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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial  da 

Faculdade Catuai tem como objetivos: Formar cidadãos críticos, reflexivos, 

participativos e atuantes, que possam contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida da população humana e para conservação de todas as formas de vida 

do planeta, a partir de ações pautadas em valores éticos e legais; Preparar o 

Tecnólogo em Gestão Comercial  para atender às demandas do mercado de 

trabalho e suprir as necessidades das diferentes comunidades, participando 

ativamente do seu desenvolvimento sócio-cultural, político e econômico; 

Proporcionar integração do acadêmico à dinâmica do mundo do trabalho, 

estimulando ações de formação continuada e aprimoramento profissional; 

Promover o saber científico e estimular a evolução cultural, procurando 

socializar os conhecimentos produzidos pela academia, por meio de todos os 

níveis do ensino e veículos de comunicação; Desenvolver, apoiar e estimular 

atividades de ensino, iniciação científica ou extensão relacionadas com a 

solução de problemas sócio-culturais, com o aprimoramento do espírito 

humano; Contribuir para que as diversas instituições da comunidade alcancem 

níveis de excelência no desenvolvimento de suas atividades, produzindo 

benefícios culturais e científicos que possam ser revertidos em prol de toda a 

sociedade; Respeitar a diversidade do ser humano e sua complexidade; 

Formar profissionais capazes de questionar a realidade, formulando problemas 

e de buscar soluções, utilizando-se do pensamento lógico, da criatividade e da 

análise crítica; Habilitar o acadêmico a compreender a sua atuação profissional 

como exercício de cidadania consciente e crítica; Propiciar uma formação em 

que se compreenda, de forma ampla e consciente, o processo educativo, 

considerando as características das diferentes realidades e níveis de 

especialidade em que se processam. 

Neste contexto a Faculdade Catuai entendeu que refletir sobre 

o Projeto Pedagógico do Curso -  PPC do curso superior de  Tecnologia em 
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Gestão Comercial  é pensá-lo no contexto da sociedade e nas relações com o 

país.  

Sendo assim o PPC do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial  foi reestruturado  coletivamente e implementado no curso 

por meio do seu Núcleo Docente Estruturante – NDE que acompanha a sua 

consolidação em consonância com o colegiado do curso, seu corpo docente e 

discente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  

Buscou-se conceber um PPC próprio que é dinâmico e pode 

ser revisto e alterado em função das normas legais de ensino, da proposta 

pedagógica da instituição, das necessidades do mercado de trabalho e de 

outros aspectos que se refiram à melhoria de sua qualidade. 

Almeja-se com este PPC que fique evidenciado o desejo de 

proporcionar aos alunos uma formação prática, realista, cidadã e solidária com 

as necessidades do meio, de preparar profissionais pensantes, críticos, 

competentes, éticos, reflexivos e criativos realizando a sua essência, por meio 

do ensino e extensão e, por meio de seu currículo flexível que permite eleger, 

reformular e ampliar a formação do profissional egresso delineado. 

1.1  Contextualização da IES 

 

1.1.1 Dados Institucionais da Faculdade Catuaí 

Mantenedora: 

Associação de Ensino de Cambé  

 CNPJ/MF n.º º 03.323.335.0001-39 

 Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210 

 CEP: 86.186-000 – Cambé – Pr 

 Fone: (43) 3174-5454  

 E-mail:mvalduga@faculdadecatuai.com.br; 
cidinha.valduga@gmail.com 

 Home Page: www.faculdadecatuai.com.br 
 

 

 

mailto:mvalduga@faculdadecatuai.com.br
mailto:cidinha.valduga@gmail.com
http://www.faculdadecatuai.com.br/
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Mantida: 

Faculdade Catuaí 

 Rua: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210 

 Cidade: Cambé 

 CEP: 86.186-000 

 Fone: : (43) 3174-5454 

 E-mail:mvalduga@faculdadecatuai.com.br: 
cidinha.valduga@gmail.com 

 Home page:  www.faculdadecatuai.com.br 
 

 
1.1.2 Dirigentes da IES 

 

 Diretor Geral: Oscar Neres Demarchi 

 Vice-Diretora: Maria Aparecida Tomas Valduga 

 Diretora Administrativo-Financeira: Cleusa Hosaka 

Carlos  

 

1.1.3 Dados Socioeconômicos da Região 

 

Situada no Terceiro Planalto de Guarapuava, 23° 16' Latitude 

Sul e 51° 17' Longitude Oeste com área de 496 km² a 670 metros do nível do 

mar. Favorecida pelas rodovias BR-376 e PR-445 está distante cerca de 10 km 

de Londrina, 385 km de Curitiba, 550 km de São Paulo e a 502 kmdo Porto de 

Paranaguá. 

De clima subtropical úmido mesotérmico, verões quentes com 

tendência de concentração das chuvas (temperatura máxima média de 22°C), 

invernos com geadas em torno de 8 anuais (temperatura mínima média abaixo 

de 18°C), sem estação seca definida.(mínima já registrada de -4°C negativo)  

Sua população estimada em 2009 é de 97.329 habitantes. 

Atualmente a cidade tem sua agricultura voltada à soja e 

possui um rico parque industrial onde se destacam a agroindústria e indústrias 

químicas. 

mailto:mvalduga@faculdadecatuai.com.br
http://www.faculdadecatuai.com.br/
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Cambé, cidade do Norte Novo do Paraná, distante da capital 

do Estado 411 km, possui 96.733 mil habitantes (IBGE 2010), e ainda 

privilegia-se de ser o centro convergente de várias cidades como: Londrina, 

Maringá, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã, Miraselva, Rolândia e Sertanópolis. 

Com uma população alvo de mais de 55.000 pessoas na faixa 

etária de 13 a 35 anos, atualmente, a Faculdade Catuaí, é a única instituição 

de Ensino Superior da cidade. A presença da Faculdade Catuaí facilita à 

população a possibilidade de acesso a uma instituição de ensino superior mais 

próxima de suas residências, além de trazer à cidade, oportunidade de acesso 

a benefícios tais como, projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela 

Faculdade Catuaí. 

Com o objetivo de atender aos anseios da comunidade, a 

Mantenedora AEC – Associação de Ensino de Cambé, implantou sua 

Instituição de Ensino Superior à Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, no 

município de Cambé, inicialmente sob o nome de FAC - Faculdade de Cambé. 

Posteriormente, a instituição ficou conhecida como INSTITUTO CATUAÍ DE 

ENSINO SUPERIOR. A partir de 2008, passou a Faculdade Catuaí, adotando, 

também uma logomarca que caracteriza melhor a Instituição conforme 

cabeçalho do PDI. Os índices de intenções apontaram a expectativa da 

sociedade para uma Instituição de Ensino na cidade de Cambé que 

oferecesse, inicialmente, os seguintes cursos: Administração de Empresas, 

Direito, Pedagogia e Sistema de Informação. Atualmente, estão em 

funcionamento os três primeiros cursos, pois Sistema de Informação não 

apresentou demanda nos dois primeiros anos e não foi mais ofertado. 

 

1.1.4. Histórico da IES 

 

No dia 30 de junho de 1999, foi fundado a  AEC – Associação 

de Ensino de Cambé, Mantenedora do Instituto Catuai de Ensino Superior, com 

sede na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210, na cidade de Cambé, tendo 

como finalidade a prestação de assistência técnica e educacional. Em 1999, a 
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AEC submeteu à apreciação do Conselho Federal de Educação projeto de 

criação do Instituto Catuai de Ensino Superior – ICES, com o solicitação de 

autorização do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. 

Em de 2000, o Ministério da Educação (MEC) consolidou o Ato 

de Criação do Instituto Catuai de Ensino Superior – ICES por meio da Portaria 

MEC Nº 1691 de 01 de agosto de 2001, publicada no DOU 06 de agosto de 

2001.  Essa Portaria autorizou o funcionamento do primeiro Curso do ICES, o 

Curso de Sistema de Informação.  

No ano de 2001, foi autorizado o funcionamento de mais dois 

cursos: Administração Portaria MEC nº 1693 de 01/08/2001, publicada no DOU 

em 06/08/2011e Pedagogia Portaria MEC nº 2866 de 14/12/2001, publicada no 

DOU em 14/12/2001 

O Curso de Direito foi autorizado em 2002, pela Portaria MEC 

Nº 178 de 25/01/2002, publicada no DOU em 29/01/2002. 

Os Cursos de Direito e Pedagogia foram reconhecidos em 

2008 conforme tabela abaixo: 

Curso Reconhecimento do Curso 

Direito Portaria MEC nº 433 de 11/06/2008, publicado no DOU em 

12/06/2008. 

Pedagogia Portaria MEC nº 606 de 27/08/2008, publicado no DOU em 

28/08/2008. 

 

No ano de 2009 foi reconhecido o curso de Administração por 

meio da Portaria MEC nº 778 de 10/06/2009, publicado no DOU em 

15/06/2009. 

A Faculdade Catuai iniciou suas atividades de pós-graduação 

por meio da Resolução nº 001/2010 que aprova o regulamento dos Cursos de 

Pós-Graduação em 2010. 

No ano de 2011 a Instituição ofertou, 03 cursos na área de 

educação, sendo eles: Pedagogia Empresarial, Gestão Escolar e Educação 

Especial Inclusiva. 
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No dia 15 de agosto de 2012 foram aprovados em Ata do 

COSUP, mais quatro cursos 2 na área de educação sendo eles 

Psicopedagogia Institucional e Clinica e Neuropsicopedagogia  e  dois  na área 

da Administração: MBA em Gestão de Pessoas & Competências e MBA em 

Gestão da Produção & Logística. 

 

1.1.5 Missão 

A FACULDADE CATUAÍ tem por missão produzir, socializar e 

aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, por intermédio do 

ensino, da iniciação científica e da extensão, pretende contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do país e da região na qual está inserida, 

promover a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho 

e capazes de atuar na construção de uma sociedade justa e democrática. 

Para cumprir essa missão, a FACULDADE CATUAÍ busca 

como princípios norteadores: 

 O envolvimento permanente da comunidade acadêmica na 

condução do seu processo de gestão; 

 A participação ativa dos docentes na elaboração de 

propostas de interesse institucional, nas discussões de assuntos acadêmicos e 

na determinação de parâmetros de avaliação da própria instituição; a 

efetivação de um processo de interação para conhecer os anseios e as 

necessidades da sociedade local e regional com a qual deseja interagir, em 

proveito desta;  

 A promoção da excelência e modernidade acadêmica; 

 O respeito à diversidade intelectual, institucional e política; 

 A interação entre ensino, iniciação científica e extensão; 
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1.1.6 Dados Gerais do Curso 

 

 Instituição: Faculdade Catuaí 

 Endereço: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 210 

 Fone:  (43) 3174-5454 

 Home Page:  www.faculdadecatuai.com.br 

 E-mail: rznalves@gmail.com 

 Nome do Curso:  Curso S. de Tecnologia em Gestão 

Comercial  

 Nº de vagas ofertadas: 100 (cem) vagas anuais 

 Turno de funcionamento:  Noturno 

 Regime de Matrícula:  Semestral 

 Duração do Curso:  04 (quatro) semestres 

 Carga Horária Total: 1648 horas  

 Coordenadora do Curso: Rozane Alves 
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2 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial está coerente com a Resolução CNE/CP n.º 3, de 18 de 

dezembro de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para 

organização e funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia, com base 

no Parecer n.º CES/CNE n.º 436/2001, e no Catálogo Nacional, instituído pela 

Portaria n.º 10, de 28 de julho de 2006, que regulamenta um referencial comum 

às denominações dos Cursos Superiores de Tecnologia, considerando a 

necessidade de consolidação desses cursos pela afirmação de sua identidade 

e caracterização de sua alteridade em relação às demais ofertas educativas, 

diante da necessidade de fomento à qualidade, por meio da apresentação de 

infraestrutura recomendável e com o escopo de atender às especificidades da 

graduação tecnológica.  

Neste sentido, o presente documento apresenta à 

contextualização institucional, a contextualização do curso, a base legal para a 

sua oferta, os objetivos, o perfil do egresso a ser formado, os procedimentos 

metodológicos utilizados e a organização curricular. Além disso, é abordada a 

articulação com a extensão, a integração da graduação com a pós-graduação, 

a política com egressos, o Núcleo Docente Estruturante – NDE, o atendimento 

ao discente, o estímulo as atividades acadêmicas e, por último, a infraestrutura 

do curso. Para complementar o documento, destacam-se como o Regulamento 

das Atividades Complementares, o Regulamento do Estágio Curricular, o 

Regimento Interno do NDE que são disponibilizados pela IES a toda 

comunidade acadêmica. 

2.1 Concepção de Educação 

 

Pautados na perspectiva de formação profissional defendida 

pela Faculdade Catuaí, que promulga sobre a formação humano-científica, 

competente e compromissada com o bem comum e com o desenvolvimento 
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pleno do aluno, sendo a pesquisa meio e condição formadora na busca desses 

objetivos, a concepção de educação que permeia o curso de Pedagogia é 

concebida como um processo cultural e histórico que colabora na formação do 

sujeito, objetivando sua autonomia, para que esse seja capaz de redimensionar 

seu modo de pensar e agir, adquirindo condições de interpretar a realidade 

social, apresentando alternativas de ação na realidade circundante. 

A instituição privilegia a concepção humanista de educação, 

assim sendo é interessante resgatar o sentido latino da palavra educar que se 

expressa como “educere”, que significa levar ou trazer para fora, ajudar alguém 

a explicitar suas capacidades interiores. “Educere” ainda significa facilitar ou 

induzir o indivíduo a atualizar o próprio potencial. 

É essencial entender que a educação deva favorecer o 

educando para que entenda que ele é o responsável maior pelo seu 

desenvolvimento global, por seus atos e decisões. 

A educação humanista também objetiva o desenvolvimento 

completo do sujeito em suas aptidões, portanto o objetivo último é educar para 

a formação de indivíduos comprometidos social e profissionalmente com a 

realidade atual. 

Diante de uma realidade social que tem tornado a educação 

uma forma de exploração, em que muitas vezes o que está em primeiro plano 

não é a formação humana e sim a educação massificada e alienante, faz-se 

necessário a construção de uma prática educativa assentada em sólida 

estrutura filosófica permeada pela reflexão teórica. Essa prática ainda deve 

priorizar uma formação profissional de bases epistemológicas, que contribuam 

para a compreensão crítica das articulações entre ações e atitudes nas 

diferentes áreas de conhecimento e competência profissional. 

A educação na Faculdade Catuaí está comprometida em 

possibilitar uma sólida formação que permita ao educando compreender e 

conquistar sua competência e seu compromisso social. Seus docentes nesse 

processo tornam-se “articuladores do processo de ensinar e aprender”, 
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promovendo situações de aprendizagem que favoreçam a formação permeada 

pela análise, reflexão e avaliação. 

Neste sentido é importante que as ações didático-pedagógicas 

superem posturas que privilegiam o conhecimento fragmentado e reducionista 

a favor de práticas pedagógicas que favoreçam uma sólida formação global e 

humanista. 

Pautados na Pedagogia Progressista, mais especificamente 

em Paulo Freire e Saviani, acredita-se segundo Freire (1996) ser a educação 

um processo dialógico. “Paulo Freire propõe uma nova concepção da relação 

pedagógica. Não se trata de conceber a educação apenas como transmissão 

de conteúdos por parte do educador. Pelo contrário, trata-se de estabelecer um 

diálogo, isso significa que aquele que se educa, isto é, está aprendendo 

também” (GADOTTI). 

Para Paulo Freire a educação visa a libertação e a 

transformação da realidade, visa a formação de sujeitos conscientes e 

engajados no processo de mudança social. Para tanto é de fundamental 

importância que os cursos de formação de professores preconizem o respeito à 

pluralidade e a diversidade cultural assegurando a função social da escola nas 

mais variadas realidades e contextos, lutando por uma educação mais 

igualitária e democrática, garantindo a participação coletiva, desencadeando 

um processo reflexivo e humanizador entre os envolvidos.  

2.2  Articulação do PPC com o PDI 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial  da 

Faculdade Catuai estão articulados e em sintonia. Ambos estão atualizados 

conforme as Políticas Nacionais e constituem um processo dinâmico, 

intencional, legítimo, transparente, em constante interconexão com o contexto 

da instituição. O PDI, por sua vez, sustenta a construção dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos que possibilitam uma adequada gestão acadêmica e 

administrativa. 
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O curso atende ao planejamento da IES e o seu funcionamento 

é indispensável ao cumprimento da missão e dos objetivos institucionais; busca 

a excelência na área de graduação; alia a teoria à prática e proporciona uma 

educação a qual o interesse do aluno seja o meio propulsor que o conduz ao 

esforço de renovação de si mesmo. 

Aberto às necessidades do mercado de trabalho e às 

expectativas da comunidade de Cambé, o curso destaca diferenciais em sua 

organização didático-pedagógica, por meio da gestão acadêmica, 

organizacional e de ensino dinâmico, o curso procura alcançar o conceito 

máximo nos indicadores de qualidade exigidos pelos instrumentos de avaliação 

do MEC/INEP, de modo a garantir a integração na comunidade local e regional, 

contribuindo para o desenvolvimento e qualidade de vida dos cidadãos de sua 

área de abrangência e influência.  

Neste contexto, este Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial  estrutura-se de forma que sua matriz 

curricular consolide, no âmbito de suas ações e em seu desenvolvimento, os 

princípios que, em concordância com o PDI, visem à qualidade do ensino; a 

formação humana, pessoal e conceitual; ao respeito à pluralidade e formação 

profissional adequada à atuação no mundo globalizado. Por fim, o curso 

aborda conceitos de forma prática, aplicando-os na solução de problemas 

multiculturais e técnicos da região em que se insere. 

2.3  Princípios Gerais 

As instituições de educação superior estão inseridas numa 

sociedade em constante mutação, carente de recursos humanos qualificados 

e de lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança, 

necessitando, pois, de uma permanente análise crítica que as conduza ao 

diagnóstico de suas necessidades e à elaboração de um projeto pedagógico 

que estabeleça as suas prioridades estratégicas de conexão com o mercado 

atual. 
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Uma instituição de educação superior deve ter, ao lado de 

seu caráter acadêmico, de procura do saber, do desejo de promover a 

criatividade, uma função explícita de colaborar com o desenvolvimento e 

com a solução dos problemas nacionais.  

Além disso, precisa ter como função básica a posição de 

crítica, fazendo de seu Campus um espaço para o questionamento de 

valores e pressupostos adquiridos, transformando seus alunos e professores 

em agentes de mudança. 

Cabe às instituições de educação superior formar lideranças 

que sejam capazes de promover mudanças na sociedade. E qualquer 

mudança, para ser duradoura e para ter o sentido humano que é a sua 

característica principal, deve ser realizada por pessoas cujos valores sejam 

compatíveis com os processos de participação e de inovação. 

A FACULDADE CATUAÍ tem um conjunto de princípios e 

ideias básicas que norteiam o comportamento do corpo docente, discente e 

administrativo: 

- Ética; 

- Transparência; 

- Valorização do Ser humano; 

- Compromisso com o desenvolvimento da sociedade. 

