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Apresentação

O curso de graduação em Processos Gerenciais

As primeiras experiências de cursos superiores de tecnologia surgiram, no âmbito do sistema federal de 
ensino e do setor privado e público, em São Paulo, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Os cursos 
de formação de tecnólogos passaram por uma fase de crescimento durante os anos 70. Em 1979, o MEC 
mudou sua política de estímulo à criação de cursos de formação de tecnólogos nas instituições públicas 
federais, partir dos anos 80 esses cursos foram extintos. A partir de 1998 os cursos superiores de tecnologia 
ressurgiram, com nova legislação, como uma das principais respostas do setor educacional às necessidades 
e demandas da sociedade brasileira.

Em relação aos novos requisitos de qualificação, importa salientar a especificidade das atividades de 
Administração e Gestão. Dada sua natureza, essas atividades já se caracterizam pelo maior espaço de 
manobra por parte de seu empregado, ao mesmo tempo em que requerem deles respostas a situações 
específicas, exigindo do trabalhador uma noção ampla e interdisciplinar de como opera a sua empresa, do 
mercado onde trabalha e do que pensa o consumidor final sobre o produto que está comprando.

Verifica-se que a qualidade intelectual mais valorizada nas novas organizações empresariais é a capacidade 
de trabalhar em equipe, entender e de se comunicar com o mundo que está a sua volta.

A educação profissional é, neste sentido, uma proposta de educação voltada para a capacitação de recursos 
humanos, num contexto de transformação da organização do trabalho. Além de atentar para as competências 
técnico-operacionais, a educação profissional também privilegia o desenvolvimento das competências 
cognitivas e sociocomunicativas.

A Unisul foi pioneira na implementação de cursos sequenciais de complementação de estudos no estado 
de Santa Catarina. Baseado nessa experiência positiva, foi implantado, nesta universidade, o Curso de 
Graduação de Tecnologia em Gestão Empresarial, que iniciou com a primeira turma em 02/2004, sendo 
reconhecido pelo Decreto nº 4.416 de 14/06/2006, emitido pelo Conselho Estadual de Educação, publicado 
no D.O.E, em 14/06/2006.

Começou na unidade de Braço do Norte e expandiu-se para o campus de Araranguá, Unidade de Içara, no 
ano de 2005, funcionando no Distrito de Rio Maina, Município de Criciúma e nos Municípios de Urussanga 
e Morro da Fumaça. No ano de 2007, iniciou em Florianópolis no campus virtual e em 2009 no campus de 
Tubarão, como uma referência no Sul de Santa Catarina.

A Unisul, comprometida com a democratização do acesso ao ensino superior, possibilitou a oferta do Curso de 
Tecnologia em Processos Gerenciais na modalidade a distância. Nesta modalidade, a criação do curso se deu 
pela resolução N° 117/07 - CÂM - GES, 19/09/2007 e autorização para funcionamento por meio da Resolução n. 
107/2007/CEE. O reconhecimento do curso ocorreu em 09/03/2011, pelo parecer 028, decreto 3235.

O projeto de Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais visa a atender uma demanda específica, 
a dos profissionais do setor do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Tal projeto engloba um 
conjunto de conteúdos relacionados às áreas estratégicas da Administração, como por exemplo, Gestão de 
Pessoas, Gestão Estratégica, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Operações e Logística e Gestão 
de Marketing.

O Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, sintonizado com a sociedade contemporânea, caracterizada 
pela transformação em razão da provisoriedade do conhecimento, afirma seu compromisso com a formação 
do indivíduo ao longo da vida. Assim sendo, propõe-se delinear um projeto sob a perspectiva da educação 
permanente, focada no desenvolvimento de competências.

Em conformidade com o Projeto Pedagógico Institucional (UNISUL, 2010), com as Diretrizes Acadêmicas 
Institucionais (UNISUL, 2011a) e o Projeto Acadêmico da UNA Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços 
(UNISUL, 2011b), o Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais adota a concepção de educação 
permanente, sob uma visão sistêmica, nas dimensões sociotécnicas, socioculturais e científico-tecnológicas, 
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que permitem a flexibilidade e a inovação, favorecem a interdisciplinaridade e valorizam atividades formativas 
que articulam ensino, pesquisa e extensão.

