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1. APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O Projeto Pedagógico é um importante instrumento que reflete a 

identidade e as direções intencionais do curso, definindo ações educativas e as 

características necessárias ao cumprimento dos propósitos e suas intencionalidades. 

Nele encontra-se explicitado tanto a organização do curso como o trabalho 

pedagógico na sua globalidade. 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários 

é resultado da participação do corpo docente por meio de seus representantes no 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do curso e encontra-se articulado 

com as bases legais e concepção de formação profissional que favoreça no 

estudante, o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao 

exercício da capacidade de observação, criticidade e questionamento, sintonizado 

com a dinâmica da sociedade nas suas demandas locais, regionais e nacionais, 

assim como com os avanços científicos e tecnológicos do mundo. 

Pautado no contexto acima e coerente com o que é preconizado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o presente PPC explicita o conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais tais como: objetivos, o perfil do egresso, 

metodologia, estrutura curricular, as ementas, a bibliografia, sistema de avaliação, 

estrutura física a ser utilizada pelo curso, dentre outros aspectos. 

Desse modo, apresenta um currículo que sistematiza teorias, reflexões e 

práticas acerca do processo de formação profissional, além de traduzir à filosofia 

organizacional e pedagógica da unidade acadêmica, suas diretrizes, as estratégias 

de seu desenvolvimento e atuação a curto, médio e longo prazo.  
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2. DADOS GERAIS SOBRE A UNIVERSIDADE  
 

2.1 Histórico Institucional  
 

A Universidade Tiradentes iniciou a sua história com o Colégio Tiradentes em 

1962, ofertando o Ensino Fundamental e Médio – Profissionalizante: Pedagógico e 

Contabilidade.  Em 1972, a Instituição foi autorizada pelo Ministério da Educação e 

do Desporto a ofertar os cursos de Graduação em Ciências Contábeis, 

Administração e Ciências Econômicas, sendo cognominada Faculdades Integradas 

Tiradentes (FIT’s), mantidas pela Associação Sergipana de Administração – ASA, na 

época entidade de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida pela comunidade 

sergipana. Em 25 de agosto de 1994, a FIT’s foi reconhecida como Universidade 

através da Portaria Ministerial nº 1.274 publicada no Diário Oficial da União n.º164 

em 26 de agosto de 1994, denominando-se Universidade Tiradentes – Unit.  

Em 2000, a Universidade Tiradentes passou a ofertar Educação a Distância - 

EAD, com a finalidade de proporcionar formação superior de qualidade às 

comunidades que dela necessitam. Desde então, desenvolve ações no sentido de 

dispor cursos de graduação, de extensão e disciplinas nos cursos presenciais 

(Portaria nº 2253/MEC/2003) nessa modalidade de ensino. Com esse 

credenciamento e visando à necessidade de qualificar profissionais do interior do 

Estado, através de convênios com prefeituras municipais, a Unit vem implantando, 

desde outubro de 2004, pólos de Educação a Distância nas cidades de Aquidabã, 

Aracaju, Boquim, Carira, Carmópolis, Estância, Itabaiana Lagarto, Laranjeiras, Monte 

Alegre, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Nossa 

Senhora do Socorro, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Ribeirópolis, São 

Cristóvão, São Domingos, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba. A partir de 2014, 

também em cidades de outros estados como Alagoinhas, Feira de Santana, 

Salvador, Vitória da Conquista, na Bahia e em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, no 

estado de Pernambuco, Mossoró, no Rio Grande do Norte e em Alagoas nas 

cidades de Arapiraca e Maceió. 

Atualmente, a instituição, com 52 (cinquenta e dois) anos de existência, é 

mantida pela Sociedade de Educação Tiradentes S/S LTDA, e disponibiliza 52 

(cinquenta e dois) cursos de graduação, dos quais 33 (trinta e três) são 

bacharelados, 09 (nove) licenciaturas e 10 (dez) tecnológicos, ministrados em cinco 
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campi: Aracaju - capital (Centro e Farolândia) e interior do Estado de Sergipe 

(Estância, Itabaiana e Propriá).  

A autonomia universitária permitiu a expansão da IES também no campo da 

Pós- graduação. Na modalidade Lato Sensu, a comunidade sergipana dispõe de 29 

(vinte e nove) cursos nas mais diversas áreas de conhecimento; 05 (cinco) Stricto 

Sensu nas áreas de Engenharia de Processos, Saúde e Ambiente, Educação e 

Biotecnologia, além de 04 (quatro) doutorados em Engenharia de Processos, Saúde 

e Ambiente, Educação e Biotecnologia, ofertados em parceria com a Associação de 

Instituições de Ensino e Pesquisa da Região Nordeste do Brasil. 

A Universidade Tiradentes, em sua macroestrutura, dispõe do Centro de 

Saúde e Educação Ninota Garcia, do Laboratório Central de Biomedicina, do Centro 

de Memória Lourival Batista, do Memorial de Sergipe, da Farmácia-Escola e da 

Clínica de Odontologia, com o objetivo de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, possibilitando aos acadêmicos os conhecimentos indispensáveis à sua 

formação, além de despertar e fomentar habilidades e aptidões para a produção de 

cultura.  

A IES ainda conta com o Complexo de Comunicação Social - CCS, que faz 

parte da estrutura do campus da Farolândia, disponibilizado para os alunos dos 

cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico um dos mais 

completos centros de áudio e vídeo das escolas de comunicação do país; com a 

Clínica de Psicologia, que objetiva oferecer orientação de estágio aos alunos, 

prestar serviços na área organizacional e no atendimento à comunidade; e com o 

Escritório Modelo do Curso de Direito, que oportuniza aos discentes a prática 

profissional na área jurídica através da prestação de serviços jurídicos gratuitos à 

sociedade. 

Para atender ao contexto apresentado, a Unit tem um amplo quadro de 

departamentos e setores, os quais existem com a finalidade de facilitar a vida 

acadêmica dos seus alunos e manter os diversos projetos sociais, culturais e 

esportivos, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento social da sua 

região.  
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2.1.1 Campi, infraestrutura e cursos  

 

Campus Aracaju Centro – Localizado à Rua Lagarto, nº 264, Centro, CEP: 49010-

390, telefax: (79) 3218-2100,  Aracaju/SE; tem Biblioteca Setorial, Teatro Tiradentes, 

laboratórios de Informática e laboratórios de última geração para os cursos de 

Licenciatura em Letras-Português, Letras-Inglês, Pedagogia, História e Geografia.  

 

Campus Aracaju Farolândia – Localizado à av. Murilo Dantas, 300, Farolândia, 

CEP 49032-490, telefax: (79) 3218- 2100, Aracaju/SE, foi implantado em 1994; tem 

uma Vila Olímpica com quadras poliesportivas, pista de atletismo, campo de futebol, 

piscinas; laboratórios de Informática;  Complexo Laboratorial Interdisciplinar para as 

áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e 

Ciências Exatas e Tecnológicas. Em funcionamento há os seguintes cursos: 

Bacharelados em: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências 

da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social-

Jornalismo, Comunicação Social-Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia 

de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica, Engenharia 

Elétrica,  Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, 

Serviço Social e Sistema de Informação, Licenciaturas nas áreas de Ciências 

Biológicas, Educação Física, Informática, Matemática, Letras Português, Letras 

Inglês, História, Geografia e Pedagogia e os cursos tecnológicos em Design de 

Interiores, Gastronomia, Estética e Cosmética, Petróleo e Gás, Segurança no 

Trabalho, Radiologia, Negócios Imobiliários, Sistemas para Internet, Design de Moda 

e Redes de Computadores. 

Nesse campus, ainda está localizado o Instituto de Tecnologia e Pesquisa – 

ITP, integrante do seleto grupo dos Institutos do Milênio/CNPq, que facilita o 

desenvolvimento da pesquisa e tecnologia da Instituição. Esse espaço também tem 

uma estrutura oferecendo serviços que contemplam uma academia de ginástica, um 

mini shopping com restaurantes, lanchonetes, banca de revista, salão de beleza, 

vídeo locadora, livraria e agência bancária.  
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Campus Estância – Localizado à travessa Tenente Eloy, s/nº CEP: 49200-000, 

telefax: (79) 3522-3030 e (79) 3522-1775, Estância/SE (a 68 km de Aracaju), foi 

implantado no segundo semestre de 1999. Dispõe de uma sede que privilegia uma 

ampla infraestrutura composta por: mini shopping com lojas de conveniência e 

lanchonetes; biblioteca setorial; laboratórios; amplas salas de aula e área de 

convivência. Oferta os cursos de Direito, Administração, Serviço Social e 

Enfermagem. 

 

Campus Itabaiana – Localizado à rua José Paulo Santana, 1.254, bairro Sítio Porto, 

CEP: 49500-000, telefax: (79) 3431-5050, Itabaiana/SE (a 57 km de Aracaju), foi 

implantado em 25 de fevereiro 2002. Tem uma sede constituída por uma ampla 

infraestrutura composta por: mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; 

biblioteca setorial; laboratório de informática; amplas salas de aula e área de 

convivência. Os cursos em funcionamento são: Administração, Enfermagem, Direito 

e Serviço Social. 

 

Campus Propriá – Localizado à praça Santa Luzia, nº 105, Centro, CEP: 49900-

000, telefax: (79) 3322-2774, Propriá/SE, foi implantado no 1º semestre de 2004. 

Oferta os cursos de Direito, Serviço Social e Administração. E a sua infraestrutura 

contempla mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; biblioteca 

setorial; laboratório de informática; amplas salas de aula e área de convivência. 

 

2.2 Missão e Objetivos da Unit 

Missão da Instituição 
 
Desenvolver a sociedade por meio de serviços de qualidade relacionados à 

educação e à cultura. 

 

Valores  
 
Humildade 

 - Todos são iguais e merecem respeito, independente da hierarquia. 

 

Responsabilidade Social 
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- Metas empresariais devem estar em consonância com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, respeitando as diferenças, buscando uma sociedade mais 

justa, garantindo a preservação dos recursos naturais e culturais, permitindo a 

evolução e manutenção dos que virão. 

 

Trabalho 

- Esforço coletivo em busca do atingimento dos objetivos da organização. 

Objetivos da Unit 
 

A Universidade Tiradentes está apta para ministrar cursos de graduação nas 

modalidades presencial e Educação a Distância (EAD), seqüenciais, superiores de 

tecnologia, de pós–graduação Lato Sensu (presencial e EAD), Stricto Sensu e de 

extensão, fundamentados no desenvolvimento de pesquisas, estímulos à criação 

cultural e ao desenvolvimento científico, embasados no pensamento reflexivo, que 

propicie a promoção de intercâmbio e cooperação com instituições educacionais, 

científicas, técnicas e culturais, nacionais e internacionais. Em seu Estatuto, no Art. 

2º, estabelece como objetivos: 

- formar profissionais e especialistas em nível superior; 

- promover a criação e transmissão do saber e da cultura em todas as suas 

manifestações;  

- participar do desenvolvimento socioeconômico do país, em particular do Estado de 

Sergipe e da Região Nordeste. 
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2.3  Organograma da Instituição 
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2.4 Estrutura Acadêmica e Administrativa  
 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

Reitor: Jouberto Uchôa de Mendonça Especialista em Administração e Gerência 
de Unidade de Ensino – FIT’s/SE/1992. 

  

Vice-Reitora: Amélia Maria Cerqueira Uchôa Especialista em Administração e Gerência 
de Unidade de Ensino - FIT’s/SE/1992. 

  

Vice-Reitora Adjunta: Marília Cerqueira 
Uchôa Santa Rosa 

Especialista em Medicina Preventiva e 
Social – HCFMRP/USP/1995. 

  

Diretora de Graduação: Arleide Barreto Silva  
 

Mestre em Administração pela 
Universidade Federal da Paraíba (2003) 

  

Diretora de Pesquisa e Extensão: Ester 
Fraga Vilas Boas C. do Nascimento 

Doutora em Educação – PUC – São 
Paulo/2005 

  

Coordenador de Extensão: Gilton Kennedy 
Souza Fraga 

Mestre em Comunicação e Cultura - 
UFRJ/2003. 

  

Diretora do Sistema de Bibliotecas: Maria 
Eveli Pieruzi de Barros Freire 

Especialista em Administração / 
Universidade São Judas Tadeu – SP/1988. 

  

Diretor de Saúde: Hesmoney Ramos de 
Santa Rosa 

Mestre em Saúde e Ambiente – Unit (2009) 

  

Coordenador da Clínica Odontológica: 
Sérgio Giansante Júnior 

Mestre em Odontologia - UNESP/ 
Araçatuba - SP/1998.  

  

Coordenador dos Laboratórios da Área de 
Ciências Biológicas e da Saúde: Sandra 
Adriana Santos Machado 

Técnica em Química e Enfermagem  

  

Diretor da Clínica de Psicologia: Jacqueline 
Maria Alves de Santana Caldeira 

Especialização em Didática do Ensino 
Superior pela Faculdade Pio Décimo, 
(2010) 

  

Coordenadora Administrativa do 
Laboratório Central de Biomedicina: 
Simone Almeida Santos Rodrigues 

Graduada em Administração – Faculdade 
São Judas Tadeu. 

  

Responsável Técnica do Laboratório 
Central de Biomedicina: Adriana de Oliveira 
Guimarães 

Especialização em Gestão Pública e da 
Família.  

  

Coordenador do Curso de Negócios 
Imobiliário: Milton de Barros Freire Junior  

Mestrado em Administração de Empresas - 
FGV-SP - 1986 
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Contexto Regional 
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3. ASPECTOS FÍSICOS, ECONÔMICOS E EDUCACIONAIS DO ESTADO DE 

SERGIPE  

 

 

3.1 Aspectos Físicos e Demográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sergipe em Dados 2011 

 

O Estado de Sergipe, localizado no Nordeste do Brasil, tem uma área de 

21.910,3 km, o equivalente a 0,26% do território nacional e 1,4% da região Nordeste. 

Limita-se ao norte com o Estado de Alagoas, separado pelo Rio São Francisco, ao 

sul e a oeste pelo Estado da Bahia e ao leste com o Oceano Atlântico. O Estado 

possui 75 municípios agrupados pelo IBGE em 13 microrregiões político 

administrativas, que fazem parte de 3 mesorregiões. 
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Aracaju, capital sergipana, conta com 35 km de litoral. À beira-mar, 

sobretudo nos bairros Atalaia e Coroa do Meio e nas praias do litoral sul, estão os 

hotéis e casas de veraneio. Os prédios baixos no litoral facilitam a circulação de ar 

por toda a cidade.  

Sergipe se caracterizou pela mestiçagem resultante de presença de 

vários elementos étnicos. Assim pode-se dizer que sua população não possui um 

único elemento étnico já que em seu histórico estão presentes indivíduos de cor 

brancas, indígenas e negros, além de tipos humanos vindos do mundo inteiro.  

Algumas vantagens do Estado o potencializam como o portão de entrada 

para o turismo no Nordeste, tais como: posição geográfica, riqueza de patrimônio 

histórico e construído, beleza natural e paisagística e variada cultura popular. 

A vegetação predominante é o manguezal, que se concentra às margens 

dos rios. Além de mangues, também são consideradas áreas de preservação 

ambiental algumas restingas e o Morro do Urubu, um dos últimos remanescentes de 

Mata Atlântica que atraem turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. 

 

 

 

 

 

3.2 Aspectos Econômicos  
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Apesar de sua pequena dimensão territorial Sergipe é um estado 

diferenciado dentro do Nordeste e possui os melhores indicadores econômicos e 

sociais da região. Nos últimos anos, tem apresentado desempenho superior à média 

do Brasil e do Nordeste em várias dimensões do desenvolvimento devido ao 

importante processo de transformação por que vem passando. 

Sergipe, conforme dados do IBGE, tem nos setores de serviços e 

indústria, sua principal fonte de geração de riqueza. A participação destes setores no 

Valor Adicionado Bruto – VAB é respectivamente, de 66,8% e 28,6%. O setor 

agropecuário, com menor expressividade, aparece com um percentual de 4,6%. 

A extração de riquezas minerais como o petróleo e gás natural, além de 

outros minérios como a silvinita e a carnalita, matérias-primas fundamentais para a 

fabricação de fertilizantes tem sido um dos fatores de crescimento do Estado. 

Sergipe dispõe também de importantes jazidas de calcário, que o tornaram o maior 

produtor de cimento do Nordeste e o sexto maior do Brasil. 

Ao lado da riqueza mineral, que propiciou a formação de uma importante 

cadeia produtiva mínero-química, Sergipe conta ainda com um parque produtivo 

diversificado, em que se destacam os segmentos de alimentos e bebidas; têxtil, 

calçados e confecções; produtos metalúrgicos e material elétrico. 

Segundo dados divulgados pelo IBGE, no ano de 2011 o Produto Interno 

Bruto (PIB) de Sergipe, cresceu em volume 9,47% em relação ao ano de 2010. A 

economia sergipana apresentou um crescimento maior que os dos PIBs do Brasil 

(2,7%) e do Nordeste (9,42%). Na base de 2011, o PIB sergipano é de R$ 26.199 

milhões, o que representa 0,6% do PIB do país e coloca Sergipe, menor estado do 

país, na 22ª posição entre as unidades federativas. 

Comparado ao restante dos Estados nordestinos, o PIB per capita de 

Sergipe, de R$ 12.536,45, também permanece sendo superior e o coloca como o 

maior PIB per capita do Nordeste. É importante ressaltar que o PIB per capita do 

Brasil, foi de R$ 21.535,65 e o da Região Nordeste de R$ 10.379,55. 

A eficiencia econômica de Sergipe, também está refletida nos dados 

referentes à relação emprego/renda. No último relatório divulgado pela Federação 

das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o Estado aparece em 3º lugar no Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) entre as capitais do Nordeste e na décima quinta 

posição em nível nacional.  
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                    Segundo dados do MTE-CAGED, o emprego formal em Sergipe 

aumentou 53% entre janeiro de 2007 e dezembro de 2012, frente aos 46% de 

crescimento do Nordeste e 39% da média do Brasil. Em 2012, conforme dados 

fornecidos pelo governo estadual, o saldo de movimentações no mercado de 

trabalho sergipano fechou o ano, registrando um total de 6.583 empregos formais 

gerados na economia estadual. Um dos destaques em Sergipe foi o setor de 

construção civil, que gerou um saldo de 3.015 novos postos de trabalho no Estado. 

  Como consequência deste crescente desenvolvimento econômico, a 

área da construção civil encontra-se consolidada no Estado e responde por um 

contingente de emprego próximo ao montante da indústria de transformação. Esse 

segmento desenvolveu expertise no segmento habitacional, contando com empresas 

de grande status competitivo no mercado nacional. 

O Governo Estadual tem investido na construção de novas rodovias e 

pontes e mais de mil quilômetros de malha viária foram recuperados. Está em curso 

também um grande volume de investimentos em saneamento ambiental, 

principalmente no abastecimento de água e em esgotamento sanitário e na área de 

habitação, foram construídas mais de 15 mil casas todas dotadas de completa 

infraestrutura; tudo isso contribui ainda mais para a expansão do setor da construção 

civil no Estado. 

 
3.3 Aspectos Educacionais  

 

Atualmente, segundo dados fornecidos pela Secretaria de estado da 

Educação – SEED, o Estado de Sergipe atendeu ao número de 57.582 matrículas 

no ensino médio. Desta forma, contamos com os inúmeros concludentes do ensino 

médio que ainda não tiveram acesso ao ensino superior. Isso, sem levar em conta 

os portadores de diploma que já se encontram inseridos no mercado de trabalho, 

mas que buscam outra graduação e/ou pós-graduação como forma de requalificação 

e ascensão na carreira profissional.  

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

frequência do Ensino Médio entre os adolescentes sergipanos cresceu e que 40,9% 

deles estão cursando o Ensino Médio. Na faixa etária de 6 a 14 anos, Sergipe está 

mais próximo da universalização: 98,1% de frequência escolar. No grupo de 0 a 5 

anos, a frequência é maior entre aqueles com idade de 4 e 5 anos (87,2%) e muito 
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menor no grupo de 0 a 3 anos (15,2%). A proporção de jovens estudantes com idade 

de 18 a 24 anos que cursavam o nível superior cresceu de 27% em 2001 para 

51,3% em 2011. Outra informação registrada pelo estudo é que jovens estudantes 

pretos e pardos aumentaram a frequência no Ensino Superior – de 10,2% em 2001 

para 35,8% em 2011. Tais índices mostram a democratização do acesso à educação 

e o investimento que vem sendo demandado para área.  

 
Evolução do Número de Matrículas da Educação Superior – Brasil – Nordeste 
Sergipe – 2003 – 2010 
 

 
 
 
 
 
Evolução do Número de Concluintes da Educação Superior – Brasil – Nordeste 
Sergipe – 2003 – 2010 
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3.4 A Unit frente ao desenvolvimento do Estado e da Região 

 

O Estado de Sergipe, conta com 12 instituições de ensino superior, das 

quais uma Universidade pública e uma particular (a Unit) e um Instituto Federal de 

Educação, sendo as demais constituídas por faculdades.  

Neste cenário, a Universidade Tiradentes, instituição de ensino superior 

com atuação em todos os níveis e áreas, assume o compromisso com a difusão e 

aplicação do conhecimento e do saber, promovendo a aquisição e desenvolvimento 

de habilidades e competências por meio da oferta de cursos de graduação e de pós-

graduação além do incentivo ao desenvolvimento da pesquisa e da extensão em 

todas as áreas em que atua. Com tal perspectiva, a busca da excelência do ensino 

constitui-se numa diretriz basilar para permitir a implantação de propostas 

educacionais arrojadas e adequadas ao contexto contemporâneo, visando atender a 

amplitude e a diversidade da demanda por profissionais especializados aptos a 

atuarem em nossa sociedade.  

A Unit tem como sede a Capital do Estado de Sergipe, onde se localizam 

os Campi Aracaju Centro e Aracaju Farolândia. Atua também no interior do Estado 

através de campi avançados, na cidade de Estância, região sul de Sergipe; no 

município de Itabaiana, leste sergipano e em Propriá, cidade fronteira situada na 

região norte do estado e nos 32 polos de Educação à Distancia localizados nos 22 

municípios sergipanos e nos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande 

do Norte. Todos esses espaços revelam sua vocação empreendedora, tanto no que 

se refere ao serviço prestado quanto ao desenvolvimento social e urbano que 

provoca. 

Diante das mudanças que tem se anunciado com o novo Plano Nacional 

de Educação, sancionado em 25 de junho de 2014, e publicado no Diário Oficial da 

União no dia 26, sob a Lei de no 13.005/2014 este cenário tende a se ampliar. No 

referido plano, uma das grandes conquistas foi a aprovação da destinação de no 

mínimo, 10% do Produto Interno Bruto - PIB, do investimento público, em educação 

pública até o final do decênio. No campo da educação superior, por exemplo, 

estabelece que nos próximos 10 anos será necessário elevar a taxa bruta de 

matrícula para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 
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novas matrículas, no segmento. A proposta é de universalizar o atendimento escolar 

da população ampliando a oferta da Educação Básica e Superior. Trata-se de 

objetivo imprescindível para assegurar aprendizado efetivo, reduzindo a repetência e 

aumentando a taxa de sucesso na educação básica e progressivamente na 

educação superior.  No que se refere ao Ensino Superior, os desafios são bastante 

significativos, sobretudo em relação ao papel de formação profissional atribuída às 

instituições de ensino.  
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Proposta Pedagógica do Curso de 

 Negócios Imobiliários 
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4 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

4.1 Nome do Curso 

Negócios Imobiliários 

 

4.1.2 Habilitação  

Tecnológico em Negócios Imobiliários 

 

4.1.3 Endereço do curso 

Campus Farolândia - Av. Murilo Dantas , 300, Farolândia – Aracaju/SE 

 

4.1.4 Ato Legal de Autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento 

Portaria 121/12 de 31/07/2012 de autorização de Curso Superior de Negócios 

Imobiliários   

 

4.1.5 Modalidade do curso 

Presencial 

 

4.1.6 Número de Vagas Ofertadas 

120 anuais  

 

4.2 Regime Acadêmico 

Semestral 

 

4.2.1 Carga Horária Total 

Carga horária total de 1900 horas. 

 

4.2.2 Turno(s) funcionamento  

Noturno 

 

4.2.3 Tempo mínimo e máximo de integralização 

 Tempo mínimo de 2,0 anos (4 semestres) 

 Tempo máximo de 4,0 anos (8 semestres) 



25 

 

 

 

4.2.4 Dimensão das turmas teóricas e práticas 

Teórica: máximo de 30 alunos 

Prática: mínimo de 30 alunos 

 

4.2.5 Regime de matrícula:  

O regime adotado é o de crédito, com periodização semestral. 

 

4.2.6 Legislação e normas que regem o curso  

O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores tem sua 

sustentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394/96, nos 

atos legais dela derivados, na Resolução CNE/CP 03, de 18 de dezembro de 2002 e 

no Catalogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.  

 

5. DADOS CONCEITUAIS DO CURSO 

 

5.1 Contextualização e justificativa da oferta do curso. 

 

 O desenvolvimento e a estabilização da economia, assim como a redução 

das taxas de juros nos últimos anos facilitam o acesso de uma grande parcela da 

população ao crédito imobiliário. O fato do percentual deste crédito ainda ser 

pequeno em relação ao PIB do Brasil (cerca de quatro por cento), indica que ainda 

há grande espaço para crescimento, algo muito favorável para quem deseja investir 

neste mercado. A redução das taxas de juros e uma política de incentivo ao crédito 

imobiliário aumentam a capacidade de compra dos pequenos investidores e tornam 

o investimento em imóveis mais atraentes para quem deseja aumentar seu 

patrimônio financeiro. Em paralelo, a redução do desemprego e a estabilidade da 

economia proporcionam a confiança necessária para a compra de imóveis e outros 

investimentos de longo prazo. 

 O Brasil está passando por um bom momento econômico, que se reflete 

na construção civil e no mercado de negócios imobiliários. Observa-se que tais 

fatores refletem no aumento do poder aquisitivo da população, aquecendo o 

consumo por bens duráveis. As ofertas de financiamento para a aquisição de 

imóveis também estão aumentando através de vários programas do Governo 

Federal, como “Minha casa, minha vida”, por meio da utilização dos recursos do 
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FGTS, bem como de financiamentos de instituições privadas e/ou direto com as 

construtoras. Esse contexto propiciou ampliação das oportunidades de trabalho na 

área de negócios imobiliários, abrindo possibilidades de atuação nos diversos ramos 

de atuação.  

 O nordeste é atualmente uma região atraente para o setor, não apenas 

para desfrutar os diversos pontos turísticos, mas também vem passando por um 

crescimento acentuado, viabilizando a crescente demanda em negócios turístico-

imobiliários. O crescimento significativo da região vem impulsionando também no 

setor imobiliário, que por sua vez demanda de profissionais preparados para atuar 

tanto na área administrativa, trabalhando com locação, avaliação de imóveis, 

consultoria, análise de documentos, financiamentos e lançamentos, quanto em 

vendas, como corretor imobiliário.  

Diante desse contexto, aumentam-se as perspectivas constantemente da 

necessidade de profissionais com formação específica em Negócios Imobiliários no 

Estado, acrescentando o fato de Sergipe está em amplo processo de crescimento e, 

nos últimos anos, o mercado imobiliário, antes concentrado em Aracaju, agora 

também se expande para outros municípios. Cidades como Barra dos Coqueiros, 

Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e São Cristóvão são destaques no 

segmento e já contam com grandes empreendimentos do setor o que só favorece o 

mercado e a procura por profissionais qualificados e com formação específica na 

área. Outro fator importante é o custo das construções. Dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) revelam que, entre os estados do Nordeste, 

Sergipe tem o segundo menor custo de construção civil, totalizando R$ 779,99/m². 

No país, o estado aparece em terceiro lugar com o menor valor, ficando atrás 

apenas do Rio Grande do Norte (R$ 769,29/m²) e do Espírito Santo (R$ 772,67/m²). 

 Atrelado a esses fatores Segundo o Censo de 2013, a cidade de Aracaju 

conta com 614.577 habitantes.  Somando-se as populações dos municípios que 

formam a Grande Aracaju: Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São 

Cristóvão, o número passa para 899.239 habitantes. Seu litoral com 173 quilômetros 

de extensão oferece belíssimas praias que chamam a atenção pelo mar limpo, 

dunas de areias bancas, coqueirais, lagos, pela temperatura da água, sempre 

morna, e a pouca profundidade. Sendo uma das primeiras cidades projetadas do 

Brasil e encanta a todos pelas belas construções e hospitalidade do povo. Apesar do 
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pequeno território, Sergipe oferece ótimas opções aos investidores, e no que diz 

respeito ao mercado imobiliário o estado não deixa a desejar.  

 Devido a esse crescimento, o perfil dos profissionais que atuam na área 

de vendas de imóveis precisa acompanhar as exigências do mercado. Hoje o 

profissional de que trabalha no mercado imobiliário deve atuar não somente como 

vendedores, mas também como consultores de negócios imobiliários e em virtude 

dessa nova realidade, ofertamos um curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários 

com a preocupação em ofertar novas fontes de conhecimento e aperfeiçoamento, 

aos profissionais da área sem formação específica bem como aqueles que têm 

interesse em se inserir no mercado de trabalho.  

 Diante de tal constatação e corroborando com este desafio, a 

Universidade Tiradentes – Unit por meio dos serviços educacionais vem contribuindo 

com a transformação da sociedade através da disseminação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos, consubstanciando-se tanto nas ações de ensino e 

extensão, como também em atividades de pesquisa, desenvolvidas por meio da sua 

inserção social, mediante a articulação com o contexto local e regional, conhecendo 

os seus problemas, prestando serviços especializados e estabelecendo com a 

comunidade uma relação de reciprocidade.  

 A partir do exposto, a Unit apresenta o curso Tecnológico em Negócios 

Imobiliários, visando suprir a necessidade social de formação profissional 

comprometido com a ética nas transações comerciais, com o meio ambiente, além 

do gerenciamento mercadológico e das pessoas, com as operações imobiliárias e 

com o código de ética profissional.  

 O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Negócios 

Imobiliários é composto por um conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e 

orientam a prática pedagógica para a formação de profissionais preparados para o 

exercício de suas atividades adaptados ao mercado e a se adequarem as novas 

mudanças atendendo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais e ao 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Desse modo, o curso 

atende aos anseios, tanto de sua categoria profissional quanto da sociedade, que 

sente a escassez de profissionais capacitados e comprometidos com os valores 

éticos e profissionais. 
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5.2 Objetivo do Curso 

5.2.1 Objetivo Geral 

Formar profissionais com conhecimento específicos para atuar no 

mercado imobiliário, com perfil de gestor e empreendedor, com atuação ética e 

preocupado com a responsabilidade social e com o meio ambiente. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

-Desenvolver a capacidade empreendedora com a compreensão do processo 

tecnológico em suas causas e efeitos; 

-Incentivar a produção científico-tecnológica com suas respectivas necessidades 

para as aplicações no mundo do trabalho; 

-Desenvolver competências profissionais-tecnológicas, gerais e específicas para a 

gestão de processos e a produção de bens e serviços; 

-Capacitar gestores para empresas prestadoras de serviços na área de negócios 

imobiliários;  

-Atuar como gestores em empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como 

em empresas prestadoras de serviços na área de gestão de negócios imobiliários; 

-Elaborar e implementar processos de avaliação de imóveis, direito imobiliário, 

sistema de notas e registro, estratégias de negociação, tecnologia das organizações, 

urbanismo e meio ambiente, gerenciamento mercadológico, operações imobiliárias e 

código de ética; 

-Utilizar métodos e técnicas eficazes quanto à efetividade da gestão e organização 

empresarial na área de negócios imobiliários; 

-Desenvolver habilidades para criar e implantar planos estratégicos relacionados à 

área imobiliária; 

-Capacitar o discente para desenvolver projetos mercadológicos para sua área de 

atuação; 

-Capacitar para a elaboração, gerenciamento e avaliação de planejamentos 

estratégias em negócios imobiliários;  

-Conscientizar para a ética e responsabilidade socioambiental. 
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5.3 Perfil Profissiográfico  

 

Os profissionais formados no Curso Superior de Tecnologia em Negócios 

Imobiliários estarão aptos para exercer a gestão de organizações imobiliárias, bem 

como as práticas de gestão de imóveis. Serão dotados de uma formação 

generalista, técnico-gerencial, crítica, empreendedora e humanista, com práticas 

indispensáveis ao bom desempenho de suas funções. 

O egresso do curso poderá atuar na área administrativa, bem como na 

prática de locação, consultoria, avaliação de imóveis, orientação para financiamento, 

análise de documentos e financiamento. 

Ao final do curso o egresso deverá apresentar as seguintes habilidades e 

competências: 

- Planejar, organizar, dirigir e controlar trabalhos nos campos de negócios 

imobiliários;  

- Exercer a função gerencial nas diversas áreas de atuação de negócios imobiliários;  

- Identificar oportunidades e perceber mudanças no cenário dos negócios 

imobiliários;  

- Compreender os fenômenos gerenciais e as transformações socioeconômicas na 

área de negócios imobiliários;  

- Exercer suas atividades de forma ética, com responsabilidade social e com 

respeito ao meio ambiente;  

- Gerenciar processos imobiliários;  

- Conhecimento técnico em relação ao setor imobiliário e consciente da necessidade 

de manter-se atualizado através da aprendizagem contínua; 

- Ser comunicativo e com habilidades de relacionamento interpessoal. 

 

5.4 Campo de Atuação  

 

 A formação do tecnológica profissional em negócios Imobiliário, tendo em 

vista seu embasamento teórico e prático tem os seguintes campos de atuação: 

- Poderá atuar como corretor autônomo ou em empresas imobiliárias ou escritórios 

de advocacia de pequeno, médio e grande porte; 

- Perícias e avaliações de imóveis; 

-  Venda e Aluguel de Imóveis; 
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- Como consultor; 

- Gerente de Empreendimentos Imobiliários. 

 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO 
 

A Matriz Curricular do Curso de Negócios Imobiliários tem como 

referências os princípios estabelecidos no PPI, os objetivos (geral e específicos) do 

curso, o perfil profissiográfico e as referências estabelecidas pelo CRECI – Conselho 

Regional de Corretores do Estado de Sergipe. A carga horária de cada disciplina é 

definida em função do plano de ensino, considerando a mais adequada em cada 

componente. O currículo neste projeto pedagógico é concebido como uma instância 

dinâmica e flexível, alimentada pela avaliação constante do processo de 

aprendizagem e do curso.  

Busca-se assim, superar a ação formativa escolarizada limitada ao que se 

encontra preso em uma ideia de "grade curricular", concebendo o currículo como um 

conjunto de ações que cooperam para a formação humana em suas múltiplas 

dimensões constitutiva. Nesta perspectiva, a proposta curricular está organizada em 

Eixos Estruturantes (Fenômenos e Processos Básicos, Práticas investigativas, 

Formação Específica e Práticas profissionais) que objetivam sistematizar a 

complementaridade dos conteúdos, saberes, ações e competências verticalmente, 

em grupos de unidades programáticas e/ou disciplinas que guardam certa 

proximidade quanto às finalidades específicas da formação. 

Nessa direção, as disciplinas Práticas em Negócios Imobiliários I, Práticas de 

Extensão na área de Gestão em Negócios imobiliários e Tópicos Especiais em 

Negócios Imobiliários, cuja carga horária desses componentes são desenvolvidos 

com as características de  “Projeto Integrador”, buscando articular teoria e prática, 

valorizando a investigação e intervenção individual e coletiva, funcionando como um 

espaço interdisciplinar na formação dos futuros profissionais da áreas de Gestão e 

Negócios Imobiliários. Esta articulação implica na inter-relação dos conhecimentos e 

das atividades produzidas e desenvolvidas, tendo o aprofundamento do 

conhecimento e a reflexão da prática como eixo de sustentação. Nesse contexto, o 

conceito de aula, extrapola o espaço físico da sala de aula e consubstancia-se no 

conceito de atividades acadêmicas. 
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 Por meio  desses componentes curriculares o estudante terá momentos de 

orientação com o professor e desenvolverá estudos acerca da elaboração de 

projetos que serão realizados a partir dos conteúdos das diferentes disciplinas 

estudadas ao longo do semestre em curso e das observações realizadas nos locais 

de práticas profissionais, bem como apresentação de Seminários e outras atividades 

que possibilitam a produção e atualização constante dos conhecimentos na área de 

atuação.   