Com base nos princípios, foi constituída uma Comissão de 

Ética cujos membros representam os docentes, discentes e técnicos da 

Faculdade Catuaí e são integrantes do Conselho Superior, como tal eleitos 

por seus pares. A Comissão de Ética elaborou um Código de Ética destinado 

a nortear as relações humanas no âmbito da Instituição. Espera-se que haja 

um impacto muito positivo na formação dos valores dos alunos e no processo 

de tomada de decisão de alunos, professores e funcionários administrativos. 

No início dos semestres letivos, serão realizados “Seminários sobre o Código 

de Ética” nos quais deverá haver um trabalho intensivo sobre 

desenvolvimento moral, flexibilidade, dogmatismo e sobre as estratégias 
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educacionais que poderão ajudar a conduzir as pessoas em direção à 

autonomia e à independência 

2.4  Campos de Atuação 

 

O profissional do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial poderá atuar na gestão de empresas comerciais e de serviços, na 

gestão de equipes de vendas, na gestão de empresas de atendimento e em 

consultoria e assessoria de marketing de forma a permitir ações que resultem 

na melhoria e desenvolvimento dos negócios por meio de ações comerciais. 
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.1  Contexto Educacional do Curso 

 

O contexto educacional no qual foi concebido o Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Comercial da Faculdade Catuaí busca contemplar, 

as demandas efetivas de natureza econômica e social, como podem ser 

mostrados nas informações apresentadas neste capítulo. 

A oferta e a demanda por educação superior em um país tão 

heterogêneo como o Brasil variam muito de região para região e podem ter 

naturezas muito distintas. De um lado, estão os jovens saindo dos cursos 

secundários e buscando as carreiras profissionais mais tradicionais, para 

depois buscarem seu lugar no mercado de trabalho. De outro, estão os adultos 

que decidem estudar depois de já estarem trabalhando. A escolha das 

carreiras, a preferência por cursos diurnos ou noturnos, a matrícula em escolas 

públicas ou privadas, dependem das condições de renda e educação prévia 

dos estudantes, de seu momento de vida e da oferta de oportunidades 

educacionais que existem na região.  

Os números indicados no item Dados Socioeconômicos da 

Região de CAMBÉ deste PPC demonstram a carência de cursos em 

Tecnologia na localidade. Neste contexto educacional, o curso Superir de 

Tecnologia em Gestão Comercial proposto pela Faculdade Catuaí visa atender 

especialmente a demanda do mercado regional. 

Outro fator importante que justifica a oferta deste curso é o fato 

de Cambé ser hoje um expoente em termos do mercado varejista e de 

prestação de bens e serviços. Neste sentido, é importante para à formação de 

profissionais que venham atender a este mercado em expansão.  

O curso apresenta uma proposta que contempla a formação 

inicial e a continuidade no aprendizado e no desenvolvimento permanente do 

educando. O currículo integrado favorece a articulação entre teoria e prática.  
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O processo de formação do gestor comercial se apoia na 

compreensão da gestão profissional dos recursos e ferramentas de marketing 

nas organizações, da ética na comunicação, da construção coletiva de uma 

consciência favorável à satisfação das necessidades dos clientes e 

consumidores, preservando-se os princípios da empresa e da responsabilidade 

social e ambiental.  

3.2  Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

As práticas de extensão, pesquisa e iniciação científica 

constituem-se um dos eixos centrais da formação de professores do curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial desta instituição. Dessa forma, o 

curso objetiva auxiliar o aluno proporcionando-lhe as condições necessárias 

para que este reconheça seu objeto de trabalho - a problematização do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, é de fundamental importância que a Faculdade Catuaí 

também desenvolva um centro de Iniciação Científica, ensino, extensão e 

prestação de serviço em educação, para que tanto a comunidade envolvida 

quanto docentes e discentes do curso, usufruam os benefícios desta ação 

educativa e ao mesmo tempo contribua na criação de novas alternativas para a 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis  da educação e em suas 

diversas modalidades, garantindo, com isso, a democratização do ensino. 

Políticas de Ensino  

 

A FACULDADE CATUAÍ firma o compromisso de: 

- Ampliar e diversificar a oferta das possibilidades de ingresso 

na graduação; 

- Adotar medidas com vista à racionalização dos horários de 

aulas e do uso dos espaços físicos disponíveis; 
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- Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de 

novos cursos de graduação, direcionados ao desenvolvimento técnico-científico 

e social da região; 

- Os cursos de graduação em funcionamento, já consolidados, 

serão avaliados pelo NDE; 

- Criar mecanismos que assegurem melhoria de funcionamento 

dos cursos e dos programas, projetos ou ações que são ou venham a ser 

desenvolvidos pela Faculdade Catuaí; 

- Articular o ensino de graduação com programas especiais 

voltados a contribuir para a melhoria da qualidade constante do ensino e da 

aprendizagem. 

- Melhorar as condições das instalações físicas existentes e 

propiciar o material de apoio necessário para a efetivação do processo ensino-

aprendizagem. 

- Propor e manter ementas e programas de disciplinas 

apropriados aos cursos a que se destinam e que atendam à formação de 

profissionais de excelente qualidade. 

- Propiciar ao corpo discente um adequado e eficiente 

atendimento de apoio ou suplementar às atividades de sala de aula. 

- Ampliar e aprofundar a interação com os Colegiados, NDE e 

as Coordenações dos cursos, buscando a melhoria da qualidade do ensino e 

da formação profissional. 

 

 Educação não presencial 

 

 - Assegurar a implantação do NAAD (núcleo de Educação a 

Distância); 

 - Garantir a estrutura de recursos físicos e materiais,  

necessários à consolidação da educação a distância;   

 - Promover estudos para o planejamento e produção de cursos 

de ensino não presencial em nível local, regional, nacional e internacional; 
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 - Aprimorar o sistema de tutoria visando  a realização de 

atividades contextualizadas segundo a realidade do aluno e aprendizagens 

significativas de interação entre o tutor e o aluno; 

 - Promover a capacitação e a atualização do corpo docente e 

técnico, em tecnologia educacional, para elaboração e produção de material 

impresso, programas de rádio, TV,  etc; 

 - Implantar, nos cursos presenciais, a oferta de 20% de 

conteúdos não presenciais;  

 - Estimular a troca de experiências e de informações com 

instituições públicas e privadas. 

Políticas e Práticas de Educação a Distância 

O NAAD tem suas ações conduzidas por uma equipe 

multidisciplinar comprometida com um projeto político construído sob duas  

premissas pedagógicas: A primeira situa-se na ideia da  íntima relação do 

ensinar com o aprender. A ênfase, portanto desse modelo, concentra-se na 

preocupação com a relação que deve existir entre os indivíduos que se 

propõem a adquirir e/ou dominar um conhecimento e os indivíduos que se 

propõem a fornecer e/ou organizar tanto esses conhecimentos como os meios 

que poderão otimizar os resultados desejados pelo binômio em questão.  

A segunda premissa reguladora desse modelo, ou a segunda 

força propulsora das atividades planejadas e operadas, situa-se na exigência 

básica de estabelecer contínua relação entre o acompanhamento do processo 

técnico pretendido e a avaliação de todos os elementos integrantes do 

processo educativo. Isso porque a certeza sobre a qualidade do Curso, seu 

grau de coerência entre todas as disciplinas, a interdependência dos objetivos, 

a aglutinação dos conhecimentos perseguidos pelos diversos conteúdos, o 

trânsito fluido entre o saber e os equipamentos e/ou as novas tecnologias 

necessitam continuamente de exame, de feedbacks.  

Na operacionalização dessas premissas pedagógicas é que se 

organizam  materiais instrucionais, que privilegiam a combinação de 

procedimentos didáticos próprios da educação a distância, tais como utilização 



22 

                   Projeto Pedagógico do Curso Superir em Tecnologia de  Gestão Comercial -2015 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

de vários meios eletrônicos e momentos de interatividade on-line e presenciais. 

 Os materiais não são pensados fora dos pressupostos pedagógicos, como se 

fossem apenas recursos instrucionais para alunos distantes. O planejamento e 

a elaboração desses materiais, passíveis de sistemática, testes ou avaliação, 

integram a estratégia pedagógica. Estratégia que também implica na busca 

constante da clareza sobre os objetivos pretendidos pelo Curso, quer apor 

intermédio dos seus módulos, quer por meio das disciplinas, enquanto tomadas 

isoladamente.  

Os recursos pedagógicos devem servir como suporte para o 

estudo, esclarecendo e aprofundando os tópicos de maior relevância, 

apresentando informações práticas e úteis, possibilitando, assim, a aplicação 

imediata dos conceitos estudados.  

Nesse sentido, as premissas pedagógicas para a organização 

dos programas são consideradas fundamentais para nortear e/ou disciplinar as 

relações entre professores, tutores, monitores e alunos. Na verdade, recursos 

humanos, recursos físicos, recursos materiais, instrucionais, todos são 

pensados na perspectiva de provocar aprendizagens reguladas por princípios 

previamente definidos. Com esse espírito, dá-se forma ao planejamento e ao 

desenvolvimento da educação a distância na Faculdade Catuai. 

 

Políticas de Extensão 

 

Durante todo o semestre letivo são realizadas atividades de 

extensão articuladas com o ensino ministrado nos diferentes cursos. Algumas 

dessas atividades já integram o calendário acadêmico de cada um deles, 

como: as Feiras, Seminários, Simpósios, Fóruns e Minicursos. 

Além disso, ao longo de cada semestre, as coordenações de 

curso convidam especialistas para ministrar palestras sobre temas da 

atualidade de cada curso, enriquecendo de forma significativa a formação dos 

alunos de todos os cursos oferecidos. 
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Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de 

oportunidade e melhorar a qualidade da educação, incluindo a educação 

continuada à distância, buscando sempre a democratização do acesso ao 

conhecimento e à inclusão digital. 

Políticas de Iniciação Científica  

 

A Faculdade Catuaí possui um projeto para desenvolver, 

incentivar e apoiar a pesquisa, diretamente ou por meio de flexibilização dos 

horários de trabalho e abono da falta para a participação de seminários e 

congressos; pagamento de inscrições para congressos e seminários com ajuda 

de custo, quando realizado fora da região; as pré-bancas funcionam como 

iniciação científica, antes das apresentações dos TCCs, visando aprimorar, 

com rigor científico, a formulação dos projetos de pesquisas.  

 Acesso e difusão de informações; 

 Criar mecanismos de institucionalização da pesquisa; 

 Desenvolver programas de pós-graduação; 

 Incentivo à participação de docentes e discentes em projetos 

de pesquisa; 

 Continuação e consolidação da revista criada em 2007; 

 Realizar encontros de Iniciação Científica. 

 Expansão da Iniciação Científica; 

 Incorporação de atividades de pesquisa nos currículos dos 

cursos de graduação a partir de 2009; 

 Revisão das disposições normativas referentes à extensão; 

3.3  Objetivos do Curso 

 

As transformações ocorridas em todas as áreas sugerem a 

necessidade de que o conhecimento seja construído de forma continuada. Por 

isso, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial proporciona 



24 

                   Projeto Pedagógico do Curso Superir em Tecnologia de  Gestão Comercial -2015 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

condições objetivas para que o aluno possa identificar e adequar-se a essas 

mudanças. Para tanto, faz-se necessário um curso que atenda aos desafios 

lançados pela globalização, oportunizando, ainda, a formação de profissionais 

com capacidade de trabalhar em equipe, sintonizados com as relações 

multiculturais que norteiam as organizações. 

Pretende-se oferecer uma visão ampla dos processos mais 

adequados ao planejamento estratégico e tático, à análise dos mercados e dos 

clientes, ao desenvolvimento e ao controle da oferta. 

O curso evidencia a importância da prática de novos estilos de 

administração, focada no cliente, com base em unidades de estudo ligadas ao 

processo de comercialização, e que incorpora o modelo à própria missão 

empresarial. Nesse sentido o curso disponibiliza aos participantes as 

ferramentas e os métodos capazes de instrumentalizar a prática das mudanças 

necessárias para o atendimento de novos paradigmas organizacionais. 

Foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

 

 Desenvolver planejamento estratégico em serviços; 

 Compreender como as ferramentas de Marketing de 

serviços podem ser utilizadas para conquistar e manter clientes; 

 Identificar a importância do planejamento estratégico para o 

monitoramento constante da concorrência; 

 Identificar a possibilidade de novos mercados; 

 Analisar as adaptações e mudanças internas essenciais à 

conquista da satisfação dos clientes, à criação de barreiras para novos 

entrantes, por produtos substitutos e concorrentes já existentes; 

 Conhecer os princípios e estratégias do Benchmarketing; 

 Aplicar os conceitos da Matemática Financeira em vendas; 

 Conhecer as estratégicas para minimizar a insatisfação dos 

clientes com os serviços prestados pela organização; 

 Identificar as principais estratégias para a formação e 

desenvolvimento da equipe de Vendas; 
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 Pesquisar Plano de Negócios coerentes com os objetivos 

das organizações investigadas; 

 Conhecer as técnicas de negociação; 

 Reconhecer os obstáculos para uma negociação eficaz e o 

modo de superá-las; 

 Analisar o gerenciamento da cadeia de Supply Chain 

Manager. 

 

3.4  Perfil Profissional  de Egresso 

 

O perfil do egresso está intrinsecamente vinculado ao perfil 

profissiográfico definido no projeto pedagógico de cada curso, aliado à filosofia 

definida pela Instituição no seu projeto educacional mais amplo. Qual seja: 

formar profissionais com perfil empreendedor, competentes, com consciência, 

ética aprimorada, alto nível educacional e a premissa da qualidade nos 

serviços prestados, além de estar comprometido com o desenvolvimento 

regional  e nacional. 

O egresso do Curso de Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial terá condições de açambarcar a formação do profissional em Gestão 

Comercial em sua plenitude, bem como contemplar o novo quadro oferecido 

pela agilidade proposta pela rede Internet aplicada aos negócios e 

empreendimentos, oferecer respostas às demandas das novas organizações 

que emergem no cenário econômico e social moderno, considerando suas 

necessidades por processos mais dinâmicos e precisos, além de abrangentes 

e globalizados.  

O perfil do egresso corresponde a uma base de formação para 

a área de Gestão/ Administração, com a especificidade em Gestão Comercial. 

Assim, o profissional, a par da visão especializada para 

operação no seu campo de trabalho, desenvolverá competências profissionais 
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e terá deste modo, uma visão integradora possibilitando compreensão da 

interface dos processos de gestão em suas várias vertentes. 

Do ponto de vista social e ético, deve permitir atitude crítica 

quanto ao exercício da gestão, especialmente da de serviços, quanto às suas 

repercussões e, ainda, quanto às necessidades da sociedade. Deve adquirir 

acentuada capacidade de comunicação e de conhecimentos científicos, sócio-

culturais e de uso de diferentes tecnologias. 

Considerando a necessidade de se conhecer todas as fases do 

processo da comercialização de produtos e serviços nos diversos segmentos 

de mercados consumidores, focando o uso de técnicas, ferramentas e estudos 

para a identificação das necessidades dos consumidores e a visualização de 

novas oportunidades e nichos de mercados, aliados às visões estratégicas e às 

macros tendências de cada setor da economia, destacando as principais 

tecnologias, métodos e sistemas, os alunos estarão aptos para exercer as 

atividades de supervisão e apoio ao gerenciamento de empresas que atuem 

direta ou indiretamente na comercialização de bens e serviços. 

Através da operacionalização dos conhecimentos adquiridos no 

curso, o egresso em Gestão Comercial , será capaz de desenvolver e 

aperfeiçoar o composto de elementos tangíveis e intangíveis que representem 

efetivo valor percebido pela clientela: o chamado valor agregado, diferencial 

competitivo entre as organizações.  

O aluno estará apto também a desenvolver a capacidade 

empreendedora, comprometer-se com maior senso de responsabilidade social 

e buscar o aprendizado de forma permanente. 

O graduado no Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial pela Faculdade Catuai poderá atuar no comércio e vendas de 

produtos e serviços em seus mais variados ramos, agindo como profissional 

participativo e criativo na área operacional, como administrador competente, 

devendo apresentar conduta ética tanto em sua vida pessoal, quanto 

profissional.  
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O egresso poderá atuar como empreendedor, operador, 

gerente ou dirigente em qualquer nível, na operação de franquias e na 

exploração de oportunidades na área de comercialização, em especial nas 

pequenas e médias empresas de toda a gama de serviços prestados à 

sociedade, cobrindo todos os tipos negócios: comércio, turismo, lazer, 

alimentação, hotelaria, transportes, entregas, consultoria, ensino, cultura, 

informática, serviços domésticos, imobiliários, de escritório, serviços de saúde, 

engenharia, manutenção, segurança, comunicação, além de toda a área de 

serviços públicos, governamentais ou privados. 

Sendo assim, o Curso de Gestão Comercial está concentrado 

em desenvolver um profissional capaz de transitar pelas diferentes áreas, 

preparado para administrar a continuidade de seu próprio negócio.  

O aluno, ao final do curso, estará apto a executar as seguintes 

funções:  

 

 Gestor de Atendimento ao Consumidor 

 Gestor de Informações em Vendas Setoriais 

 Gestor de Vendas em Atacado 

 Gestor de Vendas de Produtos e Serviços 

 Gestor de Relacionamento com o Cliente 

 Gestor de Formação e Desenvolvimento de Equipe de 

Vendas 

 Gestor de Formação de Preços 

 Gestor de Apuração de Resultado das Vendas 

 Gestor de Estratégia de Mercado 

 Gestor de Vendas de Novos Negócios  
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Competências a serem desenvolvidas  

 
Visando formar profissionais com o perfil identificado, ao 

concluir o curso, o aluno deverá ter desenvolvido as seguintes competências 

básicas: 

 Projetar tendências do mercado consumidor; 

 Promover campanhas de estímulo das vendas de produtos 

e serviços; 

 Utilizar programa específico de informática aplicado às 

atividades de vendas; 

 Selecionar informações dos consumidores para possível 

desenvolvimento de novos produtos; 

 Organizar estudos de viabilidade técnica e operacional de 

empreendimentos e projetos comerciais; 

 Planejar programas de vendas por segmentos; 

 Avaliar o mercado por segmentos, por volume de negócios 

ou por importância estratégica e logística. 

 Criar programas de fidelização dos clientes por meios de 

técnicas de vendas e pós-vendas. 

 Elaborar Plano de Negócios como vantagem competitiva; 

 Desenvolver estratégias de negociação como vantagem 

competitiva; 

 Confeccionar relatórios de acompanhamento dos 

resultados de vendas e das tendências do mercado. 