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais está voltado a todos aqueles que desejam crescer 
profissionalmente, montando seu próprio negócio ou, ainda, preparando-se para dirigir outras empresas. O 
curso desenvolve e estimula o acadêmico a aprender continuamente, mediante um conjunto de certificações 
escolhidas para dar suporte ao seu crescimento pessoal e profissional.

Essas são políticas da Unisul que orientam a instituição em todas as suas ações, promovendo a integração de 
áreas e práticas de gestão, aproximando a Unisul da comunidade, dos setores produtivos e do conhecimento 
científico (UNISUL, 2010, p. 53-55).

Perfil do formado 
O tecnólogo em Processos Gerenciais, além dos valores e habilidades gerais inerentes ao perfil do 
profissional desta área, deverá ter as seguintes competências específicas:

  Competências relacionais - entendimento do comportamento humano nas relações de trabalho, 
compra e consumo; conhecimento sobre as diversas formas de comunicação, suas funções e 
utilidades; habilidade em se relacionar;

  Competência técnica - o conhecimento das técnicas de análise, planejamento e implementação 
de estratégias voltadas às Micro e Pequenas Empresas; entendimento do funcionamento dos 
processos de gerenciamento de negócios; bem como a habilidade de negociar com os mais 
variados públicos;

  Competência gerencial - habilidade em organizar seu tempo, suas atividades e suas 
informações; conhecimento das considerações e habilidades no desenvolvimento e aplicação de 
planos de negócio; capacidade de coletar, armazenar, recuperar e utilizar informações por meios 
eletrônicos.

No campo de atuação, o profissional em Processos Gerenciais possuirá conhecimentos e habilidades 
necessários ao gerenciamento das atividades de uma micro ou pequena empresa, dos mais variados setores 
produtivos e de prestação de serviços.

Objetivos geral e específicos
Objetivo Geral: Formar os profissionais em tecnologia gerencial, sob uma visão multidisciplinar, por meio 
da atualização do conhecimento nas melhores práticas gerenciais e empresariais, para o exercício da 
administração e da gestão junto às organizações dos diferentes setores da economia, preparados para 
incrementar os níveis de qualidade, produtividade, legitimidade e de competitividade das organizações e do 
meio, de forma a contribuir para a melhoria do desempenho profissional.

Objetivos Específicos:

  Desenvolver o raciocínio estratégico na definição e implementação dos princípios básicos que 
fundamentam a gestão empresarial.

  Favorecer a compreensão das diferentes formas de utilização dos instrumentos e das técnicas 
modernas de gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de logística, gestão de produção, 
gestão financeira, gestão de custos e preços, gestão do conhecimento, gestão de marketing, 
empreendedorismo.

  Estimular a necessidade de formação continuada para as novas formas de procedimentos 
decorrentes na vida profissional e no ambiente dos empreendimentos.

  Desenvolver o espírito empreendedor.
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  Capacitar para a elaboração e execução de planos de desenvolvimento, visando à melhoria da 
qualidade e à sobrevivência dos empreendimentos.

  Estimular a adoção de novas atitudes, práticas e comportamentos que possibilitem a 
transferência do aprendizado para o desenvolvimento grupal, no âmbito dos mais diversificados 
tipos de empreendimentos.

Duração do curso 
O Curso terá a duração de 2 anos. O currículo está organizado/dividido em 4 semestres letivos. Para 
conclusão do curso, o aluno deverá integralizar 108 créditos, correspondentes a 1620 horas-aula, definidos 
pelo Conselho Nacional de Educação para os Cursos Superiores de Tecnologia.

A integralização curricular poderá acontecer em tempo inferior ao mínimo previsto (4 semestres), nos casos 
em que ocorra o aproveitamento de disciplinas já cursadas (com aprovação) em outros cursos da Unisul ou 
em outra Instituição de Ensino Superior (IES).

Carga-horária 
A carga horária está organizada do seguinte modo:

Carga horária total: 1620 horas.

A organização curricular proposta prevê 2 anos.

Reconhecimento 
Criação: Resolução CÂM-GES nº 117, de 19/9/2007.

Reconhecimento: Decreto nº 3.235, de 12/5/2010, publicado no D.O.E-SC de 12/5/2010.

Alteração de Nomenclatura: Resolução CONSUN nº 135, de 23/3/2011.

Renovação do Reconhecimento: Decreto nº 2.237, de 10/6/2014, publicado no D.O.E-SC de 11/6/2014.