Finalmente, os componentes curriculares acima tem por objetivos articular os 

conhecimentos  que compõem o curso; viabilizar as condições necessárias para 

analisar e buscar a resolução de situações problemáticas que caracterizam a área 

de atuação profissional. 

 

 

6.1 Estrutura Curricular – Matriz 2131 

 1 º  P E R Í O D O  

C ó d i g o  D i s c i p l i n a  P r é -

r e q u i s i t o  

C r é d i t o  

T o t a l  

C a r g a  H o r á r i a  C a r g a  

H o r á r i a  

T o t a l  

 

T e ó r i c a  P r á t i c a  

H118882 
Comunicação 
Empresarial 

 02 40 00 
40 

H118939 
Direito 

Empresarial 
 04 80 00 

80 

H118920 
Fundamentos 
de Negócios 
Imobiliários 

 04 80 00 
80 

H118904 Fundamentos 
Economia 

 04 80 00 
80 

H118840 
Metodologia 

Científica 
 04 80 00 

80 

H118890 
Fundamentos 

de Gestão 
 

04 
 

40 
 

40 
80 

TOTAL  22 20 40 4 4 0  
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2 º  P E R Í O D O  

C ó d i g o  D i s c i p l i n a  P r é -

r e q u i s i t o  

C r é d i t o  

T o t a l  

C a r g a  H o r á r i a  C a r g a  

H o r á r i a  

T o t a l  
T e ó r i c a  P r á t i c a  

H119587 
Práticas em 

Negócios 
Imobiliários I 

 02 00 40 
 

40 

H119579 
Gestão de 
Merketing I 

 04 80 00 
80 

H113341 
Fundamentos 
Antropológicos 
e Sociológicos 

 04 80 00 
80 

F104221 
Sistemas de 
Informações 
Gerenciais 

 02 40 00 
40 

H119552 
Contabilidade 

Imobiliária 
 04 80 00 

80 

H119080 
Matemática 
Financeira 

 04 80 00 
80 

H119560 
Sistema 

Registral e 
Notarial 

 04 80 00 
80 

TOTAL  24 440 40 4 8 0  

 

3 º  P E R Í O D O  

C ó d i g o  D i s c i p l i n a  P r é -

r e q u i s i t o  

C r é d i t o  

T o t a l  

C a r g a  H o r á r i a  C a r g a  

H o r á r i a  

T o t a l  T e ó r i c a  P r á t i c a  

H119668 
Gestão 

Ambiental e 
Sustentabilidade 

  
04 

 
80 

 
00 

 
80 

H119617 
Financiamento 

Imobiliário 
 04 80 

00 80 

H113465 
Filosofia e 
Cidadania 

  
04 

 
80 

 
00 

 
80 

F108340 
Gestão 

Estratégica 
  

04 
 

80 
 

00 
 

80 

H119609 
Técnicas de 

Vendas e 
Negociação 

  
04 

 
80 

 
00 

 
80 

H119595 
Avaliação de 

Imóveis e 
Perícias 

  
04 

 
80 

 
00 

 
80 

TOTAL   24 480 00 4 8 0  
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4 º  P E R Í O D O  

C ó d i g o  D i s c i p l i n a  P r é -
r e q u i s i t o  

C r é d i t o  
T o t a l  

 

C a r g a  H o r á r i a  C a r g a  
H o r á r i a  

T o t a l  
T e ó r i c a  P r á t i c a  

F109835 
Práticas de 

Extensão na Á de 
Gestão /Negócios 

  
02 

 
00 40 40 

H119633 
Planejamento 

Urbano e 
Arquitetônico 

  
04 

 
80 

 
00 

 
80 

F109827 
Empreendedorismo   

02 
 

00 
 

40 
 

40 

H120135 
Gestão de 

Marketing II 
  

04 
 

80 
 

00 
 

80 

H119650 
Tópicos Especiais 

em Negócios 
Imobiliários 

  
04 

 
80 00 80 

OPT0001 OPTATIVA 1  80 80 - 80 

TOTAL  20 320 80 4 0 0  

 
 
 
 

QUADRO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
 

 

 

C ó d i g o  D i s c i p l i n a  C r é d i t o  
T o t a l  

C a r g a  
H o r á r i a  

C a r g a  
H o r á r i a   

T o t a l  T e ó r i c a  Prática 

H113457 Libras 04 80 00 80 

H118815 
Relações Étnicos - 
Raciais 

04 80 00 80 

H119153 
Economia Brasileira e 

Internacional 
04 80 00 80 

H119676 Direito Imobiliário 04 80 00 80 

H118823 
História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena 
04 80 00 80 
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QUADRO RESUMO DO TOTAL GERAL DE CRÉDITO E DE CARGA HORÁRIA 

 

 

 
Competências por Período 
 

A Matriz do Curso de Negócios tem como premissa que o processo de 

formação profissional ocorrerá de maneira interdisciplinar e gradativa. Os resultados 

a serem obtidos norteiam o processo educacional. As ações didático-pedagógicas 

devem privilegiar o desenvolvimento e o aprimoramento de competências essenciais 

ao exercício profissional. Visando preparar a transição, com sucesso, para o mundo 

do trabalho, considerando os diferentes graus de maturidade do aluno em sua 

trajetória acadêmica, são designadas competências a serem desenvolvidas pelos 

alunos em cada período, numa perspectiva interdisciplinar. Dentre outras 

competências, o aluno deve demostrar ser capaz de: 

 

1º período 
 

 Ler e interpretar textos, utilizando as diferentes linguagens para socializar o 

conhecimento adquirido;  

 Organizar e planejar o tempo para o desenvolvimento das atividades 

propostas; 

 Utilizar corretamente as Normas da ABNT, na apresentação dos trabalhos; 

 Apresentar atitudes e comportamentos necessários para o planejamento e 

execução de trabalho em equipe; 

 Utilizar-se das tecnologias da informação para o estabelecimento da 

comunicação empresarial, através do pensamento crítico na discussão tanto 

oral como escrita frente aos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

 Perceber a importância da vida em sociedade, das ações coletivas, a partir 

das reflexões sobre os direitos e garantias constitucionais; 

Créditos 

Totais 

Carga 

Horária 

Teórica 

Carga 

Horária 

Prática 

Atividades 

Complementares 

Carga 

Horária Total 

do Curso 

 

 

95 1640 160 100 1900  
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 Reconhecer as características e a importância dos fenômenos e ferramentas 

administrativas; 

 Distinguir situações-problema próprias da economia de mercado; 

 Identificar a importância das decisões empresariais e seu reflexo na 

sociedade, a importância de ações coletivas em função dos aspectos éticos e 

sociais. 

2º período 
 

 Capacidade de identificar as boas práticas de gestão em negócios imobiliários 

que estão sendo aplicadas no mercado local; 

 Capacidade de apresentar e defender pontos de vista por meio de 

apresentação formal, oral e escrita; 

 Capacidade de trabalho em equipe; 

 Identificar e compreender os conceitos básicos da Administração de 

Marketing e suas principais aplicações; 

 Identificar o nascimento da Antropologia e da sociologia como ciência e seus 

princípios teóricos; 

 Identificar os diversos tipos de sistemas de informação existentes nas 

organizações;  

 Reconhecer a importância do processo de informatização nas empresas e o 

papel dos sistemas de informação neste processo; 

 Aplicar adequadamente as funções contábeis; 

 Estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico para operar com 

valores e formulações matemáticas; 

 Desenvolver conhecimento de Direito Imobiliário para aplicação do sistema 

notarial e registral. 
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3º Período 
 

 Capacidade de aplicação dos princípios de sustentabilidade na gestão 

organizacional elaborando ações de intervenção relacionadas as estratégias 

empresariais; 

 Desenvolver conhecimento sobre os diferentes tipos de financiamentos 

bancários; 

 Analisar o risco financeiro dos imóveis; 

 Identificar o significado e a importância da filosofia no conjunto dos 

conhecimentos construidos pela humanidade e a necessidade de se 

desenvolver uma postura reflexiva e crítica diante da realidade do mundo e da 

vida contemporânea; 

 Desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive 

comportamentos de cidadãos comprometidos com a construção de uma 

sociedade balizada por valores éticos; 

 Desenvolver conhecimento para a formulação do  planejamento estratégico; 

 Desenvolver estratégias de uma negociação; 

 Desenvolver conhecimento para avaliação e perícia de imóveis urbanos. 

 

4º período 
 
 

 Compreensão da trajetória e da importância das práticas de extensão na 

formação profissional; 

 Execução do projeto de extensão e análise dos resultados; 

 Relacionar o processo histórico de formação das cidades, as teorias 

urbanísticas para compreensão do fenômeno urbano; 

 Estudar as teorias urbanísticas como forma de apreender os contextos 

históricos e conceituais; Conhecer os modelos de urbanização e os 

planejamentos urbanos já executados, entendendo características, problemas 

e soluções de cada um, e identificando nos conjuntos e bairros da cidade os 

modelos implantados; 
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 Tomar decisões de investimento e financiamento, interpretar as informações 

contábeis e de custos para a tomada de decisões sobre os recursos 

financeiros na empresa; 

 Diagnosticar problemas, equacionar estratégias para solucioná-los e atuar  

preventivamente com criatividade e determinação; 

 Identificar e compreender os conceitos básicos da Administração de Marketing 

e suas principais aplicações; 

 Estudar o fenômeno marketing num enfoque moderno, analisando suas 

orientações e a busca da satisfação do cliente.  

 

6.2 Eixos Estruturantes 
 

No curso de Negócios Imobiliários são adotados os princípios da 

especialização, da interdisciplinaridade e da flexibilidade na formação profissional por 

meio de componentes curriculares, cujas unidades de programáticas contemplam a 

formação geral, a formação específica (básica e própria da profissão) e a formação 

complementar. Estas, por sua vez coadunam-se aos Eixos Estruturantes (Fenômenos 

e Processos Básicos, Formação Específica e Práticas profissionais) do Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, que objetivam sistematizar a complementaridade dos 

conteúdos, saberes, ações e competências verticalmente, em grupos de unidades 

programáticas e/ou disciplinas que guardam certa proximidade quanto às finalidades 

específicas da formação.  

Nessa perspectiva, as competências estabelecidas ao longo de todo o 

curso, norteiam as disciplinas ou campos do saber, consonante com a missão da 

Unit, o objetivo do curso e o perfil profissiográfico do egresso.  

  

6.2.1 O Eixo de Fenômenos e Processos Básicos 

 

Congrega conhecimentos e conteúdos associados à origem do campo de 

saber ao qual está situado o curso, ao mesmo tempo em que fornece os subsídios 

necessários para a introdução do aluno naquele campo ou área de conhecimento.  

Esse eixo contempla a Formação Geral e Básica, na medida em que capacita o 

estudante a entender a sociedade na qual ele está inserido, fornecendo subsídios 
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teóricos acerca de conhecimentos filosóficos, sociológicos e antropológicos, com 

vistas à formação de um profissional cidadão, crítico e reflexivo.   

Fazem parte desse eixo as disciplinas de formação geral, denominadas Universais, 

comuns a todos os cursos de Licenciatura e Bacharelado da instituição, tais como: 

Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, Metodologia Científica, Libras e 

Empreendedorismo que fornecem os instrumentos necessários para ler, interpretar e 

produzir conhecimentos.  

Contemplam ainda esse eixo as disciplinas básicas, da área de formação, 

cujas unidades de aprendizagem podem ser partilhadas por áreas afins, 

denominadas de Nucleares: Direito Empresarial, Empreendedorismo, Fundamentos 

de Gestão,  Fundamentos de Econômica, Matemática Financeira, Sistemas de 

Informação Gerenciais, Gestão Ambiental e Sustentabilidade e Gestão de Marketing  

  

6.2.2. O Eixo de Formação Específica (PPI) 

 

Aglutina as unidades programáticas que abordam os conhecimentos, 

saberes, técnicas e instrumentos próprios do campo do saber e/ou de atuação 

profissional.  Neste eixo encontram-se as disciplinas de Formação Específica 

(própria de cada profissão) que permite ao estudante o desenvolvimento do 

conhecimento teórico e do domínio tecnológico de um determinado campo de 

atuação profissional, requerendo o conhecimento, o saber fazer de determinada 

profissão. Fazem parte desse eixo as disciplinas específicas da área de formação: 

Fundamentos dos Negócios Imobiliários, Contabilidade Imobiliária, Financiamento 

Imobiliário, Técnicas de Vendas e negociações, Avaliação de Perícia e Imóveis, 

Planejamento Urbano e Arquitetônico, Tópicos Especiais em Negócios Imobiliários 

  

6.2.3 O Eixo de Práticas Profissionais (PPI)  

Contempla a formação específica, na medida em que congrega as 

unidades de aprendizagem orientadas para o exercício e inserção do estudante em 

diferentes contextos profissionais, institucionais, sociais e multiprofissionais 

inerentes à sua área de atuação, com o intuito de promover a aquisição de 

habilidades e competências específicas do exercício profissional. 
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Além disso, estão voltadas para o exercício e a inserção do estudante em 

diferentes contextos profissionais, institucionais, sociais e multiprofissionais 

inerentes a sua área ou campo de atuação, com o intuito de promover a aquisição 

de habilidades e competências específicas do exercício profissional em questão. 

Integra esse eixo as Práticas de Negócios Imobiliário, Práticas de extensão na Área 

de Gestão/Negócios. 

 

6.3 Temas Transversais 

 

Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se 

necessário o desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, 

extrapolando, a abrangência dos conteúdos programáticos da disciplina. Nesse 

contexto, conforme preconizado no PPI, os temas transversais ampliam a ação 

educativa, adequando-se a novos processos exigidos pelos paradigmas atuais e as 

novas exigências da sociedade pós-industrial, do conhecimento, dos serviços e da 

informação.  

No curso de Negócios Imobiliários são abordadas as questões de 

interesse comum da coletividade independente da área de conhecimento através de 

temas como: ecologia, formação humanista e cidadã, desenvolvimento sustentável, 

preservação cultural e diversidade, inclusão social, metas individuais versus metas 

coletivas, competitividade versus solidariedade, empreendedorismo, ética 

corporativista versus ética centrada na pessoa  etc, todos comprometidos com a 

missão institucional, a educação como um todo e com o Projeto Pedagógico 

Institucional.  

Os temas transversais para o curso consideram os seguintes aspectos: 

- Propositura a partir de discussões fundamentadas no corpo docente envolvido em 

cada ação: 

- Clara associação com demandas sociais e institucionais nos âmbitos nacional, 

regional e local; 

- Identificação de temas atuais e complementares às políticas públicas de relevância 

social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas afirmativas, formação ética, 

ecologia e desenvolvimento etc.) 
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Além dessas questões, em conformidade com as legislações vigentes, o 

curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários fundamenta-se na premissa de que o 

estudante deve estar consciente do seu papel profissional e de sua responsabilidade 

social, assim, encontram-se inclusas nos conteúdos das diversas disciplinas do 

currículo do curso, temáticas que envolvem competências, atitudes e valores, 

atividades e ações voltadas para questões relativas às relações étnico-raciais e 

cultura afro-brasileira com vistas ao respeito à diversidade cultural.  

Institucionalmente são promovidas ações que envolvem as discussões acerca de 

ações afirmativas como a Semana da Consciência Negra, na qual são envolvidos 

todos os alunos da instituição, contemplando palestras, campanhas e atividades de 

extensão.  

Ampliando sua ação e compromisso com questões sociais e para atender 

Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004 foi inserido a disciplinas Cultura e 

Relações Étnicas- Raciais e História e Cultura afro-brasileira e Africana como 

disciplinas optativas nos currículos dos cursos da instituição, propiciando atividades 

que promovem análise e reflexão acerca de questões que envolvem a formação 

histórica e cultural do povo brasileiro. 

Além disso, são integradas às disciplinas do curso de modo transversal 

conteúdos, que envolvem questões referentes às Políticas de Educação Ambiental, 

bem como a instituição mantém programa permanente de que envolve essa 

temática, a exemplo do    “Programa Conduta Consciente” que tem como objetivo 

incorporar a dimensão socioambiental nas ações  da instituição e ajustar a conduta 

de todos os colaboradores em prol do desenvolvimento sustentável. Além disso no 

currículo a disciplina Gestão Ambiental e Sutentabilidade congregam os 

conhecimentos para a formação do egresso em que a preopupação com as 

questões ligadas  ao meio ambiente que são pauta das discussões e construções 

coletivas entre docentes e discentes.  Nesse contexto, conforme preconizado no 

Projeto Pedagógico Institucional - PPI, no curso de Negócios Imobiliários os temas 

transversais ampliam a ação educativa, adequando-se a novos processos exigidos 

pelos paradigmas atuais e as novas exigências da sociedade pós-industrial, do 

conhecimento, dos serviços e da informação visando promover a educação de 

cidadãos conscientes do seu papel no seio da sociedade multicultural e pluriétnica 

do Brasil. 
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6.4 Atividades Complementares  

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e implementadores do perfil do formando, possibilitam interação teoria e prática e o 

incentivo à construção de conhecimentos, consubstanciando a flexibilização 

curricular e a interdisciplinaridade por meio da formação complementar do 

estudante.  

São atividades que promovem a integração e interação com a comunidade, 

ampliam horizontes para além da sala de aula, favorecem o relacionamento entre 

grupos e a convivência com as diferenças sociais, além de propiciar importantes 

trocas, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional.  

Os alunos do curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários são 

constantemente estimulados a participar, tanto nos eventos patrocinados pela 

coordenação do curso e instituição como também, fora do ambiente acadêmico, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes e transversais de 

interesse da formação do profissional tais como: atividades acadêmicas à distância, 

seminários, iniciação a pesquisa, monitorias, programas de extensão, vivência 

profissional complementar; workshops, simpósios, congressos, conferências, 

trabalhos orientados de campo, entre outros.  

A carga horária das Atividades Complementares para o curso de é de 100 

(cem) horas, obedecendo aos critérios estabelecidos no Regulamento da 

Instituição e o seu cumprimento é obrigatório para a integralização do currículo 

Ciente de que o conhecimento é construído em diferentes e variados 

cenários, e conforme Art. 4º do Regulamento das Atividades Complementares dos 

Cursos de Graduação da Universidade Tiradentes serão consideradas Atividades 

Complementares as atividades, descritas abaixo: 

I- Monitorias (voluntária ou remunerada); 

II- Disciplinas cursadas fora do âmbito da estrutura curricular do curso; 

II-  Estágios Extracurriculares;  

III-  Iniciação Científica; 

III- Participação em Congressos, seminários, simpósios, jornadas, cursos, 

minicursos, etc.; 
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V-  Publicação de Trabalho científico em eventos de âmbito nacional, 

 regional ou internacional; 

VI-  Elaboração de trabalho científico (autoria ou co-autoria) apresentado 

em  eventos de âmbito regional, nacional ou internacional; 

VII-  Publicação de artigo científico completo (artigo publicado ou aceite final 

 da publicação) em periódico especializado; 

VIII-  Visitas técnicas fora do âmbito curricular; 

IX-  Artigo em periódico; 

X-  Autoria ou co-autoria de livro; 

XI-  Participação na organização de eventos científicos; 

XII-  Participação em programas de extensão promovidos ou não pela Unit; 

XIII-  Participação em Cursos de extensão e similares patrocinados ou não 

pela  Unit; 

XIV -  Participação em jogos esportivos de representação estudantil; 

XV -  Prestação de serviços e Atividades comunitárias, através de entidade 

beneficente ou organização não governamental, legalmente instituída, 

com a anuência da coordenação do curso e devidamente comprovada; 

          XVI - Participação em Palestra ou debate de mesas redondas e similares; 

XVII - Fóruns de Desenvolvimento Regionais promovidos ou não pela Unit; 

 

 Para reconhecimento e validação das atividades o aluno deverá comprovar 

por meio de certificados de valor reconhecido a sua atividade complementar junto ao 

grupo de responsabilidade técnica indicado pela coordenação do curso conforme 

quadro apresentado no regulamento. 

 

Anexo, Regulamento das Atividades Complementares. 

 

6.5 Metodologia do Curso 

  

Compreendida como um conjunto de processos utilizados para alcançar 

um determinado fim, as opções metodológicas se respaldam em concepções e 

princípios pedagógicos que auxiliam a práxis do professor, com vistas à 

aprendizagem dos estudantes.  
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As estratégias adotadas no curso pautam-se numa abordagem 

interdisciplinar e sistêmica, conforme sinaliza o PPI, estabelecendo os caminhos que 

indicam as propostas e alternativas adequadas para a concretização da formação 

pretendida, visto que o êxito das mesmas busca a construção progressiva das 

habilidades e competências a partir da interdependência existente entre o que se 

aprende e como se aprende. 

O Curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários da Universidade 

Tiradentes busca metodologias que transcendam a perspectiva de ensino 

tradicional, na qual o aluno é mero receptor e repetidor de conteúdos e o educador 

apenas o transmissor de conhecimentos. As atividades teóricas e práticas são 

desenvolvidas numa perspectiva problematizadora que articula saberes e trocas de 

experiências, num processo de aprendizagem interdisciplinar situando o estudante 

como agente do processo pedagógico. 

 

6.5.1 Atividades Práticas Supervisionadas Extraclasse-  APSEC 

 

As atividades práticas supervisionadas desenvolvidas no curso 

Tecnológico de Negócios Imobiliários da Unit tem como fundamento a Resolução 

CES/CNE nº 3/2007, que  dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao 

conceito de hora-aula, e dá outras providências. Explicitado no seu Art. 2º em que 

“cabe às Instituições de Educação Superiores respeitadas o mínimo dos duzentos 

dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade 

acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: I - preleções e aulas 

expositivas; II - atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, 

práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas”.  

Em consonância com a legislação vigente a Unit, contemplou no PPC do 

curso de Negócios Imobiliários a complementaridade das horas de integralização do 

curso por meio da institucionalização e normatização das Atividades Práticas 

Supervisionadas Extraclasses – APSEC, através da Portaria Interna nº 013 de 11 de 

fevereiro de 2009, emitida pela Reitoria, considerando as atividades práticas 

supervisionadas como trabalho acadêmico ou discente efetivo, que pode e deve ser 

contabilizado na carga horária total do curso, aliás, o que a própria resolução 

CES/CNE nº 3/2007, deixa claro.   
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Nesse contexto, o conceito de aula, extrapola o espaço físico da sala de 

aula e consubstancia-se no conceito de atividades acadêmicas efetivas, para além 

da sala de aula, sendo promovidas e desenvolvidas atividades acadêmicas sob a 

orientação e supervisão docente, em horários e espaços diferentes dos encontros 

presenciais, bem como discriminadas nos planos de ensino e planos integrados de 

trabalho de todas as disciplinas do curso. Dentre as atividades inseridas em todos os 

componentes curriculares, encontram-se: visitas técnicas orientadas, atividades na 

biblioteca, estudos de caso, seminários, oficinas, aulas práticas de campo ou 

laboratório, trabalhos individuais ou em grupo, pesquisas, dentre outros.  

Tais atividades propiciam ao processo pedagógico a articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, além da teoria com a prática, componentes 

indissociáveis do fazer pedagógico. As atividades desenvolvidas aliam o ensino, a 

pesquisa e a extensão preconizados no Projeto Pedagógico da Instituição, 

possibilitando aos estudantes a participação, por meio das Práticas em Negócios 

Imobiliários I e Práticas de Extensão na área de Gestão em Negócios imobiliários.             

Vale ressaltar que a UNIT promove no período que antecede cada período letivo, 

Jornada de Mobilização Pedagógica, oficinas e minicursos, objetivando a reflexão do 

trabalho teórico-metodológico e aprimoramento da práxis docente, para que de 

modo a inseriram nos seus planos de ensino e planos Integrados de trabalho, 

atividades que propiciem o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias a formação do perfil profissional do egresso, proposto no presente 

projeto.  

 

 

  Anexo, Portaria Interna Nº 013 de 11 de fevereiro de 2009. 

 

 

6.5.2 Integração Ensino/Pesquisa/Extensão (Núcleos de Pesquisa e Geradores 

de Extensão)  

 

Os Núcleos de Pesquisa e Geradores de Extensão são apresentados 

institucionalmente e convergem para a consecução da missão da Universidade e de 

seus princípios, gerando os respectivos produtos de interação de ensino – uma vez 

que são desenvolvidos no âmbito das disciplinas de forma complementar; de 
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pesquisa – na medida em que promove a aquisição de competências inerentes ao 

ato investigativo no processo de ensino, identificando a necessidade de geração de 

novos conhecimentos; e de extensão – que possibilita a associação direta dos 

conteúdos e metodologias desenvolvidas no ensino e nas práticas investigativas 

com as ações de interação e intervenção social. 

Na Universidade Tiradentes a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, é concebida como princípio institucional e pedagógico indispensáveis para 

a formação profissional. O desenvolvimento das atividades acadêmicas associadas 

tem por objetivo possibilitar ao estudante os meios adequados para ampliar os 

conhecimentos indispensáveis à sua formação, além de despertar e fomentar suas 

habilidades e aptidões para a produção de cultura.  

Nessa direção, incentiva o corpo docente a desenvolver práticas 

pedagógicas interdisciplinares e extraclasses, que não se restrinjam ao âmbito da 

sala de aula e a exposições teóricas.  

Além disso, a integração dos princípios articuladores das funções 

universitárias tem como referência a pesquisa como ação educativa, 

consubstanciada na prática pedagógica por meio da metodologia de ensino pautada 

na concepção de “aprender a aprender” para aprender, objetivando assegurar a 

autonomia intelectual do aluno.  

A indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão pressupõe a articulação 

das três grandes áreas do conhecimento (ciências exatas, ciências biológicas e 

ciências humanas), nas atividades docentes e discentes previstas nas disciplinas 

integrantes no currículo do curso, produzindo conhecimentos e participando do 

desenvolvimento sócio-regional.  

De acordo com o Projeto Pedagógico (PPI) a pesquisa deve acontecer no 

cotidiano, considerando o conjunto de atividades acadêmicas orientadas para a 

ampliação e manutenção do espírito de pesquisa, cuja articulação com o ensino e 

extensão ocorre a partir de núcleos de pesquisa, que são similares aos núcleos 

geradores de extensão. Constituem os Núcleos de Pesquisa e Geradores de 

Extensão e suas respectivas áreas de abrangência:  

 

I – Desenvolvimento Tecnológico Regional  

Uso e Transformação de Recursos Minerais e Agrícolas; 

Otimização de Processos e Produtos; 
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Tecnologias Promotoras de Desenvolvimento. 

 

II – Saúde e Ambiente 

Educação e Promoção de Saúde; 

Enfermidades e Agravos de Impacto Regional; 

Desenvolvimento e Otimização de Processos/Produtos e Sistemas em Saúde. 

 

III – Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania 

Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas; 

Políticas de Gestão/Finanças e Tecnologias Empresariais; 

Direito e Responsabilidade Social. 

IV – Educação, Comunicação e Cultura 

Educação e Comunicação; 

Sociedade e Cidadania; 

Linguagens/ Comunicação e Cultura. 

 

Ressalta-se que os Núcleos acima convergem para a consecução da 

missão institucional e para a articulação do ensino, pesquisa e extensão no âmbito 

dos cursos e programas da IES, não restringindo, todavia, outras iniciativas de 

incremento das ações de ensino, pesquisa e de extensão possíveis por meio de 

outros mecanismos (projetos de ensino continuado, extensão e pesquisa 

fomentadas por políticas específicas propostas pelos órgãos da Instituição – Fóruns 

de Desenvolvimento Regional, Programas de Iniciação Científica, constituição de 

grupos de pesquisa etc.), sendo, porém, preservados os núcleos de interesse 

institucional citados. Assim, as iniciativas de extensão e de pesquisa (também de 

iniciação científica e/ou de práticas investigativas) devem estar associadas, 

declaradamente, a um dos Núcleos Geradores. 

O programa de práticas de pesquisa e Extensão institui e disciplina 

formas de explorar os conteúdos programáticos das disciplinas dos diversos cursos 

da instituição, utilizando metodologias científicas. O programa apresenta objetivos, 

promover meios para conhecer as fases de pesquisa e adquirir conhecimento a 

partir de princípios e normas metodológicas consagradas; instituir a pesquisa como 

prática cotidiana e de formação contínua nos programas e currículos dos cursos; 

contribuir para a aquisição, por parte dos discentes, de habilidades investigativas no 
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transcorrer dos cursos; fornecer ao discente ferramentas para estudos aprofundados 

sobre o cotidiano e a sua profissão e fortalecer os programas de Bolsa de Iniciação 

Científica. 

As bolsas de iniciação científica na Universidade Tiradentes foram 

implementadas inicialmente através de um programa mantido com recursos próprios 

e organizado através de critérios e normas que se pautaram pela transparência e 

acuidade através de Editais amplamente divulgados na Instituição. Além desse 

programa a Universidade Tiradentes conta ainda com bolsas do Programa de Bolsa 

de Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior - 

PIBICJr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq 

e PROVIC – Programa Voluntário de Iniciação Científica. 

O Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) da UNIT oferece oportunidade 

ao aluno de ingressar na pesquisa se engajando em projetos de pesquisas dos 

professores e pesquisadores do ITP como estagiários ou bolsitas remunerados ou 

não. 

Além disso, os estudantes participam de projetos de extensão como parte 

de atividades desenvolvidas nas disciplinas Práticas em Negócios Imobiliários I e 

Práticas de Extensão na Área de Gestão/Negócios, bem como de projetos 

específicos de extensão, a exemplo do Fórum de Desenvolvimento Regional. Desse 

modo, os docentes e discentes, em parceria, desenvolvem as atividades de 

extensão, por meio das quais a universidade interage e colabora com a comunidade. 

Todos os cursos desenvolvem ações nos fóruns, cada um contribuindo na 

sua área de atuação profissional. O trabalho junto à comunidade permite que os 

alunos desenvolvam, na prática, conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

A preocupação básica dos fóruns é com a qualidade de vida da 

comunidade. Eles enfatizam a responsabilidade social à comunidade acadêmica, 

através de ações sequenciais ou esporádicas, voltadas especialmente, à população 

mais carente.  

Os alunos do curso participam também da SEMEX – Semana da 

Extensão da Universidade Tiradentes, através de apresentações de painéis, do 

envolvimento nas oficinas e palestras oferecidas para o público acadêmico e à 

comunidade.  
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Anexo, Política Geral de Extensão, Regulamento de Extensão, Regulamento de 

Iniciação Científica e Programa de Práticas Investigativas, Regulamento do Fórum 

de Desenvolvimento Regional. 

 

6.5.2.1 Programas/ Projetos/ Atividades de Iniciação Científica 

A Universidade Tiradentes adota como referencial pedagógico a prática da 

“Educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no 

Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. Com 

base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo um 

conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o 

exercício profissional em tempos de mudanças. À educação cabe orientar como uma 

bússola, os mapas que permitem a compreensão de um mundo complexo, dinâmico 

e em constante processo de mudança, permitindo ao educando navegar através 

dele e se posicionar diante das questões que lhes são postas. 

Neste sentido, apresenta-se como desafio à educação atual o 

desenvolvimento de quatro aprendizagens fundamentais: 

“Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos 

que nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá 

acesso, desde o início da vida humana à não-aceitação de qualquer resposta sem 

fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em contradição com os 

fatos; 

“Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. "Fazer" também significa 

criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a 

exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições interiores; 

“Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, 

essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente 

por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. "Viver junto" não quer dizer 

simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora permanecendo 

convencido da justeza absoluta das próprias posições;  
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“Aprender a ser” implica em aprender que a palavra "existir" significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida 

individual e social.  

Focada nessas premissas norteadoras, a Unit assumiu em seu Projeto 

Pedagogico Institucional – PPI, o compromisso com uma educação capaz de 

promover situações de ensino e aprendizagem com foco na construção de 

conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades e competências. Nessa 

perspectiva, incorpora a realização das situações de ensino e vivências acadêmicas, 

abordagens que busquem: 

* O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado; 

* A busca da unidade entre teoria e prática; 

* A integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

* A construção permanente da qualidade de ensino. 

A política de ensino da Unit fundamenta-se em um processo educativo que 

favorece o desenvolvimento de profissionais capacitados para atenderem às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas 

de atuação. São princípios básicos dessa política: 

* Formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; 

* Cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que concerne 

à oferta de cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 

* Valorização dos princípios éticos; 

* Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior 

medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

Atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em 

consideração as Diretrizes Curriculares, a dinâmica dos perfis profissiográficos dos 

cursos ofertados, e as demandas da região onde a Instituição está inserida. 

Iniciação Cientifica é um instrumento que possibilita inserir os estudantes, 

desde cedo em contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. 

Nessa perspectiva propicia apoio teórico e metodológico para realização de projeto 

de pesquisa e um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova 

mentalidade.  

Com a finalidade de incentivar a pesquisa, a instituição oferece regularmente 

bolsas de iniciação científica, como parte do processo participativo do aluno nas 
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atividades regulares de ensino e pesquisa. Nessa perspectiva, foi implantado o 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes - PROBIC-

Unit, do qual participam professores e estudantes da instituição.  

As bolsas de iniciação científica foram implantadas inicialmente através de um 

programa mantido com recursos próprios e organizado através de critérios e normas 

que se pautaram pela transparência e acuidade, através de Editais amplamente 

divulgados na Instituição.  

A Universidade Tiradentes conta ainda com bolsas do Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior - 

PIBICJr do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. 

O Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) oferece oportunidade ao aluno de 

ingressar na pesquisa se engajando em projetos de pesquisas dos professores e 

pesquisadores do ITP como estagiários ou bolsistas remunerados ou não. 

Além desses programas, financiados por agências externas de fomento à 

pesquisa e/ou projetos contratados diretamente por empresas, a instituição 

disponibiliza o PROVIC - Programa Voluntário de Iniciação Científica da Unit, 

quando o mérito científico já foi avalizado pelos respectivos comitês “ad hoc” e não 

há concessão de bolsa ao aluno vinculado ao projeto.  

Os alunos do curso de Negócios Imobiliários são estimulados a produzirem 

trabalhos acadêmicos e científicos, cuja divulgação pode ocorrer através dos 

seguintes meios: 

- SEMPESQ (Semana de Pesquisa da UNIT): realizada anualmente, tem 

como objetivo divulgar os trabalhos acadêmicos, promovendo assim o incentivo à 

pesquisa;  

- Prêmio Universitário de Monografia da UNIT: é um projeto criado pela 

Coordenação de Extensão e destina-se a todos os alunos regularmente 

matriculados sobre a orientação de um professor da instituição; 

- Biblioteca Central: os trabalhos desenvolvidos (monografias, relatórios 

técnicos científicos, entre outros) são catalogados, selecionados e incluídos no 

acervo da Biblioteca Central para consulta pela comunidade acadêmica; 

- Portal da Universidade: a produção acadêmica do corpo docente e discente 

pode ser divulgada nas páginas dos respectivos Cursos; 

- Caderno de Graduação: são publicados os artigos desenvolvidos pelos 

alunos.  
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O Programa de Iniciação Científica é administrado pela Diretoria de 

Graduação e Diretoria de Pesquisa e Extensão na figura do Coordenador de 

Pesquisa e Iniciação Científica. Encarada a Universidade como uma agência 

produtora de conhecimento e responsável por torná-lo acessível, a Unit tem, de um 

lado, incentivado a publicação pelos professores e pesquisadores dos trabalhos por 

eles realizados; de outro, apoiado a participação dos docentes em eventos 

científicos através do seu Programa de Capacitação e Qualificação Docente, bem 

como a realização de diferentes eventos. . 

Nessa direção, a Unit oferta cursos de graduação, cursos de pós-graduação 

como caminho de formação continuada com atualização profissional e produção de 

conhecimento em diversas áreas, assim como também fortalece a pesquisa e a 

extensão numa política de articulação prevendo a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão com responsabilidade social.  

