros literários dos evangelhos. Livro histórico-teológico de Atos dos Apóstolos.
LÍNGUA PORTUGUESA [A]
Linguagem e Comunicação. Modalidades linguísticas e o estudo da língua. Língua escrita e língua falada.
Funções da Linguagem. Norma linguística e argumentação. Texto, contexto e situação. Gêneros discursivos
e tipologia textual. Leitura, análise, interpretação e produção de textos. Coesão e coerência textuais. Técnicas
de redação. Resumo, resenha. Análise linguística.
ESTUDOS NO AT: HISTÓRIA DE ISRAEL E ESTUDO NAS LEIS [B]
Introdução à história de Israel. Métodos de Interpretação do Antigo Testamento. A Lei como Evangelho.
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Contexto sócio-político da Mesopotâmia. A Monarquia em Israel. O Exílio Babilônico. O Templo e os
Sacrifícios em Israel.
3° Semestre
HISTÓRIA DA TEOLOGIA [HT]
Principais períodos históricos da Teologia Cristã. Divisão da História para análise da teologia. Estudo das
características e recortes específicos de cada período histórico no tocante à teologia.
ESTUDOS NO AT: OS PROFETAS [B]
Biografia, contexto e mensagem dos profetas escritores. Profetas Posteriores. História de Israel e Povos
Vizinhos na Profecia. Contexto Sócio-Cultural, Político e Religioso. Relação entre os profetas, a monarquia,
o sacerdócio cúlticos e a justiça social.
ESTUDOS NO NT: AS CARTAS PAULINAS [B]
As Cartas Escritas do Apóstolo Paulo. Contribuições e influências principais para as comunidades
primitivas. Implicações teológicas e práticas dos escritos paulinos.
PRÁTICAS MINISTERIAIS [P]
Modelos e práticas ministeriais. Fundamentação bíblico-teológico para as práticas ministeriais. Influências
sobre a realidade eclesial, denominacional pelo contexto sociocultural.
TEOLOGIA ESPIRITUAL [P]
Espiritualidade: conceitos e formas. Estudo teórico e prático da espiritualidade segundo tradições cristãs.
Tradições de espiritualidade. Fundamentos bíblico-teológicos. Práticas de espiritualidade.
4° Semestre
TEOLOGIA E LIDERANÇA [P]
Aspectos introdutórios da Administração. Conceitos. Perfis de liderança. Empreendedorismo.
Planejamento de tarefas. Perspectivas Bíblico-Teológica sobre a liderança. Liderança na modernidade.
PSICOLOGIA GERAL E DA RELIGIÃO [A]
Origem da psicologia e de temas básicos da psicologia geral. Teóricos mais importantes. Conceituação
e abordagem histórico-evolutiva sobre as contribuições de estudiosos para o estudo psicológico da religião.
Tipos de orientação religiosa e reflexões sobre a espiritualidade a partir da teologia e da psicologia.
ESTUDOS NO NT: AS CARTAS GERAIS E A APOCALÍPTICA [B]
Conjunto de escritos do Novo Testamento do primeiro século. As Cartas Gerais. Cristianismo Primitivo.
Contexto político e religioso no século I. Mensagem das Cartas Gerais e da Apocalíptica.
TEOLOGIA SISTEMÁTICA I: TEOLOGIA DA REVELAÇÃO, ANTROPOLOGIA
TEOLÓGICA E CRISTOLOGIA [HT]
Investigação sistemática sobre as fontes textuais cristãs (Dois testamentos), dos conceitos e temas
fundamentais sobre a Revelação. Manifestação de Deus (o problema teológico e sua dimensão trinitária).
O Ser humano (antropologia teológica). O problema do Mal e do Pecado (ponerologia e harmatiologia).
Cristologia.
SOCIOLOGIA GERAL E DA RELIGIÃO [A]
Contribuições teóricas de autores clássicos e contemporâneos da sociologia para o estudo e a compreensão
do fenômeno religioso.
5° Semestre
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ÉTICA CRISTÃ [HT]
Ética: Aspectos Teóricos Introdutórios. Moral e História. Doutrinas Éticas Fundamentais. Ética
Individualista e Ética Social. Religião e Formação de Valores. Principais Temas Éticos da Atualidade. Bioética.
RELIGIÃO E CULTURA NO BRASIL [HT]
Estudo de temas básicos sobre as relações entre Religião e Cultura em diversos campos que compõem o
contexto brasileiro.
TEOLOGIA BÍBLICA [B]
Estudo de diferentes pontos de partida para a elaboração de uma teologia Bíblica. Visão panorâmica dos
temas e aprofundamento dos principais eixos e temas teológicos que perpassam os diferentes textos Bíblicos.
TEOLOGIA LATINO-AMERICANA [HT]
Análise das raízes, fontes e métodos da Teologia Latino-Americana. Aproximação crítica de outras
correntes teológicas. Principais autores. Documentos da Igreja latino-americana. Origens e processo histórico
da teologia na América Latina.
TEOLOGIA SISTEMÁTICA II: PNEUMATOLOGIA, ECLESIOLOGIA E ESCATOLOGIA
[HT]
Fontes textuais cristãs (principalmente os dois testamentos), dos conceitos e temas fundamentais
discutidos na história do Pensamento Cristão sobre Cristo e o Espírito Santo. Pneumatologia na Teologia
Clássica e Teologia Hermenêutica. Eclesiologia.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Estágio: conceitos, modelos e práticas. Importância do estágio para a formação acadêmica. Relação entre
academia e campo de atuação. Teoria e prática. Supervisão, planejamento dos ministérios de ensino, visitação,
aconselhamento e relatório de estágio.
6° Semestre
ACONSELHAMENTO CRISTÃO [P]
Aconselhamento pastoral: conceito, modelos e práticas. Diferenças entre atuação pastoral e atuação
de profissional da área de psicologia. Temas principais do aconselhamento cristão e pastoral. Limites do
aconselhamento cristão.
COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA [P]
Estudo dos vários aspectos da Comunicação. Relação entre Comunicação, oratória e Homilética. Tipo de
sermões. Estudo das divisões do discurso. Construção do discurso. Instrumentos para enriquecer o sermão.
A eloquência.
MISSÃO INTEGRAL [HT]
Modelos práticos e teológicos da missão da Igreja no mundo. Especificidade do conceito de Missão
Integral. Aspectos bíblicos, teológicos, históricos e eclesiológicos da missão da Igreja e do Evangelho.
Evangelização, humanização e Missão.
TEOLOGIA E DIREITOS HUMANOS [HT]
Direitos Humanos: aspectos gerais. A Conquista dos Direitos Humanos: Esboço Histórico. Fundamentos
Teológicos dos Direitos Humanos. Igreja e Missão. Salvação como Promoção do Humano. Dignidade
Humana e Necessidades Humanas Básicas. Dignidade Humana e Direitos Culturais, Sociais e Ambientais.
Enfoques da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Práticas Promotoras de Direitos Humanos.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Método e forma para elaboração de trabalho de conclusão de curso. Normas da ABNT para o artigo
científico. Pesquisa e elaboração de referencial teórico. Construção da metodologia, das referências, da

Catálogo EAD

76

estrutura final do artigo. A carta ao orientador e o encaminhamento do artigo científico.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Continuidade da atuação acadêmica no campo prático. Conceitos, modelos e práticas. Importância do
estágio para a formação acadêmica. Relação entre academia e campo de atuação. Teoria e prática. Supervisão,
planejamento dos ministérios de ensino, visitação, aconselhamento e relatório de estágio.