3.5  Estrutura Curricular 

 

O curso foi concebido em quatro módulos, cada um com o 

objetivo de formar o aluno para atuar nos principais segmentos da área de 

Gestão Comercial , sendo que o primeiro módulo – Formação Básica Gerencial 

- é pré-requisito para os demais. 
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Certificações 

Após a aprovação em todas as disciplinas do módulo, o aluno 

recebe as seguintes certificações: 

 
MÓDULOS 

 
CERTIFICAÇÃO 

 
Formação Básica Gerencial +  

Estratégia Comercial 
Analista Comercial 

 
Formação Básica Gerencial + 

Estratégia Comercial +Planejamento Comercial 
Analista de Negócios 

 
Formação Básica Gerencial + 

Estratégia Comercial + 
Planejamento Comercial + Gestão de Vendas 

Analista de Vendas 

 

 

Módulo: 

FORMAÇÃO BÁSICA 

GERENCIAL 

 

 

 
Módulo: 

Estratégia Comercial 

 

 
Módulo: 

Planejamento Comercial 

 
Módulo: 

Gestão de Vendas 

SAÍDA – DIPLOMA  

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL 
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3.5.1  Estrutura e Organização Curricular 

 

O currículo do curso privilegia a formação específica na área 

comercial em coerência com os objetivos expressos no Projeto Pedagógico. 

São desenvolvidas atividades que se apresentam articuladas com o 

desenvolvimento de competências e habilidades, e com utilização de bases 

tecnológicas necessárias para formação do perfil do profissional na área de 

vendas.  A estrutura curricular se organiza de forma a permitir o diálogo entre 

as diferentes unidades de ensino, bem como a articulação entre teoria e 

prática.  

O curso visa à formação do profissional de formação específica 

na área comercial. Para tal, o currículo mantém foco em conteúdos da área 

comercial, bem como possibilita a vivência em múltiplos cenários 

organizacionais e sociais. Para que os futuros profissionais tenham uma visão 

ampla e não fragmentada dos processos de trabalho que realizam, o Curso de 

Tecnólogo em Gestão Comercial procurou contemplar as diferentes dimensões 

da formação, de modo articulado e complementar. O que se pretende é que os 

profissionais, independentemente das funções que irão desempenhar, tenham 

uma visão ampla das questões envolvidas no setor de Vendas, além de uma 

cultura geral e profissional abrangente.   

 O currículo do Curso é composto por conteúdos que compõem 

a base científica e tecnológica necessária à construção do saber na área, 

incluindo os conhecimentos básicos, os conhecimentos profissionais 

específicos, os conhecimentos de gestão nas tomadas de decisões, gerando a 

integração entre a prática e a teoria. 

No processo da elaboração da matriz curricular houve a 

preocupação em organizar as unidades de estudo, estabelecendo uma 

seqüência de complexidade crescente dos conteúdos.  

A interdisciplinaridade será trabalhada entre as diversas 

unidades de estudo visando superar uma organização curricular tradicional, 

que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e 
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dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao 

contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção 

sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do 

saber. A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os 

desvios causados pela fragmentação disciplinar, resultante da 

compartimentação que marca a produção científica de caráter positivista.  

O próprio desenvolvimento da ciência, que paulatinamente 

abandona uma delimitação rígida dos diferentes campos do conhecimento, 

coloca em evidência a necessidade de integração dos saberes, na busca da 

compreensão da complexidade da realidade. Mudam os modelos de pesquisa 

e os marcos teóricos, na tentativa de explicar a trama de interações e 

contradições presentes entre os fenômenos investigados.  A integração entre 

as disciplinas do currículo, assim, cria condições para a pesquisa e para a 

criação de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a 

complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição dos 

diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios 

cognitivos. 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, 

propiciando a compreensão da relevância e do significado dos problemas 

estudados, favorecendo, conseqüentemente, os processos de intervenção e 

busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o 

pensamento em novas bases, recuperando dimensões como criatividade, 

imaginação e capacidade de lidar com a incerteza.  Assim, a integração 

interdisciplinar possibilita uma transformação do processo de aprendizagem e 

da metodologia de pesquisa. Ela não significa uma justaposição de saberes, 

nem implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas.  

No Curso de graduação tecnológica em Gestão Comercial , 

dada a sua especificidade, além da integração contínua e permanente de todo 

seu conteúdo com os princípios básicos: a educação ambiental, ética e 

cidadania, que norteiam todas as disciplinas do curso.  
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A distribuição entre as cargas horárias das unidades de estudo 

básicas e específicas, foi elaborada de maneira a dar equilíbrio às 

necessidades do curso, considerando os conteúdos programáticos 

estabelecidos. 

Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o 

processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem 

referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural 

dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas na 

Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, 

buscando respeitar sua personalidade e sua identidade.  

As estratégias adotadas no curso para relacionar o processo 

de ensino à realidade dos alunos são pautadas pelas avaliações da CPA que 

avalia as necessidades dos alunos no, a partir das informações sobre o perfil 

do aluno, suas necessidades e perspectivas de acordo com as avaliações da 

CPA. Tais avaliações constituem instrumentes fundamentais para identificar os 

pontos fortes e as fragilidades do curso no sentido de corrigir eventuais 

deficiências e orientar as ações da Instituição em termos de aprimoramento do 

curso.  

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de 

forma abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como 

um lugar de transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de 

conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está 

baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural 

dos alunos. 

Com base nesses três princípios é que a matriz curricular do 

curso foi organizada, com a intenção de promover a produção e construção do 

conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da 

crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar. 

A estrutura curricular implantada no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial da Faculdade Catuaí busca contemplar, com 
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qualidade, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, 

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas) e 

articulação da teoria com a prática.  

Ao apresentar uma matriz curricular inovadora, o curso tem 

como preocupação realizar um currículo voltado para o atendimento do perfil 

definido para o profissional, buscando-se atender ao desenvolvimento de 

competências e habilidades gerais descritas na Resolução que institui as DCN 

do Curso Superior de Tecnologia em GESTÃO COMERCIAL sem perder de 

vista o mercado de trabalho na articulação orgânica com as tendências da 

profissão na sociedade contemporânea. 

 

FLEXIBILIDADE 

 

A flexibilidade pode ser verificada no curso de Tecnólogo em 

Gestão Comercial por meio das atividades complementares, componente 

obrigatório na sua estrutura curricular que perfaz um total de 100 horas do 

currículo, além disso, esta estrutura proposta oferece uma disciplina 

OPTATIVA, que será escolhida pelo aluno, sendo a disciplina de LIBRAS uma 

opção, conforme prevê o Decreto n. 5.626 (BRASIL, 2005b). 

 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade será trabalhada entre as diversas 

unidades de estudo visando superar uma organização curricular tradicional, 

que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e 

dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao 

contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção 

sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do 

saber. A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os 

desvios causados pela fragmentação disciplinar, resultante da 

compartimentação que marca a produção científica de caráter positivista.  
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O próprio desenvolvimento da ciência, que paulatinamente 

abandona uma delimitação rígida dos diferentes campos do conhecimento, 

coloca em evidência a necessidade de integração dos saberes, na busca da 

compreensão da complexidade da realidade. Mudam os modelos de pesquisa 

e os marcos teóricos, na tentativa de explicar a trama de interações e 

contradições presentes entre os fenômenos investigados.  A integração entre 

as disciplinas do currículo, assim, cria condições para a pesquisa e para a 

criação de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a 

complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição dos 

diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios 

cognitivos. 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, 

propiciando a compreensão da relevância e do significado dos problemas 

estudados, favorecendo, conseqüentemente, os processos de intervenção e 

busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o 

pensamento em novas bases, recuperando dimensões como criatividade, 

imaginação e capacidade de lidar com a incerteza.  Assim, a integração 

interdisciplinar possibilita uma transformação do processo de aprendizagem e 

da metodologia de pesquisa. Ela não significa uma justaposição de saberes, 

nem implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas.  

No Curso de graduação tecnológica em Gestão Comercial , 

dada a sua especificidade, além da integração contínua e permanente de todo 

seu conteúdo com os princípios básicos: a educação ambiental, ética e 

cidadania, que norteiam todas as disciplinas do curso.  

A distribuição entre as cargas horárias das unidades de estudo 

básicas e específicas, foi elaborada de maneira a dar equilíbrio às 

necessidades do curso, considerando os conteúdos programáticos 

estabelecidos. 

Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o 

processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem 

referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural 
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dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas curriculares implementadas na 

Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, 

buscando respeitar sua personalidade e sua identidade.  

Com base nesses três princípios é que a matriz curricular do 

curso foi organizada, com a intenção de promover a produção e construção do 

conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da 

crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar. 

 

ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA 

 

A articulação entre a teoria e a prática, educação e trabalho, a 

busca da interdisciplinaridade e contextualização das bases tecnológicas são 

cruciais para que o processo de formação do profissional do Tecnólogo em 

Gestão Comercial contribua efetivamente para o desenvolvimento e aplicação 

das competências adquiridas. 

 

COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA 

 

A compatibilidade da carga horária total cumpre a 

determinação da Portaria MEC 03/2007 de 02 de julho de 2007. Todas as 

disciplinas são organizadas e mensuradas em horas-relógio de atividades 

acadêmicas e de trabalho discente efetivo. A matriz curricular do Curso 

Superior de Tecnologia em GESTÃO COMERCIAL foi concebida com um total 

De 1. 648 horas – hum mil seiscentos e quarenta e oito mil horas distribuídas 

em disciplinas teórico-práticas partilhadas em eixos temáticos denominados - 

Núcleos Curriculares. Dentro desta carga horária, estão previstas 100 (cem) 

horas de Atividades Complementares de Interesse Individual totalizando e 72 

(setenta e duas) horas de disciplina Optativa, incluindo Libras.  

A matriz curricular está estruturada por disciplinas institucional, 

de área e de curso. Cumprindo a determinação da Portaria MEC 03/2007 de 02 

de julho de 2007, todas as disciplinas são organizadas e mensuradas em horas 
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de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, 

contendo preleções e aulas expositivas atividades práticas supervisionadas, 

tais como laboratórios, atividades em biblioteca, trabalhos individuais e em 

grupo, etc. 

 

3.5.2  Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da 

Instituição foi concebido para atender às necessidades de um mercado de 

trabalho cada dia mais exigente e competitivo, sendo dotado de uma 

organização curricular flexível, preocupada não só com o ensino-

aprendizagem, mas, também, com atitudes, valores e comportamentos atuais, 

adequando-se, portanto com os objetivos do curso. 

A organização do currículo envolve aspectos relacionados com 

o mercado de trabalho, buscando sempre a relação real com a atualidade, com 

o objetivo de formar profissionais com uma visão global, partindo dos 

conteúdos e atividades desenvolvidas em cada disciplina. 

A modularização dos Cursos Superiores de Tecnologia da 

também foi um dispositivo adotado pela instituição visando a atender, entre 

outros aspectos pedagógicos e de empregabilidade para o aluno, uma maior 

flexibilidade curricular. Conforme o fluxograma do curso pode-se observar uma 

maior flexibilidade.  

 

3.5.3   Metodologia de Ensino e Aprendizagem 

 

A Instituição tem como objetivo fornecer ensino superior tendo 

como diretriz básica a concepção de que, para formar profissionais 

competentes e realmente aptos a atuar em um mundo em constantes 

mudanças e em contínuo processo de globalização, é necessário estimular o 

desenvolvimento das competências básicas que lhe permita: pensar 

criticamente a respeito da realidade que o circunda; ser capaz de argumentar; 
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ser capaz de se comunicar por escrito e oralmente; utilizar com facilidade os 

recursos da informática e da Internet; e, principalmente, dominar 

conhecimentos básicos de seu campo de atuação profissional, ao mesmo 

tempo em que domine as noções fundamentais de sua área mais abrangente 

de conhecimento.  

A estrutura curricular de todos os cursos da instituição está em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e busca este ideal de 

formar profissionais competentes e cidadãos atuantes. 

Diante da amplitude e complexidade da ação educacional, a 

Instituição optou por priorizar as seguintes diretrizes pedagógicas: A formação 

técnico-profissional e a educação como pontos de referências na sua atuação. 

 A formação profissional, buscando atender as exigências 

imediatas da comunidade no contexto do grande avanço tecnológico e da 

necessidade educacional. 

 A educação, como objetivo precípuo de sua atuação, capaz 

de conduzir à transformação e evolução da sociedade.  

 Colocar-se a disposição da sociedade como instituição que 

vem contribuir para a formação de profissionais competentes, com ética e 

comprometidos com desenvolvimento do seu País. 

 A construção de projetos pedagógicos que definam eixos 

norteadores de caráter específico com base nessas diretrizes acima 

especificadas. 

Haja vista que a metodologia utilizada prioriza o processo 

ensino aprendizagem, na sua essência, algumas disciplinas, em função de 

características específicas, necessitam de técnicas voltadas para despertar nos 

estudantes o raciocínio lógico, crítico e analítico e exercitam a capacidade de 

expressar suas próprias idéias. Tais procedimentos educacionais visam: 

 Obter uma imagem real do mercado de trabalho onde irão 

atuar, através de debates e palestras que enfoquem problemas atuais e novas 

tendências, desenvolvidos por profissionais especialmente convidados para 

esse fim; 
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 Consultar bibliografias e periódicos para que, no exercício 

de sua formação, saibam como acessar as novas informações que surgem na 

área; 

 Executar pesquisas, permitindo seu desenvolvimento 

científico e tecnológico, bem como dar continuidade a seus estudos em cursos 

de Aperfeiçoamento e Programas de Pós-graduação Lato Sensu; 

 Integrar o estudante no mercado de trabalho, bem como 

mostrar seu talento para futuros empregadores em potencial, por meio da 

realização dos projetos interdisciplinares e/ou alternativas.    

 

3.5.4 Avaliação 

 

A avaliação é parte integrante do fazer pedagógico, não 

constituindo um fim em si próprio, mas estando a serviço do fim principal que é 

a aprendizagem eficaz e efetiva.  

A avaliação é realizada em duas vertentes: formativa ou 

processual e somativa ou cumulativa. 

A avaliação formativa refere-se à necessidade de diagnósticos 

freqüentes e acompanhamento contínuo para regular a aprendizagem dos 

alunos, replanejar aulas e atividades. Observações contínuas pelos 

professores sobre atuação, participação e produção de alunos são 

periodicamente analisadas com os mesmos. Todo o conjunto de indicadores de 

aprendizagem e participação deve possibilitar adequação de conteúdos, 

métodos e procedimentos às características e necessidades dos alunos. A 

avaliação formativa combina as informações fornecidas pela avaliação 

somativa. 

A avaliação somativa corresponde, em etapas diferenciadas, à 

atribuição de valor ao desempenho de alunos e alunas. Diversos instrumentos 

de verificação devem ser utilizados: em classe ou fora de classe; 

individualmente ou em grupo; escritos ou produção e apresentação oral de 

trabalhos também individualmente e em grupo.  
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A adoção de procedimentos de autoavaliação tem como 

propósito a formação do professor autônomo e capaz de análise crítica, que 

possa gerenciar seu constante desenvolvimento profissional. 

Além da autoavaliação realizada regularmente pela Faculdade 

Catuaí, a coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

procede ao levantamento do perfil de seus alunos, contemplando aspectos 

demográficos (sexo, idade, experiência de trabalho), orientações motivacionais 

e estilos de aprendizagem, o que constitui subsídio importante para o 

planejamento das atividades acadêmicas. 

No que tange ao tema, o regimento da Faculdade Catuai 

aponta, entre outras diretrizes, que a avaliação de desempenho acadêmico, 

parte integrante do processo ensino-aprendizagem, é feita por disciplina e 

incide sobre a freqüência e o aproveitamento escolar do aluno. 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não obtenha freqüência mínima de setenta e cinco 

por cento das aulas e demais atividades presenciais programadas. 

Ainda é norma que a verificação e o registro de freqüência 

escolar são de responsabilidade do professor, e poderão ser oferecidas 

disciplinas, integral ou parcialmente, em regime semipresencial, desde que 

essa oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

curso, com avaliação presencial do rendimento escolar, de acordo com 

legislação em vigor. 

 

3.5.5   Coerência do Currículo com Perfil do Egresso 

 

A Faculdade Catuai oferecerá o Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Comercial voltado à formação de profissionais em nível de 

Tecnólogo, aptos a atuarem em um mercado dinâmico, competitivo e em 

constante transformação. Essa formação deverá ser interdisciplinar com 

conteúdo das diferentes áreas do conhecimento. O egresso deverá ao mesmo 
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tempo possuir domínio de conhecimentos gerais dessas áreas mencionadas, e 

aprofundamento em conhecimentos de formação profissional. 

 

3.5.6  Coerência do Currículo em face das Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial da Faculdade Catuaí foi estruturado para atender a Resolução 

CNE/CP n.º 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as diretrizes 

curriculares nacionais gerais para organização e funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia, com base no Parecer n.º CES/CNE n.º 436/2001, e 

no Catálogo Nacional, instituído pela Portaria n.º 10, de 28 de julho de 2006, 

que regulamenta um referencial comum às denominações dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, considerando a necessidade de consolidação 

desses cursos pela afirmação de sua identidade e caracterização de sua 

alteridade em relação às demais ofertas educativas, diante da necessidade de 

fomento à qualidade, por meio da apresentação de infraestrutura recomendável 

e com o escopo de atender às especificidades da graduação tecnológica.  

São cursos regulares de educação superior, com foco no 

domínio e na aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas 

específicas de conhecimento relacionado a uma ou mais áreas profissionais. 

Os objetivos do curso convergem-se no desenvolvimento de competências 

profissionais que permitem a correta utilização e aplicação de recursos 

tecnológicos, bem como sua adaptação em diferentes situações 

mercadológicas e implicações daí decorrentes. Outra característica peculiar é a 

flexibilização curricular que confere ao aluno a obtenção de qualificações 

profissional de nível tecnológico, na conclusão de módulos específicos, 

capazes de permitir ao egresso a gestão de processos de produção de bens e 

serviços relacionados às tecnologias de informação e comunicação, 

promovendo a sua inserção no mercado de trabalho. 

No que tange às DCNs, os Cursos Superiores de Tecnologia 

devem, preferencialmente: 
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 Incentivar o desenvolvimento da capacidade 

empreendedora e da compreensão do processo tecnológico, em suas causas e 

efeitos; 

 Desenvolver competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e 

serviços; 

 Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos 

sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e 

incorporação de novas tecnologias;  

 Promover a capacidade de continuar aprendendo e de 

acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o 

prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; 

  Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus currículos;  

 Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de 

curso e da respectiva organização curricular. 

Neste contexto, o CST em Gestão Comercial da Faculdade 

Catuaí, por meio da matriz curricular e dos projetos, cumpre as competências 

previstas na legislação, fornecendo uma sólida formação ao seu corpo discente 

 

Perfil Gráfico 

Para atingir a esses objetivos, especialmente o 

desenvolvimento da competência para  a prática jurídica, o Projeto Pedagógico 

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da  Faculdade Catuaí, 

deverá, em  consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, assegurar, 

no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, 

capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 

adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos 

e sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 

capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica.  
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Este projeto deve se estruturar em Eixos Formativos, 

entendidos como percursos (caminhos) a serem trilhados pelos estudantes 

durantes os anos de graduação.  

 Propõe-se um desenho pedagógico estruturado em três ciclos 

formativos. 