 

 

6.6  Interação Teoria e Prática  

 

6.6.1 Princípios e Orientações quanto as práticas pedagógicas 

 

As ações de ensino (em diversas modalidades e níveis), de pesquisa (em 

suas diversas instâncias institucionais) e de extensão, estão direcionadas ao 

atendimento de concepções definidas na missão institucional e princípios gerais do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e contribuem para a operacionalização de tais 

elementos, constituindo referencial didático-pedagógico para o curso. 

As práticas didáticas privilegiam o aprimoramento e aplicação de 

habilidades e competências claramente identificadas, caracterizada pelo exercício 

de ações que possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes, conhecimentos, 

conteúdos e técnicas para intervenção na realidade profissional e social, na 

resolução de problemas e nos encaminhamentos criativos demandados por fatores 

específicos, tais como: 

 

 Tomada de decisão; 

 Enfrentamento e resolução de problemas; 
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 Pensamento crítico e criativo; 

 Domínio de linguagem; 

 Construção de argumentações técnicas; 

 Autonomia nas ações e intervenções; 

 Trabalho em equipe; 

 Contextualização de entendimentos e encaminhamentos  

 Relação Competências/Conteúdos. 

  

Conforme preconizado no PPI/Unit, a aquisição de habilidades e 

competências são fundamentadas em conteúdos consagrados e essenciais para o 

entendimento conceitual da área de conhecimento ou atuação, e  efetiva-se  por 

meio de:  

 Interdisciplinaridade – operacionalizada por meio da complementaridade de 

conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de um mesmo 

campo do saber e entre diferentes campos, dialeticamente provocada através 

de conteúdos e práticas que possibilitem a diminuição da fragmentação do 

conhecimento e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado à 

realidade profissional e social. 

 Transversalidade – temas de interesse comum da coletividade, 

comprometidos com a missão institucional, com a educação e com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), operacionalizado nas diversas disciplinas que 

compõem o curso. 

 Abordagem Dialética em Disciplinas e Ações – integração entre conceitos 

teórico-metodológicos e práticos, análise reflexiva das contradições 

eminentes da realidade com incremento de estudos de casos, simulações, 

debates em sala sobre questões do cotidiano etc. 

 Fomento à Progressiva Autonomia do Aluno – implantação de práticas 

didáticas e pedagógicas que promovam a autonomia crescente do aluno no 

transcorrer de sua formação, por meio de métodos de estudos dirigidos, 

desenvolvimento de pesquisas, intervenções técnicas com 

orientação/acompanhamento etc. 

 Promoção de Eventos – intensificação de atividades extraclasse no âmbito 

das disciplinas, das unidades programáticas do curso ou da Instituição no que 
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diz respeito à promoção de eventos científicos e acadêmicos, de extensão e 

de socialização dos saberes, de sorte a possibilitar a autonomia e diversidade 

de metodologias educacionais e de informação/análise da realidade 

profissional. 

 Orientação para a Apreensão de Metodologias – as ações de aulas e/ou de 

formação possibilitam aos alunos a aquisição de competências no sentido da 

utilização de metodologias adequadas para a busca de informações e/ou 

desenvolvimento de formas de atuação, utilizando-se de métodos 

consagrados pela ciência, bem como outros disponibilizados pela tecnologia e 

pelo processo criativo. 

 Utilização de Práticas Ativas/Ênfase na Aprendizagem – desenvolvimento de 

atividades em que os alunos participem ativamente de 

desenvolvimento/construção de projetos, definição de estratégias de 

intervenções, execução de tarefas supervisionadas, avaliação de 

procedimentos e resultados e análises de contextos. Ênfase especial é dada 

ao processo de aprendizagem possibilitado pela participação efetiva do aluno 

na construção de saberes úteis, evitando-se o simples processo de 

transmissão de conhecimento emitido por docente. 

 Utilização de Recursos Tecnológicos Atuais – qualificação dos agentes 

universitários (docente, discente e pessoal técnico-administrativo) para 

utilização de recursos tecnológicos disponíveis na área e/ou campo de 

atuação. 

 Concepção do Erro Como Etapa do Processo – nas avaliações precedidas, 

os erros eventualmente verificados devem ser identificados, apontados e 

corrigidos pelos discentes, de forma a contribuir com a sua aprendizagem. 

 Respeito às características individuais – insistente orientação no sentido de 

prevalecer o respeito às diferenças: culturais, afetivas e cognitivas presentes 

nas relações. 

 

Considerando os preceitos acima definidos, o curso de Negócios 

Imobiliário através de seus componentes curriculares e ações acadêmicas, objetiva 

a formação de um profissional apto a atuar no mundo do trabalho como agente 

crítico e transformador. 
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Para tanto, os professores são incentivados a desenvolver no discente 

espírito crítico em relação aos conhecimentos para que esses vivenciem a sua 

aplicabilidade no contexto social em que estão inseridos. 

Considerando os preceitos acima definidos, o curso de graduação em 

Negócios Imobiliários através de seus componentes curriculares e ações 

acadêmicas objetiva a formação de um profissional apto a atuar no mundo do 

trabalho como agente crítico e transformador.   

O curso Tecnológico em Negócios Imobiliários da UNIT busca articular 

ensino, pesquisa e extensão na formação do futuro profissional, sendo assim, 

desenvolvem ações metodológicas por meio de seu corpo docente no sentido de 

conjugar os princípios teóricos com a prática. 

Diante do contexto globalizado em que se encontra o mundo, com o 

constante crescimento do processo de globalização, as exigências do mercado 

logicamente aumentam. Neste contexto há a necessidade de profissionais capazes 

de sedimentar as bases do progresso nacional e regional.  

Para atender as constantes mudanças e demandas da sociedade cada 

vez mais exigente, principalmente no que diz respeito às novas descobertas 

científicas e o uso de novas tecnologias, é que o Curso de graduação Negócios 

Imobiliários, desenvolve por meio de seu corpo docente um ensino inter e 

transdisciplinar, através de atividades práticas que possibilitam aos discentes 

vivenciarem situações reais nas mais diversas áreas de atuação, como seminário, 

congressos e workshops.  

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade representam uma prática 

cujo aperfeiçoamento é desenvolvido pelos professores por meio de conhecimentos 

e saberes que se relacionam, permitindo que os alunos compreendam e promovam 

a integração, reconhecendo a importância da complementaridade das diversas 

disciplinas na sua formação profissional futura. 

Os alunos durante o curso são orientados por seus professores a 

realizarem atividades de pesquisa e de extensão, possibilitando a consolidação da 

aprendizagem e a ampliação do conhecimento.  

Para implementação das diretrizes metodológicas voltadas para os 

princípios acima citados, o envolvimento e o comprometimento do corpo docente, é 

fator fundamental, consubstanciando-se nas reuniões do Colegiado para 
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disseminação e compreensão dos objetivos do curso, das demandas sociais, 

culturais e da área de formação. 

Desta forma, o tecnológico em Negócios Imobiliários, por meio de 

princípios e orientações quanto às práticas pedagógicas, prioriza a relação teórico-

prática, contribuindo de forma substancial para a formação de profissionais capazes 

de atender o mercado de trabalho com bases sólidas e de acordo com as 

legislações vigentes no país. 

A Universidade é um lugar de produção e de socialização do saber. Os 

três pilares da Universidade: o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa, e a 

extensão, devem ser identificados como indissociáveis e interdependentes. Da 

mesma forma que o ensino está presente na formação do pesquisador e nas 

atividades práticas da IES, a pesquisa identifica na extensão e no próprio ensino, 

áreas necessárias e extensas para a investigação. Tais atividades possibilitam 

novas dimensões do processo formativo aproximando os estudantes da realidade 

local e regional da área de abrangência da Universidade e alimentando os projetos 

de pesquisa e construção de novos conhecimentos. A extensão concebida desta 

forma ultrapassa a condição de uma ação assistencialista e assume a característica 

de partícipe num processo formador. 

A necessária indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa, e Extensão, é um 

princípio fundamental deste Projeto Pedagógico. Estamos certos de que a 

participação do estudante na produção do conhecimento através do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou extensão, provoca a expressão de 

uma atitude investigativa e crítica, comportamentos essenciais para a ocorrência do 

aprendizado significativo. 

 

 

6.6.2  Práticas profissionais e estágio  

 

6.6.2.1 Estágio não-obrigatório 

  

O Estágio Supervisionado não obrigatório, destinado a alunos 

regularmente matriculados no Curso de Negócios Imobiliários da Universidade 

Tiradentes, tem sua base legal na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, § 2º do 
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Art. 2º, que define estágio não-obrigatório como “aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”.  

A caracterização e a definição do estágio em tela requerem 

obrigatoriamente a existência de um contrato entre a Universidade Tiradentes e 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, coparticipantes do Estágio 

Supervisionado não obrigatório, mediante assinatura de Termo de Compromisso 

celebrado com o educando e com a parte concedente, em que devem estar 

acordadas todas as condições, dentre as quais:  matrícula e freqüência regular do 

educando e compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de compromisso; e acompanhamento da instituição e da parte 

concedente. 

O acompanhamento do referido estágio ocorrerá através da Central de 

Estágio da instituição e a validação como atividade complementar será norteada 

pelos procedimentos e normas previstas na Portaria Institucional que estabelece o 

Regulamento das Atividades Complementares.  

 

6.7 Sistemas de Avaliação 

 

6.7.1 Avaliação do processo ensino e aprendizagem  

 

Consonante aos princípios defendidos no Projeto Pedagógico Institucional 

e pela prática acadêmica, a sistemática de avaliação do processo 

ensino/aprendizagem concebida pela Universidade Tiradentes, no Curso 

Tecnológico em Negócios Imobiliário resguarda a contextualização da avaliação 

para estimular o desenvolvimento de habilidades e competências, através de 

técnicas e metodologias de intervenção em situações possíveis de atuação. 

A avaliação não é utilizada para punir ou premiar o aluno, ela é um 

instrumento que verifica a intensidade ou nível de aprendizagem, permitindo ao 

docente planejar intervenções pedagógicas que possibilitem a superação de 

dificuldades e os desvios observados. Neste processo, valoriza-se a autonomia, a 

participação e o desenvolvimento de habilidades e competências focadas em 

possibilidades reais de aprendizado previstas no planejamento das disciplinas e 

unidades programáticas, num processo contínuo.  
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Como instrumento de aprendizagem, a avaliação tem o objetivo de 

averiguar o nível de aprendizagem apreendida pelo aluno e proceder intervenções 

pedagógicas que possibilitem a superação de dificuldades e desvios observados. As 

avaliações procedidas procuram identificar as habilidades, competências, princípios 

e valores previstos nos componentes curriculares e  no PPI da Instituição. 

As avaliações são efetuadas ao final de cada unidade programática (UP), 

em número de dois a cada período letivo, segundo Portaria nº 069 de  10 , de 

dezembro de 2007 do Gabinete do Reitor e conforme calendário acadêmico 

elaborado pela coordenação do curso.  

A composição das avaliações é expressa em notas e desenvolvida em 

cada unidade programática, abrangendo Prova Contextualizada (PC), que aborda os 

conteúdos ministrados e as habilidades e competências adquiridas, verificada por 

meio de exame aplicado (normalmente prova escrita ou estudo de caso) e a Medida 

de Eficiência (ME), obtida através da verificação do rendimento do aluno em 

atividades (individual ou em grupo) de investigação (pesquisa, iniciação científica, 

práticas investigativas), de extensão, trabalhos de campo, seminários, resenhas e 

fichamentos etc.  

Vale ressaltar que a aferição da Medida de Eficiência tem como princípio 

o acompanhamento contínuo do aluno em pelo menos duas atividades previstas no 

plano de curso de cada unidade de aprendizagem (disciplina).  

A apuração da nota da disciplina nas unidades programáticas (UP1 e UP2)  é 

expressa em índices que variam de 0 (zero) a 10 (dez) pontos considerando-se: 

 

 Prova Contextualizada (PC) – Compõe uma parcela da nota, correspondente 

a, no mínimo 8,0 (oito) pontos da nota de cada unidade programática, 

considerando o índice variável atribuído a Medida de Eficiência em cada 

unidade programática. 

 Medida de Eficiência (ME) – Compõe, necessariamente, a avaliação das 

unidades programáticas, podendo representar até 2,0 (dois) pontos do total 

da nota de cada unidade programática; 

 A nota de cada unidade programática (UP1 e UP2) é obtida pela soma da 

nota aferida pela Prova Contextualizada (PC) e a nota da Medida de 

Eficiência (ME); 
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 Para efeito de Média Final (MF) de cada disciplina, a nota da primeira unidade 

programática (UP1) tem peso 04 (quatro) e a da segunda (UP2) tem peso 06 

(seis). 

 

IV- A Média Final (MF) da disciplina é obtida pela equação: 

MF = (UP 1 X 4) + (UP 2 X 6) 

10 

Para aprovação, o aluno deverá obter média igual ou superior a 6,0 (seis), 

resultante da média aritmética, além de, no mínimo 75% de freqüência. Desse 

modo, o sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem busca conciliar a 

concepção de formação, cujo caráter processual e contínuo, busca contemplar, 

dentre outras habilidades, a participação, a produção individual e coletiva, a 

associação prática/teoria, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

o PPI e as Normas Acadêmicas Institucionais. 

 

7 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 
 

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do seu desempenho acadêmico a Universidade 

Tiradentes iniciou em 1998 o Programa de Avaliação Institucional Contínua (PAIC), 

envolvendo toda a comunidade universitária, coordenado por uma Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) cuja composição contempla a participação de segmentos 

representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-

administrativo e representante da sociedade. 

A autoavaliação institucional é entendida como um processo de 

autocrítica da Instituição, como política de avaliar-se para garantir a qualidade da 

ação universitária e para prestar contas à sociedade da consonância dessa ação 

com as demandas científicas e sociais da atualidade.  

A operacionalização da autoavaliação institucional consta da elaboração e 

aplicação de questionários eletrônicos para aferição da eficiência e da efetividade 

dos procedimentos administrativos nas relações da estrutura administrativo 

organizacional, da função do coordenador, do apoio didático pedagógico, da 

biblioteca, laboratórios, infraestrutura, responsabilidade social, secretaria e 
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condições gerais da instituição com todos os segmentos partícipes. Esta 

operacionalização permite a materialização da identificação das potencialidades e 

fragilidades, subsidiado pelas dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES envolvendo todos os segmentos 

partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso.  

Dessa forma, a CPA além de acompanhar a autoavaliação institucional, 

cuida de verificar se nos Projetos Pedagógicos dos cursos há contemplação das 

dimensões do SINEAS e o atendimento do instrumento de avaliação de curso. 

Além da aplicação e acompanhamento da coleta de dados da 

Autoavaliação Institucional, a CPA entendeu a relevância da avaliação sistematizada 

dos cursos, na figura dos discentes, docentes e da gestão acadêmica, desse modo, 

foi elaborado pela CPA, instrumentos que é aplicado a cada semestre letivos, com o 

objetivo de perceber o curso através do olhar do aluno e do docente, tendo como 

foco a melhoria da qualidade do ensino. Os resultados dessas avaliações são 

disponibilizados no portal Magister a comunidade acadêmica e amplamente 

divulgados pela instituição.  

Além disso, o Projeto Pedagógico é avaliado a cada semestre letivo por 

meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo Docente Estruturante, 

Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, direção e técnicos dos diversos 

setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do 

Curso - PPC, identificando fragilidade para que possam ser planejadas novas e 

estratégicas e ações, com vistas ao aprimoramento das atividades acadêmicas, 

necessárias ao atendimento das expectativas da comunidade universitária.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissiográfico, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos por 

todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os objetivos 

propostos, e adequando-os ao perfil profissiográfico do egresso. 

Essas ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e 

sua consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios de 

avaliação externa, além de formar profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da Região e do País. 
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Dentro desse contexto, o resultado da Avaliação Nominal Docente e da 

Gestão Acadêmica é compartilhado com a Diretoria de Graduação que de posse dos 

resultados, repassa-os para a Coordenação de Curso e Colegiado, e fazem uma 

análise dos mesmos, visando sanar as deficiências apontadas, em busca da 

excelência do curso. Nestes instrumentos são observados os seguintes indicadores 

de qualidade do processo de ensino-aprendizagem: 

a) Domínio de conteúdo; 

b) Prática docente (didática); 

c) Cumprimento do conteúdo programático; 

d) Relacionamento com os alunos; 

e) Elaboração do plano de curso; 

f) Pontualidade e assiduidade (sala de aula, reuniões e entrega dos 

trabalhos acadêmicos); 

g) Utilização de recursos didáticos e multimídia; 

h) Atividades de pesquisa e extensão; 

i) Participação em eventos; 

j) Atendimento as solicitações do curso; 

k) Relacionamento com os discentes. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é vivenciado, 

acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-se etapa fundamental 

para o processo de aprimoramento. 

A divulgação, socialização e transparência do PPC contribuem para 

criação de consciência e ética profissional no aluno e no professor, levando–os a 

compreender que fazem parte da Instituição e a desenvolverem ações coadunadas 

ao que preconiza o referido documento.  

 

Anexos Política de Avaliação Contínua – PAIC/Comissão de Avaliação 

Institucional Contínua -CAIC e Programa de Formação Docente. 
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7.1 - Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 
 

A Instituição considera os resultados da auto avaliação e a avaliação 

externa para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos cursos. Nessa direção, 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), constitui-se elemento 

balizador da qualidade da educação superior. 

A Coordenação do curso, o Colegiado e o NDE realizam análise 

detalhada dos resultados dos Relatórios do Curso e da Instituição, Questionário 

Socioeconômico, Auto Avaliação Institucional do Curso, identificando fragilidades e 

potencialidades, com a finalidade de atingir metas previstas no planejamento 

estratégico institucional, bem como, elevar o conceito do mesmo e da instituição 

junto ao Ministério da Educação. 

Visando conscientizar os alunos da importância da avaliação, a UNIT 

implantou o Projeto ENADE constituído de atividades que envolvem orientação e 

preparação, nos aspectos acadêmicos e psicológicos.  Com o objetivo obter conceito 

05 (cinco) em todos os cursos, é feita parceria com a Clínica Psicologia da 

instituição, fornecendo apoio e motivação para os discentes na realização do exame.  

Além disso, visando o aperfeiçoamento do processo, os resultados das avaliações 

são analisados pela Coordenação de Avaliação e Acreditação e Diretoria de 

Graduação, através do Centro de Inovação e Tecnologia Educacional – Cite, para 

implementação de alternativas que contribuam à melhoria das ações. Nesse sentido, 

as dificuldades evidenciadas são trabalhadas pela Coordenação do Curso e pelo 

Cite, que orientam os professores com vistas ao aprimoramento de suas atividades, 

promovem cursos de aperfeiçoamento e dão suporte nas fragilidades didático-

pedagógicas.  

Desse modo, encontram-se previstas e implementadas as ações 

decorrentes dos processos de avaliação do curso conforme descrição: 

Redimensionamento das Disciplinas de Práticas Investigativas e Extensionistas; 

Ampliação da participação dos alunos no Programa de Nivelamento e Formação 

Complementar; Divulgação do Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico - 

NAPPS, para alunos e docentes; Ampliação no número de professores do curso no 

Programa de Capacitação Docente; Ampliação à participação de professores e 

alunos no processo de avaliação interna; Ampliação do número de mestres e 
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doutores e o regime de trabalho dos docentes do curso, com vistas ao atendimento 

do referencial de qualidade; Atualização e ampliação do acervo bibliográfico do 

curso e intensificar a sua utilização; Ampliação do acervo do laboratório e promover 

ações efetivas de utilização e acompanhamento.  

 

Anexo Política de Avaliação Contínua – PAIC e Comissão de Avaliação 

Institucional Contínua- CAIC e Comissão Própria de Avaliação. 

 

8. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE NO PROCESSO  

 

A participação do corpo docente e discente no Projeto do Curso é obtida 

pela reflexão das ações com vistas a uma conduta pedagógica e acadêmica que 

possibilite a consecução dos objetivos nele contidos, bem como da divulgação do 

PPI, ressaltando a importância dos documentos como agentes norteadores das 

ações da instituição, dos cursos e das atividades acadêmicas.  

Docentes e discentes participam do processo de construção, execução e 

aprimoramento do PPC imbuídos da concepção de que o conhecimento possibilita 

aperfeiçoamento, divulgação, socialização e transparência, de modo a contribuir 

para criação de consciência e ética profissional, com vistas à compreensão e 

desenvolvimento de ações coadunadas ao que preconiza o referido documento.  

Nessa direção, as instâncias consultivas e deliberativas como o Conselho 

Superior de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE e o Conselho Superior de 

Administração - CONSAD, possuem representantes dos diversos segmentos da 

instituição e a alternância dos mesmos anualmente, vislumbra a participação 

representativa dos diversos atores. Nessas instâncias, participam o Diretor de 

Graduação, Coordenador de Extensão, a Diretoria de Pesquisa e Extensão, além da 

Superintendência Acadêmica e Superintendência Administrativa, e demais 

representantes de órgãos que se relacionam direta e indiretamente com as 

atividades acadêmicas, com o objetivo de desenvolver integralmente as funções 

universitárias de ensino/pesquisa/extensão.  

No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado por 

meio de seus representantes do Corpo Docente e discente são constantemente 

envolvidos nas decisões acadêmicas, onde são discutidas e deliberadas questões 

peculiares à vida universitária, objetivando o aprimoramento das atividades.  
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No processo de construção do Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação valorizou-se a participação do corpo 

docente e discente, seja através de reuniões periódicas através do Colegiado e dos 

representantes de sala, seja ainda através de cursos de capacitação promovidos 

pela Universidade através das Diretorias, na perspectiva de envolvimento e 

comprometimento dos que fazem o Curso. 

A participação, o acompanhamento e a execução do Projeto Pedagógico 

do Curso vem se efetivando através de palestras, seminários, reuniões etc., com o 

corpo docente e discente para que a prática de ensino em cada disciplina atenda e 

esteja articulada com a concepção, os objetivos e o perfil profissiográfico do Projeto 

Pedagógico. 

O comprometimento do corpo docente e discente com o Projeto 

Pedagógico vem ocorrendo através de uma ampla divulgação do seu conteúdo no 

Curso, buscando a participação dos professores e alunos no que se refere 

principalmente à determinação da conduta pedagógica e acadêmica mais adequada 

para alcançar os objetivos nele contidos.  

O contexto de construção e execução do PPC está baseado na crença de 

que as participações do corpo docente e discente devem ser sempre mantidas, pois 

possibilitam verificar os erros e, principalmente, os acertos existentes no Curso.  

No Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) da UNIT alunos do curso participam 

efetivamente em projetos de pesquisas de professores da Instituição e de 

pesquisadores do ITP.  

Os alunos do Curso de Negócios Imobiliários participam de projetos de 

extensão como parte de atividades a serem desenvolvidas em algumas disciplinas 

como também fazendo parte de projetos específicos. Desta forma, os docentes e 

discentes em parceria, desenvolvem estas atividades que visam uma aproximação 

com a comunidade para entender a realidade social e de alguma forma colaborar 

com projetos que permitam intervenções específicas.  

Regularmente é aberto edital para completar vagas remuneradas de 

monitoria nos laboratórios de ensino relacionados ao Curso, bem como edital de 

monitoria voluntária como parte das ações de participação dos alunos em atividades 

da rotina dos laboratórios de ensino da Universidade Tiradentes. 

As vagas dependem da demanda solicitada pelo professor da disciplina 

ou grupo de disciplinas (área afim). Paralelamente, os discentes buscando o 
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aprimoramento na sua formação, participam ativamente em estágios 

extracurriculares, em Instituições fora da Universidade . 

A coordenação do curso, junto com o colegiado, docentes e 

representantes do diretório acadêmico, promove eventos e palestras, com temas 

pertinentes ao curso Tecnológico em Negócios Imobiliário, para que os alunos 

enriqueçam seus currículos e possam contabilizar a carga horária, do evento, como 

atividade complementar.  

 

8.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

 

Em conformidade com as orientações da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) em sua Resolução n. 1 de 17/06/2010, 

o Curso Tecnológico em Negócios Imobiliários da Unit conta com o Núcleo Docente 

Estruturante, órgão consultivo que responde diretamente pelo Projeto Pedagógico 

do Curso, atuando na sua elaboração, implantação, implementação, 

acompanhamento, atualização e consolidação.  

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por 05 (cinco) docentes do 

curso. Dos quais 80% possuem titulação obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu e 60% possui tempo integral na IES. A nomeação é efetuada pela 

Reitoria para executar suas atribuições e atender a seus fins, tendo o coordenador 

do curso como presidente. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: Analisar os planos de 

ensino dos componentes curriculares dos cursos, sugerindo melhorias; 

Supervisionar e acompanhar os processos e resultados das Avaliações de 

aprendizagem das disciplinas dos cursos; Acompanhar os resultados e propor 

alternativas de melhoria, a partir dos resultados das avaliações internas e externas 

dos cursos em consonância com o Colegiado; Assessorar a coordenação na 

condução dos trabalhos de alteração e re-estruturação curricular, submetendo à 

aprovação do Colegiado do Curso, sempre que necessário; Assegurar a integração 

horizontal e vertical do currículo do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

PPI e PPC; Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às; 

Participar da revisão e atualização periódica do PPC, submetendo-o a análise e 

aprovação do Colegiado de Curso; Elaborar semestralmente cronograma de 

reuniões; Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo 
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no que diz respeito à integralização dos planos de ensino e o Plano Integrado de 

Trabalho das disciplinas. 

 

DOCENTES TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Janaína Machado Tavares Especialista Integral 

Elizabeth Rosa Silva Doutora Parcial 

Wilson Macedo Siqueira Mestre Integral 

Adelmo Santos Porto Mestre Integral 

Fábia Verônica dos Santos Mestre Parcial 

 

8.2 Colegiado de Curso  

 

O Colegiado do Curso constitui-se instância de caráter consultivo e 

deliberativo, cuja participação dos professores e estudantes ocorre a partir dos 

representantes titulares e suplentes, os quais possuem mandatos e atribuições 

regulamentados pelo Regimento Interno da Universidade Tiradentes.  

Composto pelo Coordenador do Curso, que o presidirá e por 

representantes docentes que desempenham atividades no curso, indicados pelo 

coordenador e referendada pela Reitoria, conta ainda com representantes do corpo 

discente, regularmente matriculados no Curso indicados pelo Centro Acadêmico 

competente. Todos os membros do Colegiado possuem um mandato de 01 (um) 

ano, podendo ser reconduzido, a exceção do seu presidente, o Coordenador do 

Curso, membro nato.  

Nessa direção, o comprometimento do corpo docente e discente ocorre 

através da participação dos professores e alunos no que se refere principalmente à 

determinação da conduta pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os 

objetivos acadêmicos.  

São atribuições do Colegiado do Curso Tecnológico em Negócios 

Imobiliários: 

- apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e 

pelos discentes quanto aos assuntos de interesse do Curso; 

- programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e 

equipamentos para o curso, submetendo suas deliberações à aprovação da Direção 

da instituição;  
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- aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias 

para o ensino, bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para 

as disciplinas do curso;  

- deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores 

de qualidade determinados pelo MEC e pela instituição 

- analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime 

Disciplinar, no Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao 

Corpo Docente e ao Corpo Discente, no âmbito de sua competência; 

- aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso, 

submetendo-os Superintendência Acadêmica e Diretoria de Graduação; 

- aprovar os projetos de pesquisa, de pós-graduação e de extensão 

relacionados ao Curso, submetendo-os à apreciação e deliberação da Direção; 

- deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e 

proceder a sua avaliação periódica; 

- definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para 

a melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso, 

a serem encaminhadas a Superintendência Acadêmica e Diretoria de Graduação; 

- decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de 

professores do Curso, naquilo que se relacione com o exercício da docência; 

- analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes 

relativos ao exercício da docência; 

- colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do 

Curso;      

- analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de 

disciplinas, mediante requerimento dos interessados; 

- exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração da 

Universidade. 

Representantes Docentes: 

- Prof ª Janaína Machado Tavares 

- Profª Luciana Rodrigues de Moraes e Silva 
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Suplentes: 

- Fábia Verônica dos Santos 

 

Representantes Discentes: 

- José Ângelo Santos – 2131135135 

- Carmen Stela Vasconcelos Ferraz do Amaral – 2131108979 

 

9. CORPO SOCIAL (CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)  

 

9.1 Corpo Docente  

 

O corpo docente do Curso de Negócios Imobiliários é constituído por 

profissionais dotados de experiência e conhecimento na área que leciona e a sua 

seleção leva em consideração a formação acadêmica e a titulação, bem como o 

aproveitamento das experiências profissionais no exercício de cargos ou funções 

relativas ao universo do campo de trabalho que o curso está inserido, valorizando o 

saber prático, teórico e especializado que contribui de forma significativa para a 

formação do perfil desejado do egresso do curso. 

A Unit dispõe de um Plano de Carreira do Magistério Superior, cujo 

objetivo é estimular o alcance das metas e missão de cada curso, bem como de 

programa de qualificação docente, motivando-os para o exercício do magistério 

superior, aperfeiçoando exercício profissional. 

O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional 

horizontal (promoção sem mudar de função, entretanto com aumento nos 

rendimentos) e vertical (crescimento profissional em cargo e rendimento), bem como 

motivar o corpo docente e ser justo com os profissionais nos aspectos de 

qualificação profissional e dedicação à instituição - tempo de atividade como 

professor universitário na IES. 

Dentro das políticas da instituição, são selecionados profissionais com 

formação adequada às atividades que irão desenvolver, objetivando o fiel 

atendimento e cumprimento de todas as ações necessárias ao bom andamento dos 

trabalhos acadêmicos. Assim, vislumbra-se nesse profissional o atendimento, 

conforme mencionado, de todas as necessidades em função também da experiência 

e atuação já adquirida no mercado de trabalho. Em anexo, Portaria nº 037/2004 (cria 
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incentivos para o corpo técnico-administrativo), Política de Qualificação de Pessoal 

Técnico-Administrativo. 

São promovidos encontros, seminários, entre outros com a participação 

de multiprofissionais no sentido de discutir temas relevantes no que diz respeito à 

educação, saúde, ética, cidadania e política, conteúdos geográficos e áreas afins, 

entre outros. 

Para a concretização deste Projeto Pedagógico é de fundamental 

importância o envolvimento e o comprometimento do corpo docente, o que passa 

pela difusão, disseminação e compreensão dos objetivos do Curso, das demandas 

sociais, culturais e educacionais que os determinam e pelo engajamento destes 

docentes num projeto coletivo de formação de profissionais competentes, éticos e 

comprometidos com a transformação da sociedade. 

O Curso é composto por docentes com titulação de doutor, mestre e 

especialista, conforme discriminação abaixo: 

  

Docente Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Adelmo Santos Porto Mestre Parcial 

Carlos Fabricio Rocha da Silva Mestre Horista 

Elizabeth Rosa Silva Doutora Parcial 

Fábia Verônica dos Santos Mestre Parcial 

Leonardo  Maestri Teixeira Doutor Integral 

Luciana Rodrigues de Moraes e Silva Mestre Integral 

Wilson Macedo Siqueira Mestre Integral 

 

9.2  Administração Acadêmica do Curso  
 

 9.2.1 Corpo técnico-administrativo e pedagógico 
 

Selecionado a partir de critérios coerentes com as atividades profissionais 

que irão desempenhar, o corpo administrativo e pedagógico do curso são 

selecionados, considerando os conhecimentos específicos e necessários a atuação, 

com vistas ao bom andamento dos trabalhos acadêmicos. Desse modo, vislumbra-

se nesses profissionais a formação, experiência e atuação compatível com função.  
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O quadro funcional que dá assistência às atividades administrativas ao curso de 

Ciência da Computação é composto por: 

 

9.2.1.1 Coordenador do curso  

 

O Curso é coordenado pelo Professor Milton de Barros Freire Junior 

graduado em Administração (1976), com especialização em Marketing (1978) e 

Mestrado em Administração Financeira (1986) pela Escola de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Teve seu ingresso na UNIT 

em agosto de 2010 como professor e em março de 2011 como coordenador do 

curso de Administração. Tem ampla experiência docente no magistério superior 

lecionando nas disciplinas: Administração Mercadológica, Matemática Financeira, 

Análise das Demonstrações Financeira, Administração Financeira e Orçamentária. 

Conta com mais de 27 anos de experiência na área da educação como Diretor 

Administrativo e Financeiro, coordenador e Diretor Acadêmico de Instituição 

isolada de Ensino.   

O Coordenador de curso desenvolverá suas funções em consonância 

com o Colegiado de Curso e com o NDE e suas atribuições constam no Regimento 

Geral da Universidade. 

 
9.2.1.2 Diretora do D.A.A.  
 

A diretora do Departamento de Assuntos Acadêmicos, Angela Sanches 

Peres Leal. Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, pela 

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP (1995), Especialização em Gestão 

de Marketing pela Universidade Tiradentes (2004). É colaboradora desde 1998 

Universidade Tiradentes. Possui experiência em Gestão Acadêmica, Comissão de 

Processo Seletivo, Projetos de extensão, Controle orçamentário, processos de 

recursos humanos. 

 

9.2.1.3 Assessoria pedagógica da Diretoria de Graduação 
 

Janilce Santos Domingues Graça, Mestre em Ensino de Ciências e 

Matemática pela Universidade Federal de Sergipe desenvolve suas atividades 

profissionais na junto a Universidade Tiradentes desde 2006. 
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9.2.1.4 Assistente Acadêmica  
 

O curso de Negócios Imobiliários possui um assistente acadêmico ligado 

diretamente ao apoio da coordenação e docentes: Nadja Santos Lemos 

 

Anexo, encontra-se a Portaria nº 37/2004 que cria condições de incentivo para o 

corpo técnico-administrativo. 

 

10 FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E REFLEXÃO 

 

A Universidade Tiradentes através de suas Diretorias desenvolve 

programas de apoio didático-pedagógico aos docentes através de capacitações 

constantes com membros das comunidades externa e interna.  

O Programa de Capacitação e Qualificação Docente implantado na 

instituição, desenvolve suas ações, objetivando qualificar e capacitar os docentes 

em três modalidades: Capacitação Interna; Capacitação Externa e Estudos Pós-

Graduados.  

Na Unit a formação continuada dos docentes constitui-se em um processo 

de atualização dos conhecimentos e saberes relevantes para o aperfeiçoamento da 

qualidade do ensino, constituindo-se numa exigência não apenas da instituição 

como também da sociedade contemporânea com vistas ao desenvolvimento de 

competências, habilidades e valores necessários à prática docente.  

 Nesse contexto, a Superintendência Acadêmica em parceria com a 

Diretoria de Graduação, priorizando o processo pedagógico como forma de garantir 

a qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, desenvolve o Programa 

Formação Docente para o Ensino Superior, com o objetivo promover ações 

pedagógicas que possibilitem aos docentes da uma formação permanente, como 

meio de reflexão do trabalho teórico-metodológico e aprimoramento da práxis, 

através de discussão e troca de experiências. 

Devidamente articulado com programas de auxilio financeiro, busca 

estimular e aperfeiçoar o seu quadro docente possibilitando o acesso a informações, 

métodos, tecnologias educacionais/pedagógicas modernas. 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação ofertados pela Unit 

obedecem a uma política educacional centrada na visão global do conhecimento 
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humano, realizada através do exercício da interdisciplinaridade e indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Nessa direção, esse documento é 

constantemente acompanhado e atualizado por todos seus atores nas diversas 

instâncias de representações.  

O Cite, subunidade da Diretoria de Graduação, tem como finalidade 

acompanhar sistemática e qualitativamente as atividades do ensino de graduação, 

assessorando o NDE na elaboração/execução/avaliação dos respectivos projetos 

pedagógicos; prestar apoio pedagógico aos docentes e coordenadores de cursos – 

inclusive na elaboração/execução/avaliação dos Planos Individuais de Trabalho 

(PITs), desenvolver programas de educação continuada do corpo docente e 

desenvolvimento das competências deles demandadas pela sociedade 

contemporânea, dentre outros. 

 

10.1 Modos de Integração entre a Graduação e a Pós-Graduação 

Os Cursos de Pós-Graduação, em nível de Especialização, vinculados às 

áreas de conhecimento relacionadas aos Cursos de Graduação, objetivam a 

continuidade do processo de formação, oportunizando o aprofundamento do 

conhecimento teórico e instrumental prático, relacionados aos diversos aspectos que 

envolvem os conhecimentos da área. 