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1° Semestre
GESTÃO DE PESSOAS
Desafios do líder e a sua Liderança na empresa. As estratégias para retenção de talentos nas organizações.
Importância da Gestão de Pessoas no desempenho dos colaboradores e a motivação organizacional.
PSICOLOGIA EMPRESARIAL
Introdução à psicologia, principais teorias e escolas. Relações humanas e suas práticas.
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
Comunicação e Linguagem. Língua: a língua falada e a língua escrita. Variações linguísticas. Leitura.
Texto e textualidade. Gêneros textuais.
GESTÃO E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
Processos e habilidades administrativas, responsabilidade social, processo de inovação e Importância do
comportamento organizacional no desempenho dos colaboradores e a motivação organizacional.
POLÍTICAS DE NEGOCIAÇÃO
Importância da negociação para o ambiente empresarial no aprimoramento dos resultados da empresa.
Conhecendo os diferentes tipos de consumidor e as estratégias de ataque ao mercado.
2° Semestre
EMPREENDEDORISMO
Abordar os termos relacionados ao Empreendedorismo tais como: sua origem; conceitos, como se dá
o processo empreendedor; perfil; intraempreendedor; assessorias de apoio; formulação de estratégias. E por
fim, o Plano de Negócios.
PLANEJAMENTO DE CARGOS E SALÁRIOS
O planejamento e os desafios estratégicos para as organizações. Conhecendo o ambiente interno e
externo das organizações e a formulação e características do Plano de Cargos e salários.
SOCIOLOGIA, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Conduta humana e as relações étnicas raciais, processo de aculturação, responsabilidade socioambiental e
revolução industrial. Poder e cultura organizacional, teoria do capital humano e globalização.
POLÍTICAS DE REMUNERAÇÃO
Direito e garantias trabalhistas. Definição do vínculo empregatício. Duração e vigência dos contratos de
trabalho.
ENDOMARKETING E GESTÃO DE EQUIPES
Importância da Gestão de Equipes, características e modificação de pessoas. O Endo e o Marketing
social. As rede sociais relacionadas ao Web marketing.
3° Semestre
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SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Analogia entre “dados”, “informações” e “conhecimento”. Conceitos genéricos de sistemas. Sistemas de
informação. Nível da informação e classificação dos sistemas. Gestão da informação e gestão do conhecimento.
Inteligência competitiva.
CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL
Cultura, cultura organizacional, cultura brasileira, cultura popular; reflexões sobre cultura nacional e
cultura organizacional nas empresas nacionais. Cultura e as relações de poder no trabalho; cultura e clima
organizacional; diagnóstico de clima organizacional; clima organizações e suas relações com liderança e
motivação.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Aperfeiçoamento da equipe: a importância e os tipos de treinamento. Por que as empresas treinam(?).
Tipos de treinamento quanto à forma de execução. Tipos de treinamento quanto ao público alvo. Riscos do
investimento em treinamento. Saída das pessoas treinadas. Dificuldades de calcular o retorno. Medidas para
minimizar riscos. Responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas. A quem cabe o desenvolvimento das
pessoas. O mercado de trabalho atual. A importância da formação básica e da experiência. Como se colocar
diante do mercado. Desenvolvimento organizacional.
ROTINAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL
Capacidade para compreensão e tratamento dos processos de departamento de pessoal das empresas,
apoio à gestão na área. Conhecer e praticar as atividades deste departamento.
SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
Preparação do profissional de recursos humanos para compreensão dos riscos, consequências, ações e
medidas de prevenção de acidentes de trabalho. Promover olhar crítico em relação à adequação do ambiente
de trabalhos dos empregados da empresa.
4° Semestre
POLÍTICA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
A importância do suprimento de pessoal para os resultados organizacionais. Avaliação e aplicação crítica
dos métodos e técnicas para captação de recursos humanos.
POLÍTICA DE BENEFÍCIOS
Conceito de benefícios; tipos de benefícios; objetivos de benefícios; desenho do plano de benefícios;
administração de planos de benefícios; previdência privada e social.
POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Avaliação de desempenho humano como um projeto integrado às práticas de administração de recursos
humanos; políticas e procedimentos para gestão de desempenho eficaz; fatores que afetam o desempenho
no cargo; análise de ambientes empresariais maduros ou imaturos para a avaliação de desempenho 360 graus;
modelos de avaliação de desempenho informatizado, interpessoal e autoavaliativo, integradas no modelo
360 graus; prioridades para a implantação da avaliação de desempenho, bem como associá-la ao processo
contínuo de desenvolvimento empresarial. Desenhar os principais fatores que afetam o desempenho no
cargo.
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Contrato de trabalho dos empregados; admissão e demissão de empregados; jornadas de trabalho; folha
de pagamento, impostos e contribuições; homologações contratuais; guias de recolhimento; segurança do
trabalho; controle de benefícios. Compreensão das bases conceituais dos Direitos Humanos, da reconstrução
histórica no processo de afirmação dos Direitos Humanos na sociedade brasileira, despertando nos alunos
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o interesse no debate e na participação em questões afetas à cidadania e à vivência plena dos direitos e
contribuindo para o desenvolvimento de responsabilização.
TÓPICOS ESPECIAIS
Conceito de downsizing; extinção de postos de trabalho; definição de resizing; conceito de terceirização;
objetivos e funções da terceirização; desafios da terceirização para a gestão de pessoas; conceito de empowerment;
objetivos da implantação do empowerment pelas empresas; conceito de mentoring; objetivos do mentoring
nas organizações; conceito de benchmarking; objetivos do benchmarking nas empresas. Compreensão das
bases conceituais dos Direitos Humanos, da reconstrução histórica no processo de afirmação dos Direitos
Humanos na sociedade brasileira, despertando nos alunos o interesse no debate e na participação em questões
afetas à cidadania e à vivência plena dos direitos e contribuindo para o desenvolvimento de responsabilização.
Conduta humana e as relações Étnicas Raciais, processo de aculturação, responsabilidade socioambiental e
revolução industrial. Poder e cultura organizacional, teoria do capital humano e globalização.
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
1º semestre
LOGÍSTICA E CONTEXTO ECONÔMICO
Logística e seus princípios. Antecedentes históricos da logística no Brasil e no mundo. O campo profissional
da logística. Logística e contexto econômico. Componentes do sistema logístico. Fundamentos da cadeia
de suprimentos. A logística na gestão organizacional. Fundamentos dos recursos logísticos. Formulação da
estratégia em logística. Tendências no setor logístico.
CUSTOS LOGÍSTICOS
Objetivos dos sistemas logísticos. Nomenclaturas e objetivos de custos em logística. Sistema de custeio
baseado na atividade (indústria, comércio e serviços) inerentes à logística (Estoque, movimentação e
distribuição). Sistema de custeio baseado na atividade (indústria, transporte e movimentação). Alocação de
custos. Sistema de custo por processo.
FUNDAMENTOS DA GESTÃO
O trabalho do administrador e o processo de administração - As cinco habilidades administrativas e os
pensamentos administrativos - A vida e os conceitos de Peter Drucker - O que é responsabilidade social?
- Conceitos e nomenclaturas na prática do marketing - Segmentação de mercado - Comportamento do
consumidor - Publicidade e outros conceitos do marketing - Introdução à ecologia.
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIAIS I
Administração de recursos patrimoniais; compras; previsão de demanda; dimensionamento e controle de
estoque; curva ABC; custos de estoques.
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Linguagem verbal e não verbal como representação da realidade. O processo de comunicação. Leitura,
interpretação e produção de textos orais e escritos, com ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos,
sintáticos, pragmáticos e discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos.
2º semestre
MARKETING APLICADO À LOGÍSTICA
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Importância do Marketing nos resultados da empresa. Conhecendo os diferentes tipos de consumidor e
as estratégias de ataque ao mercado.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Analogia entre “dados”, “informações” e “conhecimento”. Conceitos genéricos de sistemas. Sistemas de
informação. Nível da informação e de decisão empresarial. Classificação dos sistemas. Modelo convencional
dos sistemas de informações empresariais. Gestão da informação e gestão do conhecimento. Inteligência
competitiva.
GESTÃO DE PESSOAS
Desafios do líder e a sua Liderança na empresa. As estratégias para retenção de talentos nas organizações.
Importância da Gestão de Pessoas no desempenho dos colaboradores e a motivação organizacional.
ESTATÍSTICA APLICADA À LOGÍSTICA
Noções básicas de estatística aplicada a gestão empresarial. Variáveis e amostras. Tabelas e gráficos.
Distribuição de frequência. Medidas de posição ou de tendência central. Medidas de dispersão ou de
variabilidade. Noções de probabilidade.
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMONIAIS II
Just in time; Logística; Gestão da cadeia de suprimentos; Transporte; Armazenamento; Custo de
armazenagem; Gestão patrimonial; Codificação de materiais.
3º semestre
LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES
Importância da Gestão de Equipes, características e modificação de pessoas. O Endo e o Marketing
social. As rede sociais relacionadas ao Web marketing.
PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE PRODUÇÃO
Sistemas de administração da produção; MRP - Planejamento de Necessidades Materiais; Sistema
MRP II; Classificação ABC. Planejamento agregado da produção; Princípios da programação da produção;
Sequenciamento da produção. S&OP - Planejamento de vendas e operações; MPS – planejamento mestre
da produção; Gestão da demanda; Planejamento da capacidade; Sistema de programação da produção com
capacidade finita; Implantação do sistema MRP II.
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
Processos e habilidades administrativas, Responsabilidade social, processo de inovação e Importância do
comportamento organizacional no desempenho dos colaboradores e a motivação organizacional.
LOGÍSTICA APLICADA AO COMÉRICO EXTERIOR
Conceitos históricos e precursores do comércio exterior (COMEX) aos Blocos econômicos. Protecionismo
legal vs entraves ao COMEX. Termos e organismos nacionais e internacionais, relacionados ao comércio
internacional no Brasil.
LEGISLAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA
Direito e garantias trabalhistas. Definição do vínculo empregatício. Duração e vigência dos contratos de
trabalho.
4º semestre
ATRIBUIÇÕES DO ALMOXARIFADO E LOGÍSTICA REVERSA
Exige o controle do estoque (quantidade, reposição, armazenagem, validade, controle do uso, etc.),
mercadorias e produtos (de limpeza, de escritório, serviços, etc.), aquisição (levantamento de preços, pesquisa
de fornecedores, registro das compras feitas e a fazer, arquivamento de notas) e outras tarefas afeitas ao

Catálogo EAD

80

almoxarife ou estoquista. Uma nova área da logística empresarial que trata do planejamento, operação e
controle dos fluxos logísticos de retorno de produtos ainda não consumidos e produtos consumidos, bem
como das informações correspondentes, com objetivo de recapturar valor de alguma natureza.
CONTROLE DA QUALIDADE
Histórico da qualidade total na solução de problemas, fundamentos da qualidade, qualidade em
serviços, ferramentas da qualidade, programas relacionados à qualidade; qualidade e as principais funções da
organização, integração de sistemas certificáveis de gestão e a logística e a qualidade.
TRANSPORTE LOGÍSTICO E INTERMODAIS
Histórico e importância do transporte. Transporte de cargas e de passageiros. Sistemas e modais de
transporte: características, vantagens e desvantagens. Transporte Multimodal e Intermodal. Panorama do
transporte de cargas no Brasil. Administração de tráfego e produtividade do transporte. Tecnologias e
métodos para dimensionamento da frota e roteirização. Sustentabilidade e inovações em transporte.
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Contrato de trabalho dos empregados; admissão e demissão de empregados; jornadas de trabalho; folha
de pagamento, impostos e contribuições; homologações contratuais; guias de recolhimento; segurança do
trabalho; controle de benefícios.
PLANEJAMENTO DE ESTOQUE
Gestão do planejamento e controle de estoques; Gestão de projetos; Gestão do MRP; Gestão de melhorias
de produção e prevenção de falhas; Cadeias produtivas e de suprimentos; Gestão do planejamento e controle
do sistema Just in Time (JIT); A gestão da qualidade na Administração da Produção; os desafios da produção
criando estratégias para obter vantagens competitivas.
TÓPICOS ESPECIAIS
Conceito de downsizing; extinção de postos de trabalho; definição de resizing; conceito de terceirização;
objetivos e funções da terceirização; desafios da terceirização para a gestão de pessoas; conceito de
empowerment; objetivos da implantação do empowerment pelas empresas; conceito de mentoring; objetivos
do mentoring nas organizações; conceito de benchmarking; objetivos do benchmarking nas empresas.
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Corpo docente
O corpo docente dos cursos presenciais UNIGRAN é formado por 340 profissionais, 22% de doutores,
52% de mestres e 26% de especialistas.
O corpo docente dos cursos em EAD é formado por 134 docentes, sendo: 28% doutores, 48% mestres
e 24% especialistas. Totalizando, portanto, 76% com titulados stricto sensu.
Atuam em regime de tempo integral de trabalho 57% e em tempo parcial 27% Os demais 16% são
horista. Todos os docentes da EAD têm mais de três anos de experiência de magistério no ensino superior
presencial e a distância e, 100%, ministram disciplina de suas áreas de formação:
CORPO DOCENTE EAD