Renovação de Reconhecimento: Portaria nº 274, de 3/4/2017, publicado no D.O.U. de 4/4/2017.
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A organização curricular do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais segue orientação das Diretrizes 
Curriculares do Ministério da Educação (MEC, 2010), das Diretrizes Acadêmicas Institucionais (UNISUL, 
2011a) e Projeto Pedagógico Institucional (UNISUL, 2010).

Conforme a orientação da resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, o Curso de Tecnologia 
em Processos Gerenciais contempla o desenvolvimento de competências profissionais, formuladas em 
consonância com o perfil formativo que se deseja alcançar, definindo a identidade do profissional de 
processos gerenciais e o compromisso ético da Unisul com seus alunos e a sociedade.

A organização curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 
incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado 
em tecnologia.

Conforme as diretrizes, entende-se por competência profissional, a capacidade de mobilizar, articular e 
colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 
eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico.

O Tecnólogo em Processos Gerenciais elabora e implementa planos de negócios, utilizando métodos 
e técnicas de gestão, na formação e organização empresarial, especificamente nos processos de 
comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos 
financeiros e humanos. A habilidade para lidar com pessoas, capacidade de comunicação, trabalho em 
equipe, liderança, negociação, busca de informações, tomada de decisão em contextos econômicos, 
políticos, culturais e sociais distintos, são requisitos importantes para este profissional.

As competências são consideradas os alicerces da estrutura curricular e são chanceladas pelas certificações, 
planejadas de modo que reúnem fundamentos teóricos e práticos que dão conta de garantir o perfil formativo 
do profissional de Tecnologia em Processos Gerenciais.

A certificação, entendida na perspectiva da integração curricular, apresenta-se organizada em unidades 
de aprendizagem, correlacionadas a um conjunto de habilidades desdobradas em conteúdos, ementas, 
atividades formativas, ambientes de aprendizagem, carga horária e referencial bibliográfico básico e 
complementar, vistos como os meios necessários para o desenvolvimento das competências acadêmicas e 
profissionais.

Os conteúdos e as atividades relacionados nas certificações são organizados e inter-relacionados sob o viés 
interdisciplinar, segundo uma perspectiva histórica, crítica e contextualizada.

As unidades de aprendizagem, previstas nas diferentes certificações, compõem ementas (conceitos, eixos 
curriculares) com a respectiva carga horária, alinhadas a atividades formativas e ambientes de aprendizagem 
que traduzem contextos de ensino e aprendizagem com recursos, estratégias e diferentes espaços formativos 
para o desenvolvimento de habilidades e competências. As unidades de aprendizagem se constituem em 
referenciais curriculares, sob os quais serão elaborados os planos de ensino. As unidades de aprendizagem 
estão distribuídas ao longo dos semestres de forma que garantam uma logística de proposta curricular que 
facilite a construção do conhecimento.

Concepções teórico-metodológicas 
A aprendizagem é concebida como processo que se realiza por meio de relações solidárias, onde prevalece 
a cooperação. É um processo dinâmico e interativo que ocorre ao longo da existência humana, envolvendo, 
inclusive, o que destaca Jacques Delors, o aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser, considerados os 
quatro pilares da Educação para o Século XXI, que significam a construção do conhecimento. Nesse sentido, 
a aprendizagem desperta talentos e potencialidades criativas, oferecendo aos indivíduos as condições para 
realizarem seus projetos pessoais.
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O currículo, neste projeto, assume papel central como meio e processo que adquire forma e sentido, cuja 
organização, materializa-se em função do desenvolvimento de competências voltadas para a construção do 
perfil formativo que se pretende do profissional de processos gerenciais. Assume formas de agrupamentos de 
unidades, atividades formativas e experiências acadêmicas, organizadas de duas formas: uma que possibilita 
a direção dos percursos formativos; e, outra flexível que oportuniza escolhas.

Logo observamos que o ensino, a pesquisa e a extensão, são processos articulados, práticas que mobilizam 
a descoberta e a intervenção na realidade. O significado de ensinar pressupõe aprendizagem significativa, 
como parte de um processo global, que se faz por múltiplas ações representadas, tais como: perceber, 
compreender, refletir, apreender, mobilizar, transformar.