Institucionalmente, os cursos de especialização lato sensu estão 

vinculados a Diretoria de Pesquisa e Extensão, porém, mantêm vínculos com os 

cursos de graduação, embora em níveis e de formas diferenciadas.  

 Os cursos lato sensu têm as suas formas de proposição de acordo com as 

diferentes manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área de 

graduação, de acordo com as demandas profissionais.  

 

10.2 Acompanhamento e Orientação Discente 

A Unit empreende sua Política de orientação e acompanhamento ao 

Discente, oferecendo condições favoráveis à continuidade dos estudos 

independentemente de sua condição física ou socioeconômica. Tais preceitos estão 

contemplados nos documentos institucionais e em particular no PPI, quando 

expressa: “A educação como um todo deve ter como objetivo fundamental fazer 

crescer as pessoas em dignidade, autoconhecimento, autonomia e no 
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reconhecimento e afirmação dos direitos da alteridade (principalmente entendidos 

como o direito à diferença e à inclusão social).  

A implementação desse princípio, se consubstanciou na elaboração de 

políticas e programas, dentre os quais se destacam: Financiamento da educação: 

Fies, Prouni e bolsas de desconto ofertadas pela própria instituição; Apoio 

pedagógico: Programa de Formação Complementar e de Nivelamento Discente, 

Política de Monitoria, Programa de Bolsas de Iniciação Científica, Programa de 

Inclusão Digital, Programa de Avaliação Institucional Contínua – Paic, Política Geral 

de Extensão, Política de Publicações Acadêmicas e Política de Estágio; Apoio 

médico e psicopedagógico: Departamento Médico, Programa de Acompanhamento 

de Egressos e o Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial– NAPPS. 

A Unit empreende sua Política de orientação e acompanhamento ao 

discente, oferecendo condições favoráveis à continuidade dos estudos 

independentemente de sua condição física ou socioeconômica. Tais preceitos estão 

contemplados nos documentos institucionais e em particular no PPI, quando 

expressa: “A educação como um todo deve ter como objetivo fundamental fazer 

crescer as pessoas em dignidade, autoconhecimento, autonomia e no 

reconhecimento e afirmação dos direitos da alteridade (principalmente entendidos 

como o direito à diferença e à inclusão social). 

 

10.3 Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial 

Criado com a finalidade de atender ao corpo discente, integrando-os à 

vida acadêmica, a Unit oferece um serviço que objetiva acolhê-lo e auxiliá-lo a 

resolver, refletir e enfrentar seus conflitos emocionais, bem como suas dificuldades a 

nível pedagógico. O Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial- NAPPS é 

constituído por uma equipe multidisciplinar busca contribuir para o desenvolvimento 

e adaptação do aluno acadêmica a vida, a partir de uma visão integradora dos 

aspectos emocionais e pedagógicos. 

Nessa perspectiva, desenvolve ações, dentre as quais: atendimento 

individualizado, destinado a estudantes com dificuldade de relacionamento 

interpessoal e de aprendizagem, envolvendo a escuta do docente quanto a situação 

problemática, visando a identificação das áreas (profissional, pedagógica, afetivo-

emocional e/ou social), acompanhamento extraclasse para estudantes que 
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apresentam dificuldades em algum componente curricular, mediante reforço 

personalizado desenvolvido por professores das diferentes áreas, encaminhamento 

para profissionais e serviços especializados, caso seja necessário, a exemplo da 

Clínica de Psicologia, vinculada ao curso de Formação de Psicólogo da instituição. 

O estudante poderá dirigir-se ao NAPPS mediante interesse próprio, bem como ser 

encaminhado pela coordenação do curso. 

Outro aspecto que merece destaque é que a Universidade Tiradentes 

estruturou todos os seus campi no que se refere a mobilidade  dos seus discentes 

disponibilizando rampas de acesso, elevadores, banheiros adaptados, vagas 

específicas de estacionamento, entre outros o que demonstra o olhar atento da Unit 

as questões de igualdade de oportunidades de acesso e permanência na Educação 

Superior bem como contemple os a Educação em Direitos Humanos como parte do 

processo educativo. 

 

10.4 Programa de Integração de Calouros  

 

A Unit empreende sua Política de apoio e acompanhamento ao Discente, 

oferecendo condições favoráveis à continuidade dos estudos independentemente de 

sua condição física ou socioeconômica. Para tal, oferta a todos os alunos 

ingressantes nos cursos de graduação da instituição o Programa de Integração de 

Calouros em auxilio ao discente em sua trajetória universitária, tal proposta tem 

como finalidade o enriquecimento do perfil do aluno nas mais variadas áreas do 

conhecimento, essências para a formação geral do individuo e a integração e 

generalização de conhecimentos e saberes por meio de disciplinas relacionadas aos 

cursos ofertados pela instituição.  

O Programa de Integração de Calouros tem como objetivo principal 

oferecer um acolhimento especial aos ingressantes, viabilizando sua rápida e efetiva 

integração ao meio acadêmico e encontra-se estruturado em dois módulos: Módulo I 

– Programa de Apoio Pedagógico Integrado – PAPI, ofertado através de cinco 

componentes básicos de estudo: Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Química 

e Fundamentos de Programação e Lógica Matemática. Neste módulo os discentes 

ingressantes têm acesso a um conjunto de conteúdos fundamentais para melhor 

aproveitamento dos seus estudos no âmbito da universidade e Módulo II – Por 

dentro da Unit, que se caracteriza na socialização de informações imprescindíveis 
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sobre o seu Curso e a Instituição. Neste módulo os alunos participaram de eventos e 

palestras onde podem conhecer o histórico, a infraestrutura, os processos 

acadêmicos, programas e projetos que a Unit desenvolve.  

Anexo, Programa de Formação Complementar e de Nivelamento Discente, e 

Programa do PAPI.  

 

10.5 Formação Complementar e Nivelamento Discente  

  

A Universidade Tiradentes, comprometida com a aprendizagem dos 

estudantes, implementou o Programa de Formação Complementar e de Nivelamento 

discente, cujos objetivos são: Oferecer, através de disciplinas especiais conteúdos 

básicos e complementares a todos os cursos da instituição; Promover a ampliação 

de conhecimentos por meio da constante atualização do processo formativo; 

Contribuir para a flexibilização curricular e Possibilitar o exercício da reflexão em 

grupos heterogêneos quanto à formação básica e complementar. 

As disciplinas de nivelamento discente propiciam o acesso aos 

conhecimentos básicos em disciplinas fundamentais ao desenvolvimento dos 

estudos acadêmicos, contemplando as áreas de linguagens e códigos, matemática, 

ciências da natureza e humanas e suas respectivas tecnologias, de forma que os 

discentes acompanhem os estudos acadêmicos, sendo ofertadas nos dois primeiros 

períodos. Já as disciplinas de Formação Complementar, ofertadas a partir do 

terceiro período, favorecem a complementaridade e atualização dos conhecimentos 

necessários ao acadêmico nas diversas áreas de formação. Vale ressaltar que são 

ofertadas a cada semestre, sem custos para os alunos e os programas, conteúdos e 

metodologias de cada disciplina, utilizam práticas didáticas inovadoras que 

estimulam a aprendizagem de forma diferenciada.  

 

10.6 Formas de Acesso aos Registros Acadêmicos 

 

Os docentes e discentes do curso de Negócios Imobiliários tem acesso ao 

Portal Magister, disponibilizado pela universidade. Esse portal objetiva facilitar o 

acompanhamento dos registros acadêmicos, tais como: faltas, notas, conteúdos e 

atividades das disciplinas, calendários letivos, históricos, avisos, ofertas por curso, 
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avaliação dos docentes, extensão, calendário das atividades, Plano Integrado de 

Trabalho (PIT), além de outros serviços. 

No Portal Magister os docentes tem acesso ao cadastro do cronograma e 

programa da disciplina, material de aula, fórum e chat, relatórios de notas e 

frequência por unidade programática, reserva de salas para reposições de aula e 

dados acadêmicos, dentre outros. 

Desse modo, os docentes e discentes tem a possibilidade de acompanhar 

e atualizar por meio de sua senha e matrícula (individual ) as atividades promovidas 

pela Unit e pelos diversos componentes curriculares durante todo o curso, 

favorecendo o processo de comunicação e inter-relação dos componentes 

acadêmicos. 

 

10.7 Acompanhamento dos Egressos 

  

A Universidade Tiradentes instituiu como política o Programa de 

Acompanhamento do Egresso/Programa Diplomados com a finalidade de 

acompanhar os egressos e estabelecer um canal de comunicação permanente com 

os alunos que concluíram sua graduação na Instituição, mantendo-os informados 

acerca dos cursos de pós-graduação e extensão, valorizando a integração com a 

vida acadêmica, científica, política e cultural da IES. 

O programa também visa orientar, informar e atualizar os egressos sobre 

as novas tendências do mercado de trabalho, promover atividades e cursos de 

extensão, identificar situações relevantes dos egressos para o fortalecimento da 

imagem institucional e valorização da comunidade acadêmica. 

Ainda como incentivo, ao egresso devidamente cadastrado, a Unit oferece 

o Cartão Diplomado, que dentre outras vantagens, concebe carteira de acesso à 

Biblioteca Central da IES, direito ao pagamento de meia-entrada em cinemas e 

descontos em empresas credenciadas, que fazem parceria com a Instituição.  

O endereço eletrônico www.unit.br, através do acesso ao menu Extensão, 

exibe os objetivos e as orientações para o cadastro no Programa Diplomados.  

 

11 PROGRAMA DE DISCIPLINAS 

11.1 Dimensionamento da Carga Horária das Disciplinas 

 

http://www.unit.br/
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A carga horária das disciplinas foi dimensionada com base nos objetivos 

gerais e específicos do curso, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais, o 

perfil profissional do egresso e as necessidades do contexto nacional, regional e 

local, bem como a missão da Unit.  

Assim, o curso de Negócios Imobiliários tem uma carga horária total de 

1900 horas distribuídas da seguinte forma: 

 

Carga Horária Teórica: 1560 horas  

Carga Horária Prática: 160 horas 

Disciplinas Optativas: 80 horas 

Atividades Complementares: 100 horas 

 

11.2 Adequação e Atualização das Ementas e Programas das Disciplinas 

 

A elaboração, adequação e atualização das ementas das disciplinas e os 

respectivos programas do curso de Negócios Imobiliários é resultado do esforço 

coletivo do corpo docente, Núcleo Docente Estruturante, sob a supervisão do 

Colegiado e Coordenação do Curso, tendo em vista a integração horizontal e vertical 

do currículo, no âmbito de cada período e entre os mesmos, considerando a inter e 

transdisciplinaridade como paradigma que melhor contempla o atual estágio de 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Definidas as competências e habilidades a serem desenvolvidas, são 

identificados os conteúdos e sistematizados na forma de ementas das disciplinas 

curriculares, considerando a produção recente na área. Vale ressaltar que as 

atualizações e adequações são construídas, a partir do perfil desejado do 

profissional em face das novas demandas sociais do século XXI, das constantes 

mudanças e produção do conhecimento, das Diretrizes Curriculares Nacionais, do 

PDI, do PPI e das características sociais e culturais. 

Os programas das disciplinas são detalhados no Plano Integrado de 

Trabalho - PIT do professor, analisados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e 

Coordenação do curso e posteriormente encaminhados ao Centro de Inovação e 

Tecnologia Educacional (Cite/PAGR) que emite parecer pedagógico. Após esse 
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processo, são amplamente divulgados no Portal Magister e pelos docentes nas suas 

respectivas disciplinas.  

 

11.3 Adequação, Atualização e Relevância da Bibliografia 

  

A bibliografia dos programas de aprendizagem é fruto do esforço coletivo 

do corpo docente que seleciona dentre a literatura aquela que atende as 

necessidades do curso. Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de 

uma bibliografia básica quanto da complementar são definidas à luz de critérios 

como: 

Adequação ao perfil do profissional em formação, a partir da abordagem 

teórica e/ou prática dos conteúdos imprescindíveis ao desenvolvimento das 

competências e habilidades gerais e específicas, considerando os diferentes 

contextos. 

Atualização das produções científicas diante dos avanços da Ciência e da 

Tecnologia, priorizando as publicações dos últimos 05 anos, incluindo livros e 

periódicos, enriquecidos com sites específicos rigorosamente selecionados, sem 

desprezar a contribuição dos clássicos. 

Disponibilidade no acervo da Biblioteca da Unit. 

 

11.4 Bibliografia Básica  

 

A Unit, através da sua Mantenedora a Sociedade de Educação 

Tiradentes, vem empreendendo esforços significativos para viabilizar melhores 

condições no que se refere a materiais e a recursos humanos da Biblioteca, no 

contexto do seu Projeto Pedagógico Institucional. A política de atualização do acervo 

de livros e periódicos está calcada na indicação prioritária dos professores e alunos, 

solicitação avaliada na sua importância pelo Colegiado do Curso. 

Atualmente a IES se encontra em plena execução dessa política, não 

apenas para atender às demandas do MEC, mas prioritariamente às necessidades e 

solicitações do corpo docente e discente. Semestralmente as bibliografias dos 

cursos de graduação são avaliadas quantitativa e qualitativamente, para 

contemplação das atualizações e ampliação do acervo. A quantidade de exemplares 



78 

 

 

 

adquirida para cada curso é definida com base no número de estudantes e norteada 

pelas recomendações dos indicadores de padrões de qualidade definidos pelo MEC. 

Toda a comunidade acadêmica tem acesso ao sistema online de sugestão de 

compra e acompanhamento do pedido disponível no sistema Pergamum.  

É importante ressaltar que as referências bibliográficas básicas dos 

conteúdos programáticos de todos os Programas Gerais de Disciplinas do Curso se 

encontram adequadas no que refere à quantidade (3 Referências) ao conteúdo das 

disciplinas e atualidade considerando os últimos cinco anos, sem desconsiderar as 

referências clássicas. Todos os exemplares são tombados junto ao patrimônio da 

IES.  

A Universidade Tiradentes disponibiliza de Biblioteca On-line, com 

consulta ao acervo On-Line, através do site www.unit.br link Biblioteca, o usuário 

pode acessar os serviços on-line de consulta, renovação e reserva das bibliotecas, 

gerenciadas pelo Pergamum. Através dos serviços de pesquisa em bases de dados 

acadêmicas/científicas, os estudantes podem acessar mais de 4 mil títulos em texto 

completo, de artigos publicados em periódicos de maior relevância dos centros de 

pesquisa do mundo. Na Base de Dados por Assinatura – A Biblioteca assina e 

disponibiliza bases de dados nas diversas áreas de conhecimento. 

 

11.5  Bibliografia complementar  

 

  O acervo da bibliografia complementar do curso de Negócios Imobiliários 

está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES e atende o 

mínimo de cinco títulos por unidade curricular. A bibliografia complementar atende 

adequadamente aos programas das disciplinas, com pelo menos dois exemplares 

de cada título. 

 

11.6 Periódicos especializados 

 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a 

forma impressa ou informatizada; bases de dados específicas (revistas e acervo em 

multimídia atendem adequadamente aos programas de todos os componentes 

curriculares e à demanda do conjunto dos alunos matriculados no curso Tecnológico 

de Negócios Imobiliários da Unit. 
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Além disso, os usuários têm acesso livre a periódicos eletrônicos 

Nacionais e Internacionais, através do convênio firmado com a Capes de acesso 

gratuito. São disponibilizadas aos docentes e discentes as bases de dados providas 

pela empresa EBSCO – Information Services, com o objetivo de auxiliar nas 

pesquisas bibliográficas dos trabalhos realizados por professores e alunos da 

Instituição. Este banco de dados é atualizado diariamente por servidor EBSCO. A 

EBSCO é uma gerenciadora de bases de dados e engloba conteúdos em todas as 

áreas do conhecimento. São disponibiliza, também, através de assinatura junto à 

Coordenação do Portal de Periódicos da CAPES, o acesso à base de dados da 

American Chemical Society – ACS contendo a coleção atualizada e retrospectiva de 

títulos de publicações científicas editadas pela renomada Instituição. 
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11.7 Planos de Ensino e seus Componentes Pedagógicos  

 

 

1º PERÍODO 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

ÁREA : Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Comunicação Empresarial 

CÓDIGO CR SEMESTRE CARGA 
HORÁRIA 

H118882 02 1º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1. EMENTA:  

Comunicação empresarial. Os meios de comunicação e a sociedade. Comunicação 

para a empresa. Formas de transmissão da comunicação. A comunicação 

empresarial em administração. A comunicação burocrática. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 Geral: 

Tornar os alunos comunicadores, utilizando-se, dentro de seus limites, dos diversos 

recursos expressivos da linguagem. 

2.2 Específicos: 

Unidade I: 

Identificar as funções da linguagem envolvidas no processo de comunicação 

empresarial; 

Situar os elementos e o contexto da comunicação verbal e não-verbal, enfatizando 

as marcas da situação de produção e da relação dialógica de emissor e receptor na 

produção dos textos; 

Criar condições para que os alunos se tornem redatores proficientes, com domínio 

da norma culta, dos recursos expressivos da língua, de registros adequados à 

situação de uso e de recursos que proveem o texto de coesão e coerência; 

Unidade II: 



81 

 

 

 

Proporcionar o reconhecimento, no processo da comunicação, das peculiaridades 

do ambiente empresarial; 

Desenvolver as habilidades da comunicação empresarial e aplicá-las na construção 

de textos; 

Estruturar frases, parágrafos e textos eficazes na comunicação empresarial; 

Dominar regras essenciais da língua em busca de eficiência e construção do 

“argumento oculto da competência linguística”. 

 

3. COMPETÊNCIAS  

Estabelecer comunicação interpessoal: expressar-se corretamente nos documentos 

técnicos específicos e interpretar a realidade;  

Expressar-se de formal oral e escrita frente aos diferentes contextos organizacionais 

e sociais;  

Atuar de forma interativa em prol de objetivos comuns e compreender a importância 

da complementaridade das ações coletivas;  

Utilizar-se das tecnologias da informação para o estabelecimento da comunicação 

empresarial;  

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade I 

Conceitos básicos: comunicação, linguagem, código, mensagem, informação, 

modelos de comunicação, ruído e feedback. 

Comunicação Social, Comunicação organizacional, comunicação interna e 

comunicação externa. 

Níveis de linguagem, funções da linguagem, linguagem escrita e linguagem oral. 

Vícios de linguagem: pleonasmo, cacofonia, verbosidade, chavão e clichê. 

Tópicos gramaticais aplicados ao texto – os erros mais comuns: para mim/para eu; 

entre mim e.../entre eu e...; no telefone/ao telefone; o moral/a moral; 

reteram/retiveram; interveio/interviu; o grama/a grama; mal/ mau; cauda/calda; 

faz/fazem... anos;  houve/houveram; há/a; assistir ao/assistir o; aluga-se/alugam-se 

etc. 

Processamento da leitura, processo da leitura, estrutura do texto, discurso, formação 

do discurso, interdiscurso, intertexto. 
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Antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades do texto, produção de 

inferências/relações, pressupostas e implícitos, comparação. 

Técnicas de análise e interpretação de texto. 

Unidade II 

Organização do texto e ideia nuclear: como escrever um parágrafo e como 

assegurar a coerência e a coesão textuais. 

Técnicas de redação: narração, descrição e dissertação/textos argumentativos. . 

Texto científico e modalidades de texto na redação científica (plágio, paráfrase, 

resumo, resenha e fichamento). 

Técnicas de comunicação: oratória – a importância de falar bem/sugestões para 

organizar uma apresentação oral. 

Comunicação escrita no cotidiano da empresa, dicas para tornar a mensagem mais 

atraente e técnicas de impessoalização do texto. 

Redação técnica e documentos empresariais: relatórios, atas, memorando, ofício, 

circular etc. 

Tópicos gramaticais aplicados ao texto: abreviações, pronomes de tratamento e o 

novo acordo ortográfico. 

A Comunicação na Era Digital: a redação de email´s e a redação na WEB (redes 

sociais). 

5. METODOLOGIA DE ENSINO  

Aula expositiva e dialogada; recursos audiovisuais; aulas práticas em sala e em 

laboratório; análise de textos e campanhas; dinâmicas de grupo; debates; trabalhos 

individuais e em grupo; estudos de caso; exercícios práticos dirigidos. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação será processual e contínua. Serão utilizados diversos instrumentos de 

avaliação, tais quais fichamentos, esquemas, resumos, trabalho em equipe e prova 

contextualizada. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. 2. 

Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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GOLD, Miriam. Redação Empresarial. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2013. 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação Empresarial. 7. ed.  São Paulo: Alínea, 2010 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

PENTEADO, José Roberto Whitaker. A técnica da comunicação humana. 14. ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação Empresarial. 7. ed.  São Paulo: Alínea, 2010. 

SCHLITTLER, José Maria Martins. A Nova Reforma Ortográfica da Língua 

Portuguesa: o que se altera e o que não se altera no português do Brasil. São 

Paulo: Servanda, 2009. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de 

acordo com as atuais normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

E-book 

França, Ana Shirley . Comunicação escrita nas empresas : teorias e práticas, 

2013. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

NADÓLSKIS, Hêndricas. Comunicação redacional atualizada - 13ª edição, 

2007. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

Angeloni, Maria Terezinha. Comunicação nas organizações da era do 

conhecimento 2010.Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

Andrade, Maria Margarida de; Henriques, Antonio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores, 9ª edição, 2009. Minha Biblioteca. Web. 19 

August 2013. 

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa, 2009. Minha Biblioteca. Web. 19 

August 2013. 
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BELTRÃO, Odacir , BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & 

comunicação: oficial, empresarial, particular - 24ª edição, 2011. Minha Biblioteca. 

Web. 19 August 2013  . 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

ÁREA: Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Direito Empresarial 

CÓDIGO CR SEMESTRE CARGA 
HORÁRIA 

H118939 04 1º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Noções de Direito como Ciência.  Normas de conduta social. Direito Positivo e 

Direito Natural. Ramos do Direito. Fontes do Direito. Noções sobre Direito Público e 

Direito Privado. Noções de Direito Empresarial e as normas legais aplicáveis à 

empresa, ao empresário e aos atos de comércio, abordando aspectos históricos, 

conceito, fontes, características e campo de incidência. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Identificar as noções fundamentais do Direito como Ciência, o Direito Público e 

Privado e as relações destes com o Direito Empresarial, focando a formação geral, 

humanística, técnico-jurídica, prática e ética na aplicação do Direito mo 

gerenciamento das empresas.  

2.2 Específicos 

 

Unidade I 

Identificar a importância das normas de conduta social  para o processo de 

desenvolvimento humano; 

Diferenciar o Direito Positivo do Direito Natural; 

Situar os elementos do Direito Público e Privado na sua fundamentação legal. 

Unidade II 

Compreender a evolução histórica do Direito Empresarial e a visão da atividade 

empresária após sua inserção no Código Civil brasileiro de 2002. 
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Incentivar ao conhecimento de artigos de lei e textos doutrinários, a fim de reconstruir 

novos textos, contratos sociais e identificação das sociedades empresárias.  

Identificar as obrigações do empresário perante as atividades empresariais. 

Conhecer os procedimentos adotados quanto à dissolução das Sociedades 

Empresárias. 

 

3. COMPETÊNCIAS  

 

 Estabelecer seu compromisso com a ética profissional e a responsabilidade 

social. 

 Desenvolver a capacidade de pesquisa e investigação científica através da 

legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes jurídicas. 

 Perceber a importância da vida em sociedade, das ações coletivas, a partir 

das reflexões sobre os direitos e garantias constitucionais. 

 Reconhecer o papel do Direito na preservação do meio ambiente e 

sustentabilidade. 

 Utilizar as diferentes linguagens para socializar o conhecimento adquirido, 

inclusive mostrando a importância e relacionamento do Direito Empresarial 

com outras Ciências, a exemplo das Ciências Contábeis, da Administração, 

da Estatística, da Sociologia, da Psicologia e da Filosofia. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I – NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE DIREITO 

 

Normas de conduta social. 

1.1 Norma ética, norma moral e norma religiosa. 

1.2 As normas jurídicas. 

1.3 Direito Positivo e Direito Natural. 

1.4 Ramos do Direito. 

1.5 Fontes do Direito: fontes diretas e fontes indiretas. 
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2.   Direito Público 

O Estado. Teoria geral do Estado. 

Conceito 

Origem 

Formas e fins do estado. 

Formas e Sistemas de Governo. 

Direito Constitucional. 

Direitos e Garantias Fundamentais. 

Direitos Sociais. 

Direito Privado – Direito Civil 

 

4.1 Conceituação e aspectos gerais. 

4.2 Sujeitos do Direito. 

4.3 Personalidade 

4.4 Capacidade civil. 

 

UNIDADE II – VISÃO LEGAL DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 

 

Direito Empresarial 

Evolução histórica, objeto, conceito e fontes. 

Empresário: conceito, obrigações, responsabilidade jurídica. 

Estabelecimento empresarial: bens corpóreos e bens incorpóreos. 

Nome empresarial: conceito, espécies, registro e produção. 

 

2.Direito Societário 

2.1. Teoria geral do Direito societário: conceito 

2.2 Personalidade jurídica e sua desconsideração. 

2.3 Classificação das sociedades 

2.4. Sociedade Anônima: breve histórico, conceito, características institucionais. 

2.5 Sociedade Limitada: breve histórico, conceito, características institucionais. 

2.6. Microempresa: fundamentos legais, requisitos e formas de constituição. 

2.7. Dissolução da sociedade empresária e operações societárias. 
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5. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aula dialogada, trabalhos em grupo, realização de debates, leitura de textos, 

discussão e exercícios em sala de aula, análise de casos concretos jurisprudenciais, 

seminarios, filme e pesquisa direcionada a cada assunto desenvolvido nas unidades 

práticas investigativas e/ou atividades de extensão. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

Posicionar o aluno ao seu nivel de aprendizado na disciplina. Realização de 

avaliaçao processual e continua fazendo usos de diversos instrumentos a saber:  

provas contextualizadas, trabalhos escritos, apresentação de relatórios, participação 

em palestras e minicursos e outros eventos vinculados à area de conhecimento ou 

não.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. 

MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: empresa e atuação 

empresarial. 7. ed. São Paulo Atlas, 2013. 

MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de direito público e privado. 12. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Código Civil (2002). Lei nº 10.406/2002. 2. ed. São Paulo: Freitas Bastos, 

2004. 

FERREIRA, Jacinto Guimarães (org.). A constituição brasileira. Campos: [s.e] , 1969. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 17. ed. São Paulo: Livraria 

Saraiva, 2014. 
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NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa: teoria geral da 

empresa, direito societário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

ÁREA: Ciências Humanas e Sociais 

DISCIPLINA: Fundamentos de Negócios 
Imobiliários 

CÓDIGO CR SEMESTRE CARGA 
HORÁRIA 

H118920 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM             

 
1. EMENTA 
 

Atividades Imobiliárias. Evolução Histórica: Conceito, Finalidade e Objeto. Campo de 

Atuação. Legislação Profissional. Fundamentos e Técnicas das Atividades 

Imobiliárias. Compra e Venda de Imóveis. Particularidades. Responsabilidade Civil 

do Profissional. Alienação  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Familiarizar o aluno com os fundamentos de negócios Imobiliários, proporcionando 

uma visão integrada do papel das organizações na sociedade bem como dos papéis 

do corretor como profissional. 

 
2.2 Específicos 

 

Unidade I 

Introduzir para os acadêmicos a noção da administração imobiliária; prospecção, 

avaliação, divulgação, seleção de inquilinos; documentação, contrato, vistoria, 

controles e solução de conflitos; aspectos legais (Lei 8.245/91). 

 

Unidade II 

Aplicabilidade dos procedimentos dos jogos de empresa relacionados a imobiliária. 

Comparar os resultados das práticas dos jogos de empresa com situações reais. 

Construir estratégias de tomada de decisão para os negócios imobiliários. 
 
 



91 

 

 

 

3. COMPETÊNCIAS 

Reconhecer as características e a importância dos fenômenos e ferramentas 

administrativas.  

Proporcionar base de conhecimento, habilidades e atitudes necessários para o 

desenvolvimento de práticas administrativas.  

Atuar de forma interativa nas decisões, compreender a importância de ações 

coletivas, em prol de objetivos comuns. 

Identificar a importância das decisões empresariais e seu reflexo na sociedade, em 

função dos aspectos éticos e sociais. 

 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade I: Introdução à administração imobiliária; 

 

-  Prospecção, avaliação, divulgação, seleção de inquilinos; 

-  Documentação, contrato, vistoria, controles e solução de conflitos; 

-  Aspectos legais (Lei 8.245/91); 

-  O que é locação; 

-  Como são tratadas no novo Código Civil as exclusões da lei; 

-  Imóveis públicos, espaços destinados a vagas de garagem, publicidade, apart-

hotéis; as 

    partes no contrato de locação: locador e locatário; 

-  Garantias: depósito, caução de imóveis, fiança, seguro-fiança; 

 

Unidade II: Desempenho das Organizações através de Simulação da Gestão de 

uma Empresa  

-  Tipos de locação; 

-  Direito de preferência; 

-  As multas; 

-  Sublocações; 

-  Venda do imóvel alugado; 

-  Imóvel alugado por usufrutuário; 

-  Benfeitorias no imóvel locado; 
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-  Despejo do locatário: falta de pagamento, demais infrações contratuais; retomada 

do imóvel: denúncia vazia, denúncia cheia; 

- Locações para hospitais, escolas, templos religiosos; 

-  Ação revisional de aluguéis; 

-  Renovação da locação: ação renovatória; 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO  

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas, discussão 

de casos práticos, dinâmicas de grupo e utilização de recursos tecnológicos 

avançados. Para a Unidade II será utilizado software de simulação de tomada de 

decisões nas empresas. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliativo será efetuado através do acompanhamento do 

desempenho do aluno em relação ao desenvolvimento das competências 

apresentadas no período, através de Prova Contextualizada e Medida de Eficiência 

– ME. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. 

FIGUEIREDO, Ivanildo. Direito imobiliário. São Paulo: Atlas, 2010. 

GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 45. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGHIARIAN, Hércules. Curso de direito imobiliário. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003.  

ALMEIDA, Washington Carlos de. Direito Imobiliário. CAMPUS JURIDICO. 2012. 

CRETELLA JUNIOR, José. Prática do Processo Administrativo. 8 ed. São Paulo: 

RT, 2011  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=CRETELLA+JUNIOR,+JOSE&modo_busca=A
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JUNQUEIRA, Gabriel J. P. Teoria e Pratica do Direito Imobiliário. 4 ed. : EDIPRO. 

2008. 

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de 

direito civil: direito das coisas. 42. ed. São Paulo: Livraria Saraiva, 2012. v. 3    I 

 

E-book 

Jr., SCAVONE, and Luiz Antonio. Direito Imobiliário - Teoria e Prática, 4ª edição. 

Forense, 2011. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

ÁREA : Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Fundamentos de Economia 

CÓDIGO CR SEMESTRE CARGA 
HORÁRIA 

H118904 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA: 

 O objeto de estudo da ciência econômica; considerações metodológicas em 

economia; noções sobre as principais escolas do pensamento econômico; noções 

de microeconomia e macroeconomia com ênfase para o papel do Estado na 

atividade econômica; e noções de política econômica e de análise de conjuntura 

macroeconômica. 

 

2. OBJETIVOS: GERAL: 

 

2.1 Geral:  

Tornar o aluno capaz de compreender a lógica de funcionamento do sistema 

econômico.  

 

2.2 Específicos:  

 

Unidade I: 

Compreender como os mercados funcionam e como apresentam falhas sobre certas 

circunstâncias. 

 

Unidade II: 

Interpretar os principais indicadores macroeconômicos e de política econômica. 

 

3. COMPETÊNCIAS: 
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Compreender a linguagem própria da economia, por meio do domínio dos 

fundamentos econômicos.  

Distinguir situações-problema próprias da economia de mercado.  

Saber diferenciar as correntes de pensamento econômico.  

Analisar o impacto da política econômica no crescimento e no desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental.  

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

UNIDADE I - CONCEITOS BÁSICOS E NOÇÕES DE MICROECONOMIA 

 

Noções Preliminares: 

a) Objeto e importância da Ciência Econômica. 

c) Os principais paradigmas da Ciência Econômica. 

b) Conceitos básicos e aspectos metodológicos da Economia. 

 

Princípios e Modelos Básicos da Teoria Econômica Convencional:  

a) Os Princípios da Teoria Econômica Liberal. 

b) Modelos da Fronteira de Possibilidades de Produção. 

c) Modelo de Fluxo Circular de Renda. 

 

Noções de Teoria Microeconômica: 

a) Microeconomia: objeto e importância. 

b) Caracterização das Principais Estruturas de Mercado. 

c) A Teoria Elementar da Demanda e da Oferta. 

d) Falhas de Mercado.  

e) A relação entre os mercados e o Estado. 

 

UNIDADE II –MACROECONOMIA, POLÍTICA ECONÔMICA E ANÁLISE DE 

CONJUNTURA: 

 

1.Noções de Contabilidade Social: 

 

a) Macroeconomia: objeto e importância. 
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b) Breve histórico sobre o nascimento da macroeconomia moderna. 

b) Noções de Contabilidade Social: a medição dos principais agregados. 

 

2. Conceitos e Modelos Básicos da Teoria Macroeconômica: 

a) Conceitos Básicos de Economia Monetária. 

b) Conceitos Básicos da Macroeconomia do Setor Público. 

c) Modelos Básicos de Determinação da Renda Nacional. 

 

3. Análise Macroeconomia Aberta e Política Econômica: 

a) Política Fiscal: a gestão do orçamento público.  

b) Política Monetária: a gestão da moeda e da taxa de juros. 

c) Balanço de Pagamento e Regimes Cambiais. 

d) Análise de Conjuntura Macroeconômica. 

 

5 . METODOLOGIA DE ENSINO  

O programa será desenvolvido por meio de aulas expositivas e dialogadas; aulas 

práticas em sala ou em laboratório; com recursos audiovisuais; análise de textos; 

dinâmicas de grupo; debates; trabalhos individuais e em grupo; estudos de caso; 

exercícios práticos dirigidos.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

O processo avaliativo será desenvolvido de forma contínua, por meio de Prova 

Contextualizada e Medida de Eficiência (ME). 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 

2014. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Introdução à economia. 

11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro : teoria 

e exercícios, glossário com os 300 principais conceitos econômicos. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 
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8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KRUGMAN, Paul R.; WELLS, Robin. Introdução à economia. Rio de Janeiro: 

Elsevier/Campus, 2012. 

CASTRO, Antonio Barros de; LESSA, Carlos Francisco. Introdução à Economia: 

uma abordagem estruturalista. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. 

MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia: fundamentos e aplicações. 2 ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2013. 

PARKIN, Michael. Economia. 8 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009.   

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de (Org.). 

Manual de economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

E-book 

WESSELS., and Walter J.. Economia: Série Essencial. Saraiva, 2010. VitalBook 

file. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio S.. Manual de economia, 6ª edição, 2007. Minha 

Biblioteca. Web. 19 August 2013  

MARIANO, Jefferson. Introdução à Economia Brasileira, 2 ª edição, 2005. Minha 

Biblioteca. Web. 19 August 2013 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de . Fundamentos de Economia, 4ª 

edição, 2011. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013  

Rasmussen, Uwe Waldemar. Economia para Não-Economistas, 2006. Minha 

Biblioteca. Web. 19 August 2013 

Gremaud, Amaury Patrick; Vasconcellos, Marco Antonio Sandoval de; Toneto, Jr. 

Rudinei. Economia brasileira contemporânea, 7ª edição, 2013.  
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

ÁREA : Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Metodologia Científica 

CÓDIGO CR SEMESTRE CARGA 
HORÁRIA 

H118840 04 1º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Finalidade da metodologia científica. Importância da metodologia no âmbito das 

ciências. Metodologia de estudos. O conhecimento e suas formas. Os métodos 

científicos. A pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética. Tipos, 

níveis, etapas e planejamento da pesquisa científica. Procedimentos materiais e 

técnicos da pesquisa científica. Diretrizes básicas para elaboração de trabalhos 

didáticos, acadêmicos e científicos. Normas técnicas da ABNT para referências, 

citações e notas de rodapé. Projeto de Pesquisa. 