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

1. ADEMOS ALVES DA SILVA JUNIOR

MESTRE

PARCIAL

2. ADRIANA MESTRINER

DOUTORA

INTEGRAL

3. ADRIANA SORDI

MESTRE

PARCIAL

4. ADRIANA VIANA SCWAN STOFFEL

DOUTORA

INTEGRAL

5. ADRIANA ZEPONI PERUZZI

MESTRE

INTEGRAL

6. ADRIANO CÂMARA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

7. ALCEU RICHETTI

MESTRE

PARCIAL

8. ALCIDES MOREIRA

DOUTOR

INTEGRAL

9. ALESSANDRO VINICIOS SCHNEIDER

DOUTOR

HORISTA

10. ALEXSANDER FUZA ROZENO

ESPECIALISTA

11. ALICE SARMENTO SILVA

MESTRE

HORISTA

12. AMELIA LEITE

DOUTORA

HORISTA

13. ANALICE KSIASZKIEWICZ

ESPECIALISTA

INTEGRAL

14. ANDRE AFFIF

DOUTOR

INTEGRAL

15. ANDRE GIULIANO MAZZINI

DOUTOR

PARCIAL

16. ANDRE VIEIRA AZAMBUJA

MESTRE

INTEGRAL

17. ANDREIA ALVES SOARES

DOUTOR

INTEGRAL

18. ANDREIA OLIVEIRA IGUMA

MESTRE

INTEGRAL

19. ANTONIO HENRIQUE BARBOSA REAL

MESTRE

PARCIAL

20. ANTONIO PIRES ALMEIDA JUNIOR

MESTRE

INTEGRAL

21. AYD MARY OSHIRO

DOUTORA

INTEGRAL

22. AYRTON JOSE MOTTA NUNES

MESTRE

INTEGRAL

23. BRUNA PAES

DOUTORA

INTEGRAL

24. CARLOS YAMAKAWA

MESTRE

INTEGRAL

25. CHAHINE ABDO SATER

MESTRE

INTEGRAL

26. CIBELI GONÇALVES CARDOZO

ESPECIALISTA

INTEGRAL

27. CLAUDIA SOUZA ZANELLA

DOUTORA

PARCIAL

28. CLAUDIO LAZZAROTTO

MESTRE

PARCIAL

29. CLAUNICE MARIA DORNELES

DOUTORA

PARCIAL
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30. CRISTIANE YURIKO KAWASOKO

DOUTORA

INTEGRAL

31. DAIANA SCHIO

ESPECIALISTA

INTEGRAL

32. DELAINE MARTINELLI

MESTRE

PARCIAL

33. DILCE BORTOLONZA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

34. DJANIRES LAGEANO

DOUTOR

HORISTA

35. EDIVANIA PEREIRA DA SILVA MARQUES

ESPECIALISTA

INTEGRAL

36. EDNA MITSUE INAGAKI

MESTRE

INTEGRAL

37. ELIZABETE VELTER BORGES

ESPECIALISTA

INTEGRAL

38. ÉRIKA PATRÍCIA BATISTA

MESTRE

PARCIAL

39. ERIKA ROSENDO DE SENA GANDRA

DOUTORA

PARCIAL

40. EUCLIDES MARANHO

ESPECIALISTA

PARCIAL

41. EUÉLICA RAMOS

ESPECIALISTA

PARCIAL

42. EUGENIO LUQUE QUISPE

MESTRE

HORISTA

43. EVELINE THEOTONIO CAMILLO

ESPECIALISTA

INTEGRAL

44. EWERTON BRITO

ESPECIALISTA

PARCIAL

45. FABIO ANTONIO SILVA

MESTRE

INTEGRAL

46. FABIO HENRIQUE CARDOSO LEITE

MESTRE

INTEGRAL

47. FELIPE PEREIRA PERES

ESPECIALISTA

HORISTA

48. FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

MESTRE

PARCIAL

49. FERNANDO PAIVA

DOUTOR

HORISTA

50. FLAVIO BRESSAN

DOUTOR

HORISTA

51. FRANCE R MARQUES GONZAGA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

52. GABRIELA MANGELARDO

MESTRE

INTEGRAL

53. GABRIELLE PAGLIUSI

DOUTORA

INTEGRAL

54. GEORGIA BORGES

MESTRE

HORISTA

55. GEYSA JUCE DA SILVA

MESTRE

INTEGRAL

56. GIANI LOPES BERGAMO MISSIARAN

MESTRE

INTEGRAL

57. GILMAR LIMA CAETANO

DOUTOR

PARCIAL

58. GIOVANE SOUZA ROSA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

59. GIVALDO MAURO DE MATOS

MESTRE

INTEGRAL

60. GLAUCO AURÉLIO SILVA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

61. GUILHERME P VIANA

ESPECIALISTA

HORISTA

62. GUSTAVO ANDERSON GIMENES DEBOLETO

MESTRE

PARCIAL

63. INES VELTER MARQUES

ESPECIALISTA

HORISTA

64. JAIR VANDERLEI KREWER

ESPECIALISTA

HORISTA

65. JEFERSON ANTÔNIO BAQUETI

MESTRE

INTEGRAL

66. JEFFERSON RODRIGUES GANDRA

DOUTOR

PARCIAL

67. JOANA PRADO MEDEIROS

MESTRE

INTEGRAL

68. JOÃO AMÂNCIO GONÇALVES

MESTRE

PARCIAL

69. JOE GRAEFF

MESTRE

INTEGRAL

70. JOSE GOMES

DOUTOR

PARCIAL

71. JOSE MIGUEL AGUILERA

MESTRE

HORISTA

72. JOSIMAR CRESPAN

MESTRE

PARCIAL

73. JULIANA LOPRETE CURY

DOUTORA

PARCIAL

74. JULIO CESAR SALTON

DOUTOR

PARCIAL

75. LILIA ODETE NANTES OLIVEIRA

MESTRE

INTEGRAL

76. LILIAN SARAT DE OLIVEIRA

MESTRE

HORISTA

77. LILIANE CARVALHO ROSA

ESPECIALISTA

HORISTA
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78. LOVAINE FIEL DE QUEVEDO