 

 

3.5.7  Matriz Curricular 

1
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Disciplinas 
Carga Horária 

Modelos de Gestão 72 

Economia e Mercados 72 

Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoas 72 

Matemática para Negócios 72 

Projeto - Diagnóstico Empresarial  36 

Leitura e Produção de Texto 72 

Total de carga horária semestral 396 

 
 

2
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Disciplinas Carga Horária 

Processos Gerenciais e Tomada de Decisões 72 

Gestão de Atacado e Varejo 72 

Marketing Básico 72 

Gestão de Equipes Comerciais 72 

Projeto - Pesquisa de Mercado  36 

Total de carga horária semestral 324 

 
 

Formação Básica e 

Gerencial 

 

Gestão de Vendas 

 

Planejamento 

Comercial 

 

Estratégia 

Comercial 
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3
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Disciplinas Carga Horária 

Gestão de Custos e Preços 72 

Gestão de Produtos e Serviços 72 

Gestão de Canais de Distribuição 72 

Direito do Consumidor e Contratos Comerciais 72 

Planejamento de Marketing 36 

Projeto – Plano de marketing 36 

 Total de carga horária semestral 360 

 

4
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

Disciplinas 
Carga Horária 

Estratégia Comercial e Inteligência Competitiva 72 

Comportamento do Consumidor 72 

Desenvolvimento de Mix de Marketing e Criação de 
Valor 

72 

Análise de Viabilidade Comercial 72 

Optativa 72 

Projeto - Plano de Negócios 36 

Total de carga horária semestral 396 

Total de carga horária do curso 1548 

Atividades Acadêmicas Complementares 100 

Total Geral 1648 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS Carga Horária 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 72 

Gestão da Qualidade e Sustentabilidade 72 

Ética, Política e Sociedade 72 
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3.5.8  Ementários, Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar 

1º Semestre 

Módulo I – Formação Básica e Gerencial 

Modelos de Gestão                                  Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                   

Conceito e objetivo de estudo da administração. Definições e bases históricas 

da administração. Estudo das teorias da administração. Modelos 

contemporâneos de Gestão. Estudos casos. 

Competências: 

 Identificar as áreas de gestão envolvidas no ciclo de transformação de 

recursos e de sua colocação no mercado de modo integrado, sistêmico 

e estratégico. 

 Identificar e utilizar ferramentas e metodologias adequadas para 

implementação de projetos de forma a atender os objetivos 

organizacionais.  

Bibliografias: 

Básica: 

 ANDRADE, Rui. O. B. de; AMBONI, Nério. Teoria Geral da 

Administração. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 

Administração.Rio de Janeiro: Campus, 2000.  

 MAXIMIANO, Antônio C. Amaru. Teoria Geral da Administração: da 

revolução urbana à revolução digital. São Paulo: Atlas. 2006.  

Complementar: 

 KWASNICKA, Eunice. Introdução a Administração. São Paulo: Atlas, 

1995. 

 LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: princípios e 

tendências. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 MONTANA, Patrick J. ; CHARNOV, Bruce H. Administração. São 

Paulo: Saraiva 2003. 2000.  
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 MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 2006.  

 NOGUEIRA, Arnaldo Mazzei. Teoria geral da administração: para o 

século XXI. São Paulo: Àtica, 2007. 

 

 

Economia e Mercados Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                   

Introdução à economia e ao pensamento econômico. Conceitos Básicos. 

Teoria elementar do funcionamento do mercado. Oferta demanda e equilíbrio 

de mercado. O mercado internacional – exportações e importações. 

Macroeconomia básica – medidas da atividade econômica. Política monetária 

e inflação. Balanço de pagamentos, taxas de câmbio e sua influência. 

Crescimento e desenvolvimento econômico. 

Competências: 

 Avaliar e dimensionar estruturas organizacionais, visando a otimização 

de seus recursos e competitividade no mercado.  

 Identificar as áreas de gestão envolvidas no ciclo de transformação de 

recursos e de sua colocação no mercado de modo integrado, sistêmico 

e estratégico. 

Bibliografias: 

Básica: 

 GREMAUD, Amaury Patrick. Economia brasileira contemporânea. 

6.ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

 MILES, David; SCOTT, Andrew. Macroeconomia: compreendendo a 

riqueza das nações. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 SINGER, Paul. Aprender economia. 24.ed. São Paulo: Contexto, 

2006.  

Complementar: 

 GREMAUD, A. P et al. Manual de economia. 4. ed. São Paulo: Saraiva 

2004. 
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 CARVALHO, Luiz Carlos. Microeconomia introdutória: para os cursos 

de administração e contabilidade. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 LANZANA, A. E. T. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 4 ed.  São Paulo: 

Atlas, 2004.  

 VASCONCELLOS, Marco A. S. Fundamentos de Economia. São 

Paulo: Saraiva, 2006.  

 

 

Gerenciamento e Desenvolvimento de 
Pessoas 

Carga horária: 72horas 

Ementa:                                                                   

Aspectos fundamentais no gerenciamento e desenvolvimento de pessoas: 

Socialização, motivação, liderança e comunicação. A influência da cultura e 

clima organizacional no gerenciamento e desenvolvimento de pessoas. 

Alinhamento no gerenciamento e desenvolvimento das pessoas com estratégia 

e desenvolvimento organizacional. Mudanças e desafios no gerenciamento e 

desenvolvimento de pessoas no ambiente organizacional. 

Competências: 

 Utilizar com propriedade a comunicação verbal conforme as 

necessidades da gestão dos diferentes modelos organizacionais.  

 Gerenciar equipes de trabalho, desenvolvendo processos de 

identificação das necessidades individuais e grupais. 

 Identificar as áreas de gestão envolvidas no ciclo de transformação de 

recursos e de sua colocação no mercado de modo integrado, sistêmico 

e estratégico. 
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Bibliografias: 

Básica: 

 CHIAVENATO, Adalberto. Gestão de pessoas: o novo papel do 

recursos humanos nas organizações. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2004.  

 MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em 

grupo. 13. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.  

 VERGARA Sylvia C. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2009.  

Complementar: 

 ARAUJO, Luis César G. de. Gestão de pessoas: estratégias e 

integração organizacional. 3.ed São Paulo: Atlas, 2014.  

 BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: administração do sentido.  

São Paulo: Atlas, 1994.  

 GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis 

profissionais. São Paulo: Atlas, 2001.  

 LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e 

tendências. 2.ed. São Paulo: Saraiva 2011.  

 LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de Recursos Humanos. – 

PRH. São Paulo: Atlas ,2010. 

 

Matemática para Negócios Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                   

Operações Financeiras. Juros simples e compostos. Descontos. Anuidades. 

Sistemas de Amortização. Depreciação. 

Competências: 

 Utilizar com propriedade a comunicação verbal e escrita conforme as 

necessidades da gestão dos diferentes modelos organizacionais.  

 Avaliar e dimensionar estruturas organizacionais, visando a otimização 

de seus recursos e competitividade no mercado. 
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Bibliografias: 

Básica: 

 ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 

12. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática 

Financeira.10.ed. São Paulo: Saraiva 2014.  

 MATHIAS, W; GOMES, J. Matemática Financeira: com + de 600 

exercícios resolvidos e propostos. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

Complementar: 

 ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014.   

 HOJI, Masakazu. Administração Financeira: uma abordagem prática: 

matemática financeira aplicada, estratégias financeiras, análise, 

planejamento e controle financeiro. São Paulo: Atlas, 2000.  

 PENIDO, Eduardo.  Matemática Financeira essencial.  São Paulo: 

Atlas, 2008.  

 PUCCINI, A. Matemática Financeira objetiva e aplicada: ed. 

compacta. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2011. 

 SPINELLI, Walter. Matemática comercial e financeira. 14.ed. São 

Paulo: Ática, 1998.  

 

Projeto -  Diagnóstico Empresarial Carga horária: 36horas 

Ementa:                                                                   

Perfil do profissional gestor e consultor. Áreas de atuação do consultor. 

Diagnóstico empresarial: etapas.  Prática de Estudo de caso. 

Competências: 

 Utilizar com propriedade a comunicação verbal e escrita conforme as 

necessidades da gestão dos diferentes modelos organizacionais.  

 Gerenciar equipes de trabalho, desenvolvendo processos de 
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identificação das necessidades individuais e grupais. 

 Avaliar e dimensionar estruturas organizacionais, visando a otimização 

de seus recursos e competitividade no mercado.  

 Identificar as áreas de gestão envolvidas no ciclo de transformação de 

recursos e de sua colocação no mercado de modo integrado, sistêmico 

e estratégico. 

 Identificar e utilizar ferramentas e metodologias adequadas para 

implementação de projetos de forma a atender os objetivos 

organizacionais. 

Bibliografias: 

Básica: 

 CROCO, Luciano; GUTTMAN, Erik. Consultoria empresarial. São 

Paulo: Saraiva, 2005.  

 LUCINDA, Marco Antonio. Qualidade: fundamentos e práticas. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2010.  

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria 

empresarial: conceitos, metodologia e práticas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2006.  

Complementar: 

 DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de processos 

organizacionais: teoria, finalidade, metodologia de trabalho e 

resultados esperados. São Paulo: Atlas, 2008. 

 KWASNICKA, Eunice. Introdução a Administração. São Paulo: Atlas,. 

1995. 

 MARANHÃO, Mauriti; MACIEIRA, Maria Elisa Bastos. O Processo 

Nosso de cada dia: Modelagem de processos de trabalho. 2.ed. Rio de 

janeiro: Qualitymark, 2010.  

 NOGUEIRA, Arnaldo Mazzei. Teoria geral da administração: para o 

século XXI. São Paulo: Àtica, 2007. 
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 SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da 

moderna administração. São Paulo: Saraiva, 2015.  

 

Leitura e Produção de Textos Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                   

Leitura ativa, analítica e crítica de texto. Planejamento e produção de resumos, 

resenhas críticas e textos dissertativo-argumentativos. Relação interpessoal no 

processo de comunicação, leitura multimodal. 

Competências: 

 Utilizar com propriedade a comunicação verbal e escrita conforme as 

necessidades da gestão dos diferentes modelos organizacionais.  

Bibliografias: 

Básica: 

 CEREJA, William; COCHAR, Thereza. Gramática reflexiva: texto, 

semântica e interação. 3.ed. São Paulo: Atual, 2009.  

 FIORIN, J. L. e SAVIOLI, P. F. Para entender o Texto: leitura e 

redação.17.ed. São Paulo: Ática, 2007.   

 MEDEIROS, J. B. Português instrumental: para os cursos de 

contabilidade, economia e administração. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

Complementar:  

  ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. 

Comunicação em Língua  Portuguesa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua 

portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9.ed. Sao Paulo: 

Atlas: 2010.  

 MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 2004. 

 KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 12. ed. 

Campinas, SP: Pontes, 2009. 
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 PASCHOALIN, Maria Aparecida. Gramática: teoria e exercícios. São 

Paulo: FTD, 2008.  

 

2º Semestre 

 
Módulo II -  Gestão de Vendas 

Processos Gerenciais e Tomada de 
Decisões 

Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                  

Processos gerenciais: planejamento, organização, direção, coordenação e 

controle. Tomada de Decisão: Conceitos e características. Tipos e níveis de 

decisão. Modelos de tomada de decisão. Etapas do Processo decisório. 

Centralização e descentralização. Racionalidade e intuição. Casos práticos. 

Competências: 

 Gerenciar equipes de trabalho, desenvolvendo processos de 

identificação das necessidades individuais e grupais. 

 Avaliar e dimensionar estruturas organizacionais, visando a otimização 

de seus recursos e competitividade no mercado.  

 Identificar as áreas de gestão envolvidas no ciclo de transformação de 

recursos e de sua colocação no mercado de modo integrado, sistêmico 

e estratégico. 

 Identificar e utilizar ferramentas e metodologias adequadas para 

implementação de projetos de forma a atender os objetivos 

organizacionais.  

Bibliografias: 

Básica: 

 ARAUJO, Luis Cesar G. de. Organização, sistemas e métodos e as 

tecnologias da gestão organizacional. 5.ed.São Paulo: Atlas, 2011.  
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 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de 

processos: conceitos, metodologias e práticas. São Paulo: Atlas, 

2013.  

 SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da 

moderna administração. São Paulo: Saraiva, 2015.  

Complementar: 

 CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica. São 

Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2007. 

 CURY, Antonio. Organização & Métodos: uma visão holística. 8.ed.São 

Paulo: Atlas, 2006.  

 D’ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, Sistemas e Métodos: 

Análise, redesenho e informatização dos Processos administrativos. São 

Paulo: Atlas, 2007.  

 MAXIMIANO, Antonio Cesar. Administração de projetos. 3.ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

 MARANHÃO, Mauriti; MACIEIRA, Maria Elisa Bastos. O Processo 

Nosso de cada dia: Modelagem de processos de trabalho. 2.ed. Rio de 

janeiro: Qualitymark, 2010.  

 

Gestão de Atacado e Varejo Carga horária: 72horas 

Ementa:                                                                             

Conceito de atacado; conceito de varejo; tipologias e características de 

atacado; tipologia e características de varejo; mercado consumidor e mercado 

organizacional; evolução do atacado; evolução do varejo; gestão de pessoas 

no atacado e varejo; localização de atacado e varejo. 

Competências: 

 Conceituar o mercado de atacado e de varejo. 

 Diferenciar o mercado de atacado e de varejo. 

 Conhecer os tipos de consumidores que fazem parte do mercado de 

atacado e de varejo. 
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Bibliografias 

Básica: 

 LEWIS, Robin. Novas regras do varejo. São Paulo: Figurati, 2014.  

 MATTAR, Fauze Najib.  Administração de Varejo. São Paulo: Campus, 

2010. 

 PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil: Gestão e Estratégia. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2014.  

Complementar: 

 COUGHLAN, Anne T. Canais de marketing. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

 LAS CASAS, Luiz Luzzi. Administração de varejo. 4ed. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 ROCATTO, Pedro Luiz. A bíblia de canais de vendas e distribuição. 

São Paulo: Makron Books, 2008.  

 PREDEBON, José; ZOGBI, Edson.  Inovação no varejo: o que faz o 

lojista criativo. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.     

 SERRALVO, Francisco Antonio. Gestão de marcas no contexto 

brasileiro: novas dimensões para indústria, atacado e varejo. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

                                                           

 

Marketing Básico Carga horária: 72horas 

Ementa:                                                                     

Conceito e fundamentos de Marketing; tipos de marketing; níveis de análise de 

marketing; fatores de competitividade; orientações de marketing; princípios de 

marketing; evolução do conceito de marketing; conceito do composto de 

marketing. 

Competências: 

 Analisar os níveis de marketing. 

 Apontar os princípios relacionados ao marketing. 
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 Conceituar os fundamentos de Marketing. 

Bibliografias 

Básica: 

 CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor 

para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012.  

 KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Agir, 2009.  

Complementar: 

 DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing.  São Paulo: Saraiva, 

2006.  

 CROCCO, Luciano (Coord). Fundamentos de marketing - conceitos 

básicos. São Paulo: Saraiva, 2013. V.1 

 CROCCO, Luciano (Coord).  Marketing Perspectivas e Tendências. 

São Paulo: Saraiva, 2010, v.4.   

 LONGO, Valter. Marketing e comunicação na era digital. São Paulo: 

HSM, 2014. 

 LAS CASAS, Luiz Luzzi. Administração de Marketing. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

Gestão de Equipes Comerciais Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                                    

Definição e objetivos de equipes comerciais; Recrutamento e seleção; 

Organização e estruturação de equipes; Território de Vendas; Gestão de 

pessoas; objetivos e metas; Atendimento; Negociação. 

Competências: 

 Conhecer processos de Gestão de Pessoas no contexto comercial. 

 Identificar técnicas de equipe de vendas. 

 Desenvolver habilidades em negociação e atendimento. 
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Bibliografia 

Básica: 

 COBRA, Marcos. Administração de Vendas. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2014.  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Técnicas de Vendas: como vender e 

obter bons resultados. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 MACTEAR, John. Vendas: direto ao ponto. São Paulo: Saraiva, 2012;  

 

Complementar: 

 CASTRO, Luciano Thomé; NEVES, Marcos Fava. Administração de 

vendas: Planejamento, Estratégia e Gestão. São Paulo: Atlas 2008. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de vendas. 3.ed. São Paulo: Mamole, 

2014. 

 FUTRELL, Charles M. Vendas: fundamentos e novas práticas de 

gestão. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 MEINBERG, José Luiz. Gestão de Vendas. São Paulo: FGV,  2011.  

 ZAISS, Carl; GORDON, Thomas. Treinamento eficaz em vendas: faça 

parceria com seus clientes. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

Projeto - Pesquisa de Mercado Carga horária: 36 horas 

Ementa                                                                                   

Elaboração de Pesquisa de Mercado. 

Competências: 

 Aplicar os métodos científicos para a elaboração de pesquisa de 

mercado. 

 Construir pesquisa de mercado.  

Bibliografia 

Básica: 

 AAKER, David A.; DAY, George S. e KUMAR V. Pesquisa de 

Marketing. São Paulo: Atlas, 2004.  
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 DIAS, Sérgio Roberto. Pesquisa de Mercado. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 MATTAR, Fauze Najib.  Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 

2014.  

Complementar: 

 DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing.  São Paulo: Saraiva, 

2006.  

 FARIAS, Isabel Sabatier de. Pesquisa de Marketing. São Paulo: 

Makron Books, 2009. 

 FARRIS, Paul W.; BENDLE, Neil T.; PFEIFER, Philip E.; e REIBSTEIN, 

David J. Métricas de marketing. 2.ed.São Paulo: Bookman, 2012. 

 PIZZINATTO, Nadia Kassouf; FARAH, Osvaldo Elias.  Pesquisa pura e 

aplicada para marketing. São Paulo: Atlas, 2012.  

 VIEIRA, Valter Afonso. Escalas em marketing: métricas de resposta do 

consumidor e de desempenho Empresarial. São Paulo: Atlas 2011.                                                            

 

3º Semestre 

 
Módulo III  -  Planejamento Comercial 

Gestão de Custos e Preços Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                          

Definição de custos; CMV/CSP; Despesas administrativas; Despesas 

comerciais; Mark- up; Margem de contribuição; Preço; Objetivos de preço; 

Estratégias de preço; Táticas de preço; Técnicas de precificação. 

Competências: 

 Construir preços de comercialização. 

 Definir os custos com base nos conceitos teóricos. 

 Identificar as despesas comerciais e administrativas. 
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Bibliografias: 

Básica: 

 BEULKE, ROLANDO. Precificação: sinergia do marketing e das 

finanças.2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor 

para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012.  

Complementar: 

 DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing.  São Paulo: Saraiva, 

2006. 10ex 

 FERREIRA, Manuel Portugal; REIS, Nuno; SERRA, Fernando Ribeiro. 

Marketing para empreendedores e pequenas empresas. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Agir, 2009.  

 LAS CASAS, Luiz Luzzi. Administração de Marketing. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 LONGO, Valter. Marketing e comunicação na era digital. São Paulo: 

HSM, 2014.  

 

Gestão de Produtos e Serviços Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                          

Conceitos fundamentais em produtos e serviços. O ciclo de vida do produto. 

Gerenciamento do portfólio de produtos; Gerenciamento por categoria; Gestão 

da demanda e da capacidade de prestação de serviços; Produtos e Serviços 

na era do comércio eletrônico.  