 

2. OBJETIVO 

- Proporcionar ao docente conhecimentos necessários à elaboração e apresentação 

de trabalhos acadêmicos e científicos, por meio da utilização do raciocínio analítico, 

sistemático, crítico e reflexivo; 

- Instrumentalizar os docentes de técnicos que possibilitem a elaboração de um 

projeto de pesquisa. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

- Elaborar e apresentar trabalhos acadêmicos e científicos de acordo com 

procedimentos metodológicos e Normas da ABNT; 

- Aplicar métodos e técnicas na pesquisa científica; 

- Elaborar projetos de pesquisa; 

- Aplicar a linguagem científica; 

- utilizar o raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo. 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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UNIDADE I: Procedimentos didáticos, Acadêmicos e Científicos 

 

Metodologia Científica e técnicas de estudo 

Finalidade e importância 

Organização dos estudos 

Técnicas de sublinhar e esquema 

Resumos e fichamento 

 

Trabalhos acadêmico- científicos 

Pesquisa científica / Ética e Pesquisa 

Pesquisa bibliográfica e normas de referências, citações e notas de rodapé 

Artigo e Relatório Técnico-científica 

Monografia e Seminário 

 

UNIDADE II: Conhecimento, Ciência, Método Científico e Projeto de Pesquisa 

 

Conhecimento, Ciência e Método 

O Conhecimento 

A Ciência 

Métodos de abordagens 

Métodos de procedimentos 

 

Elaboração do Projeto de Pesquisa 

Tema e problema de pesquisa 

Questões, hipóteses e objetivos da pesquisa 

Técnicas de coleta de dados 

Estrutura do projeto de pesquisa 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a 

serem trabalhos, através de dinâmicas, filmes, debates, dinâmica de grupos para 

apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema; para discussão de 
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questões relacionadas ao tema, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por intermédio de prova contextualizada e individual com 

questões objetivas e por meio de atividades de grupo , bem como apresentação de 

seminários, trabalhos científicos e medida de eficiência. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 

6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 

Paulo: Cortez, 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 2014. 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. 2. ed. São Paulo: Avercamp, 2014. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: 

ciência e conhecimento científico, métodos científico, métodos científicos, 

teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Avercamp, 

2011. (Série Bibliográfica - Unit ; 1). 

 

E-book 

DEMO, Pedro . Introdução à metodologia da ciência, 2ª edição, 1985. Minha 

Biblioteca. Web. 19 August 2013. 
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CBO. CBO - Metodologia Científica, 2ª edição, 2011. Minha Biblioteca. Web. 19 

August 2013. 

Neto, João Augusto Mattar. Metodologia Científica na Era da Informática - 3ª Edição, 

2008.Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

ÁREA: Ciências Humanas e Sociais 

DISCIPLINA: Fundamentos de Gestão 

CÓDIGO CR SEMESTRE CARGA 
HORÁRIA 

H118890 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM             

 

1. EMENTA 

Conceito de Administração e de Organização. Funções Organizacionais: Produção, 

Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Finanças e Recursos Humanos. Papéis e 

Habilidades Gerenciais. O processo administrativo: Planejamento, Organização, 

Direção e Controle. Organizações e seus elementos. Processo de administrar 

organizações e suas funções. Papel de administradores e gerentes e competências 

fundamentais para o seu desempenho. A ética e a responsabilidade social nas 

organizações modernas. Tendências da Administração. Utilização de Softwares para 

simulação do ambiente competitivo organizacional. Simulação de situações diversas 

de tomada de decisões em ambientes organizacionais através das dinâmicas 

grupais, análise dos resultados e avaliação de desempenho das empresas.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Familiarizar o aluno com os fundamentos da administração, proporcionando uma 

visão integrada do papel das organizações na sociedade bem como dos papéis do 

administrador como profissional. 

 

2.2 Específicos 

 

Unidade I 

Identificar as áreas de atuação e funções do administrador nas organizações; 

Identificar os tipos e características das organizações e sobre as novas perspectivas 

da gestão das mesmas; 
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Reconhecer a característica sistêmica das organizações e a visão ética, ecológica e 

econômica da tomada de decisão para proporcionar a sustentabilidade das 

organizações e da sociedade. 

 

Unidade II 

 

Aplicar os procedimentos dos jogos de empresa. 

Comparar os resultados das práticas dos jogos de empresa. 

Construir estratégias de tomada de decisão. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

Reconhecer as características e a importância dos fenômenos e ferramentas 

administrativas.  

Proporcionar base de conhecimento, habilidades e atitudes necessários para o 

desenvolvimento de práticas administrativas.  

Atuar de forma interativa nas decisões, compreender a importância de ações 

coletivas, em prol de objetivos comuns. 

Identificar a importância das decisões empresariais e seu reflexo na sociedade, em 

função dos aspectos éticos e sociais. 

 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Unidade I: Administração: Visão geral, funções administrativas e 

organizacionais. 

 

Conceito de Administração e Organização. 

 

Estruturas Organizacionais: 

Tipos de organização: Organizações comerciais; empresas de capital fechado e 

aberto; sociedades anônimas e limitadas; pequenas, médias e grandes empresas; 
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empresas multinacionais; empresas transnacionais; Organizações Não 

Governamentais; Organizações Públicas. 

Níveis hierárquicos: Estratégico, Tático e Operacional. 

Habilidades e papéis gerenciais. 

Desenho organizacional (organograma): estrutura linear, linear staff, funcional, por 

projetos, com colegiados, matricial e holding e unidade de negócios. 

Áreas funcionais: Produção, Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, Logística, 

Finanças e Recursos Humanos. 

 

O processo administrativo e seus componentes 

 

Planejamento 

Organização 

Direção 

Controle 

 

As organizações como sistemas abertos: as influências do ambiente e as estratégias 

de competitividade. 

 

Unidade II: Desempenho das Organizações através de Simulação da Gestão de 

uma Empresa utilizando software específico de Jogos de Empresas. 

 

Processo decisório e resolução de problemas. 

 

Identificação do problema 

Diagnóstico 

Geração de alternativas 

Escolha de uma alternativa 

Avaliação da decisão 
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Tomada de decisão. 

 

Fatores de influencias  

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO  

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas, discussão 

de casos práticos, dinâmicas de grupo e utilização de recursos tecnológicos 

avançados. Para a Unidade II será utilizado software de simulação de tomada de 

decisões nas empresas. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliativo será efetuado através do acompanhamento do 

desempenho do aluno em relação ao desenvolvimento das competências 

apresentadas no período, através de Prova Contextualizada e Medida de Eficiência 

– ME. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARAVANTES, Geraldo R.; PANNO, Cláudia C.; KLOECKNER, Mônica C. 

Administração: teorias e processo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos 

horizontes em administração. 3. ed. Barueri: Manoele, 2014. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. 4. ed. São Paulo: Manole, 2014. 

DRUCKER, Peter F. Introdução à Administração. 7 ed. São Paulo: Thomson, 

2010. 
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MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: 

conceitos, metodologia, práticas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional: teoria e prática no 

contexto brasileiro. 14. ed., 5. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 

 

E-book 

JONES, Gareth R.; GEORGE, Jennifer M. . Administração Contemporânea, 4ª 

Edição, 2008. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

MONTANA, Patrick J.. Administração - Série essencial - 1ª edição, 2011. Minha 

Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

SCHERMERHORN Jr., John R.. Administração - Conceitos Fundamentais, 

2005. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Fundamentos de Administração : manual 

compacto para as disciplinas TGA e introdução à administração, 2ª edição, 

2012. Minha Biblioteca. Web. 19 August 2013. 
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2º PERÍODO 

 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Práticas em Negócios 

Imobiliários I 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H119587 02 2º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1. EMENTA: 

Pesquisa interdisciplinar. Correlação entre os conteúdos teóricos das disciplinas dos 

dois primeiros períodos do Curso de Gestão de Negócios Imobiliários e suas 

práticas. Desenvolvimento de uma pesquisa de campo, objetivando conhecer os 

processos e práticas de dos negócios imobiliários no mercado local. 

2.OBJETIVOS 

Integrar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas dos dois primeiros períodos 

do curso de negócios Imobiliários, por intermédio de atividades práticas, visando 

consolidar as competências para a formação do profissional. 

Desenvolver a capacidade de pesquisa de forma interdisciplinar, estabelecendo 

correlações entre os conteúdos teóricos e as atividades de gestão de pessoas. 

 

3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Capacidade de utilizar conteúdos teóricos de diferentes disciplinas em atividades 

práticas de gestão; 

Capacidade de identificar as boas práticas de gestão em negócios imobiliários que 

estão sendo aplicadas no mercado local; 

Capacidade de apresentar e defender pontos de vista por meio de apresentação 

formal, oral e escrita; 

Capacidade de trabalho em equipe; 
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Capacidade de aplicar adequadamente as linguagens acadêmica, científica e 

organizacional. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I:  

Prover ao aluno conhecimentos sobre as diversas práticas de negócios Imobiliários, 

através dos processos de Sistema registral e notarial, contabilidade imobiliária e 

matemática financeira. 

 

UNIDADE II 

Aplicação da Pesquisa de Campos nas empresas pré-determinadas para conhecer 

em loco os processos da negociação imobiliária, utilizando entrevista, questionários 

e análise e apresentação dos dados.  

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, trabalho em equipe, pesquisa de campo e visita 

técnica  

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será efetuado através de acompanhamento de desempenho 

do aluno em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências 

apresentadas no período, através da observação e acompanhamento durante os 

encontros, prova escrita, análise de filmes e apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

__________ . Administração para empreendedores. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2013. 

SALIM, Cesar Simões  et al. Construindo planos de negócios: todos os passos 

necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ANDRADE, Maria Margarida de: Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 26 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de (et al.). Equipe de Professores da FEA/USP. Contabilidade 

Introdutória. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Introdução à Economia. 

11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 11 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2013. 

 

E-book 

Di, SARNO NETO, Andrea, DAUD, Felipe Taufik, ANDRADE, Rafael de Almeida 

Rosa, and DE A , Maria Fernan. Série DDj - Poder judiciário e desenvolimento do 

mercado de valores imobiliários brasileiro, 1ªedição. Saraiva, 2007. VitalBook 

file. 

SCHERRER., and lberto Manoel. Contabilidade imobiliária: abordagem 

sistêmica, gerencial e fiscal, 2ª edição. Atlas, 2008. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Gestão de Marketing I 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119579 04 2º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceitos e tarefas do marketing: Marketing. Estratégias e planos de marketing; 

Oportunidades de marketing: Coleta de informações e ambiente de marketing. 

Pesquisa de marketing e previsão de demanda; Relacionamento com o cliente: 

Satisfação e fidelização. Comportamento do consumidor e das organizações. 

Segmentação e seleção de mercados. 

 

2.OBJETIVOS 

Criar um ambiente que permita ao aluno desenvolver sua capacidade crítica e 

criativa, além do seu posicionamento quanto às diversas abordagens do estudo do 

marketing. 

Proporcionar base de conhecimento, habilidades e procedimentos necessários para 

o desenvolvimento de práticas de marketing.  

  

3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Estimular o interesse do aluno pelos fenômenos mercadológicos. 

Desenvolver pensamento crítico e criativo através de leitura, interpretação e 

discussão. 

Identificar e compreender os conceitos básicos da Administração de Marketing e 

suas principais aplicações.  

Estudar o fenômeno marketing num enfoque moderno, analisando suas orientações 

e a busca da satisfação do cliente. 
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4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: Conceitos, tarefas do marketing e oportunidades de marketing. 

Marketing: Conceitos, Estratégias e Planos de Marketing  

Informações, Ambiente de Marketing Pesquisa de Marketing 

UNIDADE II: Administração de Marketing 

Satisfação e Fidelização, Comportamento do Consumidor e das Organizações, 

Segmentação e Seleção de Mercados 

5 METODOLOGIA DO ENSINO 

O programa será desenvolvido com base em aulas expositivas e dialogadas, 

discussão de casos práticos, dinâmicas de grupo, análise de filmes e utilização de 

recursos tecnológicos avançados. 

 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será efetuado através de acompanhamento de desempenho 

do aluno em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências 

apresentadas no período, através da observação e acompanhamento durante os 

encontros, prova escrita, análise de filmes e apresentação de seminários. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 3. ed. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 

KOTLER, Philip,; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed.  São 

Paulo: Prentice Hall, 2012.  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi.  Administração de marketing: conceito, 

planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CRESCITELLI, Edson & OGDEN, James R.  Comunicação integrada de 

marketing: conceitos, técnicas e práticas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2008. 

FERRELL, O. C. Estratégia de marketing. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2010. 

HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, John E. G. Princípios de marketing de 

serviços:   conceitos - estratégias - casos.    São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

LAMB, Charles W. Princípios de marketing. São Paulo: Pioneira  Thomson 

Learning,  2004.  

LOVELOCK, Christopher. Marketing de serviço: pessoas, tecnologia e 

resultados. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

 

E-book 

MINADEO, Roberto. Gestão de marketing: fundamentos e aplicações. Atlas, 

2008. Vital Book file. 

YANAZE, Mitsuru Higuchi.  Gestão de marketing e comunicação: avanços e 

aplicações.  São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

 
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Fundamentos Antropológicos 
e Sociológicos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H113341 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

1 EMENTA 

O surgimento da Antropologia e da Sociologia como Ciências. Seus idealizadores e 

principais teóricos. Análise antropológica e sociológica do processo identitário do 

homem cultural e social. O homem e a organização da sociedade. A perspectiva da 

Antropologia e da Sociologia na contemporaneidade mundial e brasileira. Saberes e 

fazeres antropológicos e sociológicos nas distintas áreas de atuação. 

 

2 OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

 

2.1 GERAL  

Proporcionar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de fenômenos 

antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

UNIDADE I  

Compreender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações dos 

indivíduos.  

 

UNIDADE II 

Propiciar o desenvolvimento do espírito científico e atento aos problemas que 

envolvem a função social dos diversos ramos da formação profissional. 

 

3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
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Compreender a trajetória da Antropologia e da Sociologia 

Identificar o nascimento da Antropologia e da sociologia como ciência e seus 

principais teóricos. 

Entender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações dos 

indivíduos.  

Entender e ampliar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de fenômenos 

antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos.  

 Desenvolver um espírito científico e atento aos problemas que envolvem a função 

social da carreira que escolheram. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: A Antropologia e a Sociologia como ciências 

A institucionalização da Antropologia e da Sociologia 

O conhecimento antropológico e sociológico como base para a compreensão da 

sociedade 

Princípios que norteiam o ensino da Antropologia e da Sociologia: a ruptura com o 

senso comum 

A trajetória da Antropologia e da Sociologia e seus principais teóricos 

O homem como ser cultural e social 

A relação indivíduo e sociedade 

Estrutura societal, grupos sociais e organizações 

Disparidades sociais 

O homem e suas instituições sociais 

Dinâmica Econômica e trabalho 

 

UNIDADE II: A construção do olhar antropo-sociológico em alguns de seus 

principais debates 

 

A Antropologia e a Sociologia no conhecimento das realidades sociais 

A Antropologia e a Sociologia em suas especificidades 
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A composição populacional como problema social 

Movimentos sociais como fruto do comportamento coletivo 

Globalização e diversidade cultural 

A mudança cultural e a mudança social 

Educação 

Direito 

Saúde 

Comunicação e tecnologias 

 

5 METODOLOGIA DO ENSINO 

A metodologia é desenvolvida através de aulas expositivas, seguidas de debates: 

questionamento, contextualização e reflexão. Atividades envolvendo a produção de 

textos (artigos, resenhas, resumos), elaboração de um projeto de pesquisa. 

Realização de seminário. Uso de recursos como: textos, jornais, revistas, 

transparências, filmes, trabalhos extra-classe, associando sempre, teoria e prática. 

Realização de proposta de projeto de pesquisa na área. 

 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por meio de prova individual e através da participação das aulas 

via fóruns e chats e medidas de eficiência.  

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4. ed. São 

Paulo: Moderna, 2014.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2011..  

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2009.  

 

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2010.  

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 7. ed. São Paulo: 

Livraria Martins Fontes, 2011.  

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 32. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2012. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: 

uma introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 4. ed. Aracaju: UNIT, 2011. 

(Série Bibliográfica. UNIT).  

NOVAIS, Fernando. A Historia da vida privada no Brasil: contrates da 

intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.  

 

E-book 

GOMES, Mercio Pereira.  Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura.  

São Paulo, SP: Contexto, 2014. 

CARLI, Ranieri.  Antropologia filosófica. Curitiba, PR: IBPEX, 2009.  

MELO, Alessandro de. Fundamentos Socioculturais da Educação. 

DIAS, Reinaldo.  Introdução à sociologia.   2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2013. 

FERRÉOL, Gilles; NORECK, Jean-Pierre.  Introdução à sociologia. São Paulo,: 

Ática, 2012 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

ÁREA: Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Sistemas de Informações 

Gerenciais 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

F104221 2 2º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

1.EMENTA 

Introdução aos Sistemas de Informação: conceitos básicos sobre sistemas e seus 

elementos. Origem, evolução e a importância dos Sistemas de Informação. Tipos de 

Sistemas de Informação. Classificação dos Sistemas de Informação: sistemas de 

informação aplicado aos negócios. Sistemas integrados de gestão. Aplicação do 

sistema de informação gerencial. Sistema de informação e estratégias de gestão. 

Sistemas de Informação Gerenciais e as estruturas de internet, extranet e comércio 

eletrônico. 

2. OBJETIVOS 

Promover a construção de conhecimentos acerca das principais informações para a 

identificação, entendimento e aplicação de sistemas de informação 

computadorizados que são desenvolvidos para a informatização das organizações. 

Proporcionar conhecimentos necessários de como a Internet, intranets, extranets e 

outras tecnologias da informação são utilizados nos sistemas de informação para 

apoiar as operações empresariais, o comércio eletrônico, a colaboração nas 

empresas, a tomada de decisão gerencial e a vantagem estratégica. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Identificar os diversos tipos de sistemas de informação existentes nas organizações;  
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Reconhecer a importância do processo de informatização nas empresas e o papel 

dos sistemas de informação neste processo. 

Entender os diversos sistemas de informação existentes no mercado; 

Reconhecer a necessidade dos sistemas de informação de acordo com a 

adequação de cada organização. 

Aplicar os conceitos fundamentais de sistemas de informação sobre os 

componentes e papéis dos sistemas de informação nos negócios.  

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: Introdução aos Sistemas de Informação 

Conceitos Básicos sobre Sistemas e seus elementos: dados, informação, sistema, 

sistema de Informação. 

Origem, evolução e a importância do sistema de informação. 

Elementos dos Sistemas de Informação: entrada, processamento, saída, feedback e 

controle. 

Tipos de sistemas de informação: manuais, automáticos e semi-automáticos. 

Componentes de um Sistema de Informação: humanos, dados, hardware, software e 

rede. 

Classificação dos Sistemas de Informação: Sistema de Informação Operacional e 

Sistema de Informação Administrativa. 

UNIDADE II: Classificação dos Sistemas de Informação 

Sistemas de Informação de Transação, Sistemas de Informação de Apoio a Decisão 

e Sistemas de Informação Gerenciais. 

Sistemas de Informação Aplicado aos Negócios e Sistemas Integrados de Gestão. 

Aplicação dos sistemas de informação gerenciais e Sistema de informação e 

estratégias de gestão. 
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Sistemas de Informação Gerenciais e as estruturas de internet, extranet e comércio 

eletrônico. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO  

O desenvolvimento da disciplina contará com a utilização de recursos e estratégias 

pedagógicas que atuarão de modo integrado no sentido de favorecer as diferentes 

formas de aprendizagem. As aulas serão pautadas na concepção colaborativa de 

aprendizagem, contando com aulas expositivas, estudos de casos e atividades de 

pesquisas realizadas na internet. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação de cunho formativo que permite à equipe pedagógica acompanhar e 

favorecer a aprendizagem discente, tendo como foco a aprendizagem do aluno e 

comprometendo-se com seu desempenho e construção do saber. Para tanto, 

utilizar-se- diferentes instrumentos de avaliação, a saber: participação nas atividades 

de pesquisas na internet e nos debates em sala de aula; avaliação qualitativa e 

interpretação dos estudos de casos; avaliações presenciais contextualizadas. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 7. 

ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da 

Internet. São Paulo: Saraiva, 2011. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais.  14. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação: O Uso Consciente da 

Tecnologia para o Gerenciamento. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CORTES, Pedro Luiz. Administração de Sistemas de Informação. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 
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CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e 

a empresa do século XXI.   3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George Walter. Princípios de sistemas de 

informação.   São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

TURBAN, Efraim. Introdução a Sistemas de Informação. São Paulo: Campus, 

2007. 

 

E-book 

Oliveira., and Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais 

: estratégicas, táticas, operacionais, 15ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Contabilidade Imobiliária 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119552 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Registros Contábeis das Empresas Construtoras e Imobiliárias. Materiais de 

Construção e os Imóveis Destinados à Venda. Apuração dos Custos das Obras 

Realizadas. Empreitadas. Financiamentos dos Imóveis. Avaliação de Imóveis. 

Apuração dos Resultados. Estrutura e Análises Demonstrações Financeiras. Análise 

e interpretação econômico-financeira. 

 

2. OBJETIVOS 

Desenvolver as noções fundamentais da contabilidade e tornar os alunos 

conhecedores das principais técnicas,peças básicas e sistemas contábeis. 

Identificar os componentes patrimoniais; Aplicar técnicas para avaliação do 

patrimônio; Empregar software específico para registros das operações contábeis.  

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Capacidade para análise e síntese de textos; 

Utilizar adequadamente a linguagem contábil; 

Aplicar adequadamente as funções contábeis; 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE: História da contabilidade e estudo do Patrimônio 

 

1. Breve histórico sobre a Contabilidade 
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2. Contabilidade 

2.1. Conceito 

2.2. Campo de Aplicação 

2.3. Objeto 

2.4. Finalidade 

3. Estudo do Patrimônio 

3.1. Conceito 

3.2. Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 

3.3. Contas Patrimoniais e de Resultado. 

3.3.1. Conceito, função e Classificação. 

4. Elaboração do Plano de Contas 

4.1. Conceito 

4.2. Função 

4.3. Elaboração 

5.  Escrituração Contábil 

5.1. Diário e Razão 

5.2 Mecanismo do débito e crédito das contas. 

6. Breve abordagem sobre os Princípios Contábeis 

 

UNIDADE II: Contas retificadoras do ativo 

 

1. Provisões 

1.1 Conceitos 

1.2 Provisões Autorizadas pela Legislação 

1.3 Reversão das Provisões 

2. Depreciação 

2.1 Conceito 

2.2 Cálculo 

2.3 Contabilização 

3. Amortização 

3.1 Conceito 

3.2 Cálculo 

3.3 Contabilização 
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4. Exaustão 

4.1 Conceito 

4.2 Cálculo 

4.3 Contabilização 

5. Demonstrações Contábeis  

5.1. Estrutura e Finalidade 

5.1.1. Balancete de Verificação 

5.1.2. Balanço Patrimonial 

5.1.3. Demonstração do Resultado do Exercício 

  

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

As atividades didático-pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas, em data 

show, expositivas dialogadas, seguidas de questionamento, contextualização e 

reflexão. Estudos dirigidos complementados com exercícios práticos. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas contextualizadas com questões 

objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como: produção de 

textos dissertativos, resumos e resenha. No decorrer do curso também ocorrerão 

debates, questionamentos, indagações para a verificação da aprendizagem, 

considerando as habilidades e competências propostas nesse programa. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IUDÍCIBUS, Sérgio de et al.  Manual de contabilidade societária:  aplicável a 

todas as sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de, (Et al.) FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Contabilidade introdutória. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010.  

KANITZ, Stephen Charles; MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). 

Contabilidade introdutória.10. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Curso de Contabilidade para Não 

Contadores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2009. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Manual de Contabilidade Básica. 7. ed. São Paulo: Atlas. 

2012.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil.  6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. 9. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

E-book 

SCHERRER., and lberto Manoel. Contabilidade imobiliária: abordagem 

sistêmica, gerencial e fiscal, 2ª edição. Atlas, 2008. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Matemática Financeira  

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119080 02 2º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceitos Básicos de Matemática Financeira. Regime de Capitalização Simples ou 

Linear. Regime de Capitalização Composta ou Exponencial. Taxas de Juros.  

Capitalização Contínua. Descontos. Matemática Financeira e Empréstimos para 

Capital de Giro. Séries Periódicas Uniformes. Séries Variáveis e Perpetuidades. 

 

2.OBJETIVOS 

Promover o desenvolvimento de conhecimentos, aplicando ferramentas que 

envolvam os conceitos e temas estudados  quanto ao uso da matemática no 

contexto empresarial. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico para operar com valores 

e formulações matemáticas; 

Desenvolver a capacidade de resolução de problemas; 

Aplicar conhecimentos tecnológicos; 

Reconhecer e definir problemas; 

Equacionar soluções aos problemas apresentados. 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Cálculos Financeiros  
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- Razão e proporção 

- Grandezas proporcionais 

- Regra de sociedade simples e composta 

- Porcentagem 

- Juros Simples 

- Taxa e Período 

- Montante ou Capital Acumulado 

- Juros Compostos 

- Taxa Equivalente 

- Descontos Simples 

- Descontos Compostos 

 

UNIDADE II: Investimentos 

- Inflação e Taxa Pré e Pós-Fixada: 

- Análise de Fluxo de Caixa 

- Cálculo do Valor Futuro 

- Modalidades de Financiamento às Empresas 

- Fluxo de Caixa - Coeficientes de Financiamento 

- Equivalência de Capitais ou de Fluxos de Caixa 

- Equivalência entre Taxa de Desconto e de “Open Market”  

- Sistemas de Amortização e Empréstimos:  

- Sistema Geral de Financiamentos 

- Sistema de Amortização Constante 

- Operações com Valores Imobiliários 

- Sistemática de Empréstimo dos Agentes Financeiros 

- Análise de Investimento e Reposição de Ativos 

- Critério de Valor Atual ou do Valor Presente Líquido 
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- Aplicações e Tendências na Área Financeira 

- Modalidades de Instrumentos de Captação de Poupança 

- Sistemática dos Ativos de Renda Variável 

 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será ministrada com aulas expositivas teóricas, aplicação de exemplos e 

exercícios de fixação.  

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, e contextualizadas; serão 

realizados trabalhos para a avaliação como: produção de textos dissertativos, 

resumos e resenhas; no decorrer do curso ocorrerão debates, questionamentos, 

indagações para a verificação da aprendizagem, considerando as habilidades e 

competências. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA               

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira - objetiva e aplicada. 9. ed : 

Rio de Janeiro:  2011.  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 12 ed.: 

ATLAS, 2012.  

SOUZA, Alceu, CLEMENTE, Ademir. Decisões Financeiras e Análise de 

Investimentos: fundamento técnicas e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR                    

BRUNI, Adriano Leal, FAMÀ Rubens. Matemática Financeira com HP12C e Excel. 

5 ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com Hp 12c e Excel uma 

abordagem descomplicada. 2 ed. PRENTICE HALL BRASIL, 2010. 

HAZZAN, Samuel, POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. 6 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 



128 

 

 

 

JUER, Milton. Matemática financeira: praticando e aplicando. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008. 

SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática financeira: aplicações à análise de 

investimentos. 5. ed. São Paulo: Pretence Hall, 2010. 

 

E-book 

CRESPO., and Antônio Arnot. Matemática Financeira Fácil - 14ª Edição. Saraiva, 

2009. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

DISCIPLINA: Sistema Registral e Notarial 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H119560 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Lei n.º 8935/94. Lei 6015/73. Lei n.o 10931 – Novo Código Civil. Cartórios de notas: 

função, responsabilidade, escrituras públicas. Função notarial. 

 

2. OBJETIVOS 

Analisar e compreender os conceitos e instrumentos (documentos) no setor 

imobiliário.  

Estabelecer a importância dos registros públicos para segurança documental.  

Notários e registradores;  

Ter aptidão para compreender todos os documentos exigidos para se lavrar uma 

escritura, seus conteúdos necessários e acessórios. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HAILIDADES 

Desenvolver conhecimento de Direito Imobiliário para aplicação do sistema notarial e 

registral. 

 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

UNIDADE I: Direito Imobiliário e o Sistema Registral e Notarial 

 

1. A PROPRIEDADE PRIVADA 

1.1 - Noções sobre o conceito de propriedade privada 
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1.2 - Referências históricas da propriedade privada 

1.3 - A propriedade privada como direito fundamental 

1.4 - A propriedade privada e a dignidade humana 

1.5 - Função social da propriedade 

 

2. DIREITO IMOBILIÁRIO 

2.1 - Conceito e objeto 

2.2 - Natureza jurídica 

2.3 - Relacionamento com outros ramos do Direito 

2.4 - Evolução legal do Direito Imobiliário 

 

3. SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL 

3.1 - A delegação dos Serviços Registrais e Notariais 

3.2 - Natureza jurídica dos Serviços Notariais e de Registro 

3.3 - Finalidade dos Serviços Notariais e de Registro 

3.4 - Investidura dos titulares das serventias 

3.5 - Hierarquia funcional nas serventias 

3.6 - Remuneração pela prática dos serviços delegados 

3.7 - Competências nos registradores e notários 

3.8 - Direitos dos notários e registradores 

3.9 - Formas de extinção da delegação 

 

4. SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL (II) 

4.1 - Deveres dos notários e registradores 

4.2 - Infrações que podem ser cometidas pelos delegados 

4.3 - Fiscalização das serventias 

4.4 - Penalidades aplicadas aos notários e registradores 

4.5 - Responsabilidade de notários e registradores 

 

UNIDADE II: SISTEMA REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

 

1. SISTEMA REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

1.1 - Considerações históricas 

1.2 - Características do sistema registral vigente 



131 

 

 

 

1.3 - Dicionário básico do Sistema Registral Imobiliário 

 

2. PRINCÍPIOS DO SISTEMA REGISTRAL IMOBILIÁRIO 

2.1 - Princípios gerais da Administração Pública 

2.2 - Princípios inerentes à atividade particular 

2.3 - Princípios específicos do Serviço Registral 

 

3. TRAMITAÇÃO DO TÍTULO NA SERVENTIA DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS 

3.1 - Considerações iniciais 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, exercícios em sala de aula (estudos de caso), discussões e 

debates sobre casos reais e atuais. Aplicação de trabalhos de pesquisa.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, Maria Darlene Braga. Sistema Registral e Notarial. Curitiba: IESDE 

Brasil S.A., 2007. 

SALLES, Venicio Antônio de Paula. Direito registral imobiliário. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

TUTIKIAN, Claudia Fonseca. Moderno direito imobiliário, notarial e registral. São 

Paulo. QUARTIER LATIN, 2011. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=SALLES,+VENICIO+ANTONIO+DE+PAULA&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22935702&sid=166149162131227589246913474
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=TUTIKIAN,+CLAUDIA+FONSECA&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=5101338&sid=166149162131227589246913474
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=QUARTIER+LATIN&modo_busca=E
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AVVAD, Pedro Elias & LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito Imobiliário. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2014. 

SARMENTO FILHO, Eduardo Socrates Castenheira. Direito Registral Imobiliário. 

São Paulo: Juruá, 2013.  

FIGUEIREDO, Ivanildo. Direito imobiliário. São Paulo: ATLAS, 2010. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito imobiliário. 4. ed. São Paulo: FORENSE, 

2011. 

 

E-book 

Palacios, CRIADO, Francisco de Asís, De MELO, Marcelo Augusto Santana, and 

JACOMINO, Sergio. Registro de Imóveis e Meio Ambiente, 1ª edição. Saraiva, 

2010. VitalBook file. 

FILHO, BALBINO, and Nicolau. Averbações e Cancelamento no Registro de 

Imóveis: Doutrina e Prática, 5ªedição. Saraiva, 2010. VitalBook file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=FIGUEIREDO,+IVANILDO&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22165146&sid=166149162131227589246913474
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=ATLAS&modo_busca=E
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=SCAVONE+JUNIOR,+LUIZ+ANTONIO&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22871464&sid=166149162131227589246913474
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=FORENSE-&modo_busca=E
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=FORENSE-&modo_busca=E
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3º PERÍODO 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119668 04 3º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Evolução histórica da questão ambiental. O desenvolvimento sustentável: 

concepções e conceitos. As dimensões e os desafios do desenvolvimento 

sustentável. Agenda 21. A variável ecológica no ambiente dos negócios. Sistema de 

Gestão Ambiental e a série ISO 14000. Gestão ambiental: global e regional, 

empresarial, políticas públicas ambientais. Indicadores de sustentabilidade 

corporativa. Estudo de impacto ambiental. 

 

2.OBJETIVOS 

Apresentar conceitos e situações práticas inerentes à gestão ambiental no contexto 

das organizações, com foco na realidade brasileira com ênfase nos aspectos críticos 

demandados pelos novos paradigmas da produtividade, alinhados às estratégias 

empresariais sustentáveis. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Capacidade de produções de soluções para situações problemas, utilizando as 

bases científicas alinhadas a gestão organizacional com ética e responsabilidade 

socioambiental. 

Capacidade de aplicação dos princípios de sustentabilidade na gestão 

organizacional elaborando ações de intervenção relacionadas as estratégias 

empresariais. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: Paradigmas ambientais 

Evolução histórica da questão ambiental.  

O desenvolvimento sustentável: concepções e conceitos.  

As dimensões e os desafios do desenvolvimento sustentável.  

Agenda 21.  

A variável ecológica no ambiente dos negócios. 

  

UNIDADE II: A gestão ambiental 

Sistema de Gestão Ambiental e a série ISO 14000.  

Gestão ambiental: global e regional, empresarial, políticas públicas ambientais.  

Indicadores de sustentabilidade corporativa.  

Estudo de impacto ambiental. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, exercícios em sala de aula (estudos de caso), discussões e 

debates sobre casos reais e atuais. Aplicação de trabalhos de pesquisa.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2007. 

BARBIERE, José Carlos. Gestão Ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2013.  
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DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR                    

ASSUMPÇÃO, Luiz Fernando Joly. Sistema de gestão ambiental: manual prático 

para implementação de SGA e certificação ISO 14.001/2004. 3. ed. Curitiba:  

Juruá, 2011.  

LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo (Org.). Sociedade e meio ambiente: a 

educação ambiental em debate. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2006.   

PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. 2. ed. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

STRAUCH, Manuel; ALBUQUERQUE, Paulo Peixoto de (Org.). Resíduos: como 

lidar com recursos naturais. Rio Grande do Sul: Oikos, 2008.  

VEIGA, José Eli. Meio ambiente & desenvolvimento. 3. ed. São Paulo: Senac, 

2009.  

 

E-book 

Dias., and Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e 

sustentabilidade, 2ª edição. Atlas, 2011. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Financiamento Imobiliário 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119617 04 3º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Economia no mercado e seus princípios. Classificação dos bens, serviços e fatores 

de produção. Análise da oferta, demanda e preço de equilíbrio. Determinação e 

análise dos custos da produção. Tipos de financiamentos existentes no mercado. 

 

2.OBJETIVOS 

Avaliar a estrutura do mercado imobiliário quanto à oferta e demanda dos imóveis; 

Identificar oportunidades e ameaças no mercado financeiro; 

Reconhecer a estrutura econômica do mercado imobiliário; 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Desenvolver conhecimento sobre os diferentes tipos de financiamentos bancários; 

Analisar o risco financeiro dos imóveis. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE 1 - Financiamentos e Contratos Imobiliários 

Financiamento Imobiliários 

Contratos Imobiliários  

Imprevisão; 

Multas; juros; correção monetária;  
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Sinal ou arras;  

 

UNIDADE 2: Sistema Financeiro 

Sistema de amortização nos financiamentos imobiliários - tabela PRICE e SAC;  

Alienação fiduciária de bem imóvel (SFI); 

Sistema financeiro da habitação (SFH);  

Hipoteca e execução hipotecária; 

Fundos de investimentos imobiliário;  

Aquisição de imóveis;  

Documentos necessários 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, exercícios em sala de aula (estudos de caso), discussões e 

debates sobre casos reais e atuais. Aplicação de trabalhos de pesquisa.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira – Objetiva e Aplicada. 9 ed. 