MESTRE

INTEGRAL

79. LUCIA EUGENIA PITTAS MARTINI

MESTRE

INTEGRAL

80. LUCIANA HENRICHSEN SCHMITT

ESPECIALISTA

PARCIAL

81. LUCIENE MOESH KOCHE

ESPECIALISTA

PARCIAL

82. LUCINETE COLOMBRO

DOUTORA

INTEGRAL

83. LUIS ÂNGELO LIMA BENEDETTI

MESTRE

INTEGRAL

84. LUIZ FERNANDES BOGAZ

MESTRE

PARCIAL

85. LUIZ RIBEIRO ROSA

MESTRE

INTEGRAL

86. MAGDA CARVALHO FERNANDES

DOUTORA

PARCIAL

87. MAGDA MACIEL

MESTRE

PARCIAL

88. MARA LUCINEIA MARQUES CORREIA BUENO

MESTRE

HORISTA

89. MARCELO IORIS KOCHE

MESTRE

INTEGRAL

90. MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ROCHA

MESTRE

HORISTA

91. MARCOS MARIANO

MESTRE

INTEGRAL

92. MARIA ALICE MELO FERNANDES

DOUTORA

INTEGRAL

93. MARIA CLAUDIA T DA LUZ OLLE

MESTRE

INTEGRAL

94. MARIA DOLORES BORTOLANÇA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

95. MARIA MADALENA SILVA MARQUES GEHM

MESTRE

INTEGRAL

96. MARIANA ZAMPAR TOLEDO

DOUTORA

INTEGRAL

97. MARLENE PAULA PIOVEZANI

ESPECIALISTA

PARCIAL

98. MATHEUS SECRETI

DOUTOR

INTEGRAL

99. MAYSA DE OLIVEIRA BRUM BUENO

DOUTORA

PARCIAL

100. MIRIAN BRUM ARGUELHO AGUIAR

MESTRE

PARCIAL

101. NARA MARIA F QUEVEDO SGARBI

DOUTORA

INTEGRAL

102. NOEMI MENDES SIQUEIRA FERRIGOLO

MESTRE

INTEGRAL

103. NOHAD MOUHANNA FERNANDES

MESTRE

INTEGRAL

104. PEDRO PAULO

MESTRE

INTEGRAL

105. PEDRO RAUBER

DOUTOR

PARCIAL

106. PERLA LOUREIRO

MESTRE

INTEGRAL

107. RAQUEL BONACINA

MESTRE

INTEGRAL

108. REGIANE MARCON FAVA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

109. REGINALDO JOSÉ SANTOS JR

MESTRE

INTEGRAL

110. RENATA BARBIERI

ESPECIALISTA

HORISTA

111. RENATO PEREIRA

MESTRE

INTEGRAL

112. RICARDO ALMEIDA FAVA

ESPECIALISTA

INTEGRAL

113. ROBSOM MARQUES DE AMORIM

MESTRE

PARCIAL

114. ROSEMEIRE PEREIRA SOUZA MARTINS

MESTRE

INTEGRAL

115. ROSILENE

MESTRE

INTEGRAL

116. RUTE DE SOUZA

MESTRE

INTEGRAL

117. SAMUEL MOTA TORRES

ESPECIALISTA

PARCIAL

118. SANDRA LUZIA HAERTER ARMOA

DOUTORA

HORISTA

119. SAULO FRANÇA BRUM

MESTRE

INTEGRAL

120. SÉRGIO ALMIR WACHTER

MESTRE

INTEGRAL

121. SERGIO NOGUEIRA

MESTRE

INTEGRAL

122. SHIRLAYNE

DOUTORA

INTEGRAL

123. SILVIA MURAKI

MESTRE

PARCIAL

124. SOLANGE SAKAGUTI

MESTRE

INTEGRAL

125. SONIA BORGES

DOUTORA

PARCIAL

126. TANIA REJANE DE SOUZA

MESTRE

INTEGRAL
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127. TEREZINHA BAZE DE LIMA

DOUTORA

INTEGRAL

128. TEREZINHA BRAZ

DOUTORA

HORISTA

129. THIAGO FRAGA

DOUTOR

INTEGRAL

130. TICIANA MARA CORREIA MAIA

DOUTORA

INTEGRAL

131. VALDIR DA COSTA PEREIRA

MESTRE

INTEGRAL

132. VERA F CORSINO DE ALMEIDA

MESTRE

INTEGRAL

133. WILSON CARDOSO DE SÁ

MESTRE

INTEGRAL

134. WILSON L. MIRANDA FINAMORI

MESTRE

INTEGRAL
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Biblioteca
A Biblioteca UNIGRAN é central, possui um acervo especializado destinado ao apoio de seus Acadêmicos
e Professores para o maior e melhor aproveitamento dos Cursos oferecidos pela Instituição, sendo atualizado
constantemente nas diversas áreas do conhecimento.
A Biblioteca está localizada entre o terceiro e quarto Blocos, um lugar tranquilo, atende às suas finalidades,
além de ser arejada e iluminada naturalmente durante o dia, possui também o sistema de ar condicionado
para garantir o conforto nos dias mais quentes e iluminação artificial no período noturno com lâmpadas frias.
Ao usuário é oferecido ambiente favorável ao estudo e à pesquisa. A Biblioteca, além dos espaços
coletivos e individuais amplos à disposição dos usuários, possui uma área reservada para cultura em geral
como exposições de artes, lançamentos de livros, entre outros eventos, e uma área para o descanso.
A Biblioteca possui 3.000 m2, contemplando todos os setores com layout apropriados às necessidades de
atendimento ao Acadêmico de forma ágil e segura, sendo 960 m2 para o acervo, 1.280 m2 para leitura, 200
m2 para a administração e 40 m2 para área técnica, divididos em dois pavimentos, onde um deles com 520
m2 atenderá o setor de periódicos.
As salas de leituras e estudos individuais têm área de 1.280 m2 subdivididos em ambientes, devidamente
mobiliados com sofás, guichês individuais, mesas com cadeiras. A Biblioteca é constituída ainda por seis salas
para estudos coletivos fechadas com área de 80 m2, contendo mesa e cadeiras para até oito Acadêmicos cada.
No hall de entrada está programada a sala destinada a exposições multiculturais com área de 200 m2.
Neste complexo encontra-se, também, a sala para bibliotecário, salas para cadastros e banheiros para
funcionários, em 92 m2. Faz parte da área do acervo a CDteca e os quiosques de acesso à internet com 12
terminais interligados à rede mundial de computadores. Possui, ainda, uma área de exposição multicultural.

11.1 - Instalações para estudos individuais
A Biblioteca oferece aos usuários 3 ambientes, arejados e com iluminação adequada, a saber:
• para leitura: 80 mesas, com capacidade para 4 pessoas cada;
• para estudo individual, possui 18 guichês;
• salas específicas para estudo individual ou em grupo.

11.2 - Instalações para estudos em grupos
A Biblioteca tem para os usuários 6 ambientes arejados e com iluminação adequada para desenvolverem
trabalhos em grupo, com uma mesa redonda com capacidade para até 8 Acadêmicos.
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11.3 - Acervo (livros e periódicos)
Dos 3.000 m2 da Biblioteca, 960 m2 estão destinados para o acervo, 1.280 m2 para leitura. A Biblioteca
UNIGRAN possui um acervo especializado destinado ao apoio de seus Acadêmicos e Professores para o
maior e melhor aproveitamento dos Cursos oferecidos pela Instituição, sendo atualizado constantemente nas
diversas áreas do conhecimento.
O sistema utilizado para classificação é o CDU, tabela PHA e o de Catalogação é o American Libraries
Association (ALA). Fornece, assim, informações bibliográficas e não bibliográficas através de listagem de
títulos adquiridos. O acesso às obras é feito através de computadores, onde estão cadastradas, através de
fichas por assunto, títulos ou por autores. Para informação e utilização do acervo, a UNIGRAN mantém
funcionários e estagiários bolsistas em número suficiente visando a excelência no atendimento aos usuários.
Faz-se imprescindível destacar que, na Avaliação Institucional, os Acadêmicos avaliaram a Biblioteca com o
melhor índice para os serviços prestados pela Instituição.
Acervo - A Biblioteca da UNIGRAN possui o acervo total 56MIL títulos, com um total 101MIL
exemplares tombado junto ao patrimônio da IES .
A Instituição mantém uma política de aquisição mensal visando tanto a expansão quanto a atualização
do acervo.
Periódicos - Os periódicos contemplam todas as áreas dos cursos oferecidos, com diversas assinaturas
de revistas nacionais e estrangeiras, inclusive muitas delas com Qualis Internacional, visto que, os avanços
tecnológicos evoluem rapidamente, oferecendo ao periódico, valor significativo no âmbito científico. Na
biblioteca da UNIGRAN são 2.500 títulos, 55.000 volumes de periódicos.