Competências: 

 Conhecer o ciclo de vida do produto de modo a otimizar o 

gerenciamento empresarial. 
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 Analisar as demandas e a capacidade da empresa em oferecer produtos 

e serviços. 

 Desenvolver habilidades para gerir o comércio eletrônico. 

Bibliografias:  

Básica: 

 CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor 

para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012.  

 KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Agir, 2009.  

Complementar: 

 CARVALHO, Marly Monteiro: PALADINI, Edson Pacheco.  Gestão de 

serviços: casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2013.  

 CORRÊA, Henrique Luiz Gestão de serviços: lucratividade por meio de 

operações e de satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2002. 

 FERREIRA, Manuel Portugal; REIS, Nuno; SERRA, Fernando Ribeiro. 

Marketing para empreendedores e pequenas empresas. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 LAS CASAS, Luiz Luzzi. Administração de Marketing. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 MOREIRA, Julio Cesar  Tavares. Gerência de produtos. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

 

 

Gestão de Canais de Distribuição Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                           

Estratégias de aquisição de Recursos Materiais (horizontalização e 

verticalização); Noções de gerenciamento de frota própria e de transporte de 

terceiros; Armazenagem e Movimentação Interna de Materiais; Gestão de 

estoques (inventário físico, acurácia dos controles, giro de estoques, curva 

ABC, Demanda x Consumo). 
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Competências: 

 Examinar as estratégias relacionadas à gestão de canais de distribuição. 

 Reconhecer técnicas de armazenagem e estoque. 

 Utilizar o conhecimento de gestão de estoque para otimizar a atuação da 

empresa. 

Bibliografias: 

Básica: 

 COUGHLAN, A.T., ANDERSON, E., STERN, L.W.; EL-ANSARY A.I. 

Canais de marketing e distribuição. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2012. 

 DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 ZENARO, Marcelo. Marketing estratégico para organizações e 

empreendedores São Paulo: Atlas, 2013. 

Complementar: 

 BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de 

integração da cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2010.  

 DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, 

conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 FERREIRA, Manuel Portugal, NUNO REIS, Fernando Ribeiro Serra, 

Marketing para empreendedores e pequenas empresas. São Paulo: 

Atlas , 2010. 

 KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Agir, 2009.  

 MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração 

de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.    

Planejamento de Marketing Carga horária: 36 horas 

Ementa:          

Introdução ao planejamento de marketing: conceitos básicos e evolução; 

análise interna da organização: forças e fraqueza; Análise externa da 

organização: oportunidades e ameaças (SWOT); Macroambiente e estratégias 

aplicadas; Composto de marketing, planejamento, elaboração, implementação 
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e controle do Plano de Marketing. 

Competências: 

 Reconhecer os conceitos de planejamento de marketing relacionados à 

organização. 

 Construir análise SWOT. 

 Sintetizar o conhecimento para elaboração do Plano de Marketing. 

 Desenvolver habilidades para implementação do Plano de Marketing. 

Bibliografias: 

Básica: 

 CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor 

para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012.  

Complementar: 

 FERREIRA, Manuel Portugal, Nuno Reis, Fernando Ribeiro Serra, 

Marketing para empreendedores e pequenas empresas. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 GRACIOSO, Francisco. Marketing estratégico: planejamento 

estratégico orientado para o mercado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, 

planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2010.  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e 

pequena empresa. 6.ed São Paulo: Atlas, 2011.  

 MCDONALD, Malcolm. Planos de marketing: planejamento e gestão 

estratégica: como criar e implementar planos eficazes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013.  
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Projeto – Plano de Marketing Carga horária: 36 horas 

Ementa:                                                 

Planejamento; análise da ambiência; segmentação; objetivos, estratégias e 

planos de ação; mix de marketing; orçamento e controle; plano de marketing. 

Competências: 

 Reconhecer os conceitos de planejamento de marketing relacionados à 

organização. 

 Construir análise SWOT. 

 Sintetizar o conhecimento para elaboração do Plano de Marketing. 

 Desenvolver habilidades para implementação do Plano de Marketing. 

Bibliografias: 

Básica: 

• DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2006.  

• GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

• KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012. 

Complementar: 

 DIAS, Sérgio Roberto. Pesquisa de Mercado. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

 FERREIRA, Manuel Portugal, Nuno Reis, Fernando Ribeiro Serra. 

Marketing para empreendedores e pequenas empresas. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 GRACIOSO, Francisco. Marketing estratégico: planejamento 

estratégico orientado para o mercado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e 

pequena empresa. 6.ed São Paulo: Atlas, 2011.  

 MCDONALD, Malcolm. Planos de marketing: planejamento e gestão 

estratégica: como criar e implementar planos eficazes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 
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4º Semestre 

 
Módulo IV - Estratégia Comercial 

Estratégia Comercial e Inteligência Competitiva Carga horária: 72 horas 

Ementa:   Conceito de estratégia, fundamentos de planejamento estratégicos; 

Definição de estratégia competitiva; Conceito de estratégia comercial; 

Vantagem competitiva; Noções de indústria e setor; Forças competitivas na 

indústria; Estratégias competitivas genéricas (liderança em custos; estratégias 

de diferenciação; estratégia do foco; Diferenciais competitivos); Fatores críticos 

de sucesso; Análise da concorrência; Tendências do mercado; estratégias no 

e-commerce 

Competências: 

 Reconhecer conceitos e procedimentos do planejamento estratégico; 

 Discutir competitividade empresarial; 

 Identificar estratégias de sobrevivencia em mercado competitivo. 

Bibliografias: 

Básica: 

 DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012.  

 STAREC, Claudio (Org.) Gestão estratégica da informação e 

inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

Complementar: 

 KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Agir, 2009.  

 MONTGOMERY, Cynthia A. Estratégia : a busca da vantagem 

competitiva. Rio de Janeiro: Elsevier, 1998. 10ex 

 PORTER, Michael E. A vantagem competitiva das nações. 14.ed.  

São Paulo: Elsevier, 1989.  
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 PORTER, Michael E. Estratégia competitiva técnicas para análise de 

industrias e da concorrência.7.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

 YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de Marketing e Comunicação, 

Avanços e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Comportamento do Consumidor Carga horária: 72 horas 

Ementa: 

 As motivações do consumidor. Modelos de comportamento do consumidor. 

Tipos de consumidores. A influência da personalidade e do estilo de vida no 

consumo e suas atitudes. Comportamento do consumidor empresarial. O 

processo de compra. Segmentação de mercado. Grupos de referência e líderes 

de opinião. Os consumidores e o mercado. Percepções, aprendizagem e 

memória. Tipos de mercados. Mobilização social. Consumidor internacional. 

Competências: 

 Identificar modelos de comportamento do consumidor; 

 Analisar motivações do consumidor; 

 Conhecer as condições de mercado que influenciam e sofrem influencia 

do comportamento do consumidor. 

Bibliografias: 

Básica:  

 CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor 

para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 PINHEIRO, Roberto Meireles et al. Comportamento do Consumidor e 

Pesquisa de Mercado.3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004.  

 SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: 

comprando, possuindo e sendo Porto Alegre:Bookman, 2011.  

Complementar: 

 GIGLIO, Ernesto. Comportamento do consumidor. 4.d. São Paulo: 

Cengage, 2010. 
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 KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do Consumidor. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

 KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012.  

 LAS CASAS, Luiz Luzzi. Administração de Marketing. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento 

do Consumidor: conceitos e casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2004. 

 

Análise de Viabilidade Comercial Carga horária: 72 horas 

Ementa:                                                                       

Conceito de engenharia econômica e projetos de investimentos para 

empreendimentos; matemática financeira (juros simples e composto, relação 

de equivalência de capitais, descontos); método de avaliação de alternativas 

econômicas (TIR, VPL, PAY BACK, ROI); projeção e estimativa de fluxo de 

caixa (projeção de investimentos necessários, estimativa de relação entre 

financiamento e capital próprio, projeção de receitas operacionais e financeiras, 

projeção de custos operacionais tributários e financeiros); Financiamento do 

empreendimento (fontes de financiamento, sistemas price, SAC, SAM, 

CMPC/WACC).  

Competências: 

 Analisar a viabilidade de projetos comerciais; 

 Identificar necessidades de investimento; 

 Conhecer as vantagens e desvantagens capital próprio e de terceiros; 

 Reconhecer fontes e sistemas de financiamento. 

Bibliografias: 

Básicas: 

 CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 

investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada 
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de decisão, estratégia empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 EHRLICH, Pierre Jacques; MORAES, Edmilson Alves de. Engenharia 

econômica: avaliação e seleção de projetos de investimento. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2005. 

 HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos: 

aplicações práticas para economistas, engenheiros, analistas de 

investimentos e administradores. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

Complementar: 

 ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 

12. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012.  

 ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014.  

 GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração financeira. 

10. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2004.  

 SANTOS, Ariovaldo dos. Retorno de Investimento.  3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2005.  

 SOUZA, Alceu. Decisões financeiras e análise de investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.                                                             

 

Desenvolvimento de Mix de Marketing e Criação de 
Valor 

Carga horária: 36 
horas 

Ementa:                                                                                

Os 4Ps; Os 4Cs; Os 4As; Produto; Tipos de produto; Níveis de Análise do 

Produto; Marca; Tipos de Marca; Elementos de valor da marca; Preço; 

Objetivos, Políticas, Estratégias e Táticas de Preço; Ponto; Aspectos  

transacionais do ponto; Conceito de Promoção; Mix de comunicação; Objetivos 

de promoção (hierarquia de efeitos e propósitos básicos). 

Competências: 

 Conhecer a teoria dos 4 Os; 

 Reconhecer marcas e produtos; 
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 Analisar e gerenciar preços de produtos; 

 Discutir características do ponto; 

 Identificar estratégias de comunicação. 

Bibliografias: 

Básica: 

 CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor 

para os clientes. São   Paulo: Saraiva, 2003.  

• KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Agir, 2009.  

• KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Pearson 

Education, 2012. 

Complementar: 

• DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing.  São Paulo: Saraiva, 

2006.  

• CROCCO, Luciano (Coord). Fundamentos de marketing - conceitos 

básicos. São Paulo: Saraiva, 2013. V.1 

• CROCCO, Luciano (Coord).  Marketing Perspectivas e Tendências. 

São Paulo: Saraiva, 2010, v.4.   

• LAS CASAS, Luiz Luzzi. Administração de Marketing. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 LONGO, Valter. Marketing e comunicação na era digital. São Paulo: 

HSM, 2014. 
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Planos de Negócios Carga horária: 36 
horas 

Ementa:                                                                                

A estrutura do plano de negócios. Aspectos jurídicos, administrativos e 

tributários na abertura e na gestão da empresa. A decisão estratégica no plano 

de negócios. 

Competências: 

 Conhecer a estrutura do plano de negócios.  

 Analisar os aspectos jurídicos, administrativos e tributários na abertura e 

na gestão da empresa.  

 Tomar decisão de forma estratégica a partir do plano de negócios. 

Bibliografias: 

Básica: 

 DEGEN, Ronal Jean. O Empreendedor: empreender como opção de 

carreira.8.ed. São Paulo: Pearson Makroon Books, 1989. 

 DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 

2006.  

 DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

Complementar: 

 BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão: 

fundamentos, estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2012. 

 CECONELLO, Antonio Renato. A construção do plano de negócio. 

São Paulo: Atlas, 2008.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 RAMAL, Andrea Cecilia ( Org.) Construindo plano de negócios. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005.  

 SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e 

empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2009.   

 



68 

                   Projeto Pedagógico do Curso Superir em Tecnologia de  Gestão Comercial -2015 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

OPTATIVAS Carga horária: 72 horas 

 

Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

Ementa:                                                                   

Necessidades e dificuldades dos portadores de deficiência auditiva perante o 

contexto social. Legislação aplicada à LIBRAS. Conceito de LIBRAS e sua 

estrutura gramatical. Temas diversificados para aprendizagem de sinais, 

conversação e difusão do idioma. Principais diferenças entre a Língua 

Brasileira de Sinais e o Português. 

 

Bibliografias: 

Básica 

 QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos 

lingüísticos. São Paulo: Artmed, 2009. 

 ______. Educação de surdos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

 FELIPE, Tânia Monteiro, Myrna  S. Libras em Contexto: curso Básico. 

Brasília, 2009.  

Complementar: 

 ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & Inclusão educacional. Rio de 

Janeiro: Arara Azul, 2010.  

 CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Triligue da Língua de Sinais Brasileira. São 

Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001. v 1.   

 CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira. 

São Paulo: Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 2001. v 2.  

 QUADROS, Ronice Muller de.  Educação de surdos III. Rio de Janeiro: 

Artes Arara Azul, 2008.   

 SILVA, Ivani Rodrigues, KAUCHAKJE, Samira, GESUELI, Zilda. 

Cidadania, surdez e linguagem: desafios e realidades. São Paulo: 

Plexus, 2003.   
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Gestão da Qualidade e Sustentabilidade Carga horária: 72horas 

Ementa:                                                                   

Teorias e princípios da qualidade (clássica) modelos de qualidade em serviços, 

modelos de sistemas de garantia da qualidade, NBR ISO 9001 versão 2000, 

técnicas de elaboração de manuais de procedimentos com base na ISO 9001, 

ferramentas da qualidade e indicadores de desempenho, modelos das 5 falhas 

(ou 5 gaps), normas de segurança no trabalho, modelos dos 5 “S”. 

Competências: 

 Aprender a teoria da qualidade; 

 Discutir normas e certificações de qualidade; 

 Conhecer ferramentas de qualidade; 

 Identificar indicadores de desempenho; 

 Aplicar modelos de gestão da qualidade. 

Bibliografias: 

Básica: 

 PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. São 

Paulo: Atlas, 2010. 10ex 

 CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: isso 9001: 

2008. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 NOGUEIROL, Renato. Gestão da qualidade. São Paulo: Erica, 2010. 

Complementar: 

 GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria da Qualidade: ISO 9000/10000 - 

Visão 2000. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

 MELO, Carlos Henrique Pereira. ISO 9001:2000: sistema de gestão de 

qualidade para operações  de produção e serviços. São Paulo: Atlas, 

2008.  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total Em Serviços: 

conceitos, exercícios, casos práticos.6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
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 ROBLES JUNIOR, Antonio. Gestão da qualidade e do meio ambiente. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

 VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental. ISSO 4000. 6.ed. São 

Paulo: Senac, 2006.  

 

Ética, Política e Sociedade 

 

Ementa:   

A formação do pensamento ocidental. O homem e a sociedade. O homem 

enquanto produtor e produto da cultura. As relações étnico-raciais e a luta 

antirracista do movimento negro do Brasil. 

Bibliografias: 

Básica:  

 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12.ed. São Paulo: Ática, 2000.  
 

 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24.ed. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

 

 MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e 
temas. 7.ed. Petropolis: Vozes, 2000.  

 
Complementar:  

 ARANHA, Maria Lucia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. 
Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2003.  

 

 BRASIL. Ministério da Educação. Plano nacional de implementação 
das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações 
étnico- raciais e para o ensino de história e cultura afro- brasileira e 
africana. Brasília: MEC, 2013.  

 

 LAPLANTINE, François. Aprender antropologia.  São Paulo: 
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Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

 

Ementa:   

Conceitos de meio ambiente. Processos de redução de impacto ambiental. 

Legislação e Normas ambientais. Políticas Ambientais. Gestão ambiental no 

contexto das organizações. Percepções sociais sobre natureza e crise 

ambiental. O papel do profissional, da ciência e da tecnologia neste cenário. 

Bibliografias: 

Básica:  

 DONAIRE, D. Gestão Ambiental na empresa. São Paulo: Atlas, 1999.  

 BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e Meio Ambiente: as estratégias 

de mudança da Agenda 21. Petrópolis: Vozes, 1997.  

 VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade Ambiental ISO 14.000. Editora SENAC. 

São Paulo, 2002. 

Complementar:  

 BARBIERI, José Carlos.  Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias 

de mudança da Agenda 21. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2005.   

 BARBIEIRI, José Carlos. Gestão ambiental na empresa: conceitos, modelos 

e instrumentos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.   

 DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental : responsabilidade social e 

sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2009. 

 SEIFFERT, Mari Elizabete Bernadini.  Gestão ambiental: instrumentos, 

esferas de ação e educação ambiental. São Paulo: Atlas, 2009.   

 ROBLES, Antonio JR.; BONELLI, Valério Vitor.  Gestão da qualidade  e do 

meio ambiente:enfoque econômico, financeiro e patrimonial. São Paulo: 

Atlas, 2008.   
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3.6  Conteúdos Currículares 

 

Os conteúdos curriculares implantados no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial busca possibilitar, de maneira excelente, o 

desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: atualização, adequação das cargas 

horárias (em horas) e adequação da bibliografia. Integra este tópico do PPC o 

Anexo I, com todos os planos de ensino das disciplinas do curso. 

Os conteúdos curriculares foram agrupados em disciplinas que 

compõem a estrutura curricular do curso. Todos os conteúdos de cada 

disciplina da estrutura curricular foram cadastrados no SISCON do curso e 

foram classificadas em: disciplinas institucionais, disciplinas da área e 

disciplinas do curso (profissionalizantes). 

 
Conjunto de Disciplinas Optativas 

 

Além dos conteúdos obrigatórios, o PPC contará, ainda, com 

temas específicos, de natureza interdisciplinar, constituído pelas disciplinas 

optativas, que podem ser de formação fundamental ou profissional. São elas: 

 

Disciplinas Optativas 

Língua Brasileira de Sinais 

Gestão da Qualidade e Sustentabilidade 

Ética, Política e Sociedade 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 

 

 

3.7 Metodologia 

As atividades pedagógicas apresentam coerência com a 

metodologia implantada.  

Nos discursos sobre educação parece sempre haver um 

consenso que a educação visa fundamentalmente à preparação para o 
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exercício da cidadania, cabendo ao curso formar acadêmicos em 

conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, ética, formas de pensar em atuar 

na sociedade através de uma aprendizagem significativa. 

A Faculdade Catuaí possui um consenso que não há mais 

espaço para concepção pedagógica tradicional, o currículo está organizado por 

um conjunto de disciplinas interligadas onde os conteúdos apoiam numa 

organização flexível, num esforço de romper o caminho linear com foco em 

ensinar e aprender com significado que implica em interações com caminhos 

diversos, percepção das diferenças, na busca constante de todos os envolvidos 

na ação de conhecer. 

O curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial está 

refletindo sobre todas as mudanças que se fazem necessárias para que passe 

da intenção à ação de tornar o curso mais humano, mais justo e mais 

acolhedor para quem nele busca formação cidadã. Na realidade todas as 

ações são no sentido de romper com a perspectiva tradicional para a 

perspectiva construtivista, dialógica e crítica tendo conhecimento como 

instrumento de transformação social, onde professor e aluno interagem no 

processo de ensino-aprendizagem.  

O curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

desenvolve em todas as suas disciplinas a ideia de que o projeto 

pedagógico não deve ficar no nível filosófico de uma espécie de ideário, ainda 

que contemplando princípios andragógicos e, nem em nível sociológico de 

contemplação de um diagnóstico. Buscou em suas ações resgatar nos 

educadores o valor do planejamento, da busca de novas metodologias, mais 

atualizadas e mais condizentes com o perfil do ingresso na atualidade. 