A pesquisa, como atividade formativa, integra teoria e prática, tem a finalidade de proporcionar domínio 
dos meios de produção do conhecimento, desenvolver a postura crítica, reflexiva, criativa, investigativa e 
autônoma, adequada ao fazer científico. Segundo o Projeto Pedagógico Institucional, a extensão extrapola 
a produtividade técnico-científica, a divulgação de produtos acadêmicos e o exercício de filantropia, 
configurando-se em movimento integrado, participativo e humanizado, que envolve a universidade e a 
comunidade na produção conjunta do conhecimento (UNISUL, 2010, p. 35).

Em sintonia com o Projeto Pedagógico Institucional da Unisul, que compreende integralmente as pessoas 
como profissionais, cidadãos e indivíduos, a opção é por paradigmas educacionais que enfatizem o 
desenvolvimento de competências, partindo do princípio que o homem é um ser que se desenvolve pelas 
relações com o seu meio, supera problemas relativos a diversas dimensões da vida, valendo-se de suas 
capacidades.

As competências podem ser compreendidas como ferramentas para o processo adaptativo do homem às 
suas condições de existência. São entendidas como a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos 
cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 
situações.

Então, levar o aluno a desenvolver competências, implica habilitá-lo para exercitar o espírito crítico, para 
identificar e interpretar situações-problema e acionar os recursos cognitivos adequados; desenvolver a 
autonomia e a autorregulação para modificar seus próprios recursos mediante situações inéditas; e estimular 
a criatividade para administrar estas situações (UNISUL, 2010, p.26).

As competências serão alcançadas mediante um conjunto de habilidades previstas e desenvolvidas no 
âmbito das unidades de aprendizagem, que reúnem conteúdos e atividades formativas, implementadas em 
ambientes de aprendizagem que agregam espaços, recursos e estratégias que favorecem a construção do 
conhecimento.

O desenvolvimento de competências deve ser compreendido como processo de aprimoramento da 
capacidade de julgar a pertinência dos conhecimentos e dos esquemas cognitivos em relação às situações 
vividas, mobilizando-os para intervir de forma adequada, resolver eficazmente problemas ou criar 
oportunidades.

A construção de competências requer processos pedagógicos que regulem e situem o aluno como gestor 
de seu próprio aprendizado. Exige mediações docentes e metodologias eficazes, comprometidas com 
a qualidade do processo formativo. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de práticas avaliativas 
que favoreçam o desenvolvimento de domínios práticos de ação e reflexão, tanto aos alunos quanto aos 
professores e demais atores envolvidos, cabendo à universidade trabalhar no reconhecimento de saberes 
adquiridos e o contato com as possibilidades de compreensão [...] (UNISUL, 2010, p. 28).

O referencial de avaliação, normatizado pelo regimento institucional e resolução do curso, caracteriza-se pela 
função diagnóstica, formativa e de resultados. Permite identificar evidências de conhecimentos e habilidades 
prévias que o aluno possui e a sua maneira de aprender; o nível de desenvolvimento do aluno no processo de 
aprendizagem, considerando a exigência cognitiva, procedimental e atitudinal referentes às ações propostas, 
e consiste verificar se foram alcançados ou não os resultados previstos, tendo em vista a coerência entre o 
planejado, o desenvolvido e o esperado (UNISUL, 2011a).
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O projeto do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, comprometido com a formação de qualidade, 
é dinâmico, sujeito a transformações e adequações, conforme indicações de processos avaliativos, tanto 
internos, da Comissão Permanente de Avaliação da Instituição, quanto externos, resultados do Exame 
Nacional do Curso Superior (Enade).

O curso conta com uma estrutura de apoio institucional que consolida o compromisso com a aprendizagem 
de todos, organizado de tal forma que garante acesso, a permanência e o sucesso do aluno na universidade, 
por meio de atividades extraclasses, apoio psicopedagógico, programas de nivelamento e acessibilidade. São 
ações complementares oferecidas em carga horária extracurricular.

A proposta de formação do curso fundamenta-se nas políticas institucionais inclusivas, no princípio de 
educação para todos, viabilizadas pelo Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA). O programa busca 
minimizar as implicações que dificultam a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno em razão de restrições 
físicas e intelectuais.

O PPA objetiva garantir ações para a promoção de condições igualitárias de acesso ao ensino, pesquisa e 
a extensão para os estudantes com deficiência sensorial, auditiva, física, transtornos mentais, dificuldade 
aprendizagem e com necessidades educacionais específicas (NEE).