11.3 - Acervo on-line
www.dominiopublico.gov.br/- mais de 45.000 títulos on-line disponível para consultas. www.scielo.
org <http://www.bn.br/bndigital/> - Biblioteca Nacional Digital do Brasil Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações: <http://bdtd.ibict.br/>.
<http://www.ieb.usp.br/online/index.asp> - No site do Instituto de Estudos Brasileiros, há 98 obras
raras digitalizadas. O acervo do instituto está sendo digitalizado, processo que vai se completar com a Brasiliana
USP.
<www.gutenberg.org/wiki/PT>_Principal - O Gutenberg é um site internacional pioneiro em e-books,
mantido por voluntários. Há mais de 20 mil itens para download. Esse link dá acesso às obras em português.
<http://gallica.bnf.fr/> - Gallica, a biblioteca on-line da Bibliothèque Nationale, na França, tem 90 mil
títulos disponíveis e várias imagens. Pode ser acessada gratuitamente por qualquer internauta.
<http://www.bartleby.com/> - No site de fácil acesso, que nasceu da Universidade Colúmbia, é possível
ver a obra completa de Shakespeare sem precisar dar download. Tem a mais ampla coleção de poemas na
rede, tudo em inglês.
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Estrutura física
A estrutura física da IES teve um acentuado crescimento nos últimos anos, o que a tornou suficiente e
adequada para o funcionamento de suas funções. Tal fato pode ser comprovado pelos resultados das avaliações
empreendidas pelas Comissões do MEC que avaliaram a UNIGRAN nos últimos anos, e atribuíram, em
todas, o conceito 5 nas condições de infraestrutura e também pelos resultados da auto avaliação empreendida
por professores, funcionários e alunos que, por unanimidade, reconhecerem as excelentes condições de
infraestrutura da Instituição, destacando a suficiência de espaços e sua adequação, conservação e limpeza.
São mais de 66.500m2 de área construída, que abriga 116 salas de aula, os laboratórios e locais de atividades
práticas, dependências administrativas, o complexo desportivo e aquático e ainda Clínica de Fisioterapia,
Hospital Veterinário, Clinica de Estética, Farmácia Escola, Brinquedoteca, Clínica de Odontologia, Núcleos
de Serviço Social, de Psicologia, de Nutrição e de Prática e Assistência Jurídica. As salas de aula são todas
construídas dentro de padrões modernos e encontram-se em perfeitas condições para abrigar os alunos de
todos os cursos oferecidos.
No aspecto físico para abrigar a parte administrativa, a IES, conta com 10 salas para professores dotadas
de acomodações suficientes para abrigarem os docentes e de todos os materiais e equipamentos utilizados
e necessários ao trabalho dos docentes. Todos os diretores e coordenadores de cursos possuem gabinete
próprio, assim como a reitoria e pró-reitorias, além disso, possui salas que comportam quatro professores
cada, a fim de atenderem alunos e desenvolverem seus projetos de pesquisa e extensão. Os demais setores
administrativos e serviços acadêmicos são contemplados com: duas secretarias, sala de contabilidade geral,
departamento de pessoal, tesouraria. Há ainda abrigado no espaço físico, em dependências próprias, o centro
de informática e departamento de multimídia, o almoxarifado, salas de reuniões, auditórios e o núcleo de
pesquisas. Em relação à área comunitária, ou de livre circulação, possui uma área de livre circulação, do
tipo pátio interno, sendo distribuído entre estes pátios, com acomodações próprias, a cantina, livrarias e um
ambulatório médico. Todos os professores que atuam em tempo integral de dedicação têm seus gabinetes de
trabalho equipados para o bom desempenho das funções que exercem.
A IES possui um complexo poliesportivo que, além de ser dotado de todos os recursos necessários para
as atividades, possuem equipamentos de altíssima qualidade e de última geração. O complexo desportivo,
com o ginásio de esportes, abriga todas as atividades de ensino, de extensão e culturais levadas a efeito pela
UNIGRAN, sendo que ainda, este espaço utilizado, e em larga escala, para abrigar eventos da comunidade
douradense.
O complexo poliesportivo é composto com um ginásio de esportes com 2.200 m2, três quadras de
esportes 1.800 m2, um campo de futebol 4.200 m2, sala de ginástica olímpica 380m2, sala de musculação
180m2, para as práticas de natação a Instituição possui um complexo aquático com 02 piscinas aquecidas,
e área de saltos e arremessos, com 3.290 m2. A cada um dos cursos que, para o pleno desenvolvimento
da estrutura curricular, está destinado espaço físico necessário, suficiente para abrigarem os laboratórios
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e demais espaços, e ali desenvolverem adequadamente as atividades de ensino na teoria ou prática ou de
pesquisa, haja vista os referidos laboratórios possuírem excelentes equipamentos e materiais necessários às
suas atividades. A Mantenedora desenvolve um programa constante de conservação, higiene e adequação dos
espaços às necessidades de cada curso e/ou cada departamento, como também tem feito investimentos na
ampliação dos espaços físicos, por intermédio da expansão e de previsão de crescimento, o aspecto físico da
IES apresenta-se em plena adequação.
Considerando que os cursos objetivam a formação de profissionais para os diferentes campos da
atividade humana, estimulando a pesquisa, buscando o desenvolvimento do espírito crítico em todas as áreas
do conhecimento, a estrutura física disponível na UNIGRAN constitui-se em meio perfeitamente adequado
para estes fins. Dos mais de 66mil m2 de área construída abrigam as 116 salas de aula, 72 laboratórios e
espaços de atividades práticas, as dependências administrativas, 13.298 m2 os complexos desportivo e aquático
e ainda a Clínica de Fisioterapia, Núcleo de Psicologia, Núcleo de Assistência Jurídica, Núcleo de Nutrição,
Núcleo de Serviço Social, Núcleo de Arquitetura Hospital Veterinário, Farmácia Escola, Estúdios de Rádio,
TV e fotografia, áreas Experimentais de Agronomia e Veterinária, Clínica Odontológica e Brinquedoteca
são suficientes para abrigarem, além das salas de aula citadas, 10 salas de professores, sala de contabilidade,
sala para departamento pessoal, salas para tesouraria, secretarias, cinco diretorias, 30 salas para coordenação
de cursos, salas de atendimento acadêmico, almoxarifados, Departamento de Multimídia, salas de reuniões,
três auditórios, salas para a Pró reitoria de Pesquisa/pesquisadores, livraria e um ambulatório médico, que
são espaços físicos considerados adequados e capazes de atenderem plenamente aos objetivos institucionais
propostos para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Mediante análise e avaliação da estrutura física e sua adequação aos fins, feita através de instrumento de
coleta de dados, nos quais foram consideradas - a suficiência, iluminação, limpeza, conservação e adequação
-, a comunidade escolar apresentou parecer favorável, e sua perfeita adequação às necessidades da clientela
e aos propósitos de eficiência nos serviços da Instituição. Ainda a UNIGRAN possui uma ampla área de
estacionamento para os professores, corpo administrativo e para a chegada e saída dos ônibus, que transportam
os acadêmicos que residem na região da Grande Dourados. Para atender os professores não residentes em
Dourados ou professores visitantes, a Instituição conta com amplos e bem equipados apartamentos, dentro
do campus, apartamentos masculinos e femininos com banheiro e ar condicionado, sala de Tv, despensa, hall
superior, circulação e cozinha.
SALAS DE AULA
As 116 salas de aula da UNIGRAN são todas construídas dentro de padrões modernos e encontra-se
em perfeitas condições para abrigar os alunos de todos os cursos oferecidos, tanto pelo espaço físico, em
área, que cada sala de aula dispõe, quanto por seu estado de conservação e de condições como: iluminação,
ventilação, equipamentos e acesso. A acústica é boa, com uma audição externa satisfatória. O quadro de giz
toma toda a extensão de uma das paredes das salas de aula, que ainda possuem carteiras adaptadas para o
aluno não destro.
As salas de aula estão disponíveis para os alunos dos cursos nos três períodos: matutino, vespertino e
noturno, no período vespertino são utilizadas apenas pelos cursos de período integral e o curso de enfermagem.
As salas de aula atendem as necessidades dos alunos, em espaço físico e equipamentos. Possuem excelente
ventilação, com janelas voltadas para a parte externa da estrutura do prédio, na parte superior da parede,
para facilitar a saída do ar quente, o que permite uma excelente iluminação natural durante o dia bem como
a ventilação é adequada e agradável, e nos dias mais quentes são acionados os ventiladores, em número de
quatro (04) ventiladores em cada sala. A acústica é muito boa nas salas de aula, com uma boa audição externa,
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e quando necessário, o docente pode recorrer a mecanismos auxiliares como microfone, por exemplo. O
quadro de giz toma toda a extensão de uma parede em todas as salas de aula, que ainda possuem carteiras
adaptadas para o aluno não destro e, na maioria delas, também um telão móvel. Os corredores são dotados
de bebedouros com água filtrada.
INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Os setores administrativos possuem espaços físicos suficientes e adequados à cada uma das funções
desenvolvidas. Todos os diretores e coordenadores de cursos possuem gabinete próprio, assim como
a reitoria e pró-reitorias, além disso, possui sete salas, a fim de atenderem alunos e desenvolverem seus
projetos de pesquisa, extensão, orientação pedagógica e de monografia. Os demais setores administrativos e
serviços acadêmicos são contemplados com: duas secretarias, sala de contabilidade geral, departamento de
pessoal, tesouraria. Há ainda abrigado no espaço físico, em dependências próprias, o centro de informática
e departamento de multimídia, o almoxarifado, salas de reuniões, auditórios e o núcleo de pesquisas.
Todos os diretores, coordenadores de cursos, professores de regime de trabalho de tempo integral possui
gabinetes de trabalho. Os demais setores administrativos e serviços acadêmicos são contemplados com:
duas secretarias, sala de contabilidade geral, departamento pessoal e tesouraria. A UNIGRAN possui duas
Secretarias Gerais, uma para os cursos presenciais outra atende os cursos em EAD, comum a todos os cursos,
totalmente informatizada, inclusive com leitora ótica OPSCAN 3, que mantém o controle acadêmico de
todos os alunos, atendidos por uma (02) Secretária Geral e quinze auxiliares de secretaria, disponibilizando,
após matrícula e registro de senha individual, terminais eletrônicos com informações sobre os documentos
pessoais, notas e faltas, com horário de funcionamento das 7h30min às 22h36min. Ainda no Bloco II, localizase a Tesouraria, equipada com câmeras de segurança e totalmente informatizada, com terminais bancários.