Rio de Janeiro: CAMPUS, 2011.  

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas Aplicações 11 ed : 

ATLAS. 2012.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de (et al). Manual de contabilidade societária: aplicável a 

todas as sociedades. São Paulo: Atlas, 2010. 
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NBR 5676: Avaliação de imóveis urbanos. Associação Brasileira de Normas 

Técnicas Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não 

contadores: para as áreas de administração, economia, direito, engenharia. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária: textos e exercícios. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27. ed. São Paulo: Saraiva 

Siciliano S/A, 2010.  

SILVA, César Augusto Tibúrcio; TRISTÃO, Gilberto. Contabilidade básica. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2000.  

 

E-book 

DANTZGER., and Afranio Carlos Camargo. Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, 

3ª edição. Método, 2010. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Filosofia e Cidadania 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H113465 04 3º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Estudo da origem e Evolução do Conhecimento: as relações homem-mundo, 

conhecimento filosófico, o homem cidadão, reflexão crítica. Filosofia, Ideologia e 

Educação: processo de ideologização, escola e sociedade, ciência e valores, 

educação e transformação. Ética, Cidadania e Sociedade: ética, moral, o 

compromisso ético, a construção da cidadania, A pluradimensionalidade humana. 

Ação Educativa e Cidadania: educação, ética e labor, ética e trabalho, ética e ação, 

a Integralidade do homem na Sociedade. 

 

2.OBJETIVOS 

Desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive comportamentos de 

cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade balizada por valores  

éticos. 

 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Desenvolver uma ampla compreensão do processo de desenvolvimento do 

conhecimento humano, da sua origem a construção de diferentes leituras de mundo: 

entre elas a interpretação filosófica, até chegar a ciência contemporanea; 

Identificar o significado e a importância da filosofia no conjunto dos conhecimentos 

construidos pela humanidade e a necessidade de se desenvolver uma postura 

reflexiva e crítica diante da realidade do mundo e da vida contemporânea; 

Perceber a sutileza dos processos de ideologização que movem e manipulam os 

pensamentos, os comportamentos e os movimentos históricos do mundo 

contemporaneo; 
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Refletir sobre cidadania como valor e como exigência na construção de uma 

sociedade sustentável, em que a educação assume um papel fundamental; 

Identificar a ética como uma postura filosófica na construção de um novo homem e 

de uma nova sociedade; 

Desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive comportamentos de 

cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade balizada por valores  

éticos. 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: Aspectos Filosóficos, Ideológicos e Educacionais 

1.Evolução do Conhecimento  

1.1 Conhecimento filosófico 

1.2 Grandeza do conhecimento 

1.3 As relações homem-mundo 

1.4 O homem cidadão   

 

2 Filosofia, Ideologia e Educação 

2.1 Processo de ideologização 

2.2 Escola e Sociedade 

2.3 Ciência e valores 

2.4 Educação e Transformação 

 

UNIDADE II: Ética, Cidadania e Sociedade 

1 Ética e Cidadania 

1.1 Ética e Moral 

1.2 O compromisso ético 

1.3 A construção da cidadania 

1.4 A Pluradimensionalidade Humana 
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2 Ação Educativa e Cidadania 

2.1 Educação, ética e labor 

2.2 Ética e trabalho 

2.3 Ética e Ação 

2.4 A Integralidade do homem na Sociedade 

 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a 

serem trabalhos, bem como através de dinâmicas, filmes ou jogos dramáticos; com 

os alunos para apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema; 

dinâmica de grupos para discussão de questões relacionadas ao tema, fixando os 

conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-conhecimento. 

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por intermédio de prova contextualizada e individual com questões 

objetivas realizadas de modo presencial e por meio de atividades de grupo , bem como 

apresentação de seminários, trabalhos científicos e medida de eficiência. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, Marilena; GUIZZO, João; MINEY, José Roberto. Convite à filosofia. 13. ed. 

São Paulo: Ática, 2012.  

JOHANN, Jorge Renato; BARRETO, Osório Alves; SILVA, Uverland Barros da. 

UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT). Filosofia e cidadania. 2. ed. Aracaju: UNIT, 

2012.  

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. 12. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.  

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR                
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ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar (+ qualidade total na 

educação). 11. ed. São Paulo: Papirus, 2014.  

CAPRA, Fritjof.  O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 2012. 

CANIVEZ, Patrice. Educar o cidadão: ensaio e textos. 2. ed. Campinas: Papirus, 

1998.(Coleção Filosofar no Presente).  

MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2013.  

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12. ed. São 

Paulo: Cortez, 2014.  

 

E-book 

JOHANN, Jorge Renato. Educação & ética: em busca de uma aproximação. 

ENGELMANN, Ademir Antonio. Filosofia da Arte. Disponível em: 

http://unit.bvirtual.com.br/editions/2005-filosofia-da-arte.dp. 

CORTELAZZO, Patricia Rita. A História da Arte por meio da leitura de imagens. 

Disponível em: http://unit.bvirtual.com.br/editions/2023-a-historia-da-arte-por-meio-

da-leitura-de-imagens.dp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unit.bvirtual.com.br/editions/2005-filosofia-da-arte.dp
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Gestão Estratégica 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

F108340 04 3º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceitos e origens do planejamento estratégico. Estratégias e o desempenho 

empresarial. O processo de gestão estratégica. Análise do ambiente interno e 

externo. O diagnóstico estratégico em uma organização. Formulação de estratégias. 

Implementação das estratégias. Controle estratégico. A importância de valores 

éticos e sociais quando da formulação das estratégias. O plano estratégico como 

instrumento de gestão. Gestão estratégica e vantagem competitiva. Alianças 

estratégicas. Fusões e aquisições como estratégias de crescimento. Estratégias 

Internacionais. 

 

2.OBJETIVOS 

Compreender a evolução do pensamento estratégico dentro de uma concepção 

sistêmica. 

Propiciar uma visão geral da gestão estratégica, reconhecer o escopo da gestão 

estratégica e seu desenvolvimento como uma área crítica da educação 

administrativa. 

Proporcionar discussões acerca das principais correntes teóricas da estratégia e da 

vantagem competitiva, por meio da análise de suas premissas e fundamentos.  

 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Desenvolver conhecimento para a formulação do  planejamento estratégico; 

Compreender técnicas de análise e diagnóstico estratégico em uma organização; 
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Perceber a implementação de ações estratégicas a serem desenvolvidas. 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I 

1. Introdução à administração estratégica 

A natureza da administração estratégica. 

A importância da administração estratégica. 

A evolução da administração estratégica. 

 

2. O processo de gestão estratégica 

2.1. Análise do ambiente 

 identificação dos ambientes da organização: geral, operacional e interno. 

 Fundamentos e instrumentos para a análise do ambiente. 

 Execução da análise do ambiente. 

 Avaliação do processo de análise do ambiente. 

2.2. Estabelecimento da diretriz organizacional 

 Estabelecimento da missão organizacional. 

 Desdobramento da missão em objetivos organizacionais. 

2.3. Formulação das estratégias 

 Questões na formulação das estratégias. 

 Estratégias organizacionais 

 Estratégias de negócios 

 Estratégias funcionais 

UNIDADE II 

 

3. Implementação de estratégias 

Questões na implementação da estratégia. 

Seleção de uma abordagem para a implementação da estratégia. 

Mudanças provocadas pela estratégia a ser implementada. 

Definição da estrutura organizacional apropriada à estratégia implementada.. 

Atitudes da liderança na implementação da estratégia. 
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Adaptação da cultura organizacional á estratégia implementada. 

Avaliação dos resultados com a implementação da estratégia. 

 

2.5. Controle estratégico 

O processo de controle estratégico. 

Informações para o controle estratégico. 

A aplicação do controle estratégico. 

 

2.6. Vantagens competitivas 

Alianças estratégicas 

Fusões e incorporações 

Aquisições 

Estratégias internacionais 

 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, exercícios em sala de aula (estudos de caso), discussões e 

debates sobre casos reais e atuais. Aplicação de trabalhos de pesquisa.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração 

estratégica: competitividade e globalização. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2008. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
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PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e implantação da 

estratégia. 2. ed. São Paulo: Makron, 2007.  

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANSOFF, H. Igor. Administração estratégica.  São Paulo: Atlas, 1990.  

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração estratégica e vantagem 

competitiva. São Paulo: Pearson Education do Brasil Ltda, 2010.  

CASTRO, Cleber Carvalho de; STADLER, Humberto (Org.) Estratégias 

competitivas: estudos de casos. Curitiba, PR: Juruá, 2005.  

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico: fundamentos 

e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

FISCHMANN, Adalberto Americo; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. 

Planejamento estratégico na prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Técnicas de Vendas e 

Negociação 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119609 04 3º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Aspectos básicos de Técnicas de Vendas e Negociações. Análise das oportunidades 

de mercado – Planejamento, implementação e controle dos planejamentos. Mercado 

de consumo e o comportamento do consumidor. Análise e interpretação do Código 

de Defesa do Consumidor e suas implicações na Prestação de serviço – no que 

tange a Locação. Incorporações – compra e venda. Estudo dos Artigos do Novo 

Código Civil, pertinentes ao prestador de serviços no ramo imobiliário. 

 

2. OBJETIVOS 

Identificar e formular estratégias para compra venda de produtos e serviços, 

aplicando as normas estabelecidas no Código Civil, e as normas reguladoras do 

prestador de serviço, abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Selecionar estratégias de compra e venda e pós-venda selecionando métodos legais 

e aplicando técnicas para propaganda, publicidade, promoção de venda dentro das 

normas reguladoras da proteção ao consumidor. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Desenvolver estratégias de uma negociação; 

Aprender a ouvir o cliente para atender melhor as suas expectativas. 
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4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: A IMPORTÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

1. Código de defesa do consumidor 

1.1 Histórico 

1.2 A importância do Código de Defesa do Consumidor:  

Os diálogos com a Constituição Federal e o Código Civil de 2002:  

1.4 A superação do conceito de microssistema isolado 

 

2. Delimitando a aplicação do código de defesa do Consumidor 

2.1 A caracterização da relação de consumo 

 

3- Vulnerabilidade, Hipossuficiência e boa fé objetiva 

3.1 - O que são princípios? 

3.2 - Todo consumidor é vulnerável? 

3.3 - A tríplice função da boa fé objetiva 

 

4  Transparência, confiança e equidade 

4.1  O princípio da transparência 

4.2  O princípio da confiança 

4.3  A importância do princípio da equidade no contexto do CDC 

 

5 Os direitos básicos do consumidor 

5.1 O conflito entre a teoria finalista e a maximalista e a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça 

5.2 Os direitos básicos do consumidor 
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UNIDADE II: RESPONSABILIZAÇÃO LEGAL 

 

1.- Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço 

1.2  Considerações acerca do dever de segurança imposto aos fornecedores 

1.3 Responsabilidade pelo fato do produto ou serviço 

 

2. Considerações sobre o prazo para exercício da pretensão à indenização 

2.1 - Introdução 

2.2 - Uso, fruição e disposição 

2.3 - Uso das partes comuns 

2.4 - Uso das áreas privativas 

2.5 - Votação em assembleia 

2.6 - Contribuição condominial 

2.7 - Cobrança de dívidas 

2.8 - Multas 

2.9 - Alteração da fachada 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, exercícios em sala de aula (estudos de caso), discussões e 

debates sobre casos reais e atuais. Aplicação de trabalhos de pesquisa.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 
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7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHURCHIL, G. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

KOTLER, P. Administração de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 

PEASE, Allan. Como se Tornar um campeão de vendas. Rio de Janeiro: 

SEXTANTE, 2009. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, 

planejamento e aplicação à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2012. 

KLOTER P. Marketing para o século XXI, como criar, conquistar e dominar 

mercados. São Paulo: Futura, 2001.  

MARTINS, Carlos Alberto. SCHVARTZER, Arnaldo. RIBEIRO, Pedro Henrique Alves 

do Couto. TECNICAS DE VENDAS. Rio de Janeiro:  FGV, 2012.   

DOLABELA, Fernando.  O Segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2006. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: princípios e tendências - São 

Paulo: Saraiva, 2012.  

 

E-book 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi,. Técnicas de vendas:   como vender e obter bons 

resultados . 3. ed.  São Paulo,  SP: Atlas, 2004. 202 p.   
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Avaliação de Imóveis e Perícia 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119595 04 3º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTAS 

Avaliação de imóveis urbanos: histórico das avaliações no Brasil; métodos; fatores 

de valor; método comparativo de dados do mercado: estudo das variáveis; 

pesquisas de dados; vistoria; nível de rigor da avaliação; avaliação por comparação 

e por custo de reposição; homogeneização de dados; estimativa de valor; perícia de 

imóveis, exame, vistoria, investigação, avaliação; perícias judiciais; modelos de 

perícia judicial e elaboração de laudos. 

 

2. OBJETIVOS 

Avaliar imóveis urbanos através de métodos comparativos de dados do mercado 

estudando todas as variáveis. 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Desenvolver conhecimento para avaliação de imóveis urbanos; 

Aplicar as técnicas de perícia de imóveis; 

Perceber a implementação de ações estratégicas a serem desenvolvidas. 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Avaliação de imóveis urbanos 

1.Histórico das avaliações no Brasil; 

2. Métodos; 

3. Fatores de valor; 
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4. Método comparativo de dados do mercado: estudo das variáveis; 

5. Pesquisas de dados; 

6. Vistoria; 

7. Nível de rigor da avaliação; 

8. Avaliação por comparação e por custo de reposição; 

9. Homogeneização de dados; 

10. Estimativa de valor; 

UNIDADE II: Pericias de imóveis 

1. Perícia de imóveis: exame, vistoria, investigação, avaliação; 

2. Perícias judiciais; 

3. Modelos de perícia judicial e elaboração de laudos. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, exercícios em sala de aula (estudos de caso), discussões e 

debates sobre casos reais e atuais. Aplicação de trabalhos de pesquisa.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABUNAHMAN, Sergio. Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações. 4 ed. 

São Paulo: Pini, 2008.  

FIKER, Jose. Avaliação de imóveis urbanos. 2 ed. São Paulo: Pini, 2009 
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FIKER, Jose. Perícias e Avaliações de Engenharia: Fundamentos Práticos. 2 ed. 

São Paulo: Leud,2011. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMORIM, José Roberto Neves; ELIAS FILHO, Rubens Carmo (Orgs.). Estudos 

avançados de direito imobiliário. São Paulo: Elsevier, 2014. 

CURI, Edmond (et Al). Fundamentos de Avaliações Patrimoniais e Perícias: 

Curso Básico do Imape. São Paulo: Pini, 1998. 

LINDENBERG FILHO, Sylvio de Campos. Guia Prático do Corretor de Imóveis: 

Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Atlas, 2013. 

SILVA, Bruno Mattos E. Compra de Imóveis: aspectos jurídico, cautelas devidas 

e análises de riscos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SOLER, Andrés Nobell. Manual de Avaliação Imobiliária: avaliação de terrenos, 

avaliação predial de imóveis em geral, planilhas de cálculos avaliatórios, 

tabelas de fatores imobiliários, exercícios. São Paulo: Pini, 2001. 
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4º PERÍODO   

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Práticas de Extensão na área 
de Negócios 

CÓDIGO CR PERÍODO CARGA 
HORÁRIA 

F109835 02 4º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

EMENTA 

Contextualização da extensão. Conhecimentos a sobre a história e o papel da 

extensão universitária. Desenvolvimento de um projeto de extensão no contexto 

interdisciplinar. 

 

2. OBJETIVOS 

Possibilitar a associação direta dos conteúdos e metodologias desenvolvidas no 

ensino com a prática nas ações de interação e intervenção social, contribuindo para 

a formação de pessoas empreendedoras, que sejam reflexivas, críticas, criativas e 

comprometidas com a transformação social e desenvolvimento regional.  

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Compreensão da trajetória  e da importância das práticas de extensão na formação 

profissional; 

Articulação dos saberes teóricos e práticos, valorizando a ação individual e coletiva; 

Vivência da práxis do conhecimento construído, a partir de uma visão globalizada; 

Elaboração de um projeto de intervenção, numa perspectiva interdisciplinar 

Execução do projeto de extensão e análise dos resultados. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I:  
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Contextualização do conceito, história e papel da extensão universitária 

 Extensão Universitária na IES  

Projeto de extensão Universitária: Planejamento 

 

UNIDADE II 

Desenvolvimento das atividades extensionistas planejadas 

Projeto de Extensão Universitária: Execução 

Apresentação de Resultados 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas da disciplina de  Práticas de Extensão na área de negócios serão 

desenvolvidas por meio de exposição oral dialogada e oficinas para elaboração de 

um projeto de extensão coletivo, bem como o desenvolvimento e execução do 

referido projeto na comunidade. 

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação será processual, sendo que na primeira unidade as atividades 

contemplarão discussões e oficinas acerca de elaboração coletiva de projetos 

extensionistas. Na segunda unidade os alunos serão avaliados pelo 

desenvolvimento do projeto elaborado e apresentação de um relatório final. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALDERÓN, Adolfo Ignacio; PESSANHA, Jorge Alexandre Onoda; SOARES, Vera 

Lúcia Pena Carneiro. Educação superior: construindo a extensão universitária nas 

IES particulares. São Paulo: Xamã, 2007.  

FARIA, Dóris Santos de (Org.). Construção conceitual da extensão universitária 

na América Latina: Brasília: UnB, 2001. 

SOUSA, Ana Luiza Lima. A história da extensão universitária. 2. ed. Campinas: 

Alínea, 2010. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de extensão universitária. 

São Paulo: Avercamp, 2008.  

POZZOBON, Maria Elizete; BUSATO, Maria Assunta (Org.) Extensão universitária: 

reflexão e ação. Santa Catarina: Argos, 2009. 

REIS, Rose. Pétalas e espinhos: a extensão universitária no Brasil. São Paulo: 

CIA. dos LIVROS, 2010.  

SANTOS, Daisy Maria dos; FREIRE, José Marcos Monteiro; SILVA, Veleida Anahí 

(Org.).Universidade além da sala de aula: extensão universitária, 

desenvolvimento local e cidadania. São Cristovão: UFS, 2006.  

SOUZA NETO, João Clemente de; ATIK, Maria Luiza Guarnieri (Org.). Extensão 

universitária: construção de solidariedade. São Paulo: Expressão e Arte, 2005. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Planejamento Urbano e 

Arquitetônico 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119633 04 4º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

EMENTA 

A origem das cidades. Histórico do Urbanismo. Abordagem analítica e histórica dos 

processos de formação do espaço urbano e da sua relação com as estruturas 

econômicas e sociais. Teorias Urbanísticas e Modelos de Urbanização. As cidades 

brasileiras e suas fases de crescimento. Condicionantes da Evolução Urbana.  

2.OBJETIVOS 

Desenvolver visão analítica sobre questões contemporâneas relacionadas à 

compreensão dos desafios ambientais globais e a função do gestor imobiliário nesse 

contexto.  

Entender as inter-relações entre o sistema urbano e seu meio, a fim de identificar as 

variáveis que devem ser mensuradas nas decisões sobre a expansão urbana. 

Realizar análises sistêmicas sobre as tendências na gestão urbana para 

proporcionar instrumental técnico e analítico à prática do gestor imobiliário nas 

ações do planejamento das cidades. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Relacionar o processo histórico de formação das cidades, as teorias urbanísticas 

para compreensão do fenômeno urbano; 

Estudar as teorias urbanísticas como forma de apreender os contextos históricos e 

conceituais; Conhecer os modelos de urbanização e os planejamentos urbanos já 



158 

 

 

 

executados, entendendo características, problemas e soluções de cada um, e 

identificando nos conjuntos e bairros da cidade os modelos implantados. 

Conhecer o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades, considerando 

os fatores políticos, sociais, históricos e geográficos  

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: Precedentes históricos do planejamento urbano 

1 Definições de cidade: conceitos básicos 

2 Origem das cidades: análise dos fatores (sociais, econômicos, políticos, 

geográficos, etc) 

3.Teorias Urbanísticas e Modelos de Urbanização 

4 Teorias Urbanísticas: 

4.1 A revolução industrial e a cidade 

4.2 As utopias urbanas 

4.3 A cidade moderna: o urbanismo modernista e sua crítica 

  

UNIDADE II: Urbanização das Cidades Brasileiras 

1 Origem e evolução da cidade no Brasil 

1.1 Desenvolvimento urbano no Brasil 

1.3 Cidades Planejadas 

1.4 Estudo de caso de Aracaju 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Exposições dialogadas; pesquisa de campo; leituras dirigidas; palestras; seminários; 

exercícios em sala de aula; exercício extraclasse; elaboração de estudos de caso. 
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6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5 ed. São Paulo: EDUSP, 2009.  

DURTE, Fábio. Planejamento Urbano. 2 ed. São Paulo: IBPEX, 2011. 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.  

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASSILHA, GILDA AMARAL. Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Curitiba: 

IESDE,  2010. 

CAVALCANTI, VANESSA RIBEIRO SIMON. Politicas Publicas e 

Desenvolvimento Regional - múltiplos olhares. Salvador: EDUNEB, 2009.  

DIAS, Daniella Maria dos Santos. Planejamento e Desenvolvimento Urbano no 

Sistema Jurídico Brasileiro - óbices e desafios. Rio Branco: JURUA, 2012 

HABITAT: as práticas bem-sucedidas em habitação, meio ambiente e gestão 

urbana nas cidades brasileiras.    São Paulo: Studio Nobel, 1996. 267 p. 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e urbanização.       São Paulo,  

SP: Contexto, 2010. 80 p.  (Série Repensando Geografia). 

ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade.  São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1998. 

309 p 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=CASSILHA,+GILDA+AMARAL&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=22867452&sid=166149162131227589246913474
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=IESDE&modo_busca=E
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Empreendedorismo 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F109827 02 4º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Os novos desafios do cenário empresarial.  Comportamento empreendedor. 

Características do empreendedor. Fases de criação de um negócio. O plano de 

negócios. Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira. Entidades e 

formas de apoio aos novos negócios. Aspectos legais, creditícios, informacionais e 

tecnológicos para formação de empresa. 

 

2.OBJETIVOS 

Identificar o perfil, as características e habilidades dos empreendedores. 

Possibilitar o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões com visão 

dinâmica e de liderança. 

Elaborar e avaliar um Plano de Negócios e suas implicações mercadológicas, 

financeiras, operacionais e estratégicas para obtenção dos objetivos pretendidos. 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Tomar decisões de investimento e financiamento, interpretar as informações 

contábeis e de custos para a tomada de decisões sobre os recursos financeiros na 

empresa. 

Diagnosticar problemas, equacionar estratégias para solucioná-los e atuar  

preventivamente com criatividade e determinação. 

Desenvolver, implementar e gerenciar sistemas de controle administrativo; 

Desenvolver a capacidade para atuar em novas situações 
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4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: O PROCESSO EMPREENDEDOR  

1.1  Conceitos de empreendedorismo e inovação  

1.2  Análise histórica de empreendedorismo 

1.3 Empreendedorismo no Brasil e no Mundo  

1.4 Características do Empreendedor 

1.5 Diferenças e similaridades entre administrador e empreendedor 

1.6 Fontes de novas ideias 

1.7 Diferenças entre ideias e oportunidades 

1.8 Oportunidades na internet 

1.9 Tendências 

1.10 Criação de empresas 

1.11. Inovação tecnológica 

 

UNIDADE II: O PLANO DE NEGÓCIOS 

Plano de negócios:  

Conceitos;  

Importância e modelos 

Análise ambiental – interna e externa 

Definições das descrições da empresa  

Plano Financeiro 

Elaboração de um Plano de Negócios 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 
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Exposições dialogadas; pesquisa de campo; leituras dirigidas; palestras; seminários; 

exercícios em sala de aula; exercício extraclasse; elaboração de estudos de caso. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas com 

perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, além de trabalhos como:  

produção de textos dissertativos, resumos e resenhas. No decorrer do curso 

ocorrerão debates, questionamentos, indagações para a verificação da 

aprendizagem, considerando as habilidades e competências propostas neste 

programa. 

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2012.  

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. 3. ed. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2014.  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.  

 

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor 

(entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Pioneira, 2013.  

LENZI, Fernando Cesar; KIESEL, Marcio Daniel. O Empreendedor de visão. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

SALIM, Cesar Simões  et al. Construindo planos de negócios: todos os passos 

necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

SOUZA, Eda Castro Lucas de; GUIMARÃES, Tomás de Aquino (Org.) 

Empreendedorismo além do plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2006  

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=19465
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TEIXEIRA, Rivanda Meira; BARBOSA, Jenny Dantas. Empreendores & pequenas 

& médias empresas: o estado da arte em pesquisa no nordeste. Aracaju: UFS, 

2002.  

 

E-book 

 

FILHO, CORDEIRO, and Antonio. Empreendedorismo no Mercado Imobiliário 

Habitacional. Atlas, 2008. VitalBook file. 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Gestão de Marketing II 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H120135 04 4º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceitos e Origens do planejamento estratégico. Estratégias empresariais. O 

planejamento estratégico. O diagnóstico estratégico em uma organização. A 

importância de valores éticos e sociais quando da formulação do planejamento 

estratégico. O plano estratégico como instrumento de gestão. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Proporcionar a construção de conhecimento, habilidades e procedimentos 

necessários para o desenvolvimento de práticas de marketing.  

Iniciar os acadêmicos na aprendizagem e no uso dos instrumentos de marketing, 

evidenciando as possibilidades de alavancagem através do uso de técnicas 

específicas para o direcionamento do negócio no mercado.  

Criar um ambiente que permita ao aluno desenvolver sua capacidade crítica e 

criativa, além do seu posicionamento quanto às diversas abordagens do estudo do 

marketing.  

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

Identificar e compreender os conceitos básicos da Administração de Marketing e suas 

principais aplicações 

Estudar o fenômeno marketing num enfoque moderno, analisando suas orientações 

e a busca da satisfação do cliente.  

Estimular o interesse pelos fenômenos  mercadológicos. 
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Desenvolver pensamento crítico e criativo através da leitura, interpretação e 

discussão. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

UNIDADE I: Desenvolvimento de marcas, ofertas e entrega de valor. 

Brand Equity e Ciclo de Vida do Produto 

 Produto, Serviço e Precificação 

Varejo, Atacado e Logística 

 

UNIDADE II: Comunicando o valor e organizando o marketing. 

Comunicação Integrada de Marketing (Mix de Comunicação) 

Inovação, Mercado Global e Organização de Marketing 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO: 

O Conteúdo programático será desenvolvido com base em aulas expositivas e 

dialogadas, discussão de casos práticos, dinâmicas de grupo, análise de filmes e 

utilização de recursos tecnológicos avançados excepcional independente   

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

O processo avaliativo será efetuado através do acompanhamento do desempenho 

do aluno em relação ao desenvolvimento de competências e habilidades 

apresentadas no período, através da observação e acompanhamento durante os 

encontros, prova descritiva contextualizada e dissertativa, análise de filmes, 

apresentação de seminários, exercício de fixação, estudo de caso, trabalho 

individual ou grupal, trabalho de campo. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 3. ed. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 

KOTLER, Philip,; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2010.  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceito, 

planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2013.  
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERRELL, O. C.; HARTLINE, Michael D.; LUCAS JR., George H. Estratégia de 

marketing. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2010.  

HOOLEY, Graham; PIERCY, Nigel F.; NICOULAUD, Brigitte. Estratégia de 

marketing e posicionamento competitivo. 4. ed.  São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2011.    

LAMB, Charles W.; HAIR, Joseph F.; MCDANIEL, Carl. Princípios de marketing.      

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  

LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen. Marketing de serviços: pessoas, 

tecnologia e resultados. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

OGDEN, James R.; CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: 

conceitos, técnicas e práticas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

 

E-book 

 

YANAZE, Mitsuru. Gestão de marketing e comunicação: avançados e aplicações, 

2ª edição. Saraiva, 2007. (Vita lBook file. Minha Biblioteca). 

MINADEO, Roberto. Gestão de marketing: fundamentos e aplicações. São Paulo: 

Atlas, 2008. VitalBook file. Minha Biblioteca 
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em 

Negócios Imobiliários 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H119650 04 4º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA: 

Teoria geral dos contratos; dos contratos preliminares; contratos de compra e venda, 

de permuta, de doação, de locação; procedimentos da ação de despejo; ação 

renovatória; das penalidades criminais e civis; as garantias de um negócio seguro; 

direitos reais; posse; propriedade; princípios do direito público; o direito agrário: 

conceito, conteúdo; fundamento e natureza jurídica; evolução histórica: a questão 

agrária na história dos povos; casamento, separação e sucessão hereditária; 

documentação imobiliária; financiamentos e contratos imobiliários; imprevisão; 

multas; juros; correção monetária; sinal ou arras; sistema de amortização nos 

financiamentos imobiliários – tabela price e SAC; alienação fiduciária de bem imóvel 

(SFI); sistema financeiro da habitação (SFH); hipoteca e execução hipotecária; 

fundos de investimentos imobiliário; aquisição de imóveis; documentos necessários; 

fraude contra credores; embargos de terceiro; ação pauliana; vícios nos imóveis; 

direito de vizinhança; nunciação de obra nova; ação de dano infecto; ação de 

indenização no direito de vizinhança; posse; considerações gerais e efeitos; ações 

posse. 

 

2. OBJETIVOS: 

Preparar os acadêmicos para elaboração de contratos de compra e venda, de 

permuta, de doação, de locação; procedimentos da ação de despejo; ação 

renovatória; das penalidades criminais e civis; as garantias de negócios seguros; 

direitos reais; posse; propriedade; entre outras do direito imobiliário. 
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3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

Identificar e compreender os conceitos básicos da Administração de Marketing e suas 

principais aplicações 

Estudar o fenômeno marketing num enfoque moderno, analisando suas orientações 

e a busca da satisfação do cliente.  

Estimular o interesse pelos fenômenos  mercadológicos. 

Desenvolver pensamento crítico e criativo através da leitura, interpretação e 

discussão. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I: Análise conceitual dos contratos 

1. Teoria geral dos contratos; 

2. Dos contratos preliminares; 

3. Contratos de compra e venda, de permuta, de doação, de locação; procedimentos 

da ação de despejo; 

4. Ação renovatória; 

5. Das penalidades criminais e civis; 

6. As garantias de um negócio seguro; direitos reais; 

7. Posse; 

8. Propriedade; 

9. Princípios do direito público; 

10. O direito agrário: conceito, conteúdo; 

11. Fundamento e natureza jurídica; 

12. Evolução histórica: a questão agrária na história dos povos; 

13. Casamento, separação e sucessão hereditária; 

14. Documentação imobiliária; 
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15. Financiamentos e contratos imobiliários; 

16. Imprevisão; multas; juros; correção monetária; sinal ou arras; 

 

UNIDADE II: Financiamento  

1. Sistema de amortização nos financiamentos imobiliários – tabela price e SAC; 

alienação fiduciária de bem imóvel (SFI); 

2. Sistema financeiro da habitação (SFH); 

3. Hipoteca e execução hipotecária; 

4. Fundos de investimentos imobiliário; 

5. Aquisição de imóveis; 

6. Documentos necessários; 

7. Fraude contra credores; 

8. Embargos de terceiro; 

9. Ação pauliana; 

10. Vícios nos imóveis; 

11. Direito de vizinhança; 

12. Nunciação de obra nova; 

13. Ação de dano infecto; 

14. Ação de indenização no direito de vizinhança; 

15. Posse; considerações gerais e efeitos; ações possessórias. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

O Conteúdo programático será desenvolvido com base em aulas expositivas e 

dialogadas, discussão de casos práticos, dinâmicas de grupo, análise de filmes e 

utilização de recursos tecnológicos avançados excepcional independente.   

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
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O processo avaliativo será efetuado através do acompanhamento do desempenho 

do aluno em relação ao desenvolvimento de competências e habilidades 

apresentadas no período, através da observação e acompanhamento durante os 

encontros, prova descritiva contextualizada e dissertativa, análise de filmes, 

apresentação de seminários, exercício de fixação, estudo de caso, trabalho 

individual ou grupal, trabalho de campo. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Maria Accacia Silva. A lesão nos contratos e a restrição da 

capacidade contratual. Campinas: LZN, 2003. 

BULGARELLI, Waldirio. Contratos e títulos empresariais: as novas perspectivas. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

RUGGIERO, Biasi. Questões imobiliárias. São Paulo : Saraiva, 1997 teoria, prática 

e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de licitações e contratos administrativos: teoria, 

prática e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2001. 

COSTA, Wagner Veneziani; JUNQUEIRA, Gabriel J.P. Contratos : manual prático 

e teórico. 40.ed. São Paulo: Madras, 1996. 

GOMES, Orlando. Contratos. 24.ed. Rio de Janeiro : Forense, 2001.  

LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen. Marketing de serviços: pessoas, 

tecnologia e resultados. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

OGDEN, James R.; CRESCITELLI, Edson. Comunicação integrada de marketing: 

conceitos, técnicas e práticas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  
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OPTATIVAS 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Libras 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

H113457 04 4º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Fundamentos históricos, socioculturais e definições referentes à língua de sinais. 

Legislação e conceitos sobre língua e linguagem. Entendimentos dos conhecimentos 

necessários para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos Biológicos, 

Pedagógicos e Psicossociais. 

 

2.OBJETIVOS 

Propiciar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais de Libras, possibilitando 

a interação social. 

Despertar o espírito colaborativo com a inclusão social dos surdos, possibilitando a 

relação interpessoal através da utilização da Libras; 

 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Compreender os fundamentos históricos, culturais e psicossociais da Língua de 

Sinais, nomenclaturas e seus conceitos, auxiliando no processo das ações 

inclusivas. 

Desenvolver noções legislativas, utilizando-a de forma coesa; 

Reconhecer os aspectos patológicos da surdez, possibilitando uma reflexão sobre o 

preconceito vivido nos contextos deste indivíduos. 
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Desenvolver práticas de verbalização e Sinalização da Língua de Sinais junto a sua 

estrutura lexical, morfológica, sintaxe, semântica e pragmática, colocando em prática 

a Língua Brasileira de Sinais; 

Aplicar conhecimento teórico, prático, técnico e pedagógico em suas práticas 

interpretativas; 

Desenvolver noções técnicas de conversação, facilitando a informações aos surdos; 

Utilizar os conhecimentos básicos e domínios necessários para a comunicação com 

pessoas surdas, facilitando a inclusão social; 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE I:  

Fundamentos históricos, sócio – culturais e lingüístico da LIBRAS 

 

Aspectos históricos, conceituais e sociais  

Nomenclaturas e conceitos sobre língua e linguagem. 

Fundamentos históricos e culturais da Libras. 

Aspectos biológicos e suas definições 

Iniciação a Língua 

 

Estudos lingüísticos 

Léxico, vocabulários icônicos e arbitrários. 

Estrutura sub-lexical e expressões não manuais. 

Morfologia e seus estudos internos 

Diferenças Básicas em Libras 

UNIDADE II: Surdez: interação e implicações 

Surdez e interação  

Aspectos comunicativos corporais e classificadores. 

Interação argumentativa com estrutura da surdez e família. 
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Interação através da língua de sinais. 

Surdez, sociedade e seu processo de inclusão. 

 

Saberes e fazeres 

Aspectos pedagógicos em suas possibilidades no contexto de ensino aprendizagem. 

Possibilidades de trabalho. 

Conduta e Legislação. 

Frases em expressões da Libras. 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas com utilização de recursos visuais, realização de 

seminários, estudo dirigido,  dramatizações, debates, pesquisa e trabalho individual 

e em grupo.  

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A nota de cada unidade programática, duas por semestre, será obtida pela 

realização de provas teóricas contextualizadas, medida de eficiência, seminários, 

estudos dirigidos, relatórios, trabalhos e avaliações práticas, quando possível, 

verificando o nível da aprendizagem, considerando as habilidades e competências 

desenvolvidas pelo discente. 

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOURA, Maria Cecilia de; VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena; CAMPOS, Sandra 

Regina Leite de (Org.). Educação para surdos: práticas e perspectivas. São 

Paulo: Santos, 2011.  