A função do projeto pedagógico, portanto, tem sido de ajudar 

a resolver problemas, utilizar os conhecimentos adquiridos na prática e, 

portanto, uma metodologia de trabalho que possibilita a ação de todos os 

envolvidos no curso, buscando em cada disciplina ofertada, decifrar as 

competências necessárias para que se alcancem as competências e, 

consequentemente, o perfil do egresso desejado do curso. 
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3.8  Estágio Supervisionado Curricular 

 

De acordo com a DCN do Curso Superior de Tecnologia não é 

obrigatória à oferta do Estágio. 

3.9  Atividades Complementares 

 

As atividades complementares ao ensino - ACE implantadas no 

Curso Superior de Tecnologia em GESTÃO COMERCIAL estão 

regulamentadas e institucionalizadas, buscando considerar de maneira 

excelente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, 

diversidade de atividades e formas de aproveitamento.  

O REGULAMENTO das ACE do Curso Superior de Tecnologia 

em GESTÃO COMERCIAL está Institucionalizado pela Resolução do COSUP 

nº 002/2012, que fixa novas normas e procedimentos para o cumprimento das 

Atividades Acadêmicas Complementares dos Cursos de Graduação da 

Faculdade Catuai, sendo de conhecimento da comunidade acadêmica.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da 

Faculdade Catuaí, considerando a instituição das ACE como parte integrante 

do currículo do curso, normatizado pelas DCNs do Curso e a importância da 

flexibilização curricular, facultando ao estudante o desenvolvimento de 

programas complementares de estudos que fortaleçam a integração entre a 

teoria e a prática e lhe permita incorporar experiências que concorram para o 

seu crescimento profissional.  

 
CARGA HORÁRIA 

 

As ACE possuem uma CARGA HORÁRIA De 100 (cem) horas 

na estrutura curricular do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. 

. 



75 

                   Projeto Pedagógico do Curso Superir em Tecnologia de  Gestão Comercial -2015 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

3.10  Trabalho de Conclusão de Curso 

De acordo com a DCN do Curso Superior de Tecnologia não é 

obrigatória à oferta do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

 

3.11  Apoio ao Discente 

 
3.11.1  Mecanismos de Nivelamento 

   

A Faculdade Catuaí possui programas oficiais de nivelamento. 

Várias propostas estão em estudos e alguns mecanismos para recuperar as 

deficiências dos alunos já ocorrem na prática, como, por exemplo, grupos de 

estudos entre os alunos, minicursos em áreas específicas de cada curso de 

graduação, curso contínuo de Português Instrumental e oferta de disciplinas 

optativas. Foi implantado um Laboratório de Múltiplas Linguagens, em que são 

oferecidas disciplinas de apoio ao discente na área de Língua Portuguesa, 

Informática Básica, Inglês, e Matemática. 

A IES  possui diferentes formas de atendimento ao aluno: 

• Divulgação contínua aos discentes dos horários de 

Coordenação do Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios etc;  

• Calendário Acadêmico disponibilizado na página do aluno, no 

início de cada semestre, com todas as informações acadêmicas da Instituição, 

como: calendário de provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais 

serviços da Unidade.  

A Instituição conta com um corpo de profissionais disponível 

para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando sanar 

dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em uma sala 

específica para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um 

Coordenador para cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e 

professores para o atendimento em relação à operacionalidade do curso e às 

questões acadêmico-pedagógicas.  
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 A Instituição promove a organização e a divulgação de 

atividades extracurriculares constantes e diversificadas, como seminários, 

congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos 

oferecidos com o intuito Acompanhamento Psicopedagógico.  

 

3.11.2  Núcleo de Apoio ao Discente -  NAAD 

 

O Núcleo de Apoio e Atendimento ao Discente e Docente 

(NAAD) que tem por finalidade o atendimento ao estudante, fazendo interface 

com o Cursos no desenvolvimento de ações integradas de apoio. O NAAD atua 

no ensino desenvolvendo programas com alunos, professores e 

coordenadores, visando à dinâmica do processo ensino-aprendizagem, à 

formação global e à realização profissional e pessoal do aluno, facilitando 

dessa forma a integração à vida acadêmica e social. Através de  feedback, 

entre as necessidades do aluno e as possibilidades da IES, é proporcionado, 

por meio do planejamento, a expansão dos programas de acompanhamento 

que visem à adaptação e a permanência do aluno na Instituição.  

O NAAD tem por finalidade: O Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico ( NAP) tem por finalidade apoiar os docentes em sua 

qualificação didático-pedagógica, tendo em vista a otimização do ensino 

desenvolvido pela faculdade no cumprimento de sua missão e das visões dela 

decorrentes,  assessorar e atender os discentes em suas dificuldades no 

processo de aprendizagem e de relacionamento pessoal e interpessoal, e 

prestar apoio e assessoria à instituição no desenvolvimento de programas que 

visem a formação do aluno 

O NAAD tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras 

que venham a ser definidas pelo COSUP:  

- Analisar semestralmente os resultados da Avaliação do 

Processo Acadêmico dos Cursos que compreende a Avaliação do 

Desempenho Docente e das Disciplinas e Autoavaliação do aluno, detectando 

fragilidades a serem corrigidas e potencialidades a serem reforçadas; 
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- Analisar semestralmente os dados estatísticos referentes ao 

rendimento escolar dos alunos (aproveitamento e frequência), nos diferentes 

componentes das estruturas curriculares de todos os cursos; 

- Analisar semestralmente os dados referentes à 

movimentação escolar do alunado dos cursos, tais como: transferências, 

cancelamentos e trancamentos; 

- Elaborar o Plano de Ação Semestral do NAP, com base no 

diagnóstico resultante das análises referidas anteriormente e no Programa 

Institucional de Apoio ao Corpo Docente e Discente, e submetê-lo à aprovação 

da Direção, da Assessoria Acadêmica e das Coordenações dos Cursos; 

- Realizar reuniões com as coordenações dos cursos, tendo em 

vista a análise dos resultados da Avaliação do Processo Acadêmico dos 

Cursos, para levantamento de alternativas de solução para as fragilidades 

detectadas e as possibilidades de apoio do NAP; 

- Desenvolver as ações previstas no Plano Semestral do NAP; 

- Elaborar Relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo 

NAP. 

 

3.11.3  Ouvidoria 

 

A Faculdade Catuai possui o setor de Ouvidoria que 

desempenha papel de mediador entre a comunidade acadêmica, administração 

da instituição e comunidade externa. A ouvidoria estabelece diálogos para 

atuar na melhoria dos serviços prestados, bem como estimular o aluno a ser 

agente de mudança no ambiente em que atua, desenvolvendo assim a 

cidadania acadêmica. 

O atendimento funciona por email, em formulário próprio da 

Ouvidoria e atendimento personalizado por meio de ouvidores no espaço 

destinado na Faculdade. Os profissionais estão submetidos ao Código de 

Ética, que estabelece padrões esperados quanto às práticas referendadas pela 

respectiva categoria profissional e pela sociedade. Dentre estes princípios está 
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a necessidade de sigilo dos fatos e/ou dados que possam expor pessoas que 

procuram o setor. 

Para realização do seu trabalho o Ouvidor se apresenta como 

um crítico interno ao ter acesso aos problemas do cotidiano institucional, a 

partir das demandas que lhes são encaminhadas de reclamação, denúncia, 

informação, orientação, sugestão e elogio apresentando soluções, contando 

com o envolvimento dos setores.  

O sistema de Ouvidoria beneficia alunos, professores, 

profissionais técnico-administrativos e comunidade externa, uma vez que a 

partir da formulação de propostas, problemas e soluções os procedimentos são 

dinamizados e promovem o avanço da instituição. 

 

3.11.4  Organização estudantil (espaço para participação e convivência 

estudantil) 

 

Em 05 de julho de 2002, foi fundado o Diretório Acadêmico da 

Faculdade Catuaí, entidade reconhecida como de Utilidade Pública Municipal e 

de Utilidade Pública Estadual. Em seu estatuto social, o Diretório Acadêmico, 

em seu artigo 2º, tem por objetivos: 

a) congregar, defender e representar os interesses comuns dos 

estudantes que exerçam atividade acadêmica na Faculdade Catuaí, 

empenhando-se no fortalecimento da classe estudantil; 

b) representar e defender os estudantes em todos os seus 

interesses comuns, a fim de lhes possibilitar maior proteção e valorização do 

ensino prestado possibilitando melhor qualificação para o mercado profissional; 

c) colaborar com os órgãos da administração da Faculdade, na 

elaboração, implantação, proteção e execução de programas relacionados com 

o desenvolvimento estudantil da Faculdade Catuaí, e ajudando na organização 

de eventos relacionados com a classe estudantil; 

d) promover e organizar conferências, palestras e cursos sobre 

assuntos de interesse dos estudantes; 
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e) promover a defesa dos direitos acadêmicos relacionados à 

faculdade; 

f) participar ativamente das discussões relacionadas à política 

pedagógica e interesses da atividade estudantil, junto aos órgãos da 

administração da Faculdade Catuaí. 

Além do apoio ao Diretório Acadêmico, a instituição tem um 

projeto de extensão cujo tema é a participação de alunos da Faculdade Catuaí 

em atividades esportivas de maneira formal e institucionalizada. Em 2004, a 

Fundação de Esportes de Londrina promoveu os Jogos Universitários e a 

Instituição efetivou sua participação em várias modalidades: futsal masculino, 

futebol suíço, tênis masculino e futsal feminino. Ao final dos jogos, a equipe de 

futsal feminino da Faculdade Catuaí conquistou o 1º. lugar. A partir daí, diante 

do interesse das alunas, a Instituição passou a conceder uma contribuição 

mensal na forma de meia-bolsa de estudo para que as alunas tivessem um 

incentivo a mais e pudessem formar uma equipe competitiva. 

 

3.11.5  Acompanhamento de Egresso 

 

A Faculdade Catuaí, a partir de 2006, realiza acompanhamento 

dos alunos egressos por intermédio do serviço de mala direta, da própria home 

page da Faculdade Catuaí que permite que sejam feitos contatos com ex-

alunos, de correspondências por correio regular ou via Internet com o intuito de 

informar sobre os eventos promovidos pela instituição e também de ter um 

retorno quanto uma possível avaliação sobre a formação que receberam na 

Faculdade Catuaí. 

Há ainda um projeto em estudo na Instituição para que os 

egressos possam voltar ao convívio escolar em forma de participação em 

Encontro de Egressos. Pretende-se que nesse encontro, os egressos 

participem de um fórum de trabalhos científicos, além de mesas redondas nas 

quais poderão expor suas experiências e avaliações sobre a formação 

acadêmica que tiveram na instituição. 
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A instituição, por intermédio da Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão no ano de 2005, realizou uma pesquisa com 

os alunos das últimas séries do curso de Pedagogia e Administração para 

coletar informações sobre a área de interesse desses alunos em cursos de 

Especialização. A partir de então, procurou-se atender a essa demanda e 

alguns projetos de pós-graduação lato-sensu estão sendo elaborados. 

 

3.11.6  Intercâmbio 

 

Historicamente a internacionalização da educação superior 

vem sendo guiada por princípios que a ligam ao contexto e os propósitos 

nacionais, regionais e locais, o que significa que não existe uma maneira certa 

ou única para internacionalizar, já que ela se apresenta como um meio para a 

melhoria ampla do ensino superior entendido como gerador de conhecimento 

novo, ciência, tecnologia e inovação, mas principalmente de valores e de 

cidadania e não como um fim em si mesmo. 

Dados da Unesco (2009) apontam que o crescimento do 

número de estudantes de nível superior dá-se numa proporção onde, para 

cada 100 desses estudantes no ano de 2000, havia 150 em 2007, sendo que, 

desse contingente, 2,8 milhões optaram por estudar no exterior, representando 

um aumento de 53% desde 1999, com uma estimativa de que se chegue a 

uma cifra de oito milhões em 2050. Dados de 2010 apontam que mais de três 

milhões de estudantes estudam fora de seus países natais (REDDEN, 2010; 

IEE, 2010). 

Com base nessa mobilidade, dados de 2008 da OCDE já 

apontavam o crescimento de um mercado internacional para os serviços de 

educação superior e pesquisa acadêmica, facilitados pelos baixos custos dos 

transportes e comunicação, pela crescente migração de pessoas e pelo 

aumento do financiamento e oferta privada de educação superior. Nesse 

contexto a educação trans-fronteiriça passou a ter maior significado e interesse 

por parte das instituições de ensino superior. 
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Frente a esses dados, pode-se inferir que a construção de 

políticas e projetos de internacionalização só tendem a crescer no Brasil e a 

educação superior deve estar alinhada a esse contexto pela busca do tão 

almejado padrão de instituições de classe mundial. Assim, a Faculdade Catuaí 

busca realizar seus projetos no âmbito da internacionalização visando a 

melhoria  da formação e experiência acadêmica internacional dos professores 

e alunos, por intermédio da realização de cursos ou programas de pesquisa em 

instituições estrangeiras de reconhecida qualidade. 

Nesse sentido, propusemo-nos a uma implementação modesta 

de um projeto de Internacionalização tendo início pela mobilidade de 

professores e alunos (outgoing), partindo de algumas parcerias para 

posteriormente evoluir em um projeto de internacionalização robusto e 

institucionalizado.  

A educação transnacional é a principal dimensão da 

internacionalização e se refere às situações em que professores, estudantes, 

acadêmicos, programas e instituições/provedores ou materiais de cursos 

cruzam as fronteiras de jurisdição nacional. Dependendo do que ou de quem 

cruza a fronteira, a educação transnacional pode assumir as seguintes formas 

(KNIGHT, 2003):  

(i) Mobilidade de pessoas: uma pessoa vai ao exterior com 

finalidades educacionais;  

(ii) Mobilidade de programas: um programa educacional é 

implementado no exterior;  

(iii) Mobilidade de instituições ou provedores: uma instituição 

ou provedor se instala ou investe no exterior com finalidades educacionais.  

Para cada tipo de mobilidade, podem se associar estratégias 

de internacionalização, no que se refere às iniciativas organizacionais e 

programáticas realizadas no nível institucional, que serão tratadas nesse 

projeto como atividades de internacionalização. A noção de algo mais 

planejado, integrado e controlado implica a utilização do termo. 
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3.12  Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

 

A avaliação é caracterizada como um momento em que 

educando e educador refletem sobre seus desempenhos no decorrer do 

processo educativo. Também deve servir como parâmetro para que a 

coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial avalie 

seu trabalho e perceba a efetivação concreta do que está previsto no Projeto 

Pedagógico, portanto é também um instrumento diagnóstico.  

Para que estes objetivos sejam conquistados faz-se necessário 

a utilização de diversificado número de instrumentos de avaliação: 

autoavaliação, avaliação pelos docentes, discentes e técnicos administrativos, 

tendo em vista as produções individuais e coletivas. Entre os instrumentos a 

serem utilizados destacam-se os memoriais descritivos, diários, portifólios, 

relatórios, entrevistas, questionários, provas com questões dissertativas e/ou 

objetivas. 

Ao reconhecer o educando em sua totalidade, este Projeto 

Pedagógico possibilita a prática de uma avaliação que colabore também na 

construção e formação do educando em sua globalidade.  A avaliação é 

contínua, pois deve tornar-se um instrumento que avalia o processo de 

aprendizagem, e não o resultado final que o educando apresenta.  

É importante que o educador, em parceria com o educando, ao 

planejar seu programa, contemple essa perspectiva, para que as avaliações 

não sejam pontuais. Os instrumentos de aprendizagem utilizados poderão vir a 

serem analisados como formas de avaliação.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da 

Faculdade Catuaí enfatiza as abordagens metodológicas de natureza 

quantitativa, qualitativa e participativa. Na abordagem quantitativa, a avaliação 

é feita através da realização de provas e/ou de trabalhos diversos, 

estabelecidos a critério dos professores mediante Plano de Ensino com a 

disciplina proposta e aprovados pelo Colegiado de Curso. 
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Na abordagem qualitativa são utilizados os seguintes 

instrumentos: trabalho de pesquisa, relatórios, e estudos de casos e na 

abordagem participativa, temos a participação nas atividades propostas, 

apresentação de trabalhos individuais ou em grupo. 

A avaliação é feita através da realização de provas e/ou de 

trabalhos diversos estabelecidos a critério do Colegiado de Curso. 

A avaliação participativa é uma modalidade que será criada 

pelo corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial o 

objetivo desta prática é proporcionar aos alunos, professores e coordenação de 

curso momentos coletivos de auto-avaliação e avaliação de todo o Curso e os 

trabalhos desenvolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Esta acontece 

semestralmente, podendo ocorrer com menor espaçamento de tempo, caso 

haja necessidade. Como parte integrante deste processo avaliativo. Participam 

deste evento, discentes, docentes e coordenador do curso.  A avaliação 

participativa está regulamentada pela resolução nº 009/2004, de 03 de março 

de 2004.   

Além dos instrumentos acima citado, contamos também com o 

NDE (Núcleo Docente Estruturado) que contribui com a coordenação com os 

seguintes itens:  

a) Construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto 

pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos; estabelecendo 

o perfil profissional do egresso do curso;  

b) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, revisão 

das ementas e conteúdos programáticos, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 

c) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento 

dos resultados no ensino-aprendizagem, definidas no projeto do curso; 

d) propor ações em prol de melhores resultados no ENADE; 

e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes 

curriculares;  
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f) Propor a criação de cursos a serem ofertados em nível de 

atividade complementar como forma de nivelar o aluno ingressante ou reforçar 

o aprendizado; 

g) acompanhar as atividades do corpo docente, analisando 

constantemente, o quesito qualidade para o planejamento das aulas e 

recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário. 

Quanto à avaliação das disciplinas temos além dos 

instrumentos geralmente utilizados um novo formato foi desenvolvido 

denominado de avaliação interdisciplinar. A avaliação interdisciplinar é 

constituída por conteúdos das disciplinas ofertadas na série, realizada 

conforme data fixada em calendário acadêmico, organizada, aplicada e 

corrigida conjuntamente pelos professores das séries, sob a supervisão da 

coordenação, regulamentada pela Resolução nº 014/2006, que estabelece 

critérios para a composição das notas da Prova Interdisciplinar – e define 

agregação do resultado à média bimestral dos alunos dos Cursos da 

Faculdade Catuaí. Esta prática avaliativa tem como objetivo proporcionar ao 

aluno condições de resgatar os vários eixos de conhecimentos culturalmente 

acumulados, preparando-lhe de forma integral. 