INSTALAÇÕES PARA DOCENTES - SALAS DE PROFESSORES, SALAS DE REUNIÕES E
GABINETES DE TRABALHO
A Instituição conta com 10 salas para professores; dotadas de acomodações suficientes para abrigar os
docentes, e todos os materiais e equipamentos utilizados e necessários ao trabalho dos mesmos. As salas
disponíveis aos docentes todas possuem armários individuais para cada professor, computador conectado
à internet, impressora, mesa de reuniões, cadeiras estofadas, sofás, televisão, bebedouro e aparador com
café e chá, sempre à disposição. As salas de professores possuem banheiros masculinos e femininos, para
os docentes. Essas salas possuem 10 (dez) janelas cada uma, o que permite, durante o dia, uma iluminação e
ventilação natural e adequada, sendo que, no período noturno, a iluminação artificial se faz com luminárias
(lâmpadas frias) adequadas ao espaço, bem como ventilação artificial, produzido por ventiladores de teto,
deixando o uso do ar condicionado para os dias mais quentes.
Os docentes que atuam em tempo integral e parcial possuem salas/gabinetes de trabalho, equipadas com
ar condicionado, computador, mesas, cadeiras e armários, onde desenvolvem suas atividades, assim como
prestam atendimento aos alunos para orientação e para desenvolverem seus projetos de Pesquisa e Extensão,
Iniciação Científica, Trabalhos de Conclusão de Curso e Orientação ao Estágio Supervisionado.
INSTALAÇÕES PARA COORDENAÇÃO DO CURSO
Todos os Diretores de Faculdades e Coordenadores de cursos de graduação ou pós-graduação possuem
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sala exclusiva, em média com 25 ou 30m2. Ao todo são trinta salas, com portas de vidro e iluminação natural e
artificial. Estas possuem ar condicionado, computador com internet, impressora, telefone com ramal próprio,
mesas, cadeiras, arquivos, estantes e quadros para avisos e horários. A limpeza é feita diariamente, em todos
os períodos, de forma sistemática. Não possui interferência de ruídos externos, e é de fácil acesso, inclusive
para portadores de deficiência física.
AUDITÓRIO/SALA DE CONFERÊNCIA
Auditório e Salão de Eventos - Em área de 5.110 m² estão instalados o Auditório e o Salão de Eventos,
em piso térreo e com um mezanino interno em pavimento superior, atendido por escada interna. Existem
dois acessos sociais e um acesso de serviço para adentrar ao Complexo, que está composto por:
Hall com área de 1330 m², piso em gressit gail, coberto com telhas de fibrocimento tratadas, sobre
estrutura metálica aparente. As paredes receberam tratamento em textura tipo pátina e grafiada, pintadas com
tintas laváveis à base látex.
Salão de Eventos com área de 2.180 m², piso em gressit liso, forro acústico em células flutuantes içadas
e fixadas na estrutura de cobertura, coberta com telhas de fibrocimento tratadas com mantas térmicas,
climatizado com 25 ares condicionados de 60.000 BTus, devidamente iluminado, equipado com projetores
fixos de imagens e spots cênicos, com todo sistema controlado em uma sala de controle de som, iluminação
e imagem, instalado sob a escada do mezanino com área de 40 m² .
Palco com 300 m², elevado a 1,50 m com relação ao piso do salão principal, com acesso frontal por duas
escadas móveis, seu piso é emborrachado, pintura negra nas paredes e forro aparente, contendo em anexo,
um banheiro completo e um almoxarifado.
Este palco está equipado para atender as exigências das artes cênicas, com áreas para contra regras, área
de ensaios, com cortinas frontais, acessos a camarins, mesas de som e iluminação.
Mezanino com área de 240 m² em pavimento superior, com acesso por escada interna em aço e concreto,
com piso emborrachado sobre tablado, protegido com guarda corpo frontal, atendido por duas portas de
correr com acesso aos corredores dos blocos 8 e 9.
Camarim e Vestiários com área de 9 0 m², com acesso ao palco por rampa interna, tendo piso em granilite
impermeável, paredes e forros revestidos com argamassa pintada á base látex e vidros jateados nas esquadrias.
Copa, Cozinha, Depósitos e Vestiários, com área total de 460 m², piso em granilite, paredes e forros
revestidos com argamassa, tratadas com pintura a base látex, devidamente equipada e mobiliada para atender
as necessidades logísticas dos eventos.
Banheiros Públicos Masculinos e Femininos, área de 110 m², com pisos em cerâmica PI 5 diagramatados,
paredes e forros revestidos com argamassas, tratadas com tinta látex.
Acesso VIP, com área de 400 m², devidamente coberta internamente com lona vinil sobre estrutura
metálica, piso antiderrapante escovado em rampa a 8%, protegida com guarda corpo lateral, iluminada,
adornada e ajardinada. Os pisos dos acessos que estão em nível, são de gressit liso. As paredes são trabalhadas
em texturas, painéis e alvenarias à vista em detalhes.
Como acesso VIP, existe uma porta de elevação interna ligada ao hall e outra porta atendida por escada
interna, com acesso ao estacionamento lateral com vagas para 300 veículos.
Há três grandes auditórios um no Bloco I, outro no Bloco X da UNIGRAN, com capacidade para 220
e 400 pessoas respectivamente, e um terceiro no Bloco V, com capacidade para 250 pessoas, com cadeiras
estofadas, mesas removíveis, ar condicionado central e sistema de som digital. Está equipado com diferentes
recursos audiovisuais (vídeo, computador, projetor multimídia, filmadora em pedestal, projetor) para a
realização de palestras, apresentação de seminários, defesa de monografias e outras atividades curriculares
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obrigatórias e não obrigatórias.
O Bloco III dispõe de uma sala de projeção, com capacidade para 50 pessoas, equipado com televisão,
vídeo, som, quadro branco e data show.
No Bloco IV, há o Laboratório audiovisual, auditório com capacidade para 60 pessoas, contendo
equipamento de som, tela de projeção, quadro branco, data show e é climatizado com ar condicionado.
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ADEQUAÇÃO E LIMPEZA
A comunidade acadêmica da UNIGRAN pode fazer uso de 182 sanitários distribuídos em todos os
blocos. Para os acadêmicos estão reservados 100 sanitários femininos e 82 sanitários masculinos, com destaque
18 sanitários para portadores de necessidades especiais. Todos estão dotados de amplos espelhos, diversas
cubas, saboneteiras industriais, bem como papel toalha e papel higiênico. Esses sanitários são distribuídos em
todos os andares da IES, desde o térreo ao terceiro andar. A limpeza é feita a cada duas horas e meia, havendo
reposição de papel higiênico e papel toalha. Ainda é feita desinfecção com produtos químicos adequados e
lavagem dos banheiros antes das aulas, as cinco da manhã e às 17 horas para que todos conservem o mesmo
padrão de instalações e higienização.
Para uso exclusivo de professores e demais funcionários administrativos estão reservados 18 sanitários
femininos e 18 masculinos, distribuídos entre os blocos, sala de professores, com espelhos, cubas em
bancadas, sabonetes, toalhas de papel e papel higiênico. Quanto à conservação e limpeza, seguem os padrões
exigidos pela Instituição, isto é, limpeza a cada duas horas e meia e ainda desinfecção com produtos químicos
adequados e lavagem dos banheiros em dois horários por dia.
CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Na UNIGRAN, os portadores de necessidades especiais já possuem todas as condições de acesso, com
rampas, elevadores, lugares reservados no estacionamento, banheiros adaptados e piso táctil. Também as
instalações das Clínicas de Fisioterapia e de Estética, Núcleos de Psicologia, Jurídico, Nutrição, Serviço
Social, Farmácia-Escola, Estúdios de Rádio, TV, e Hospital Veterinário já foram edificados atendendo-se aos
padrões de acessibilidade, portanto, foram observados todos os requisitos estabelecidos na legislação, em
especial as rampas com corrimãos facilitando a circulação de cadeira de rodas, banheiros com barras de apoio
nas paredes e portas especiais.
Para alunos portadores de outras necessidades especiais relativas à visão por exemplo, a IES já promoveu
atendimentos especiais fazendo uma parceira com o Núcleo de Apoio ao Deficiente Visual, sediado em
Dourados - que dá total assistência a esse aluno, inclusive traduzindo para o Braile todo o conteúdo ministrado
pelos professores em sala de aula. Há, ainda, para esse aluno computadores adaptados com o DOSVOXs.
Condições especiais serão providenciadas em função das demandas que eventualmente forem surgindo
para outros tipos de necessidades especiais. Na UNIGRAN, assim como nos Núcleos, estão reservadas
vagas no estacionamento para portadores de deficiência física, sempre no espaço mais próximo da entrada
principal.
Quanto a adequação dos conteúdos curriculares às exigências do Decreto 5.626/2005, os Projetos dos
cursos já estão sendo adequados e a disciplina de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS foi inserida em alguns
como obrigatório em outros ainda como optativa, com uma carga horária de 80 horas. Importante destacar
que a UNIGRAN já ofereceu um curso de LIBRA aos seus funcionários – docentes, administrativos e dos
serviços gerais, e nos meses de Abril a Junho estará oferecendo 80 Horas de um novo curso de LIBRAs aos
seus alunos dos cursos e colaboradores, mas aberto a todos os demais interessados da comunidade acadêmica.
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ESTRUTURA FÍSICA DETALHADA
Quadro Resumo da estrutura física
Espaços do Bloco 1
Salas de aula
Saguão, convivência e circulação
Anfiteatro
Sala de Professores
Reitoria e Pró-Reitoria
Secretárias
Secretaria Acadêmica
Convênios e Departamento Jurídico
WCs
Diretoria de Faculdade
Laboratórios
Coordenação de Estágios
Sala de trabalhos da Mantenedora
Coordenação de Curso
Provedora Internet
Secretaria de Direito/ Recepção
Ouvidoria e Prouni
Coordenação de Serviço Social

M2
1480m²
952 m²
192 m²
75 m²
98 m²
20 m²
24 m²
110 m²
132 m²
16 m²
36 m²
12 m²
70 m²
15 m²
10 m²
22 m²
80 m²
42 m²

Total

3386 m²

Espaços do Bloco 2
Salas de aula
Saguão, convivência e circulação
Cantina
Laboratórios
Secretaria
WCs
Sala de Professores
Diretoria da Mantenedora
Tesouraria
Pró-Reitoria
Arquivos
Diretoria de Faculdade
Coordenações de Cursos
Pós Graduação – Secretaria
Registro de Diplomas

2350 m²
1190 m²
195 m²
280 m²
370 m²
210 m²
75 m²
70 m²
44 m²
24 m²
540
40 m²
90m²
30 m²
24 m²

Total

5.532 m²

Espaços do Bloco 4
Anfiteatro

60 m²
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Ateliers
Cabine de energia
Clínica Fisioterapia
Coordenações de cursos
Depósito
Laboratórios
Núcleo de arquitetura
Núcleo de Biomedicina
Oficinas DMU
Complexo aquático
Pós Graduação – Gráfica
Saguão, convivência e circulação
Sala de aula
Sala de Professores
Secretaria DI
Vestiários
WCS
Total

600 m²
60 m²
1000 m²
66 m²
50 m²
1060 m²
42 m²
40 m²
140m²
820 m²
72 m²
1380 m²
55 m²
30 m²
60 m²
130 m²
85 m²
5.750 m²

Espaços do Bloco 5
Laboratório Veterinário
Biotério
Laboratório Saúde
Laboratórios – Agronomia
WCs
Hospital Veterinário
Bloco de anatomia veterinária
Lavanderia
Lixo hospitalar
Saguão, convivência e circulação
Sala de Professores
Coordenação
Baias externas e canil
Laboratório de Semiologia
Total

90 m²
60 m²
140 m²
990 m²
26 m²
840 m²
600 m²
150 m²
12 m²
680 m²
32 m²
20 m²
1550 m²
400m²
5.590 m²