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 

brasileira: estudos lingüísticos. reimpr. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  

SOUZA, Regina Maria de. Educação de surdos: pontos e contrapontos. São 

Paulo: Summus, 2007.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



174 

 

 

 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias 

e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.  

CAPOVILLA, Fernando César. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o 

mundo do surdo em libras. São Paulo: EDUSP, 2012. 

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline 

Cristina. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 

brasileira. São Paulo: Edusp, 2009. 

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua 

brasileira de sinais. 3. ed. Brasília: Senac Distrito Federal, 2011. 

 

E-book 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (org.) Libras: conhecimento além dos sinais. 

Disponível em: http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/3406-libras-conhecimento-alem-

dos-sinais.dp. 

MOLLICA, Maria Cecília. Fala, Letramento e Inclusão Social. Disponível em: 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/2205-fala-letramento-e-inclusao-social.dp. 

SILVA, Aline Maira da. Educação Especial e Inclusão Escolar: história e 

fundamentos. Disponível em: http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/2472-educacao-

especial-e-inclusao-escolar-historia-e-fundamentos.dp. 

GUEBERT, Mirian Célia Castellain. Inclusão: uma realidade em discussão. 

Disponível em: http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/2014-inclusao-uma-realidade-em-

discussao.dp. 

STAINBACK, Susan; Stainback, William. Inclusão: um guia para educadores. 

Disponível em: http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/1272-inclusao-um-guia-para-

educadores.dp. 

BIANCHETTI, Lucídio; Freire, Ida Mara (orgs.) Um Olhar sobre a Diferença: 

interação, trabalho e cidadania - 11ª edição. Disponível em: 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/3081-um-olhar-sobre-a-diferenca-interacao-

trabalho-e-cidadania-11a-edicao.dp. 

 

  

http://unit.bvirtual.com.br/editions/3406-libras-conhecimento-alem-dos-sinais.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/3406-libras-conhecimento-alem-dos-sinais.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2205-fala-letramento-e-inclusao-social.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2472-educacao-especial-e-inclusao-escolar-historia-e-fundamentos.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2472-educacao-especial-e-inclusao-escolar-historia-e-fundamentos.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2014-inclusao-uma-realidade-em-discussao.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2014-inclusao-uma-realidade-em-discussao.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2014-inclusao-uma-realidade-em-discussao.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/1272-inclusao-um-guia-para-educadores.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/1272-inclusao-um-guia-para-educadores.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/3081-um-olhar-sobre-a-diferenca-interacao-trabalho-e-cidadania-11a-edicao.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/3081-um-olhar-sobre-a-diferenca-interacao-trabalho-e-cidadania-11a-edicao.dp
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

Disciplina: História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H118823 04 4º 80 

                                               PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Analisar os principais aspectos da história da África. O processo de colonização e 

independência. O negro no Brasil. Identificação e análise dos aspectos culturais 

relevantes da cultura afro-brasileira. Analisar a Lei 10.639/03 e sua implementação. 

Comunidades negras no Brasil. 

 

2.OBJETIVOS 

Propiciar o conhecimento da história da África e a sua  contribuição para a formação 

histórico- cultural do povo brasileiro. 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Analisar os principais aspectos da história do continente africano desde a formação 

dos primeiros reinos ao processo de descolonização; 

Identificar os aspectos geográficos do continente africano e suas influências no 

mundo; 

Identificar e analisar aspectos da cultura afro-brasileira; 

Compreender o processo de independência dos Estados africanos; 

Identificar as principais ações do movimento negro organizado e a luta contra o 

racismo e a discriminação; 

 

Analisar a Lei 10.639/03; Identificar e analisar aspectos organizacionais das 

comunidades negras brasileiras. 
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4.CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Principais aspectos da história da África  

Imaginário europeu sobre a África; 

quadro geográfico e suas influências; 

processo de colonização e independência. 

- Aspectos culturais do povo africano 

- O negro no Brasil. 

II UNIDADE 

Identificação e análise dos aspectos culturais relevantes da cultura afro-brasileira.  

Leis 10639/2003 e 11645/2008 e sua implementação. 

Comunidades negras no Brasil. 

O negro no livro didático; 

Políticas afirmativas 

 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Realização de exposição oral dialogada; estudo dirigido; debate; seminários 

temáticos; fóruns de discussão, trabalho individual e em grupo.  

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com questões 

contextualizadas; Seminários; Estudos de Caso e Resenha Crítica.  

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês 

em 1835.  São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

SILVA, Alberto da Costa. A Manilha e o Libambo: A África e a escravidão de 

1500 a 1700. 6 ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2002.  

WEHLING, Arno. Formação do Brasil colonial. São Paulo: Nova Fronteira, 2012.  

 

http://www.faetec.rj.gov.br/neera/Leis%2010639%20e%2011645.pdf
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7.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008.  

HOLANDA, Sergio Buarque de. A época colonial: do descobrimento à expansão 

territorial. 3. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 2008 (História Geral da 

Civilização Brasileira). 

BENTO, Maria Aparecida Silva Bento. Cidadania em preto e branco. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 1999. (Série Discussão Aberta ;9).  

SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.  

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Preconceito racial: modos, temas e 

tempos. São Paulo: Cortez, 2012. (Preconceitos ;v. 6) .  

EBOOKS 

Magnoli, Demétrio. Uma Gota de Sangue: história do pensamento racial 

Mattos, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira 
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SUPERINTENDÊNCIA  

ACADÊMICA 

 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: CULTURA E RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS. 

CÓDIGO 

H118815 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA  

Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, Diferença. 

Compreender os grupos étnicos “minoritários” e processos de colonização e pós- 

colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas 

específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, discriminação e 

perspectiva didático-pedagógica de educação anti-racista. História e cultura étnica 

na escola e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras 

categorias da diferença. Cultura e hibridismo culturais. As etnociências na sala de 

aula. Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em educação no 

campo da educação e relações étnico-raciais. 

 

2.OBJETIVOS 

Contribuir para mudança do ponto de referência do aluno para pensar o “outro”, o 

diferente, percebendo a complexidade de outras formações  e práticas culturais. 

 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Instrumentalização teórico-metodológica sobre a educação e as Relações Étnico-

Raciais; 

Compreender as diversas práticas  culturais dentro de uma lógica própria. 
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Construir seus próprios parâmetros, a partir da percepção de que a nossa cultura é 

apenas uma das formas possíveis de perceber einterpretar o mundo e que todas as 

culturas são  gualmente válidas e fazem sentido para seus participantes. 

Promover ações afirmativas para os afrodescendentes e indígenas;  

Produzir conhecimentos e material acadêmico como suporte para ações de 

educação afirmativa.  

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

A historicidade dos grupos étnicos-raciais no Brasil 

Processos de colonização e pós- colonização. 

A contribuição da matriz indígena na formação cultural do Brasil. 

    - Importância da prática de um processo educacional voltado para a diversidade e 

a pluralidade cultural da sociedade brasileira. 

 - Implicações ideológicas e o respeito às particularidades dos diferentes grupos 

humanos. 

 

Unidade II 

Identidades culturais e relações étnico-raciais no Brasil 

Os movimentos sociais étnicos 

Debates sobre os territórios étnicos no Brasil: Direito, Legalidade, Referências 

Culturais 

Políticas Públicas de promoção à igualdade racial: 

As ações afirmativas na educação brasileira 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Realização de exposição oral dialogada; estudo dirigido; debate; seminários 

temáticos; fóruns de discussão, trabalho individual e em grupo.  
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6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com questões 

contextualizadas; Seminários; Estudos de Caso e Resenha Crítica.  

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: 

Pioneira, 1976.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed., 35. reimpr. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 2009.  

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no Brasil: império : 

a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008.  

NUNES, Maria Thétis. Sergipe colonial I. São Cristovão, SE: UFS, 2006.  

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2006. 

DVD 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2.ed. Bauru, São Paulo: 

Edusc, 2002.  

AZEVEDO, Thales de. Democracia racial: ideologia e realidade. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1975.    

EBOOKS 

LAFER, Celso. A Internacionalização dos Direitos Humanos: constituição, 

racismo e relações internacionais 

DIJK, Teun Adrianus van. Racismo e Discurso na América Latina 
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CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar: 

racismo, preconceito e discriminação na educação infantil - 6ª ed. 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. 
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SUPERINTENDÊNCIA  

ACADÊMICA 

 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Direito Imobiliário 

CÓDIGO 

H119676 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Direito das Coisas, da Posse. Direito das Obrigações. Direitos Reais: Bem, Fato 

Jurídico. 

 

2.OBJETIVO 

Entender o que são bens jurídicos e sua classificação: 

Relações de direito e os fatos jurídicos: Fato Jurídico – conceito, classificação e 

função; 

Ato e Negócio Jurídico – conceitos, forma, tipos e efeitos, classificação, 

pressupostos de validade, elementos acidentais, nulidade absoluta e relativa, 

defeitos ou vícios; 

Direito das coisas - direitos reais e direitos pessoais (conceito, distinção, caracteres 

essenciais, constituição e classificação); 

 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

- Conhecimento na área Jurídica e Imobiliária 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: CONTRATOS E SUA APLICAÇÃO AO DIREITO IMOBILIÁRIO 
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1.1 - Conceito de contrato 

1.2 - Terminologia | 

1.3 - Requisitos de validade 

1.4 - Princípios dos contratos 

Unidade II: PRINCÍPIOS SOCIAIS DO CONTRATO: FUNÇÃO SOCIAL DO 

CONTRATO 

2.1 - Eficácia interna da função social 

2.2 - Eficácia externa da função social 

PRINCÍPIOS SOCIAIS DO CONTRATO: BOA FÉ OBJETIVA 

3.1 - Introdução e conceitos 

DIREITOS REAIS: NOÇÕES INICIAIS E PROPRIEDADE 

4.1 - Conceito de direitos reais 

4.2 - Teorias informadoras 

4.3 - Principais características dos direitos reais 

4.4 - A obrigação propter rem 

4.5 - Classificação dos direitos reais 

4.6 - Noções sobre a propriedade 

4.7 - Função social da propriedade 

4.8 - Características da propriedade 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Realização de exposição oral dialogada; estudo dirigido; debate; seminários 

temáticos; fóruns de discussão, trabalho individual e em grupo.  

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com questões 

contextualizadas; Seminários; Estudos de Caso e Resenha Crítica. 
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7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMES, Orlando. Direitos Reais. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

PEREIRA, Altino P. Soares. A promessa de compra e venda de imóveis no 

direito imobiliário. Curitiba: Juruá, 1997. 

SIMÃO, José Fernando & BUNAZER, Maurício Baptistella. Direitos Reais sobre 

Imóveis e Contratos. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2007. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JOBIM, Geraldo. Legislação Tributária e Negociação Imobiliária. Curitiba: IESDE 

Brasil S.A., 2006. 

PUGLIESi, Márcio. Conflito, estratégia, negociação: o direito e sua teoria. São 

Paulo: WVC, 2001. 

AZEVEDO, Thales de. Democracia racial: ideologia e realidade. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 1975.  
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SUPERINTENDÊNCIA  

ACADÊMICA 

 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

DISCIPLINA: Economia Brasileira e 
Internacional 

CÓDIGO 

H119153 

CRÉDITOS 

04 

CARGA HORÁRIA 

80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.EMENTA 

Contempla uma visão geral do processo de desenvolvimento da economia 

capitalista no Brasil, centrando ênfase na industrialização substitutiva de importação 

- que caracteriza o período de 1930-1980 - , bem como no período mais recente, 

marcado por tentativas de estabilização econômica e reformas estruturais da 

economia internacional. 

2.OBJETIVO 

- Compreender que política econômica é a matriz das políticas públicas e 

internacional; 

- Saber analisar os principais indicadores econômicos brasileiros para melhor 

desempenho d. O estudo da economia brasileira habilita-lhe em análise de 

conjuntura; 

- Reconhecer e aprender a lidar com questões direta ou indiretamente vinculadas as 

dificuldades do país e do mundo. 

3.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Desenvolvimento da formação social e ética, de forma que valores éticos e morais 

não sejam substituídos por outros valores. 
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4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I 

Os Modelos de Desenvolvimento: Do Processo de Industrialização à crise dos 

anos 80 (1930-84).  

1.1. A Industrialização Restringida 

1.2. A Industrialização Pesada e o Plano de Metas 

1.3. A Crise dos anos 60 

2.1. As Reformas Institucionais 

2.2. O milagre econômico: retomada e auge do ciclo econômico 

2.3. O Projeto Brasil Potência 

2.4. A Crise dos Anos 80 

 

Unidade II 

O comercio internacional 

A Lei da vantagem competitiva 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Realização de exposição oral dialogada; estudo dirigido; debate; seminários 

temáticos; fóruns de discussão, trabalho individual e em grupo.  

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com questões 

contextualizadas; Seminários; Estudos de Caso e Resenha Crítica.  

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 

2007. 

GREMAUD, P. (et al). Economia Brasileira e Contemporânea. São Paulo: Atlas, 

2002 

MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 15 ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Cardoso, Fernando Henrique. A arte da política: a história que vivi. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006 

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; 

TONETO JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7. ed.  São 

Paulo: Atlas, 2012.  

FILGUEIRAS, Luiz Antonio Mattos. História do Plano Real: fundamentos, 

impactos e contradições. São Paulo: Boitempo, 2001. 

BRASIL Republicano: economia e cultura (1930-1964). Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2007. v.11  (História geral da civilização brasileira) 

Pereira. Luiz Carlos Bresser. Economia brasileira: uma introdução crítica. 3. ed.  

São Paulo: ed. 34, 2000. 
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12. PLANO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

Atividades de Ensino 

 

O QUE FAZER 

 

PORQUE FAZER 
COMO FAZER 

 

COMO MEDIR 

 
QUANDO FAZER 

 

RESPONSÁVEL RECURSOS 
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O QUE FAZER 

 

PORQUE FAZER 
COMO FAZER 

 

COMO MEDIR 

 
QUANDO FAZER 

 

RESPONSÁVEL RECURSOS 

 

Recepção de calouros. 

 

 

Apresentação de 
aspectos imprescindíveis 
ao curso como:  

 - Grade curricular, a 
importância das 
disciplinas e da 
disposição das mesmas 
bem como a relação 
entre os conteúdos; 

 

- Esclarecer o PPI, PPC 
e Ato normativo; 

 

- Apresentação dos 
laboratórios; 

 

 - Monitoria, estágios, 
entre outros. 

 

 

 

A Coordenação do Curso fará 
a recepção oficial dos 
calouros entregando a grade 
curricular e explicando e 
tirando dúvidas a respeito do 
Curso e suas habilitações. Os 
professores deverão 
apresentar os conteúdos e 
dar orientação a respeito da 
metodologia de ensino e 
avaliação. Entrega do 
calendário de provas 
(incluindo a data de entrega 
das avaliações) 

Participação dos 
alunos durante a 
semana de 
integração. 

Primeira semana 
do 1º e 2º 
semestres  

 

 

Coordenador e 
professores 

Audiovisuais 
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O QUE FAZER 

 

PORQUE FAZER 
COMO FAZER 

 

COMO MEDIR 

 
QUANDO FAZER 

 

RESPONSÁVEL RECURSOS 

 

Avaliação das 
metodologias de ensino 
e avaliação na prática 

docente  

Para melhorar a 
qualidade didática e 

portanto o 
aproveitamento do 

ensino. Diminuir atritos 
entre professores, alunos 

e responsáveis pelos 
profissionais pela 

disponibilização de 
recursos técnicos. 

Discutir o tema na reunião de 
planejamento e sugerir 
soluções 

Satisfação dos 
alunos com o 

desempenho do 
Professor e, do 

próprio Professor 
com as condições 

de trabalho. 

 

Contínuo para 
alcançar o objetivo 

 

Coord./Professores 

Professor/Aluno 

 

Deve se pensar 

em uma forma 

maximizar a 

utilização de 

multimeios na 

docência de 

graduação 

 

Atualizar o acervo  Melhorar as condições 
didático-pedagógicas dos 

alunos e de avaliação 
externa 

Avaliar as necessidades com 
os professores das diferentes 
disciplinas  

Satisfação dos 
alunos e melhoria 

da avaliação 
externa 

Compra efetiva 
dos títulos 

Durante o período 
letivo de acordo 

com calendário de 
compras entregue 
pela Coordenação 

à PROAC 

Coordenação  

Professores 

 

---------- 
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O QUE FAZER 

(ATIVIDADE) 

PORQUE FAZER COMO FAZER 

(MÉTODO) 

COMO MEDIR 
(INDICADOR) 

QUANDO 
FAZER 

(PRAZO) 

QUEM 

(RESP.) 

RECURSOS 

Execução das 
atividades ordinárias 
da coordenação. 

 

Manter o bom 
funcionamento do curso. 

Supervisão de registros 
acadêmicos do Curso; 

Avaliação de processos; 

Elaboração de relatórios; 

Acompanhamento do 
desempenho docente e 
discente; 

Coordenação Pedagógica do 
curso; 

Elaboração de oferta; 

Outras. 

Registros acadêmicos 
corretos 

 

Avaliação docente 
realizada 

 

Satisfação do aluno 

 

Oferta realizada 

Janeiro–
Dezembro 

Coordenação 

 

Assistente 
Acadêmico do 
Curso 

 

 

 

Revisão com 
atualização do 
projeto pedagógico 

- Adequar-se ao PDI da 
UNIT; 

- Fazer cumprir as 
diretrizes do   MEC; 

- Planejar o Curso; 

 

- Trabalhando em conjunto 
com o corpo docente e 
discente; 

- Realizando reuniões e 
formando grupos de 
trabalhos; 

- Acompanhando o PDI e as 
diretrizes do MEC.  

- Cumprimento das 
diretrizes de MEC; 

 

Março e 
Outubro 

Coordenação,  

Colegiado, 
NDE, 
Professores e 
alunos do 
curso. 

Sala de reunião; 

Material de 
apoio; 

Cópias. 

Revisão dos 
Conteúdos 
programático das 
disciplinas  

 

 

 

- Para atualizar Projeto 
Pedagógico, os conteúdos 
das disciplinas e as 
referências bibliográficas. 

- Os professores deverão 
avaliar e atualizar os 
conteúdos das disciplinas que 
ministram; 

- Solicitando as compras das 
referências bibliográficas. 

- Avaliação dos 
professores pelos 
alunos; 

- Levantamento da 
satisfação dos alunos 
pelo curso. 

Maio e Junho 
/Outubro e 
Novembro 

Coordenação,  

Colegiado, 
NDE e  
Professores  

Sala de reunião; 

Material de 
apoio; 

Cópias. 
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Revisão das 
referências 
Bibliográficas 

 

 

 

- Para atualizar Projeto 
Pedagógico e atualizar o 
acervo da biblioteca. 

- Os professores deverão 
avaliar e atualizar os 
conteúdos das disciplinas que 
ministram; 

- Solicitando as compras das 
referências bibliográficas. 

- Só manter referência com 
publicação superior a 2005. 

- Levantamento do 
acervo; 

- Comparação da 
referência indicada pelo 
professor e o acervo do 
curso. 

Maio e Junho 
/Outubro e 
Novembro 

Coordenação,  

Colegiado, 
NDE e  
Professores 

Sala de reunião; 

Material de 
apoio; 

Cópias. 

Reuniões de 
Planejamento 

Trabalhar: 

- PPI 

- projeto pedagógico do 
curso; 

- conteúdos das disciplinas; 

- metodologia de ensino e 
avaliação; 

- referências bibliográficas; 

- orientação sobre 
procedimentos 
administrativos; 

- avaliação do semestre 
acadêmico; 

- plano de ação. 

 

- Realizando reuniões no 
inicio de cada semestre e no 
final para revisão. 

- Número de 
professores participante; 

- Assuntos discutidos.  

Janeiro, junho, 
agosto e 
dezembro. 

Coordenação 
do curso, 
corpo docente,  
Diretoria de 
Graduação. 

- Sala de aula 
para reunião. 

Participação na 
SEMPESQ 

Divulgar resultados de 
pesquisas de professores e 
alunos; e Aprofundar 
discussões sobre temas 
relevantes e atuais. 

Divulgando a SEMEX junto ao 
corpo docente e discente e 
público externo; 

- Motivando o corpo docente e 
corpo discente à 
apresentação de trabalhos e à 
participação do evento. 

-Realização do evento; 

- Número de 
participantes (alunos e 
professores) do Curso 

Outubro Coordenação,
Professores do 
curso e 
Diretoria de 
Pesquisa. 

Salas de Aula, 
laboratórios e 
Auditório; 

Folder e cartaz 
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SEMEX – Semana 
de Extensão da 
UNIT 

Divulgar resultados de 
trabalhos de professores e 
alunos; e Aprofundar 
discussões sobre temas 
relevantes e atuais. 

Divulgando a SEMEX junto ao 
corpo docente e discente e 
público externo; 

- Motivando o corpo docente e 
corpo discente à 
apresentação de trabalhos e à 
participação do evento. 

-Realização do evento; 

- Número de 
participantes (alunos e 
professores) do Curso 

Março Coordenação,
Professores do 
curso e 
Coordenação 
de Extensão 

Salas de Aula, 
laboratórios e 
Auditório; 

Folder e cartaz 
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

O QUE FAZER 

(ATIVIDADE) 

PORQUE FAZER 
COMO FAZER 

(MÉTODO) 

COMO MEDIR 

(INDICADOR) 
QUANDO FAZER 

(PRAZO) 

QUEMRESPONS
AVEL 

RECURSOS 

 

       

Incentivar o Corpo Docente 
à realização de Atividades 

Extensionistas com 
participação do corpo 

discente na comunidade 

Praticar a teoria 
aprendida em sala de 

aula. 

Estimulando o corpo 
docente e discente 
para apresentação 

de projetos;  

Durante o semestre 
avaliar a quantidade 

de projetos 
apresentados dentro 

desta perspectiva 

Durante o ano de 2014 Coordenador 

Corpo docente 

Corpo discente 

 

----------- 

Realização de Jornadas, 
Encontros Seminários e 

Workshop 

Estimular os alunos a 
participar de eventos 

como Congresso, 
palestras,  seminários. 

Através de 
encontros, 

palestras, etc. 

Realização efetiva 
de eventos 

constante corpo docente e 
discente, 

coordenação do 
curso 

A serem 
definidos 
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ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

 

O QUE FAZER 

(ATIVIDADE) 

PORQUE FAZER COMO FAZER 

(MÉTODO) 

COMO MEDIR 

(INDICADOR) 

QUANDO FAZER 

(PRAZO) 

QUEM 

(RESP) 

RECURSOS 

(APX) 

       

Reunião com os professores Planejar as atividades a 
serem realizadas 

durante o ano 

  Início e final do 
semestre 

Coordenação do 
Curso, docentes 

Audiovisuais 

Reuniões com líderes de 
turma 

Verificar as condições 
em que o curso se 
encontra perante o 
ponto de vista dos 

alunos 

 Através de 
questionamentos 
sobre instalações 

físicas, corpo 
docente e 
estratégias 

Bimestralmente Coordenação do 
curso, discentes 

Audiovisuais 

Visitas as salas de aula Manter bom 
relacionamento com os 

alunos e dar avisos 
referentes ao curso e 

instituição 

Visitar as salas de 
aula periodicamente 

 Sempre que houver 
necessidade 

Coordenação do 
Curso 

 

Realização de palestras  
abordando diferentes temas 

ligados ao curso. 

Permitir ao aluno mais 
uma via de adquirir 

conhecimentos e trocar 
experiências, bem 

como contabilizar as 
horas de palestras 
como atividades 

complementares do 
curso. 
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13 INSTALAÇÕES 

13.1 Instalações Gerais 

 

O Curso Tecnológico de Gestão de Negócios Imobiliários disponibiliza, 

para as aulas didáticas (teóricas), um total de 04 salas, localizadas no bloco “A”, do 

Campus Aracaju/Farolândia, todas com 63 m2. O espaço físico é adequado ao 

tamanho das turmas teóricas, as salas são bem iluminadas, limpas e apresentam 

sistema de ar condicionado. 

 

13.1.1 Instalações Administrativas  

 

O Curso Tecnológico de Negócios Imobiliários utiliza as seguintes 

instalações para as atividades administrativas, no Campus Aracaju/Farolândia, a 

saber: 

 

Tipo                                                     Área  (m2)                Quantidade                   Bloco 

Sala da Coord. do curso                             63m                             01                                       A 

Secretaria do Curso                                    63m                             01                                       A 

Departamento Acadêmico (DAA)             180m                             01                            Reitoria 

Fonte: DIM/UNIT 

 

Esses espaços disponibilizam as condições necessárias ao 

desenvolvimento das funções administrativas do Curso, bem como ao atendimento 

aos alunos e professores. As dependências são arejadas e apresentam boa 

iluminação natural e artificial com adequado sistema de ar refrigerado. 

 

13.1.2 Instalações para Docentes – Salas de Professores, Salas de Reuniões e 

Gabinetes de Trabalho 

 

O Curso Tecnológico de Tecnológico de Negócios Imobiliários utiliza as 

seguintes instalações para os docentes, no Campus Farolândia, bloco “A”: As 

instalações indicadas acima atendem os docentes do Curso nas diversas atividades 

por eles realizadas. Apresentam boa iluminação natural e artificial com adequado 
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sistema de ventilação. A manutenção destas é realizada frequentemente, mantendo 

condições adequadas de limpeza. 

 

Tipo                                                            Área  (m2)                                              Quantidade                     

Bloco 

Sala de Professores                                    63,00                               01                                A              

Sala de Reunião                                         31,50                                01                                A   

Sala do NDE                                               25,35                                01                                A 

Fonte: DIM/UNIT 

 

13.1.3 Instalações para Coordenação do Curso 

  

O curso conta com uma 01 (uma) sala localizada no Campus Farolândia e 

as instalações possuem condições necessárias ao desenvolvimento das funções do 

Coordenador do Curso e atendimento aos alunos e professores. As dependências 

são arejadas e apresentam boa iluminação natural e artificial com adequado sistema 

de ar refrigerado. A manutenção é realizada de forma sistemática, proporcionando o 

ambiente limpo e os equipamentos em perfeitas condições de uso. A Sala da 

Coordenação de Cursos: possui 36,85 m2 e localiza-se na sala 28 do bloco “A”. Em 

anexo à Sala da Coordenação, encontra-se a sala dos Coordenadores Adjuntos, 

Professores Assessores e NDE: possui 25,35 m2. 

 

13.1.4 Auditório/Sala de Conferência 

 

O Curso de Tecnológico de Negócios Imobiliários utiliza os diversos 

auditórios localizados nos vários campi da Unit. Os referidos ambientes apresentam 

boa iluminação natural e artificial com perfeito sistema de ar refrigerado. Possuem 

recursos audiovisuais adequados para as atividades desenvolvidas e sua 

manutenção é feita de forma sistemática, proporcionando aos seus usuários conforto 

e bem estar. O quadro abaixo demonstra o quantitativo de auditórios 

disponibilizados para as atividades do curso. 
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Ambiente Área m2 Quantidade 
Localização 

Campus 
Bloco Capacidade 

Teatro Tiradentes 630,50 01 Aracaju 

Centro 

- 510 

Auditório Nestor Braz 126,00 01 Aracaju 

Centro 

D 90 

Auditório 156,05 01 Aracaju 

Centro 

F 138 

Auditório Padre 

Arnóbio 

251, 50 01 Aracaju 

Farolândia 

D 250  

Auditório 

Padre Melo 

251,50 01 Aracaju 

Farolândia 

D 250  

Auditório Bloco C 127,15 01 Aracaju 

Farolândia 

C 150 

Auditório da Reitoria 159,95 01 Aracaju 

Farolândia 

Reitoria 180 

Auditórios da 

Biblioteca Central 

78,46 1º mini Aracaju 

Farolândia 

Bibliote

ca 

Central 

58 

82,22 2º mini 63 

95,48 3º mini 75 

 

 

13.1.5 Instalações Sanitárias – Adequação e Limpeza 

 

O Campus Aracaju - Farolândia da Universidade Tiradentes disponibiliza 

para os alunos e professores do Curso Tecnológico de Negócios Imobiliários 

instalações sanitárias adequadas às necessidades dos mesmos, conforme 

discriminação na tabela abaixo: 

 

Tipo Área (m2) Quantidade Bloco 

Sanitários Femininos 20,00 3 A 

Sanitários Masculinos 20,00 3 A 

Sanitários Femininos 20,00 3 B 

Sanitários Masculinos 20,00 3 B 
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Sanitários Femininos 20,00 3 C 

Sanitários Masculinos 20,00 3 C 

Sanitários Femininos 20,00 3 D 

Sanitários Masculinos 20,00 3 D 

Sanitários Femininos 20,00 3 E 

Sanitários Masculinos 20,00 3 E 

Sanitários Femininos 20,00 4 F 

Sanitários Masculinos 20,00 4 F 

Total 240 38 6 

 

As instalações são mantidas sistematicamente limpas, com ótimo nível de 

higienização e conservação. 

 

13.1.6 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 

Atendendo ao Decreto 5.296/2004, a Unit viabiliza as condições de 

acesso aos portadores de necessidades especiais. São disponibilizados elevadores, 

rampas de acesso, banheiros e barras de fixação, possibilitando o deslocamento dos 

que possuem dificuldade motora ou visual e, ainda, há monitores para auxiliar os 

alunos portadores de deficiências.  

Investindo na inclusão e na garantia do acesso às atividades acadêmicas, 

a Unit adquiriu em 2007, o Jaws – software sintetizador de voz para atender aos 

alunos deficientes visuais. O Jaws permite que as informações exibidas no monitor 

sejam repassadas ao deficiente visual através da placa e caixas de som do 

computador, enviadas para as linhas Braille, o que facilita o processo de inclusão e 

interação no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.  

 

13.1.7 Infraestrutura de Segurança 

 

O setor de Segurança do Trabalho tem por objetivo desenvolver ações de 

prevenção, com vistas a uma melhor condição de trabalho, evitando acidentes e 

protegendo o trabalhador em seu local de trabalho, tanto no que se refere segurança 

quanto a higiene.  
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

EPI –Equipamento 

de Proteção 

Individual 

O empregado que irá executar atividades em 

áreas de risco, quando contratado, passa por 

um treinamento em que o mesmo será 

informado quanto aos riscos que estará 

exposto e dos equipamentos de proteção a 

serem usados. 

Será fornecido ao empregado recém-admitido 

todos os EPI’s para realização de suas 

atividades, onde o mesmo deverá assinar 

uma ficha de recebimento e responsabilidade. 

Deverá o empregado deslocar-se ao Setor de 

Segurança do Trabalho para troca dos EPI’s 

ou dúvidas referente aos mesmos. “No ato da 

entrega dos EPI’s os empregados recebem 

orientações específicas para cada 

equipamento quanto ao uso e manutenção”. 

Quanto à solicitação de EPI’s deverá ser feita 

por escrito (e-mail) pelo Coordenador, 

Gerente ou responsável do setor, ao Setor de 

Segurança do Trabalho, para ser avaliado e 

em seguida encaminhado ao setor de 

compras com suas respectivas referências. 

Estão autorizados a solicitar Equipamento de 

Proteção Individual – EPI ao setor de 

compras, os Técnicos de Segurança do 

Trabalho, devido ao conhecimento e 

especificações técnicas. 

SESMT – 

Serviço 

Especializa em 

Segurança e 

Medicina do 

Trabalho 

 

DIM - 

Departamento 

de 

Infraestrutura 

de Manutenção 

 

DRH – 

Diretoria de 

Recursos 

Humanos 

 

Coordenadores 

 

 

 

 

Colaboradores 

Equipamento de 

Combate a 

Incêndio 

Os extintores e hidrantes em toda a Instituição 

foram dimensionados para as diversas áreas 

e setores, sendo feita um redimensionamento 

SESMT 

DIM 

Empresa 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

quando a mudança de layout ou construção 

de novas instalações. 

Os extintores obedecem a um cronograma de 

recarga dentro das datas de vencimentos e 

testes hidrostáticos. 

 

São realizados treinamentos específicos 

(teoria e prática) de princípio e combate a 

incêndio, utilizando os extintores vencidos que 

estão indo para recarga. 

Os extintores são identificados por número de 

ordem e posto. Os hidrantes são testados 

semestralmente quanto ao estado de 

conservação das mangueiras, bicos, bomba 

de incêndio e a vazão da água se atende à 

necessidade. 

responsável 

pela 

manutenção 

DRH 

Equipamento de 

Medição 

Ambiental 

O setor de Segurança do Trabalho dispõe de 

equipamentos de medição, facilitando os 

trabalhos de avaliação de ruído, temperatura 

e luminosidade para adicionais de 

insalubridade e aposentadoria especial. 

Dos equipamentos temos 01 Decibelímetro, 

Luximetro e um Termômetro de Globo 

(IBUTG). 

Os equipamentos são usados também na 

confecção do PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, no PPA – 

Programa de Proteção Auditiva.  

SESMT 

DRH 

DIM 

Coordenadores 

Treinamento 

Os treinamentos seguem um cronograma, em 

que são divididos por área, dando prioridade 

às atividades de maior risco de acidente. 

SESMT 

DRH 

Coordenadores 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

 Os treinamentos são ministrados no setor de 

trabalho, na sala de treinamento do DRH, nos 

auditórios etc. 

São utilizados nos treinamentos efeitos 

visuais como retroprojetor, data show, slides 

etc. 

O SESMT, convidado pelos coordenadores da 

área da saúde, realiza treinamento sobre 

Biossegurança em laboratórios para os alunos 

dos cursos de: Fisioterapia, Farmácia, 

Biomedicina e enfermagem, orientando sobre 

como se proteger dos riscos biológicos e 

acerca da necessidade de adotar uma 

conduta profissional segura nos diversos 

laboratórios, evitando acidentes e doenças do 

trabalho. 

Nos treinamentos de combate a princípio de 

incêndio a parte prática está sendo realizada 

em uma área aberta, onde são realizadas as 

simulações com os tambores cheios de 

combustível em chamas.  

Sinalização 

As sinalizações da Instituição dividem-se em: 

Horizontais – São sinalizados pisos com 

diferença de níveis, pisos escorregadios (fitas 

antiderrapante), sinalização das áreas de 

limitação de hidrantes e extintores, 

demarcações em volta das máquinas que 

oferecem risco de acidente etc. 

Verticais - São vistas em toda área externa do 

Campus como placas de indicação de 

estacionamento, quebra mola, faixa de 

SESMT 

DIM 

DRH 

Gráfica 

PROAD 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

pedestre, placas de velocidade etc. 

Placas e Cartazes Indicativos e Educativos – 

São placas que indicam condição de risco, de 

perigo, de higiene, de material contaminante 

etc.  

Serviços 

Terceirizados 

Toda contratação de prestadores de serviços 

(empreiteiros) que envolvam em construção, 

manutenção, reparos e mudanças no 

ambiente físico e equipamentos da Instituição, 

deverá ser comunicado ao SESMT antes que 

estas iniciem suas atividades. 

O SESMT solicitara a empresa contratada, 

documentações necessárias, equipamento de 

proteção individual e outros dispositivos que 

as tornem aptas para realização de suas 

atividades dentro dos padrões de Segurança 

normatizados pelo SESMT e preceitos 

exigidos pelo Ministério do Trabalho.  

SESMT 

DIM 

DRH 

Dos Programas de 

Segurança do 

Trabalho 

A Instituição dispõe de programas de 

segurança que possibilitam a realização de 

suas atividades, evitando riscos de acidentes. 

Onde temos: 

PPRA – Programa de Prevenção a Riscos 

Ambientais; 

PCMSO – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional; 

PGRSS – Programa de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço e Saúde; 

Programa Qualidade de vida no Trabalho – 

Programa de reeducação postural e ginástica 

laboral; 

SESMT 

DRH 

DIM 

Coordenadores 

CIPA 

Colaboradores 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes com o objetivo de conscientizar os 

colaboradores sobre a necessidade de se 

proteger, abordando temas de interesses 

gerais com a participação dos colaboradores. 

Acidente do 

Trabalho 

Todos os acidentes de trabalho ocorridos, 

seja ele típico ou de trajeto, devem 

comparecer ao setor Medico para 

atendimento dos primeiros socorros e em 

seguida ao setor de Segurança do trabalho 

para prestar informações necessárias para 

investigação do acidente. 