 

3.13  Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS – No Processo 

Ensino-Aprendizagem 

A TIC está presente no dia a dia de professores e alunos, 

assim, os processos educacionais utilizados hoje nas IES, não são suficientes 

às condições de aprendizagem da sociedade, a qual possui a necessidade de 

independência na busca de informações e construção do conhecimento. Este 

requisito de mudança se dá pelas rápidas transformações tecnológicas a que 

está submetido o homem moderno. Não podemos mais pensar em ensinar, 

como na forma tradicional, sem correr o risco de se estar desatualizado e 

oferecer recursos, técnicas que já não funcionam. 
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Segundo Castells (2003), o surgimento dessas tecnologias é 

caracterizada pelo seu alcance global, pela integração de todos os meios de 

comunicação e pela interatividade que está mudando e mudará para sempre 

nossa cultura. A utilização de tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

tem se mostrado um processo irreversível e tal tecnologia pode auxiliar na 

formação do ser humano, por meio da exploração de práticas pedagógicas 

mais recentes (ALBERTIN; MOURA, 1994). 

O currículo do profissional de Tecnologia em Gestão Comercial 

oferece além da formação tecnológica, também, o domínio das novas 

tecnologias, sendo orientado para a aplicação imediata dos conceitos teóricos 

na prática do dia-a-dia. O aluno será apresentado a todo arcabouço técnico 

necessário para a integração entre a área teórica, prática e tecnológica. 

 

3.14  Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-

Aprendizagem 

 

Os procedimentos de avaliação implantados no Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Comercial e utilizados nos processos de ensino-

aprendizagem buscam atender, de maneira excelente, à concepção do curso 

definida neste PPC. 

A avaliação, como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem 

caráter formativo, devendo ser concebida como diagnóstica, contínua, inclusiva 

e processual; prioriza os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

considerando a verificação de competências, habilidades e atitudes. É 

desenvolvida através de métodos e instrumentos diversificados. 

O acompanhamento e a observação do professor e dos 

resultados dos instrumentos de avaliação aplicados explicitarão a aquisição 

das competências, habilidades e atitudes, bem como os estudos posteriores 

necessários para atingi-las. 
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Os processos de avaliação da Faculdade Catuaí constam de 

seu regimento conforme texto abaixo: 

CAPÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Art. 56. A aprendizagem é avaliada mediante verificações 

parciais, durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se o 

resultado final em notas de zero a dez. 

§ 1º O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento individuais, nas datas fixadas, pode requerer, no prazo de três 

dias úteis após a realização da mesma, uma avaliação de 2ª (segunda) 

chamada para cada disciplina, de acordo com o calendário escolar. 

§ 2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será 

atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista 

na data fixada.  

§ 3º Pode ser concedida revisão de nota, mediante 

requerimento dirigido ao Coordenador do Curso, no prazo de três dias úteis 

após a divulgação do resultado. 

§ 4º O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-

la ou alterá-la, devendo sempre, fundamentar sua decisão, cabendo recurso, 

em instância final, ao COSUP. 

Art. 57. São atividades curriculares as preleções, pesquisas, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, estágios, 

provas escritas e orais previstos nos respectivos planos de ensino, assim como 

atividades complementares, aprovados pela Coordenadoria de Curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério e com a aprovação 

da respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades em classe e extraclasse, que podem ser computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais, nos limites definidos pela Direção. 

Art. 58. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento e seus critérios serão 

divulgados aos alunos no início de cada semestre letivo. 
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§ 1º Cabe ao docente, a atribuição de notas de avaliação e 

responsabilidade do controle de frequência dos alunos, devendo a Direção 

fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão. 

§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou 

não autorizados pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de 

verificações parciais, exames ou qualquer outra atividade, que resulte na 

avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da 

aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. 

Art. 59. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento às aulas e demais atividades escolares programadas, 

o aluno é aprovado: 

I - Independentemente de exame final, quando obtiver 

resultado não inferior a seis, correspondente à somatória das avaliações 

parciais realizadas durante o período letivo; 

II - mediante exame final, quando tiver obtido resultado inferior 

a seis e igual ou superior a três e obtiver média final não inferior a cinco. 

Parágrafo único. As médias são expressas em números 

inteiros. 

Art. 60. É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento 

das aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina; 

II - não obtiver na disciplina, resultado final igual ou superior a 

cinco. 

Art. 61. O aluno reprovado, por não ter alcançado frequência 

ou a média mínima exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte. 

Art. 62. É promovido, ao período letivo seguinte, o aluno 

aprovado em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-se, ainda, a 

promoção com até 02 (três) disciplinas em regime de dependência, em caso de 

03 (três) ou mais reprovações, o aluno ficará retido na série, cursando apenas 

as disciplinas reprovadas. 
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Art. 63. Podem ser ministradas aulas de dependência e de 

adaptação de cada disciplina, em horário ou período especial, a critério da 

coordenadoria de cada curso, aplicando-se as mesmas exigências de 

frequência e aproveitamento estabelecido nos artigos anteriores. 

Art. 64. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 

específicos, disciplinados pelo COSUP, aplicados por banca examinadora 

especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a 

legislação e normas vigentes. 

Parágrafo único – As médias são expressas em números 

inteiros. 

 

3.15 Articulação da Autoavaliação do Curso com a Autoavaliação 

O processo de autoavaliação do curso gera resultados válidos 

e confiáveis para identificar medidas corretivas ou de melhoria da atuação da 

instituição no ensino, ocasião em que o Colegiado do Curso e o Núcleo 

Docente Estruturante coordenam e executam as atividades de pesquisa, de 

interpretação e organização dos resultados. A autoavaliação é uma ação 

planejada e intencionalmente participativa, que envolve todos os segmentos 

acadêmicos e administrativos e que atuam na mobilização, na sensibilização, 

nas discussões dos resultados e na formulação de indicadores para o 

planejamento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade Catuaí 

está consolidada e reúne-se, periodicamente, para discutir os processos 

avaliativos da instituição, sejam eles o ENADE, as avaliações de curso, a 

avaliação externa ou a avaliação interna. A comissão insere, anualmente, 

relatórios de autoavaliação do ano anterior no sistema do MEC e é composta 

por 11 (onze) membros designados pelo COSUP e constituída por 

representantes do corpo docente, do corpo discente, do corpo técnico-

administrativo e por representantes da sociedade civil organizada, com 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.  
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A metodologia de autoavaliação institucional da Faculdade 

Catuaí analisa as dez dimensões propostas pelo SINAES: 1) Missão e PDI; 2) 

Políticas para o ensino, extensão e iniciação científica; 3) Responsabilidade 

Social; 4) Comunicação com a Sociedade; 5) Políticas de pessoal; 6) 

Organização e Gestão; 7) Infraestrutura; 8) Planejamento e Avaliação; 9) 

Políticas de atendimento; e 10) Sustentabilidade financeira. Além das dez 

dimensões do SINAES, a avaliação investiga questões referentes à sua missão 

e projeto pedagógico institucional e seus reflexos nos currículos dos cursos. 

A Instituição desenvolve seu processo avaliativo no âmbito do 

curso e institucional, seguindo três etapas sequenciais e complementares, a 

saber: Pesquisa, Avaliação e Decisão. Enquanto a pesquisa mostra, de forma 

objetiva, as tendências organizacionais presentes, a avaliação proporciona a 

análise e o julgamento sobre essas tendências predominantes e, por fim, a 

decisão que é a ação resolutiva exercida com base nos julgamentos da 

avaliação..  

Destaca-se que, semestralmente, são realizados ciclos de 

avaliação e autoavaliação docente, além de avaliar os outros segmentos da 

comunidade acadêmica, em que os resultados são discutidos e utilizados como 

instrumentos para tomada de decisão e redirecionamento gerencial e 

pedagógico do curso. Espera-se que o resultado das avaliações de 

desempenho docente aponte as necessidades a serem introduzidas em um 

programa interno de capacitação docente, desvinculando-se, portanto, do 

caráter punitivo ou discriminatório. 

 

3.16  Número de Vagas 

O número de vagas implantadas visa corresponder, com 

qualidade, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da 

instituição. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial pleiteia 

100 (cem) vagas anuais.  Para este número de vagas é disponibilizado um 

corpo docente composto por 08. 
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4 CORPO DOCENTE 

 

4.1  Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

A atuação do NDE implantado no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial busca contemplar com qualidade, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: concepção, 

acompanhamento, consolidação e avaliação deste PPC. 

 

Concepção 

 

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

foi constituído em 30/01/2015 de acordo com a Resolução CONAES e 

conforme o Regimento Interno da instituição. É constituído por um grupo de 

docentes que exercem liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na 

produção de conhecimentos, no desenvolvimento do ensino, e em outras 

dimensões entendidas como importantes pela instituição. A ata de constituição 

do NDE está disponível e arquivada na coordenação do curso. 

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

é constituído por 05 (cinco) professores do curso, sendo 60% (sessenta por 

cento) com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto 

sensu; todos os membros estão contratados em regime de trabalho de tempo 

parcial ou integral, sendo 60% (sessenta por cento) em tempo integral. Importa 

ressaltar que a instituição, por meio do seu Regimento Interno, assegura a 

estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

Compete ao Presidente do NDE convocar e presidir as 

reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; representar o NDE junto 

aos órgãos da instituição; encaminhar as deliberações do NDE; designar relator 

ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas. Aos membros 
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do NDE compete construir e acompanhar a elaboração de um novo projeto 

pedagógico do curso, definindo sua concepção e fundamentos, estabelecendo 

o perfil profissional do egresso do curso; conduzir os trabalhos de 

reestruturação curricular, revisão das ementas e conteúdos programáticos, 

para aprovação no Colegiado do Curso, sempre que necessário; supervisionar 

as formas de avaliação e acompanhamento dos resultados no ensino-

aprendizagem, definidas no projeto do curso; propor ações em prol de 

melhores resultados no ENADE; analisar e avaliar os Planos de Ensino dos 

componentes curriculares; propor a criação de cursos a serem ofertados em 

nível de atividade complementar como forma de nivelar o aluno ingressante ou 

reforçar o aprendizado; acompanhar as atividades do corpo docente, 

analisando constantemente o quesito qualidade para o planejamento das aulas 

e recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário. 

 

Composição NDE 
 

NOME COMPLETO 
TITULAÇÃO 

 

REGIME DE 
TRABALHO 

 

João Luiz Gilberto de Carvalho Mestre Parcial 

Marcos Aparecido Ribeiro Especialista Integral 

Marcos Nicácio Fascina Especialista Integral 

Nilcéia Regina Ferreira Dominoni Mestre Parcial 

Rozane Alves Mestre Integral 

 
 

4.2  Atuação da Coordenadora do Curso 

 

A Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial é a professora Rozane Alves designada pela Diretora da instituição 

sendo a responsável pelo curso – gestora eficaz, crítica, reflexiva, flexível e 
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proativa – catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como 

se envolve na busca vigorosa desta, estimulando padrões mais elevados de 

desempenho de todo o corpo docente e corpo discente de seu curso. 

A Professora Rozane Alves busca atuar com qualidade, 

considerando em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, 

relação com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados 

superiores. 

Compete à Coordenação: Assessorar a Direção Acadêmica em 

suas atividades de coordenação e articulação acadêmica em nível de 

graduação; Promover a implantação e a execução da proposta de curso, 

avaliar continuamente sua qualidade juntamente com o corpo docente e com 

os alunos; Formular diagnósticos sobre problemas ligados ao curso, propondo 

ações que visem superá-los; Zelar pela correta aplicação dos planos das 

disciplinas e da metodologia de sala de aula, em conjunto com os 

coordenadores de área; Supervisionar as atividades das assistentes 

acadêmicas para garantir o registro atualizado dos planos das disciplinas e das 

alterações curriculares; 

Participar do processo de seleção e treinamento de 

professores; Coordenar e participar das reuniões de colegiado de curso; 

Acompanhar e fazer cumprir o calendário escolar; 

Elaborar o horário de aula e sistematizar todas as informações 

de natureza acadêmica necessárias para a elaboração do calendário escolar, 

sob a supervisão da Direção Acadêmica; Promover seminários, cursos e 

palestras; Propor regulamentação para monitoria, para estágio supervisionado; 

Providenciar a substituição de professores nos casos de faltas planejadas; 

Analisar os processos e decidir sobre os pedidos de revisão de frequência, 

revisão de prova, aproveitamento de disciplinas e transferências e sobre provas 

de segunda chamada; Desenvolver trabalhos relacionados ao desempenho 

geral e à formação profissional dos alunos, prestando todas as informações 

que forem necessárias; Prestar atendimento e orientação de ordem acadêmica 



93 

                   Projeto Pedagógico do Curso Superir em Tecnologia de  Gestão Comercial -2015 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

aos alunos; Desempenhar as demais funções que lhes forem atribuídas no 

Regimento da Instituição. 

 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 
(graduação) 

TITULAÇÃO 
MÁXIMA 
OBTIDA 

TEMPO DE 
EXERCÍCIO NA IES 
(Data de admissão 

na IES) 

Administração Mestrado 2 anos 

 

4.3  Experiência Profissional, de Magistério Superior e de Gestão 

Acadêmica da Coordenadora 

 

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade 

Estadual de Londrina, especialista em Metodologia e Didática do Ensino pela 

UNOPAR, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, atua no ensino superior desde 1998 em instituições públicas e 

privadas como docente, orientadora e coordenadora de estágio supervisionado, 

coordenadora de curso  e de revista científica de Administração. 

 

4.4  Regime de Trabalho do Coordenador 

 

O regime de trabalho do coordenador é de tempo 40 Horas. 

A carga horária implantada para a coordenadora do curso é de 

40 horas semanais dedicadas totalmente à coordenação do curso. 

 

4.5  Titulação do Corpo Docente do Curso 

 

A coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial engloba todos os professores responsáveis pelas disciplinas de 

formação básica, até as de formação prática. Assim, o perfil de formação 

acadêmica é diversificado, sendo que 100% do corpo docente são constituídos 

por especialistas ou mestres.  
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O corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial possui ampla e relevante experiência de mercado, contribuindo 

assim para a qualidade e pertinência formativas do corpo discente. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial possui 

08 docentes, conforme relação abaixo, sendo 4 (quatro) docentes com titulação 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, ou seja, 50%, conforme 

documentos comprobatórios anexados aos respectivos currículos profissionais. 

De acordo com a relação apresentada, o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial não possui docente com titulação de doutor.  

 

NOME TITULAÇÃO 

Ivo Marcos de Oliveira Tauil Mestrado 

João Luiz Gilberto de Carvalho Mestrado 

Marcos Aparecido Ribeiro Especialização 

Marcos Nicacio Fascina Especialização 

 Mauricio Chiesa Carvalho Especialização 

Nilcéia Regina Ferreira Dominoni Mestrado 

Robson Casagrande Especialista 

Rozane Alves Mestrado 

 
4.6  Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial possui 

100 % (cem por cento) dos docentes com regime de trabalho de tempo parcial 

ou integral, conforme contratos de trabalho anexadas às respectivas pastas 

individuais de cada professor. 
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NOME 
REGIME DE  
TRABALHO 

Ivo Marcos de Oliveira Tauil Integral 

João Luiz Gilberto de Carvalho Parcial 

Marcos Aparecido Ribeiro Integral 

Marcos Nicacio Fascina Integral 

 Mauricio Chiesa Carvalho Parcial 

Nilcéia Regina Ferreira Dominoni Parcial 

 Robson Casagrande Parcial 

Rozane Alves Integral 

 

4.7  Experiência Profissional do Corpo Docente do Curso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial possui 

50% dos docentes com experiência profissional (excluída as atividades do 

magistério superior) de 2 anos, conforme documentos comprobatórios 

anexados aos respectivos currículos profissionais. 

 

4.8  Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente do Curso 

 

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 100% 

dos docentes possuem experiência de magistério superior de, pelo menos, 3 

(três) anos, conforme documentos comprobatórios anexados aos respectivos 

currículos profissionais. 

 

4.9 Capacitação Docente  

 

As ações de capacitação docente da Faculdade Catuaí 

procuram conciliar os interesses institucionais, as legítimas aspirações 

pessoais, os recursos disponíveis e o potencial individual de cada docente, de 

modo a promover a justa distribuição de oportunidades de acesso ao 

aprimoramento profissional. 
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A política de qualificação docente é definida no Plano de 

Carreira Docente da Faculdade Catuaí, sendo este, um instrumento de 

valorização do magistério e de proteção aos docentes, constituindo-se, 

também, em importante elemento de estímulo ao ingresso na carreira e ao 

contínuo aperfeiçoamento profissional e pessoal. Sua implementação nas 

instituições de ensino superior reflete beneficamente na qualidade dos cursos 

oferecidos, propiciando o aprimoramento do processo educacional e, em 

sentido mais abrangente, contribui para o avanço da área de Educação como 

um todo. 

A FACULDADE CATUAÍ implantou seu plano de carreira 

efetivo, regulamentado pelos de resolução do COSUP nº. 012/ 2006.  

 

4.10  Funcionamento do Colegiado do Curso 

 

O funcionamento do colegiado do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial está regulamentado e institucionalizado, 

conforme Regimento Interno da Faculdade Catuaí, considerando em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos segmentos, 

periodicidade das reuniões, registros e encaminhamentos das decisões. 

 
Representatividade dos Segmentos 

Conforme Regimento Interno da instituição, o Colegiado de 

Cursos, órgão deliberativo em matéria de natureza acadêmica operacional, 

administrativa e disciplinar, é constituído: 

 O Coordenador, que o preside; 

 Cinco representantes do corpo docente do curso, sendo 

três escolhidos pelo Diretor Geral e dois pelos seus pares, com mandato de um 

ano, podendo haver recondução; 

 um representante do corpo discente, eleito pelos discentes 

do curso, com mandato de um ano, com direito à recondução. 
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Periodicidade das Reuniões 

 

As reuniões do colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial são programadas e realizadas a cada semestre letivo. 

 
Registro das Reuniões 

Nas reuniões do colegiado do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Comercial são escritas as atas que devidamente datadas e 

assinadas são arquivadas para fins de registro documental da coordenação do 

curso. 

 

Componentes do Colegiado do Curso 

 Nome dos docentes REPRESENTAÇÃO 

1 Rozane Alves Presidente 

2 João Luiz Gilberto de Carvalho Docente 

3 Ivo Marcos de Oliveira Tauil Docente 

4 Marcos Nicácio Fascina Docente 

5 Nilcéia Regina Ferreira Dominoni Docente 

6 A indicar Discente 

 

4.11 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

De acordo com os respectivos currículos lattes, é possível 

comprovar que, pelo menos, 20 (vinte)% dos docentes do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial possuem nos últimos 3 anos, 4 (quatro) 

produções científica, cultural, artística ou tecnológica, entendidas como livros, 

capítulos de livros, material didático institucional, artigos em periódicos 

especializados, textos completos em anais de eventos científicos, resumos 

publicados em anais de eventos internacionais, propriedade intelectual 

depositada ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações 

tecnológicas relevantes, publicações nacionais com e sem Qualise regionais, 

considerando sua abrangência. 
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5  INFRAESTRUTURA 

5.1  Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais  

A FACULDADE CATUAÍ tem como uma de suas prioridades a 

integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em 

consonância com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de 

qualidade para todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº. 

3.284, de 7 de novembro de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com 

o objetivo de instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos e de credenciamento de instituições. 

Preocupada em garantir aos alunos portadores de 

necessidades especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade 

autônoma às suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição 

está cuidando para que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal 

objetivo. 