Diversos
Biblioteca
Ginásio Poliesportivo
Quadras descobertas
Ginásio de ginástica e WCs
Campo de futebol / área de saltos
Pró-reitoria/ telefonista
Copa / zeladoria
Departamento Pessoal

3.730m²
2.050 m²
1.800 m²
320 m²
3.600 m²
56 m²
71 m²
84 m²
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Núcleo Jurídico
Núcleo Psicologia
Núcleo de Nutrição
Núcleo de Serviço Social
Ensino a distância
Sala Motoristas
Guaritas
Área Experimental Agrícola – Edificações
Clínica de Odontologia
Espaço Multi – Cultural
Estacionamento interno asfaltado
Núcleo de Equoterapia
Total

910 m²
450 m²
60 m²
60 m²
680 m²
62 m²
75 m²
850 m²
800 m²
4.150 m²
2.800 m²
800 m²
25.908 m²

Espaços do Bloco 6 - Parte Superior
Laboratório Farmácia
Circulação
Salas de aulas
TOTAL
Espaços do Bloco 6
Farmácia atendimento
Mini indústria
Sanitário
Caixa eletrônico
Box conveniência
Circulação
Laboratórios
TOTAL

330 m²
195 m²
300 m²
825 m²
Térreo
190 m²
185 m²
32 m²
16 m²
130 m²
165 m²
107 m²
825 m²

Espaços do Bloco 7 – Parte Superior
Studio rádio
Sala dos professores
Sanitários
Laboratório revelação de fotos
Studio de gravação TV
Laboratório Informática
Circulação
Total
Espaços do Bloco 7 – Térreo
Clínica de estética
Sanitário/almoxarifado
Box conveniência
Circulação
Total

1.650 m²
75 m²
25 m²
15 m²
86 m²
91 m²
91 m²
148 m²
825 m²
335 m²
65 m²
300 m²
125 m²
825 m²
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Espaços Bloco 8 – Parte Superior
Sala de aula
Circulação
Coordenação
Total
Espaços Bloco 8 – Térreo
Ensino a distância
DI
Conveniência
Sala de aula
Circulação
Almoxarifado
TOTAL
Espaços Bloco 9 – Parte Superior
Salas de aula
Coordenação
Circulação
Total
Espaços Bloco 9 – Térreo
Clínica Odontologia
Sanitário
Circulação
Total
Clínica de estética
Sanitário/almoxarifado
Box conveniência
Circulação
Total

610 m²
180 m²
35 m²
825 m²
260 m²
160 m²
60 m²
170 m²
80 m²
95 m²
825 m²

610 m²
35 m²
180 m²
825 m²
675 m²
35 m²
115 m²
825 m²
335 m²
65 m²
300 m²
125 m²
825 m²

Espaços Bloco 10 – Parte Superior
Anfiteatro
Almoxarifado
Cabine elétrica
Circulação
Total

400 m²
68 m²
62 m²
130 m²
660 m²

Espaços Bloco 10 – Térreo
Cozinha/camarim/depósito
Total

660 m²
660 m²

Espaços Bloco 11
Salas de aula
Coordenação
Circulação
Total

610 m²
15 m²
185 m²
660 m²
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Espaços Bloco 11
Gráfica
Circulação
Total

540 m²
120 m²
660 m²

Bloco Frontal
DMU
Salas de Reuniões
DECOM
Circulação
Total

96 m²
201 m²
56 m²
72 m²
425 m²

PÁTIO COBERTO
Jardins/gramado
Rampa de acesso (veículos)
Laboratório engenharia
Salas e lab e dep defensivos
TOTAL
TOTAL GERAL

1 600 m²
1 180 m²
400 m²
400 m²
320 m²
3 180 m²
66.571 m²

ESTUFA ..............................................................................................240 m²
ÁREA EXPERIMENTAL ....................................................................396 m²
FAZENDA ESCOLA ..........................................................................
CANTÃO DO BOSQUE.......................................................................

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CURSOS DA IES
1. Área Experimental de Agronomia
2. Área Experimental de Medicina Veterinária
3. Ateliês de Arquitetura
4. Ateliê de Educação Artística / Oficinas de Artes Visuais
5. Ateliê e Maquetaria
6. Brinquedoteca
7. Clínica Escola de Estética
8. Clínica Escola de Fisioterapia
9. Complexo Aquático
10. Complexo Poliesportivo
11. Cozinha Industrial
12. Empresa Júnior
13. Estufa de Pesquisa Agrícola e de Botânica
14. Estúdio de Rádio
15. Estúdio de TV
16. Farmácia Escola
17. Hospital Veterinário
18. Núcleo de Atividades Múltiplas – Nam Aldeia Jaguapirú
19. Núcleo de Atividades Múltiplas – Nam Aldeia Bororó
20. Núcleo de Comunicação
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21. Núcleo de Nutrição
22. Núcleo de Prática e Assistência Jurídica
23. Núcleo de Psicologia
24. Núcleo de Serviço Social
25. Posto de Atendimento de Enfermagem
26. Laboratório de Fotografia
27. Laboratório Multidisciplinar 1 de química e bioquímica
28. Laboratório Multidisciplinar 2 de Microscopia
29. Laboratório Multidisciplinar de Microbiologia
30. Laboratório Multidisciplinar- Laboratório de Anatomia Humana
31. Laboratório Multidisciplinar de Botânica e Zoologia
32. Laboratório de Apoio
33. Laboratório de Bromatologia
34. Laboratório de Imunoinfluorescência
35. Laboratório de Recursos Cinésicos
36. Laboratório de saúde da criança e saúde da mulher
37. Laboratório de Recursos Eletrotermoterápicos
38. Laboratório Escola de análises clínicas
39. Laboratório de Análises Clínicas: Setor de Hematologia Clínica
40. Laboratório de Análises Clínicas: Setor de Parasitologia e Líquidos Corporais
41. Laboratório de Análises Clínicas: Setor de Bioquímica Clínica
42. Laboratório de Análises Clínicas: Setor de Microbiologia/Imunologia Clínica Laboratório de Análises
Clínicas: Setor de Separação: o
43. Laboratório de Semiologia e Semiotécnica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Clínica Cirúrgica e
Centro Cirúrgico
44. Laboratório de semiologia e semiotécnica
45. Laboratório de UTI
46. Laboratório Multidisciplinar de Fisiologia
47. Laboratório de Atividades Múltiplas em Odontologia
48. Laboratório Multidisciplinar de Farmacologia
49. Laboratório de Técnica Dietética
50. Laboratório de Radiologia Odontológica
51. Laboratório de Fisiologia do exercício
52. Laboratório de Anatomia Veterinária
53. Materiais do Laboratório de Anatomia Veterinária
54. Laboratório de Anatomia Patológica (Necropsia)
55. Laboratório Apoio Materiais e equipamentos
56. Laboratório de Biotério
57. Laboratório Doenças Infecciosas e Parasitárias
58. Laboratório de Farmacotécnica
59. Laboratório de Saneantes
60. Laboratório de Psicologia
61. Laboratório de Patologia Clínica Veterinária
62. Laboratório de Reprodução Animal
63. Laboratório multidisciplinar para práticas em estética
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64. Laboratórios de Informática
65. Laboratório de Ciências Contábeis
66. Laboratório de Estruturas e Materiais de Construção/Banco De Dados
67. Laboratório de Matemática
68. Laboratório de Engenharia Civil
69. Laboratório Jurídico
70. Laboratório Multidisciplinar de Entomologia
71. Laboratório Multidisciplinar de Solos
72. Laboratório Multidisciplinar de Sementes
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Relação Geral de Computadores da UNIGRAN
QUADRO PROVEDOR DE INTERNET
DELL POWEREDGE SC 1435 - DUAL XEON, 3GHZ - 12GB M - 500 GB DE HD
DELL POWEREDGE SC 1435 - DUAL XEON, 3GHZ - 12GB M - 500 GB DE HD
DELL POWEREDGE SC 1435 - DUAL XEON, 3GHZ - 12GB M - 500 GB DE HD
DELL POWEREDGE 2950 III - DUAL XEON, 2.66GHZ (E5430) - 32GB M - 900 GB DE HD
DELL POWEREDGE 2950 III - DUAL XEON, 2.66GHZ (E5430) - 32GB M - 900 GB DE HD
DELL POWEREDGE 2900 III- DUAL XEON, 2.66GHZ (E5430) - 32GB M – 900 GB DE HD
DELL POWEREDGE SC860 - D 3.0 GHz - 2GB M - 250 GB DE HD
HP DL160 – G5 - XEON 2.13GHZ (3050) - 2 GB – 330 GB DE HD
IBM X3200 M3- XEON 3420 – 16GB M – 250 GB DE HD
CORE 13 – 4 GB M – 500 GB DE HD
COMPLEMENTOS
Fita Dat
RAS PR 4000
ROUTER CISCO 2511
SWITCH 24 portas
Patch Panel
Nobreak
Total de Servidores

QUANTIDADE
01
01
01
01
01
02
10

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E HARDWARE DA UNIGRAN
Quadro: equipamentos laboratório de Informática 01
Quant.
32
Total de Computadores

Descrição
HP Intel Core 2 dual com 4GB M e 250 GB DE HD
32

Quadro: equipamentos laboratório de Informática 02
Quant.
36
Total de Computadores

Descrição
IBM Intel Core I7 com 8 GB M e 500 GB DE HD
36
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Quadro: equipamentos laboratório de Informática 03
Quant.
32
Total de Computadores

Descrição
IBM Intel Core I7 com 8 GB M e 500 GB DE HD
32

Quadro: equipamentos laboratório de Informática 04
Quant.
32
Total de Computadores