A emissão da CAT – Comunicação de 

Acidente do Trabalho, será preenchida a parte 

medica no ato do atendimento e em seguida 

complementará a outra parte , 

onde pode ser preenchida no próprio setor 

medico ou encaminhada ao setor de 

Segurança do Trabalho. 

SESMT 

DRH 

Coordenadores 

Colaboradores 

Inspeções 

Regularmente e obedecendo a cronograma 

de visitas, serão realizadas inspeções de 

Segurança nos diversos setores da Instituição 

a fim de anteciparem-se aos acontecimentos 

inesperados pela conseqüência da exposição 

aos agentes / riscos contidos nos setores. 

As inspeções periódicas de Segurança serão 

realizadas nos horários relativos a execução 

das atividades desenvolvidas pelos setores 

para avaliar a eficiência das ações aplicadas 

pelo SESMT. 

Poderão ser solicitadas inspeções ou visitas 

SESMT 

DRH 

Coordenadores 

DIM 
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ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

em caráter de urgência pelos coordenadores 

por escrito (e-mail) informando a necessidade 

da visita. Esta será avaliada e priorizada. 

 

Técnicos de Segurança do Trabalho: 

- Carlson José Alves de Souza Filho – Engenheiro de Segurança 

 

14 BIBLIOTECA 

 

Órgão suplementar da Universidade Tiradentes, subordinada à Pró-

Reitoria Acadêmica, tem como missão desenvolver e colocar à disposição da 

comunidade universitária um acervo bibliográfico que atenda as necessidades de 

ensino, pesquisa e extensão, adotando modernas tecnologias para o tratamento, 

recuperação e transferência da informação. 

O Sistema de Bibliotecas da Unit, atualmente, é composto por uma 

biblioteca Central, localizada no Campus Aracaju Farolândia, 04 (quatro) bibliotecas 

Setoriais localizadas nos campi Aracaju Centro, Estância, Itabaiana e Propriá, as 

quais apresentam um acervo direcionado aos cursos existentes nessa localidade, 

além de disponibilizar postos de atendimento existentes nos pólos, onde são 

ministrados cursos a distância. 

As bibliotecas estão abertas à comunidade geral para consultas e 

pesquisas, permitindo o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à Instituição, 

existindo uma constante preocupação na renovação de seu acervo geral. O acesso 

aos serviços das bibliotecas ocorre por meio da carteira institucional (estudantil ou 

funcional) e senha, de uso pessoal e intransferível. 

A Universidade Tiradentes, através da sua Mantenedora a Sociedade de 

Educação Tiradentes S/S Ltda, vem empreendendo esforços significativos para 

viabilizar melhores condições de material e recursos humanos das bibliotecas, no 

contexto do seu Projeto Universitário. 

 

14.1. Estrutura Física  
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A distribuição da área física construída da Biblioteca Central e das 

Bibliotecas Setoriais I, III, IV e V estão descrito nos quadros a seguir: 

 

Distribuição da área física construída da Biblioteca Central 

Especificação Área (m2 ) 

Jornais 80,00 

Referência 129,51 

Monografias 140,30 

Reprografia 12,00 

Sala de Aula (Sala 01) 78,46 

Sala de Aula (Sala 02) 82,22 

Mini - auditório (Sala 03) 95,48 

Sala de jogos 68,75 

Área de Acervo 1.179,00 

Gerência administrativa 40,50 

Área de Processamento Técnico 75,00 

Pesquisa Internet 156,01 

Área para periódicos 298,80 

Recepção 83,11 

Galeria de Arte 104,80 

Área de Leitura 2.761,37 

Circulação 1.130,38 

Restauração 53,35 

Aquisição 49,00 

Empréstimo de CD-Rom 25,46 

Foyer 233,21 

Área de banheiros 162,03 

Lanchonetes 146,01 

Cabines Individuais de Leitura 31,22 

Cabines de Vídeo em Grupo 52,41 

Cabines Individuais de Vídeo 15,61 

Sala de Pesquisa dos Professores 107,01 

Total 7.391,00 

Fonte: UNIT/Biblioteca 
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Distribuição da área física construída da Biblioteca Setorial I. 

Especificação Área (m2) 

Recepção 19,07 

Referência 32,62 

Acervo 219,92 

Área de Leitura 75,84 

Periódicos 25,50 

Reprografia 12,65 

Monografias 16,85 

Setor de Informática (pesquisa) 25,40 

Cabines de Vídeo Individuais 8,00 

Cabines de Vídeo em Grupo 20,40 

Acervo de Imagens 19,80 

Sanitários 20,60 

Circulação 155,75 

Área de Ampliação (construída) 484,58 

Total 1.136,98 

Fonte: Unit/DIM 

 

Distribuição da área física construída da Biblioteca Setorial II. 

Especificação Área (m2)  

Recepção 46,35 

Acervo 218,15 

Área de Leitura 125,50 

Periódicos 23,75 

Monografias 14,40 

Setor de Informática/Vídeos 64,25 

Depósito 2,00 

Sala de Leitura 53,00 

Sanitários 31,00 

Total 
578,4 

Fonte: Unit/DIM 
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Distribuição da área física construída da biblioteca Setorial III. 

Especificação  Área (m2)  

Acervo 39,19 

Coletivo 43,31 

Individual 22,00 

Total 104,50 

Fonte: Unit/DIM 

 

Distribuição da área física construída da biblioteca Setorial IV. 

Especificação  Área (m2)  

Acervo 66,06 

Coletivo --------- 

Individual 23,45 

Total   89,51 

Fonte:Unit/DIM 

 

Distribuição da área física construída de cada pólo. 

Especificação  Área (m2)  

Acervo 10,00 

Coletivo 25,65 

Individual 4,85 

Total  40,50  

Fonte: Unit/DIM 

 

Instalações e mobílias para estudos individuais e/ou grupos. 

 

A Universidade Tiradentes disponibiliza nas bibliotecas de seus campi 

espaços com mobiliários e equipamentos adequados aos estudos individuais e em 

grupo. O quadro abaixo informa o tipo e quantidade. 

 

Cabines e 
Mobílias 

Biblioteca 

Central Centro Estância Itabaiana Propriá TOTAL 

Mesas 92 38 15 08 02 155 
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Cadeiras 426 200 92 42 8 768 

Cabines 
individuais para 

Estudo 
36 23 06 04 --- 69 

Cabines 
individuais para 

TV – Vídeo 
12 01 05 04 04 26 

Cabines em 
grupo 

04 02 02 -- -- 08 

Fonte: Unit/Biblioteca 

 

14.2 Informatização da Biblioteca 

 

A Biblioteca Jacinto Uchôa está integrada ao sistema Pergamum - 

Sistema Informatizado de Gerenciamento de Bibliotecas. O Pergamum maximiza o 

atendimento aos usuários e contempla as principais funções de uma biblioteca, 

funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo. Esse sistema foi 

implantado na arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, utilizando o banco 

de dados Oracle 9i, instalado no Servidor HP 370 com sistema operacional Linux. 

O acesso ao acervo também pode ser realizado consultando via Internet a home 

page da Biblioteca (www.unit.br/biblioteca) que permite ao usuário realizar consultas,  

renovações, reservas, verificar disponibilidade de material por biblioteca, datas de 

devoluções de material emprestado etc. 

A Biblioteca Central dispõe de 71 microcomputadores, sendo 40 

destinados a pesquisa na Internet; 7 para consulta de usuários; 3 para empréstimos; 

3 para devolução; 3 para controle de acesso à catraca; 4 para o setor de 

processamento técnico; 1 para Secretaria, 2 para o setor de Aquisição;  1 para o 

setor de periódicos e jornais ; 1 para Direção; 2 para o setor de monografias, 2 para 

Setor de Logística e  2 no setor de multimeios. 

A biblioteca Setorial I (Campus Aracaju Centro) dispõe de 31 

microcomputadores, sendo 20 destinados a pesquisa na Internet, 3  para consulta 

de usuários; 2 para empréstimos; 2 para devolução; 1 para o setor de 

processamento técnico e  1 para o setor de periódicos e 1 para gestão. 

http://www.unit.br/biblioteca
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A biblioteca Setorial II (Campus Estância), atualmente, utiliza 15 microcomputadores, 

sendo 10 destinados a pesquisa na Internet; 2 para consulta de usuários; 2 para 

empréstimos e  devolução e  1 para os processos técnicos. 

Na biblioteca Setorial III (Campus Itabaiana) há de 10 microcomputadores, 

sendo 7 destinados a pesquisa na Internet; 2 para empréstimo e para devolução e 1 

para multimeios. 

Na biblioteca Setorial IV (Campus Propriá), atualmente, existem 17 

microcomputadores, sendo 14 destinados a pesquisa na Internet; 2 para empréstimo 

e  devolução e 1 para Bibliotecária. 

 

14.3 Acervo Total da Biblioteca  

 

O quadro abaixo mostra o quantitativo de livros e multimeios (vídeos e CD 

ROM), classificados por área do conhecimento, disponível nas Bibliotecas da 

Universidade Tiradentes. 

 

Demonstrativo do Acervo Geral 

 

Para o atendimento aos estudantes e professores, a Biblioteca 

disponibiliza os serviços de busca através dos microcomputadores instalados na 

Biblioteca Central e nas bibliotecas setoriais (Campus I e III), onde é possível 

recuperar informações sobre títulos, autor, assunto e pesquisas combinadas. 

A Biblioteca está ligada em rede com a Internet e o seu  banco de dados é acessado 

através de microcomputadores, localizados no setor de circulação. Por meio da rede 

ou dos terminais de consulta, o aluno pode dispor de todo o acervo por assunto, 

inclusive, solicitar reserva de exemplar. 

 

SIB -  SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - GRUPO TIRADENTES 

 

 

1 - UNIT- Biblioteca Central – Farolândia 

 

ACERVO POR ÁREA 
Livros Periódicos Vídeos CD Roms 

Bases 

de 
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DO 

CONHECIMENTO 

Dados 

Existentes em 2013 Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares  

1 - Ciências Exatas e 

da Terra 
4263 14798 166 53 56 73 35 109 1 

2 - Ciências 

Biológicas 
507 2881 18 5 20 22 1 1 2 

3 - Engenharias 1464 4713 85 13 19 30 3 7 1 

4 - Ciências da 

Saúde 
2178 9105 241 38 43 55 10 13 2 

5 - Ciências Agrárias 519 1181 39 1 9 13     0 

6 - Ciências Sociais 

Aplicadas 

2093

7 
59658 1062 47 328 434 73 116 2 

7 - Ciências 

Humanas 
7334 18497 320 29 141 182 11 21 1 

8 - Lingüística, 

Letras e Artes 
3194 12920 94 15 600 954 21 32 1 

9 - Outros 451 1457 187 4     7 7 1 

Total 4084 125210 2212 205 1222 1763 161 306 11 

Adquirido no 1º 

semestre de 2014 
Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

 

1 - Ciências Exatas e 

da Terra 
43 1389             1 

2 - Ciências 

Biológicas 
29 220             2 

3 - Engenharias 44 1556             2 

4 - Ciências da 

Saúde 
23 331             3 

5 - Ciências Agrárias 5 51             0 

6 - Ciências Sociais 

Aplicadas 
254 1637 2 0 8 22 1 3 2 

7 - Ciências 

Humanas 
72 402 1 0         1 
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8 - Lingüística, 

Letras e Artes 
36 272     10 23     1 

9 - Outros 5 40             2 

Total 511 5898 3 0 18 45 1 3 14 

Adquirido no 2º 

semestre de 2014 
Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares  

1 - Ciências Exatas e 

da Terra 
13 586            1 

2 - Ciências 

Biológicas 
1 70            2 

3 - Engenharias 6 429            2 

4 - Ciências da 

Saúde 
15 104            3 

5 - Ciências Agrárias 6 82            0 

6 - Ciências Sociais 

Aplicadas 
106 1428            3 

7 - Ciências 

Humanas 
38 388            1 

8 - Lingüística, 

Letras e Artes 
15 143            1 

9 - Outros 3 97            1 

Total: 203 3327            14 

TOTAL :UNIT-

BIBLIOTECA 
  0 134435 2215 205 1240 1808 162 309 

 

 

2 - UNIT- Biblioteca Centro 

 

ACERVO POR ÁREA 

DO 

CONHECIMENTO 

Livros Periódicos Vídeos CD Roms 

Bases 

de 

Dados 

Existentes em 2013 

 
Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros Títulos Exemplares Títulos Exemplares 
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1 - Ciências Exatas 

e da Terra 
475 2079 13 1 13 13 9 19 1 

2 - Ciências 

Biológicas 
21 132   2 2   2 

3 - Engenharias 26 52 6 0     1 

4 - Ciências da 

Saúde 
800 2577 113 44 30 57 1 2 2 

5 - Ciências 

Agrárias 
2 3 3 0     0 

6 - Ciências Sociais 

Aplicadas 
844 3184 78 2 16 19 1 5 2 

7 - Ciências 

Humanas 
4373 12691 299 19 81 109 5 8 1 

8 - Lingüística, 

Letras e Artes 
5790 13687 73 24 138 176 1 3 1 

9 - Outros 146 750 78 2   5 7 1 

Total 
1247

7 
35155 663 92 280 376 22 44 11 

Adquirido no 1º 

semestre de 2014 
Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

 

1 - Ciências Exatas 

e da Terra 
2 0       

 

2 - Ciências 

Biológicas 
        

 

3 - Engenharias          

4 - Ciências da 

Saúde 
2 20       

 

6 - Ciências Sociais 

Aplicadas 
1 10       

 

7 - Ciências 

Humanas 
10 27       

 

8 - Lingüística, 

Letras e Artes 
15 20       
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9 - Outros 3 4        

Total 33 81        

Adquirido no 2º 

semestre de 2014 
Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

 

4 - Ciências da 

Saúde 
        3 

6 - Ciências Sociais 

Aplicadas 
        2 

7 - Ciências 

Humanas 
0 1 1 0     1 

8 - Lingüística, 

Letras e Artes 
3 0       1 

9 - Outros         2 

Total 3 1 1 0     9 

Total UNIT- 

Biblioteca Centro  
0 35237 664 92 280 376 22 44  

 

14.4 Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo 

 

 A política de atualização do acervo de livros e periódicos está calcada 

na indicação prioritária dos docentes e discentes do Curso, cuja solicitação é 

avaliada pelo Colegiado do Curso e Pró-Reitoria Acadêmica. É priorizada a compra 

da bibliografias atualizadas,  sendo as mais antigas consideradas pela  sua 

importância como obras de referência. 

Anexo, política de atualização e expansão do acervo e o Regulamento do 

Sistema Integrado das Bibliotecas Jacitho Uchoa e Setoriais da Universidade 

Tiradentes. 

 

14.5 Serviços 

Horário de funcionamento 

 

O horário de funcionamento das Bibliotecas Central e Setoriais está 

descriminado na tabela abaixo: 
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Fonte: UNIT/Biblioteca 

O acesso aos serviços das bibliotecas é imprescindível que o usuário 

esteja de posse da sua carteira institucional (estudantil ou funcional) e com senha, a 

qual é de uso pessoal e intransferível. 

A Instituição conta com uma norma de utilização desses recursos, com o 

objetivo de controlar e facilitar o acesso aos alunos, bem como zelar pelos 

equipamentos. 

Quanto aos serviços prestados, têm-se: 

 

Base de Dado EBSCO 

A Biblioteca assina as seguintes bases de Dados de periódicos da 

empresa da EBSCO (Eletronic Book Services Corporation): 

 

-Academic Search Elite 

Oferece texto completo para mais de 2.000 títulos, incluindo mais de 

1.500 títulos semelhante-revisados. Este banco de dados multi-disciplinar cobre 

virtualmente toda área de estudo acadêmico. Mais de 100 diários recuperam 

imagens de PDF desde 1985. Este banco de dados é atualizado diariamente por 

servidor EBSCO.  Área: Ciências Sociais, Humanas, Biológicas, Aplicadas, 

Campi Biblioteca Horário de funcionamento 

A Aracaju 
Farolândia 

Biblioteca Central De 2ª a 6ª das 8 às 22h; aos sábados, 
das 8 às 16h. 

Aracaju 
Centro 

Biblioteca Setorial I De 2ª a 6ª das 8 às 22h; aos sábados, 
das 8 às 16h. 

Estância Biblioteca Setorial III De 2ª a 6ª das 13 às 22h; aos sábados 
das 9 às 12h 

 Itabaiana Biblioteca Setorial IV De 2ª a 6ª das 16 às 22h; aos sábados 
das 9 às 13h. 

 Propriá Biblioteca Setorial V De 2ª a 6ª das 09 às 13h e das 18 às 22h; 

aos sábados das 9 às 13h. 

http://www2.anhembi.br/php/ebsco/
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Educação, Informática, Engenharia, Física, Química, Letras, Artes e Literatura, 

Ciências Médicas, entre outras. 

 

- MEDLINE com textos completos 

É a fonte mais exclusiva do mundo em textos na íntegra para diários 

médicos, provendo texto completo para quase 1.200 diários indexados na MEDLINE. 

Desses, mais que 1.000 têm cobertura indexada em MEDLINE. Com mais de 

1.400.000 artigos de texto completo datando desde 1965. MEDLINE é a ferramenta 

de pesquisa definitiva para literatura médica. 

- Newspaper Source 

Fornece textos completos selecionados de 30 jornais dos Estados Unidos 

e de outros países. O banco de dados também contém o texto completo de 

transcrições de notícias de televisão e rádio, e o texto completo selecionado de mais 

de 200 jornais regionais (EUA). Esta base de dados é atualizada diariamente através 

do EBSCOhost. 

Com estas Bases de Dados, as bibliotecas oferecem acesso aos 

periódicos das seguintes áreas: Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Ciências 

Humanas; Ciências Aplicadas; Educação; Engenharia; Idiomas e Lingüísticas; Arte e 

Literatura; Computação; Referência Geral; Saúde/Medicina. São quase quatro mil 

títulos, sendo mais de dois mil em texto completo e cerca de mil publicações com 

imagens. 

O acesso a ESBCO é on-line remoto, simultâneo, ilimitado e gratuito, 

sendo possível realizar pesquisas através do Portal Magister da Universidade 

Tiradentes. 

 

- American Chemical Society – ACS 

O Sistema de Bibliotecas disponibiliza, através de assinatura junto à 

Coordenação do Portal de Periódicos da CAPES, o acesso à base de dados da 

American Chemical Society – ACS contendo a coleção atualizada e retrospectiva de 

36 títulos de publicações científicas editadas pela renomada Instituição. 



217 

 

 

 

A ACS oferece acesso às mais importantes e citadas publicações 

periódicas na área de química e ciências afins. Adicionalmente, provê acesso a mais 

de 130 anos de pesquisas em química e 750.000 artigos de publicações periódicas 

desde o primeiro número do “Journal of the American Chemical Society”, publicado 

em 1879. 

As publicações abordam uma ampla gama de disciplinas científicas, 

dentre elas encontramos: agricultura, biotecnologia, química analítica, química 

aplicada, bioquímica, biologia molecular, “chemical biology”, engenharia química, 

ciência da computação, cristalografia, energia e combustíveis, nutrição, ciência dos 

alimentos, ciências ambientais, química inorgânica, química nuclear, ciência dos 

materiais, química médica, química orgânica, farmacologia, físico-química, ciências 

botânicas, ciência dos polímeros e toxicologia. 

 

14.5.1 Base de dados, Memes – Portal Jurídico 

Área de direito com bases de dados como apoio à graduação Presencial 

em Direito, base de dados exame da ordem contendo 15 manuais da ordem. 

 

14.5.2 Outras Bases 

- Base de dados - acesso aos periódicos gratuitos 

- Periódicos Capes  

- www.periodicos.capes.gov.br 

 

14.6 Serviços Oferecidos 

 

Todas as bibliotecas da rede prestam os seguintes serviços: 

 

14.6.1 Apoio em trabalhos acadêmicos 

 

Padronização e normalização, segundo as normas da ABNT, dos 

trabalhos científicos realizados pelos alunos da Universidade. 

Os Alunos de EAD devem solicitar aos Bibliotecários responsáveis pelas 

Bibliotecas dos Pólos, de acordo com a Normativa SIB 01. 

 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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14.6.2 Base de dados por assinatura 

 

A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados nas diversas áreas do 

conhecimento. 

 

14.6.3 Bibliotecas digitais 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza aos usuários através do 

site de pesquisa acervos digitais. 

 

14.6.4 Consulta ao catálogo on-line 

 

O acervo da Biblioteca pode ser consultado através do site: 

www.unit.br/biblioteca 

 

14.6.5 Consulta local aberta a comunidade em geral 

 

As Bibliotecas disponibilizam seus acervos para consulta local à 

comunidade em geral. 

 

14.6.6 Empréstimo domiciliar 

 

Empréstimo domiciliar restrito aos alunos, professores, funcionários, de 

todos os itens do acervo, segundo políticas estabelecidas pela Biblioteca Central, 

relativas a cada tipo de usuário. 

 

14.6.7 Recepção aos calouros 

 

No início letivo, as bibliotecas recebem os alunos calouros, promovendo a 

integração, apresentando seus serviços e normas através do vídeo institucional; 

visita monitorada e treinamentos específicos. 

 

14.6.8 Renovação e reserva on-line 

http://www.unit.br/biblioteca
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Os usuários do Sistema de Bibliotecas contam com a facilidade da 

renovação on-line de materiais. 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Proporciona aos usuários a extensão do nosso acervo através de 

intercâmbios mantidos com outras instituições: 

 

 COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) junto a BIREME e ao 

IBICT 

Programa de Comutação Bibliográfica, permitindo a toda comunidade acadêmica e 

de pesquisa o acesso a documentos em todas as áreas do conhecimento, através 

de cópias de artigos de revistas técnico-científicas, teses e anais de congresso. 

Acesso através do site www.ibict.br 

 

 SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) 

Serviço de comutação bibliográfica, integrado às fontes de informação da BVS, 

coordenado pela BIREME e operado em cooperação com bibliotecas cooperantes 

das Redes Nacionais de Informação em Ciências da Saúde dos países da América 

Latina e Caribe.  

Tem como principal objetivo prover o acesso a documentos da área de ciências da 

saúde através registrados no SCAD.  

EMPRÉSTIMOS ENTRE BIBLIOTECAS  

 

O EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) entre o Sistema de Bibliotecas tem a 

finalidade facilitar e estimular a pesquisa do usuário, que podem consultar materiais 

disponíveis nos outros campi. 

 

CAPACITAÇÃO NA USABILIDADE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS 

A Equipe de Bibliotecários promove capacitações aos docentes nas Jornadas 

pedagógicas e aos discentes quando da implantação de novos recursos e/ou 

http://www.ibict.br/
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quando solicitado do envio da cópia de documentos científicos e técnicos (artigos de 

revistas, capítulos de monografias, documentos não convencionais, etc) para 

usuários previamente  

 

15 INDEXAÇÃO 

 

A Biblioteca Jacinto Uchôa através da catalogação, objetiva padronizar 

as normas para descrição do material bibliográfico e não bibliográfico a ser incluído 

no acervo. A catalogação aplica-se aos livros, monografias, CD-ROM, gravação de 

som e gravação de vídeo. É utilizado o AACR2 – Código de Catalogação Anglo-

Americano, o qual fixa normas para descrição de todos os elementos que 

identificam uma obra, visando sua posterior recuperação. O principal procedimento 

da catalogação consiste na análise da fonte principal de informação dos materiais 

para identificação de todos os elementos essenciais da obra. É importante 

ressaltar que é através da catalogação que se determinam as entradas, tais como: 

autor, título e assunto, além de outros dados descritivos da obra.  

Quanto à classificação do acervo, é utilizada a tabela CDU – 

Classificação Decimal Universal, a qual consiste numa tabela hierárquica para 

determinação dos conteúdos dos documentos e a tabela Cutter para designação 

de autoria. A CDU objetiva representar através de um sistema de classificação 

alfanumérico (números, palavras e sinais) os conteúdos dos documentos que 

compõem o acervo; essa por sua vez é aplicada a todo material bibliográfico e não 

bibliográfico a ser classificado. A classificação visa a determinação dos assuntos 

de que trata o documento através dos números autorizados pela CDU e o principal 

procedimento consiste em fazer uma leitura técnica do material a ser classificado, 

para determinação do assunto principal. 

O MARC – Registro de Catalogação Legível por Máquina – objetiva 

servir de formato padrão para intercâmbio de registros bibliográficos e 

catalográficos, possibilitando agilização dos processos técnicos, melhoria no 

atendimento ao usuário, recuperação da informação através de qualquer dado 

identificável do registro, entre outros. 

 

 Empréstimos  
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O empréstimo domiciliar está disponível a todos os alunos, professores 

e funcionários da Universidade Tiradentes. 

Alunos de graduação e funcionários, permitido o empréstimo de 

até: 

 

-  06 (seis) livros normais por 10 (dez) dias consecutivos; 

- 02 (duas) fitas de vídeo por 02 (dois) dias consecutivos;  

- 03 (três)  CD-ROM por 03 (tês)  dias consecutivos;   

- 02 (dois) DVD por 02 (dois) dias consecutivos; 

- 03 (três) periódicos por empréstimo especial. 

 

 Alunos de pós- graduação, permitido o empréstimo de até: 

- 10 (dez) livros normais por 15 (quinze) dias consecutivos; 

- 02 (duas) fitas por 02 (dois) dias consecutivos;   

- 03 (três) CD-ROM por 03 (três)  dias consecutivos;  

- 02 (dois) DVD por 02 (dois) dias consecutivos. 

- 03 (três) periódicos por empréstimo especial. 

 

 Professores, Alunos de Mestrado e Doutorado, permitido o 

empréstimo de até: 

- 10 (dez) livros normais por 20 (vinte) dias consecutivos; 

- 03 (três) CD-ROM por 03 (três) dias consecutivos;  

- 02 (duas) fitas de vídeo por 02 (dois) dias consecutivos;  

- 02 (dois) DVD por 02 (dois) dias consecutivos. 

- 03 (três) periódicos por empréstimo especial. 

 

Não é permitido ao aluno (a) fazer uso da carteira institucional de 

terceiros, bem como os usuários não poderá o retirar, por empréstimo, dois 

exemplares da mesma obra. 

 

  Renovações  
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O livro só poderá ser renovado se o mesmo não estiver reservado para 

outro usuário. As renovações poderão ser realizadas nas Bibliotecas pelos 

terminais de atendimento e consulta ou pela Internet na home page da Biblioteca. 

 

  Pesquisa Orientada 

A Biblioteca Jacinto Uchôa oferece aos usuários microcomputadores de 

consulta, os quais possibilitam verificar a existência do material bibliográfico 

através do título, autor ou assunto. Existe ainda a pesquisa orientada através do 

bibliotecário de referência, o qual é responsável pelo auxílio aos usuários quanto à 

localização do material bibliográfico no acervo. Além dessa possibilidade, o usuário 

pode localizar a obra por área de interesse, acessando as estantes identificadas 

por codificação internacional.  

 

 Pesquisa via Internet:  

Através do Setor de Multimeios é permitido aos usuários da Biblioteca o 

acesso laboratórios de informática equipados com computadores modernos, 

através dos quais os usuários podem acessar os serviços do Sistema de 

Bibliotecas  (utilizando seus dados de cadastro e senha), realizar pesquisas 

acadêmicas, digitar trabalhos etc.  

A pesquisa via Internet, é realizada mediante apresentação da 

identidade institucional e cada usuário dispõe de 01 (uma) hora, exceto os alunos 

do EAD que dispõem de 1h40 (uma hora e quarenta minutos),  visto que é um 

setor bastante solicitado, favorecendo aos usuários a facilidade de acesso às 

pesquisas. Existem  funcionários e estagiários lotados no setor para orientar os 

alunos em relação ao acesso e utilização do referido serviço. 

O acesso a Home Page da Biblioteca permite ao usuário realizar 

consultas, renovações, reservas, receber informações referentes às novas 

aquisições, data de devoluções de materiais emprestados, liberação de material 

reservado, etc. 

 

  Boletim Bibliográfico 

É um serviço oferecido pela Biblioteca de publicação bimestral, que  

objetiva manter informados os Coordenadores, Professores e a comunidade 
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acadêmica sobre o material bibliográfico recentemente adquirido pela Biblioteca e 

que foram incorporados ao acervo. 

 

  Levantamento Bibliográfico 

Consiste na verificação do material bibliográfico existente na Biblioteca, 

objetivando informar aos Coordenadores de Curso a quantidade de títulos e 

exemplares que compõem o acervo da Biblioteca. 

 

 Sumários Correntes 

Consiste no envio de sumários correntes para Coordenadores de 

Cursos, objetivando informá-los sobre os mais recentes artigos de cada revista, 

estes, selecionados de acordo com os cursos existentes na Universidade. 

 

 Treinamento de Usuários 

Treinamento direcionado aos alunos de 1º período, de todos os cursos 

de graduação  com a finalidade de orientar o usuário quanto à utilização dos 

recursos informacionais e serviços disponibilizados pelas Bibliotecas, como: 

empréstimos, reservas, renovações, utilização das bases de dados do COMUT, 

BIREME e EBSCO, dentre outros. 

 

15.1 Pessoal técnico e administrativo 

- Direção do Sistema de Bibliotecas 

 
Função 

BIBLIOTECA 

NOME FORMAÇÃO 

Direção Maria Eveli P. Barros 
Freire 

 

Pós-graduada em Administração – 
Faculdade São Judas 

Graduada em Biblioteconomia – CRB/8 
4214 

Bibliotecários  Delvânia Rodrigues dos 
Santos Macedo 

 
Eliane Maria Passos 

Gomes Mendes- 
 

Pedro Santos 
Vasconcelos 

 

Graduada em Biblioteconomia– CRB/5 
1425 

 
Graduada em Biblioteconomia–CRB/5 

1037 
 

Graduado em Biblioteconomia–
CRB/5   1603 

 

TOTAL    03 
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Biblioteca Central 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

 
Rosangela Soares de Jesus  

 

Pós Graduação em Gerenciamento 
participativo com ênfase em Educação 
Profissional 

Graduada em Biblioteconomia– – 
CRB/5 1701 

 

Marcus Orestes de S.M. Sampaio  
      

Graduado em Biblioteconomia–
CRB/5 1296 
      

 

15.2 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

 

A Universidade Tiradentes dispõe de manuais elaborados com o 

objetivo de orientar a organização dos trabalhos acadêmicos: 

  Manual de Estágio: manual desenvolvido por um grupo de professores da 

Unit, os quais contem informações referentes à elaboração de relatórios de 

estágio, visando orientar o leitor quanto à estrutura dos trabalhos tanto em relação 

ao tamanho da folha, fonte, citações e rodapé, tabelas, quanto à apresentação dos 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.  

  Manual de Monografia: manual desenvolvido por um grupo de professores da 

UNIT, que visa organizar e padronizar a elaboração de monografias dos alunos 

desta instituição. Esses manuais encontram-se disponíveis nas Bibliotecas da 

Universidade, e servem de bibliografia básica para as disciplinas de estágio dos 

cursos, através dos quais os professores podem orientar os alunos quanto à 

elaboração de trabalhos acadêmicos de uma forma padronizada para todos os 

cursos. 

Os Bibliotecários de Referência também prestam serviços de orientação 

aos usuários especialmente quanto à elaboração de referências bibliográficas e 

fichas catalográficas. Além dos referidos instrumentos, mencionados acima para 

normatização, as bibliotecas da Universidade dispõem de um conjunto de normas 

atualizadas da ABNT que servem de subsídios para elaboração dos trabalhos 

acadêmicos.  
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16 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

16.1 Laboratórios Especializados 

 

O Curso de Negócios Imobiliários dispõe de uma estrutura laboratorial 

moderna, apta a atender as necessidades acadêmicas solicitadas pelos professores 

e alunos, contando com 01 laboratório de informática e um de Multimeios. 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

Objetivo: Atender às necessidades das disciplinas que utilizam os 

recursos de informática. Estes laboratórios possuem capacidade para atender 20 

alunos por aula prática. Seus horários de funcionamento desenvolvem-se no 

período matutino (7:00 às 12:20 horas), vespertino (13:20 às 18:30 horas) e 

noturno (18:30 às 22:00 horas). Em anexo, segue as Normas e Procedimentos dos 

Laboratórios de Informática. 

Estrutura dos laboratórios de Informática   
 

Para atender a demanda dos cursos que utilizam recursos computacionais, os 

laboratórios informática possuem uma estrutura padrão completa para atender as 

demandas de cada curso e estão preparados com softwares básicos e específicos 

com acesso a internet para auxiliar os professores e alunos em suas aulas e 

pesquisas acadêmicas. 

Todos os 26 laboratórios de informática possuem uma área de 63m2 onde são 

distribuídas 6(seis) ou 10(dez) bancadas com 30(trinta) ou 40(quarenta) cadeiras, e 

com 15(quinze) ou 20(vinte) computadores configurados dependendo da sua 

utilização e necessidade, mais 01(um) computador para utilização do professor  com 

01(um) projetor multimídia instalado. 
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Layout dos Laboratórios de Informática  

 

O Laboratório 
 
1º) Entende-se por Laboratório de Informática toda e qualquer sala equipada com 

microcomputadores com fins exclusivamente acadêmicos e que estejam, 

formalmente, sob a responsabilidade da Coordenação dos Laboratórios de 

Informática. 

Os Usuários 
 
2º) Entende-se por Usuário dos Laboratórios de Informática, professores, 

funcionários e alunos de graduação, pós-graduação e extensão da Universidade 

Tiradentes. 
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Do Acesso 
 
3º) Para ter acesso aos microcomputadores dos Laboratórios, o usuário aluno 

precisará de uma conta de acesso individual que deve ser ativada através do acesso 

ao Sistema Magister, clicando no botão “Ative aqui o acesso a rede Wireless e aos 

laboratórios de informática.”, localizado na página inicial do referido sistema, e 

utilizando como login na máquina a sua matrícula e senha a mesma utilizada no 

Sistema Magister. 

Para os usuários Professor e/ou Funcionário esta ativação deve ser feita 

através da página de Intranet da instituição e deve-se criar uma senha através do 

botão “Ativação de Rede sem Fio” onde será direcionado para uma página para 

criação de uma senha com no mínimo 8 dígitos. Para acesso nas máquinas os 

usuários Professor e/ou Funcionário irão utilizar como login na máquina a sua 

matrícula institucional e senha, a mesma criada na página Intranet. 

 

Dos Horários 

4º) O horário de funcionamento dos Laboratórios de Informática é de Segunda-feira 

a Sexta-feira das 7:00 às 22:15 h e Sábados das 7:00 às 17:00 h. 

5º) Os Usuários podem ter livre acesso aos Laboratórios de Informática nos horários 

em que estes estiverem como: "Aberto para Estudo", vide Quadro de Reserva dos 

Laboratórios divulgado pela Coordenação dos Laboratórios de Informática. 

Parágrafo Único - Em nenhuma hipótese serão abertos Laboratórios para Estudo 

sem a presença de um Estagiário da Coordenação dos Laboratórios de Informática. 

6º) Nos horários em que os Laboratórios estiverem alocados para aulas só podem 

estar presentes o professor e alunos matriculados nas disciplinas em curso, devendo 

qualquer outro usuário verificar a disponibilidade dos laboratórios antes de acessar o 

recinto. 

 

16.2 Serviços 

 

As disciplinas com carga horária teórica e prática desenvolvem nos 

laboratórios a integralização entre a teoria e à prática capacitando os alunos 

através da utilização de tecnologia de informações como ferramentas de gestão. 
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17 CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

 

A conservação, limpeza, reparo e segurança de todas as instalações 

físicas da Universidade Tiradentes são realizadas pelo Departamento de 

Infraestrutura e Manutenção (DIM), em consonância com outros departamentos e 

setores tecnológicos da Unit. No entanto, considerando a demanda de serviços a 

IES contratou empresa especializada para manter a qualidade nos serviços 

oferecidos.  

 

17.1 Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

A Política de Expansão da Universidade rege compra de equipamentos. 

Os  novos laboratórios são implementados de acordo com a demanda dos 

diferentes cursos  e a  manutenção dos equipamentos se realiza por meio de 

licitação de preços dos serviços.  
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