A Faculdade Catuaí pretende firmar parcerias com instituições 

especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, contratando 

profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para acompanhar alunos 

surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e auditiva, na resolução 

das provas do vestibular e aprendizado de matéria dada em sala de aula. 

Esses são alguns dos benefícios que alunos com mobilidade reduzida podem 

encontrar na Faculdade Catuaí.  

Entre outras ações previstas estão:  

a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em 

todas as atividades acadêmicas. 
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 b) aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos 

destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de 

acessibilidade.  

c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas 

com deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.  

d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos 

alunos com deficiência em todos os ambientes.  

e) contratação de pessoal para os serviços  de atendimento 

educacional especializado, quando pertinente. 

A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para 

se inserir no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas 

com seus estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para 

evitar a evasão escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que 

possuem dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar 

podem pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e 

reconhecer a dedicação destes alunos, observando suas necessidades 

financeiras. 

5.2. Biblioteca 

 

Acervo Geral 

A biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da 

FACULDADE CATUAÍ, constitui suporte básico para que a instituição possa 

atingir seus objetivos: ensino, iniciação científica e extensão e é responsável 

pelo tratamento, armazenamento e disponibilização do acervo que disponibiliza 

conhecimentos em todas as áreas para que o aluno esteja motivado a iniciar 

sua formação científica, buscando meios adequados, para produzi-los e 

comunicá-los a todos, provocando reflexão e desenvolvimento do seu próprio 

intelecto. A biblioteca desempenha o importante papel de somar e gerar novos 

conhecimentos, representados pelos avanços científicos e tecnológicos em 

benefícios da sociedade.   
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 A área física de uso da Biblioteca é de 481 m2, conforme o 

quadro abaixo. Esse espaço abriga o acervo geral e os periódicos. O ambiente 

conta com janelas amplas e sistema de ar condicionado. O mobiliário é 

constituído de 16 mesas redondas de 1,10m de diâmetro para 4 lugares para 

espaço comum, 4 mesas de 1,00x 2,00m para seis lugares em  salas  

reservadas para estudo em grupo, 16 gabinetes individuais e 1 gabinete para o 

deficiente físico.  

LOCAL ÁREA (M2) 

Armazenamento do acervo 154m2 

Acesso à Internet 24 m2 

Administração e Processamento Técnico do Acervo 15m2 

Recepção e atendimento do usuário 109 m2 

Leitura geral 105m2 

Estudo individual 14 m2 

Estudo em grupo 45m2 

Sala de Multimídia  15 m2 

ÁREA TOTAL  481m2 

  

A Biblioteca dispõe ainda de uma sala de pesquisa equipada com 

computadores com acesso à Internet e rede wireless em todo ambiente, uma 

sala de processo técnico, uma sala de multimídia e três salas de estudo em 

grupo, com equipamentos adequados, proporcionando-lhe através de um 

espaço físico agradável, contribuição para a qualidade de ensino. 

 

Acervo por área do conhecimento no ano de 2015 

O acervo geral é formado por 8.601 títulos e 26.786 

exemplares, conforme quadro abaixo, para os anos de 2015 a 2018, a 

faculdade compromete-se em aumentar o seu acervo em cerca de 1% a cada 

ano. 
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Área de Conhecimento Livros Periódicos Jornais Formato 
Daisy 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Títulos/Ex 

Ciências Agrárias 7 8 ------- ------- -------  

Ciências Biológicas 175 466 2 32 -------  

Ciências da Saúde 41 47 ------- ------- -------  

Ciências Exatas da Terra 287 705 9 195 -------  

Ciências Humanas 2.027 4.499 91 2.573 02 7 

Ciências Sociais 

Aplicadas  

4.924 12.573 137 4.220 -------  

Engenharias 4 4 ------- ------- -------  

Engenharia/ Tecnologia 4 4 1 10 -------  

Lingüística / Letras e 

Artes  

882 1.440 2 2 ------- 1 

TOTAL  8.351 19.746 242 7.032 02 8 

 

Área de Conhecimento Vídeos DVD Cd-Roms 

Títulos Títulos Títulos 

Ciências Agrárias ------- ------- ------- 

Ciências Biológicas ------- ------- ------- 

Ciências da Saúde ------- ------- ------- 

Ciências Exatas da Terra ------- ------- ------- 

Ciências Humanas 62 23 15 

Ciências Sociais Aplicadas 9 1 7 

Engenharias ------- ------- 1 

Engenharia/ Tecnologia ------- ------- ------- 

Lingüística / Letras e Artes ------- ------- 2 

TOTAL 71 24 25 
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Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A Biblioteca Prof. Dr. João Francisco Gonsalez da 

FACULDADE CATUAÍ tem como objetivo a aquisição, de maneira racional e 

sistemática, de materiais de informação que possam servir de apoio ao 

cumprimento das finalidades da  instituição.  

Para a ampliação de seu acervo, a Biblioteca tomará por base 

o objetivo acima discriminado, e procurará fazer a manutenção e atualização 

das coleções, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e de mercado, 

nas diversas áreas de estudos correspondentes aos cursos da instituição.  

A instituição adotará como política de atualização de seu 

acervo bibliográfico e de multimídia, os seguintes critérios:  

   Os livros serão periodicamente vistoriados, e em caso de 

danos irreparáveis serão substituídos, visando com isso não prejudicar os 

docentes e discentes que  deles façam uso, para os seus estudos;  

   Os títulos novos serão incorporados conforme 

solicitações e sugestões dos coordenadores de cursos e docentes quanto a 

bibliografia básica e complementar de cada disciplina e conforme a progressão 

das turmas. Além disso, será realizado constantemente um levantamento de 

lançamentos de obras junto aos livreiros e editoras nas áreas de interesse dos 

cursos que poderão ser adquiridos no momento oportuno;  

   Os periódicos terão suas assinaturas renovadas 

anualmente e a inclusão da versão on-line conforme a solicitação dos 

coordenadores dos cursos. 

  Os materiais de multimídia terão a mesma política de 

atualização dos materiais bibliográficos, só que supervisionados 

para reposição, anualmente, visto serem mais sensíveis aos danos. 

Os recursos serão disponibilizados pela entidade mantenedora. 

 

 

 



103 

                   Projeto Pedagógico do Curso Superir em Tecnologia de  Gestão Comercial -2015 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Horário de funcionamento  

De Segunda à Sexta- feira-  13h30min às 22h30min 

Aos sábados -  9h30min às 12h00 

A Biblioteca é organizada e administrada por uma Bibliotecária 

Responsável e uma auxiliar de biblioteca que estão à disposição dos 

professores e alunos para qualquer informação ou pesquisa bibliográfica e 

atendimento em geral.  

 

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA 

Nome  Formação  Função  

Waléria de Luza 

  CRB 9/1402-PR 

Especialização em Gestão em Bibliotecas 

Universitárias na  

Universidade Estadual de Londrina- UEL 

Graduada em Biblioteconomia  na  

Universidade Estadual de Londrina- UEL   

Bibliotecária 

Responsável  

Rosália Ferreira  Graduada em Biblioteconomia na 

 Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Auxiliar de 

Biblioteca 

            

Esses funcionários estão habilitados para auxiliar a 

comunidade acadêmica  na elaboração de trabalhos, consulta via internet e a 

localização dos materiais no acervo. 

 

Serviços oferecidos  

 

Empréstimo domiciliar 

O empréstimo só é permitido aos acadêmicos, docentes e 

funcionários desta instituição de ensino, com a apresentação do cartão do 

usuário.  
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Formação ao usuário 

 

A biblioteca proporciona, aos alunos e professores, treinamento 

de integração e capacitação sobre recursos e serviços oferecidos pela 

biblioteca, como consulta no terminal de pesquisa, utilização do acervo, etc.   

 

Normalização bibliográfica  

 

A biblioteca oferece, aos seus usuários, o serviço de orientação 

sobre o uso das normas de referência bibliográfica e apresentação de trabalhos 

científicos. Tem como suporte as normas técnicas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

 

Comutação Bibliográfica 

  

É ofertado, à comunidade acadêmica, a solicitação de artigos 

de periódicos, teses e documentos existentes em outras bibliotecas nacionais e 

estrangeiras, mediante a cobrança do custo da reprografia e despesas de 

correio.  

 

Pesquisa Bibliográfica  

 

A pesquisa bibliográfica consiste no exame da literatura 

científica, para  levantamento e análise do que já se produziu sobre 

determinado assunto.  

 

Catálogo on-line  

A comunidade acadêmica pode consultar o acervo, reservar e 

renovar os materiais da biblioteca através do site da Instituição.  
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Biblioteca Virtual 

 Disponibiliza endereços virtuais de base de dados, sites 

educacionais, periódicos on-line e recursos informacionais disponíveis nos 

diferentes campos do conhecimento, oferecendo à comunidade acadêmica 

novas ferramentas informacionais.  

 

Consulta Local 

A consulta local ao acervo disponível é aberto à comunidade 

universitária e aos interessados em geral. O Regulamento da Biblioteca Prof. 

Dr. João Francisco Gonsalez esta disponível para consulta na IES. 

 

5.3 Laboratórios Específicos  

 

5.3.1 Brinquedoteca  

A Faculdade Catuaí visando atender a comunidade de Cambé 

criou um espaço de apoio pedagógico inicialmente organizado pelo Curso de 

Pedagogia com o intuito de possibilitar uma ampliação e aprofundamento dos 

conhecimentos  teóricos e metodológicos   desenvolvidos no decorrer do curso, 

assim como oferecer atividades e  incentivar a vivência das crianças com o 

lúdico.  

5.3.2 Laboratório de Ensino  

 O Laboratório de Ensino é espaço privilegiado para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas, servindo como complemento às 

discussões realizadas nas disciplinas de metodologias de ensino do Curso de 

Graduação em Pedagogia.      

Dispõe de recursos didáticos e pedagógicos utilizados na 

formação de professores assessorando no processo de qualificação 
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profissional e contribuindo com diferentes materiais relacionados a métodos de 

ensino, a fim de proporcionar aos seus alunos um melhor ensino-

aprendizagem.  

Tal estrutura além de compor a qualidade do curso também 

está aberta á comunidade externa para viabilizar condições de atendimento a 

professores da rede pública e particular. 

5.3.3 SAJ – Serviço de Assistência Jurídica 

Escritório de Prática Jurídica, como exigência para 

cumprimento dos períodos de estágio curricular obrigatório previsto para o 

Curso de Direito. Conta com 01 recepção, sala de atendimento ao público, 01 

sala de coordenação e uma sala de Audiência. 

5.3.4 Laboratório de Informática 
 

Contam, também, com um Laboratório de Informática que 

oferece, além das máquinas e dos softwares necessários, o apoio técnico 

especializado para os alunos, tanto em horários de aula como em horários 

“livres”. Todas as máquinas estão interligadas em rede, com acesso à 

“Internet”. 

Descrição: O laboratório de Informática 01 tem uma Área: 180 

M², conta com 20 Computadores, Sistema Operacional: Windows 7 

Professional, 

Programas Instalados: Office 2007, Firefox, Chrome, FoxIt PDF 

Reader, Java, Flash Player, Microsoft Security, essentials 

Antivirus Internet: Conexão de internet padrão Gpon de 30 MB (dedicado) em 

fibra ótica fornecida pelo provedor Sercomtel, máquinas possuem controle de 

banda e restrições de acesso a sites específicos. 
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6  ASPECTOS LEGAIS 

6.1  Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

 

O PPC está coerente com a Resolução CNE/CES Resolução 

CNE/CP 3, de 18 de Dezembro de 2002.(*), que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de Tecnologia, buscando-se 

atendê-la integralmente. 

 

6.2  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Índigena.  

 

A Faculdade Catuai entende que as questões inerentes a essa 

temática poderão ser enriquecidas de forma interdisciplinar, de modo que se 

possa contribuir com a formação de cidadãos com posturas transformadas em 

nível social, promovendo a valorização e práticas éticas e solidárias. 

O ensino de  História e Cultura Afro-Brasileira pode ser incluída 

por meio de diferentes modalidades, tais como, disciplinas obrigatórias e 

optativas,  transversalização no projeto político-pedagógico, entre outros. As 

demandas de estudos na área requerem uma política de incentivo que institua 

esse tema como área de conhecimento de caráter interdisciplinar e inter 

cursos. 

A Faculdade Catuai vem desenvolvendo ações que ampliem as 

oportunidades de acesso e permanência dos estudantes na IES e contribuam 

com o enfrentamento da exclusão social. 

 

6.3 Titulação do Corpo Docente 

 

Em atendimento aos requisitos legais esse item pode ser verificado  

no  capítulo 4 deste PPC no item 4.4. 
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6.4 Núcleo Docente Estruturante 

 

O NDE do curso de (Nome do Curso)  está de acordo com a 

Resolução CONAES n.1, de 17/6/2010, com o Regimento da instituição e com 

o capítulo 4 deste PPC . 

 

6.5 Carga Horária Mínima, em Horas – Para Cursos Superiores De 

Tecnologia 

 

O Curso Superior de Tecnologia em GESTÃO COMERCIAL 

totaliza 1648 horas e atende à carga horária mínima em horas estabelecidas 

nas Resoluções CNE/CES n. 02/2007  conforme pode ser demonstrado no 

quadro abaixo. 

DESCRIÇÃO CARGA HORÁRIA DO CURSO 

CARGA HORÁRIA POR COMPONENTE 
CURRICULAR 

Duração da hora 
(em minutos de 
acordo com a 

atividade/ quadro 
de horário) 

CH EM 
MINUTOS 
(multiplica 

a  
coluna 2 
com a 3) 

Atividades de Aprendizagem 
Teóricas 

1.404 horas 60 84.240 

Atividades de Aprendizagem 
Práticas 

144 horas 60 8.640 

Estágio Curricular Supervisionado 0 horas 60 0 

Atividades Complementares  100 horas 60 6.000  

Total da Carga Horária do Curso em MINUTOS: 98.880 

Total da Carga Horária do Curso em HORAS:  1.648 

 

6.6 Tempo de Integralização 

 

O tempo mínimo de integralização do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial é de 2 anos e atende ao tempo de 

integralização proposto na Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002.  
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6.7 Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência e / ou Mobilidade 

Reduzida 

A FACULDADE CATUAÍ tem como uma de suas prioridades a 

integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade, em 

consonância com os pressupostos legais e conceituais de uma educação de 

qualidade para todos, o Programa Educação Inclusiva do Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Especial, e em atendimento à Portaria Nº. 

3.284, de 7 de novembro de 2003, que revoga a Portaria Nº. 1.679/99, e dispõe 

sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, com 

o objetivo de instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos e de credenciamento de instituições. 

Preocupada em garantir aos alunos portadores de 

necessidades especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade 

autônoma às suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, a Instituição 

está cuidando para que suas instalações físicas sejam pertinentes a tal 

objetivo. 

A FACULDADE CATUAÍ pretende firmar parcerias com 

instituições especializadas, no sentido de receber suporte, quando necessário, 

contratando profissionais ledores (braile) e intérprete de libras para 

acompanhar alunos surdos-mudos ou estudantes com deficiência visual e 

auditiva, na resolução das provas do vestibular e aprendizado de matéria dada 

em sala de aula. Esses são alguns dos benefícios que alunos com mobilidade 

reduzida podem encontrar na Faculdade Catuaí.  

Entre outras ações previstas estão:  

a) acessibilidade à comunicação de alunos com deficiência em 

todas as atividades acadêmicas. 

 b) aquisição de equipamentos e materiais didáticos específicos 

destinados ao uso de alunos com deficiência, para a promoção de 

acessibilidade.  
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c) adaptação de mobiliários para acessibilidade de pessoas 

com deficiência nos diferentes ambientes ou compartimentos da Instituição.  

d) reforma nas edificações para acessibilidade física dos 

alunos com deficiência em todos os ambientes.  

e) contratação de pessoal para os serviços  de atendimento 

educacional especializado, quando pertinente. 

A dificuldade que os jovens portadores de deficiência têm para 

se inserir no mercado de trabalho e, por consequência, custear as despesas 

com seus estudos, também foi motivo de preocupação da instituição. Para 

evitar a evasão escolar e a perda do trabalho de inclusão, os estudantes que 

possuem dificuldades financeiras, mas apresentam um bom rendimento escolar 

podem pleitear desconto nas mensalidades. É uma forma de estimular e 

reconhecer a dedicação destes alunos, observando suas necessidades 

financeiras. 

 

6.8 Disciplinas de Libras 

 

A Faculdade Catuaí contempla a disciplina de Libras na 

estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em GESTÃO 

COMERCIAL sendo esta uma disciplina optativa na sua estrutura curricular, 

atendendo ao disposto no Decreto n. 5.626/2005, conforme pode ser verificado 

na Matriz Curricular. 

6.9 Informações Acadêmicas 

 

As informações acadêmicas exigidas pela Portaria Normativa 

n. 40 de 12/12/2007 alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 01/12/2010, 

publicada em 29/12/2010 estão disponibilizadas na forma impressa e virtual. 

Estão afixadas em local visível com as seguintes informações: 
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I. Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de 

publicação no DOU;  

II. Dirigentes da instituição e coordenador de curso 

efetivamente em exercício;  

III. Relação dos professores que integram o corpo docente do 

curso, com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;  

IV. Matriz curricular do curso;  

V. Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo 

MEC, quando houver;  

VI. Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos 

pelos alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos 

reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

E as seguintes informações estão disponibilizadas em página 

eletrônica própria no site da instituição e também na biblioteca: 

I. Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua 

duração, requisitos e critérios de avaliação;  

II. Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos 

o Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao 

MEC;  

II. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e 

periódicos, relacionada à área do curso, política de atualização e 

informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização; 

IV. Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, 

incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e 

redes de informação. 

 

6.10 Políticas de Educação Ambiental 

 

Com relação à exigência legal pertinente a Políticas de Educação 

Ambiental, trata-se da referida temática no contexto da Disciplina Optativa: 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade. O item é atendido especificamente no 
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conteúdo sobre Políticas Públicas Ambientais, onde aborda-se os instrumentos 

implícitos de gestão ambiental, dentre os quais se encontra a Educação 

Ambiental.  

A IES assume um papel de destaque no processo de 

desenvolvimento tecnológico, na preparação de estudantes e fornecimento de 

informações e conhecimento, pode e deve ser utilizado também para construir 

o desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa. Para que isso 

aconteça, entretanto, torna-se indispensável que essas organizações comecem 

a incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para iniciar um 

processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo professores, 

funcionários e alunos, seja para tomar decisões fundamentais sobre 

planejamento, treinamento operações ou atividades comuns em suas áreas 

físicas. Existem duas correntes de pensamento principais referentes ao papel 

das IES no tocante ao desenvolvimento sustentável. A primeira destaca a 

questão educacional como uma prática fundamental para que as IES, pela 

formação, possam contribuir na qualificação de seus egressos, futuros 

tomadores de decisão, para que incluam em suas práticas profissionais a 

preocupação com as questões ambientais. A segunda corrente destaca a 

postura de algumas IES na implementação de SGA - em seus espaços, como 

modelos e exemplos práticos de gestão sustentável para a sociedade. 

 