Descrição
DELL Celeron 2.8 com 1GB M– 80 GB DE HD
32

Quadro: equipamentos laboratório de Informática 05
Quant.
32
Total de Computadores

Descrição
Thin Client dual core 2.1 com 1GB de memória Flash.
32

Quadro: equipamentos laboratório de Informática 06
Quant.
16
Total de Computadores

Descrição
IBM Intel Core I7 com 8 GB M e 500 GB DE HD
16

Quadro: equipamentos laboratório de Ciências Contábeis
Quant.
17
Total de Computadores

Descrição
CORE 2 DUO E7400/2.80GHz - 1GB M -120 GB DE HD
17

Quadro: equipamentos laboratório de Jornalismo 01
Quant.
20
Total de Computadores

Descrição
HP CORE 2 E6400-1GB M -250GB DE HD
20

Quadro: equipamentos laboratório de Jornalismo 02
Quant.
29
Total de Computadores

Descrição
INTEL CORE I 5 – 4GB M – 500 GB DE HD
29

Quadro: equipamentos laboratório de Harware/Física
DESCRIÇÃO
Fonte Alimentação
Frequency Counter MF 6120
Function Generator MFG 4200

QUANTIDADE
15
10
10
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Luximetro MLM 1332
Microcomputador 486
Multímetro ET 2020
Multímetro ET-4000
Osciloscópio MO 1221 S
Paquímetro 530-104 BR
Placa Mãe 486
Ponta de Prova MP-2800
Power Supply MPS 3006 D
Protoboard MP 1680

09
09
10
09
10
09
13
01
10
10

Quadro: resumo equipamentos laboratórios
LABORATÓRIOS
LABORATÓRIO 06
LABORATÓRIO 07
LABORATÓRIO 08
LABORATÓRIO 09
LABORATÓRIO 10
LABORATÓRIO 11
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
LABORATÓRIO DE REDES
LABORATÓRIO HARDWARE
LAB JORMALISMO 01
LAB JORMALISMO 02
TOTAL GERAL

QUANTIDADE
32
36
32
32
32
16
17
10
09
20
29
265

Quadro: equipamentos setores administrativos
SETOR
APOIO
BIBLIOTECA
CEAD / EAD
COLÉGIO DECISIVO – ANGLO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
REITORIA
DECOM
FINANCEIRO E CONTABILIDADE
NÚCLEO JURÍDICO
NÚCLEO PSICOLOGIA
PROVEDOR / SERVIDORES
PUBLIGRAN
SECRETARIA
BRINQUEDOTECA
NÚCLEO DE ARQUITETURA

QUANTIDADE
COMPUTATORES
51
54
21
09
28 PC 01 not /2 mac
05
04
07
12
15
09
21
24
01
04

SERVIDORES
-01
01
------

02
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SECRETARIA DE EXTENSÃO
TESOURARIA
VIDEOTECA
LABORATÓRIO DE COLETA
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
DEPARTAMENTO DE APOSTILAS
DEPARTAMENTO DE PROVAS
HOSPITAL VETERINARIO
ALMOXARIFADO
DEPARTAMENTO DE CORREÇÂO
FARMÁCIA ESCOLA
DMU
BARRAÇÂO
DEPARTAMENTO PESSOAL
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Quadro: Total geral de computadores da UNIGRAN
SETOR/UNIGRAN
ADMINISTRATIVO
LABORATÓRIOS
TOTAL GERAL DE COMPUTADORES
TELEFONES VOIPER

QUANTIDADE
COMPUTADORES
359
265
624
71

SERVIDORES
9
2
12
1
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Avaliação externa
A avaliação externa, hoje, sob responsabilidade do Ministério da Educação é importante para toda a
sociedade e adquire maior relevância à medida que expõe os resultados publicamente para todos os meios
de comunicação do País.
a- Avaliações realizadas pelo MEC e/ou por outros agentes externos
A UNIGRAN procura acompanhar a visão que a sociedade na qual está inserida tem de sua atuação externa,
por meio de monitoramento de seus egressos, das aprovações de seus projetos junto aos órgãos de fomento,
do conceito da instituição junto à comunidade local e regional, entre outros mecanismos, já mencionados
anteriormente. Também tem acatado as avaliações realizadas pelo INEP/MEC como indicadores de sua
qualidade, proporcionando reflexões externas e, inclusive esta de interferência em seu projeto educacional.
Atualmente, sente a necessidade de se criar, dentro de seu Programa de Avaliação Institucional,
instrumentos que deem conta de avaliar o processo de aprendizagem de seus alunos, isto é, uma avaliação
que mostre, de fato, o conhecimento que o aluno traz ao ingressar em seu curso e o conhecimento adquirido
ao longo desse curso, pois se acredita que não basta apenas medir o produto final. Essa necessidade é fruto
das reflexões suscitadas nas discussões internas, quando se percebe a grande diferença entre o aluno que
inicia sua formação e o aluno já formado, e a influência da UNIGRAN nesse processo.
Ressaltam-se essas questões quando se conhece o contexto social, econômico e geográfico, onde a
UNIGRAN está inserida, quando recebe, em grande parte, alunos do interior do estado de Mato Grosso do
Sul, localizado na região Centro-Oeste do país.
b- Avaliação pelo INEP (Reconhecimentos e renovação de reconhecimentos de cursos)
Os cursos de graduação da UNIGRAN foram avaliados por solicitação da IES para reconhecimento ou
renovação de reconhecimento de cursos.
Os conceitos obtidos por esses cursos constam no quadro seguinte:
- Avaliações in loco para Reconhecimento de cursos em EAD
RECONHECIMENTO
Tecnologia em Negócios Imobiliários
Tecnologia em GESTÃO DE RH
Administração
Ciências Contábeis
Letras
Pedagogia
Teologia

CONCEITO
Conceito 4
Conceito 4
Conceito 4
Conceito 4
Conceito 4
Conceito 5
Conceito 4

ANO
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
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Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tecnologia em Agronegócios

Conceito 4
Conceito 4

2012
2012

C) ENADE - Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes
Por mais polêmicas que sejam, é inegável que as avaliações em curso permitem à sociedade ter
conhecimento sobre a qualidade de ensino das IES. É preciso que se reconheça que o ENC/ ENADE e
a Avaliação das Condições de Ensino geraram um movimento positivo, em muitas IES, de investimentos
na melhoria de infraestrutura, de qualificação do corpo docente e de discussão permanente dos projetos
pedagógicos dos cursos oferecidos e isso não foi diferente na UNIGRAN que, a cada resultado de avaliação
externa preocupa-se em realizar uma reflexão institucional no sentido de estabelecer novas metas e definir
ações, na busca da excelência no ensino, missão precípua de um Centro Universitário.
A UNIGRAN participou de todos os processos do Exame Nacional de Cursos e ENADES. Abaixo os
resultados dos últimos anos:
Quadro 8 - 2010 - IGC – CONTÍNUO 2.45
CURSOS
Contínuo
AGRONOMIA
BIOMEDICINA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA VETERINÁRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
SERVIÇO SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL- EAD

ENADE
32
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4

CPC

CPC

3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4

269
268
278
262
276
292
248
298
279
297
297

Quadro 9 - 2011 - IGC 3 – CONTÍNUO 2.69
CURSOS
contínuo
ARQUITETURA E URBANISMO
ARTES VISUAIS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
EDUCAÇÃO FÍSICA
LETRAS
PEDAGOGIA
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EAD

ENADE
Conceito 4
4
4
3
4
3
EAD 4
3
3

CPC
2012
4
4
4
4
4
4
4

CPC

4

295

378
354
323
391
344
346
332

Quadro 10 - 2012 - IGC 4 – CONTÍNUO 3,15
CURSOS
Contínuo

ENADE
32

CPC

CPC
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ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO - EAD
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CIÊNCIAS CONTABEIS - EAD
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
COMUNICAÇÃO SOCIAL- PUBLICIDADE
DIREITO
PSICOLOGIA

3
3
3
3
3
4
5
4
4

4
4
4
3
3
5
5
5
4

3,19
3,19
3,19
2,93
2,93
3,95
4,45
3,96
3,33

Quadro 11 - 2013 - IGC – 4 CONTÍNUO 3.32
CURSOS
BIOMEDICINA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
SERVIÇO SOCIAL
SERVIÇO SOCIAL- EAD

ENADE

CPC
4
4
4
4
4
4
4
3
3

3
3
3
4
4
4
3
2
2

CPC Contínuo
3,51
3,01
3,61
3,66
3,48
3.93
3,58
2,75
2,75

Quadro 12 - 2014 - IGC 4 – CONTÍNUO 3,21
CURSOS
ARQUITETURA E URBANISMO
ARTES VISUAIS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- licenciatura
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - bacharelado
EDUCAÇÃO FÍSICA- licenciatura
LETRAS (EAD)
PEDAGOGIA

ENADE
3
4
2
4
3
4
2
3

CPC
4
4
4
4
4
4
3
4

CPC contínuo
3,018
3,095
2,967
3,671
2,983
3,723
2,865
2,961

O ENADE instituiu nos últimos anos o IDD, Índice de Desenvolvimento do alunos que tem permitido
diagnosticar o conhecimento que o aluno traz ao ingressar no curso e o conhecimento que adquire ao longo
desse curso. Com isso se pode perceber o valor agregado que a IES tem proporcionado aos seus alunos,
especialmente mediante os resultados dos últimos ENADEs. Os resultados dos três últimos ENADES a
UNIGRAN atingiu o I G C 4 e três cursos avaliados em 2012 e 2014 obtiveram CPC 5, indicativo de que a
Instituição percorre o caminho correto na busca da excelência da qualidade de seus cursos.
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