Ao aluno portador de necessidades especiais é garantida a assistência, atendimento e suporte necessário 
para que possa avançar no processo de construção do conhecimento, por meio de recursos e atividades 
adaptadas à deficiência: professores capacitados, profissionais especializados (ledores orais, tradutores e 
intérpretes de Libras); adaptação de conteúdos, metodologias e atividades e acervo bibliográfico, orientações 
e atendimentos pedagógicos individuais.

Na modalidade EAD, o Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais conta com uma organização didático-
pedagógica que reúne ferramentas no Espaço Virtual de Aprendizagem da Unisul. Essas ferramentas 
garantem a interatividade necessária para construção do conhecimento: Fórum, Webconferência, biblioteca 
virtual, orientação on-line/off-line e tutoria. Associado a esses recursos, o aluno ainda dispõe de livros 
didáticos organizados de forma que orientam e facilitam o desenvolvimento da aprendizagem.

Para cumprir os objetivos a que se propõe, a Unisul Virtual segue os referenciais de qualidade da EaD do 
MEC (2007), que norteiam não só a produção de materiais didáticos, os recursos multimídia, como também 
as atividades relacionadas ao serviço educacional oferecido pela instituição, propondo as bases para a 
implementação curricular e formativa integrada. Para tanto, o aluno tem a disposição os polos de apoio 
presencial, onde o aluno possui o auxílio de um Tutor presencial. Os polos possuem uma infraestrutura 
de forma a possibilitar o apoio, o suporte técnico, o auxílio na interação com os professores, para o 
desenvolvimento das atividades, bem como a realização da prova presencial.

O material didático é produzido de forma a proporcionar a interação entre conteúdo-aluno-conhecimento. 
Busca articular a teoria com a prática, estimulando o estudo, a produção individual, o trabalho colaborativo 
em rede e a proposição de atividades de pesquisa e extensão, como base de atividades complementares e 
práticas no âmbito da docência e gestão educacional.

O ambiente de aprendizagem dispõe de ferramentas para gestão do conhecimento, propondo interações 
síncronas e assíncronas, para a promoção da democratização da informação, socialização do conhecimento 
e prática de pesquisa e extensão. As atividades didáticas são desenvolvidas utilizando ferramentas 
que possibilitam o trabalho cooperativo e aprendizagem colaborativa, favorecendo o atendimento das 
necessidades dos docentes e interesses dos estudantes.

Estrutura curricular 
O conjunto das certificações estruturantes e complementares compõe a estrutura curricular que sustentam 
a formação acadêmica do estudante do curso de processos gerenciais. Essas certificações constituem um 
itinerário formativo e contemplam uma adequada organização das competências, carga horária, habilidades e 
conteúdos, atividades formativas e ambientes de aprendizagem e bibliografia (básica e complementar).
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Cada uma das certificações listadas estão organizadas em ciclos de Formação.

As Unidades de Aprendizagem e atividades formativas não serão validadas isoladamente como certificadoras 
de competências, uma vez que visam à aprendizagem de habilidades e conteúdos. Portanto, sua validação 
poderá ocorrer como atividades complementares.

Os estudos feitos em Instituições de Educação Superior, regularmente credenciadas, serão reconhecidos 
desde que haja compatibilidade de carga horária e conteúdo programático correspondente à Unidade de 
Aprendizagem, sendo atribuídos a ela os créditos, notas e/ou conceitos obtidos na instituição de origem.

As unidades de aprendizagem estão apresentadas por meio da carga horária, ementa e serão desenvolvidas 
no plano de ensino.

Para efeitos de organização curricular do Curso de Tecnólogo de Processos Gerenciais, a estrutura curricular 
está organizada nas seguintes certificações: a) Certificações Estruturantes (expressam um conjunto de 
competências fundamentais para o processo de formação em campos específicos e atendem às diretrizes 
curriculares nacionais e institucionais); b) Certificações Complementares (expressam um conjunto de 
competências que consolidam o processo de formação, no sentido de ampliar e/ou focar conteúdos e 
habilidades trabalhadas nas Certificações Estruturantes ou relacionadas a elas, permitindo particularizar as 
escolhas dentro dos itinerários formativos previamente planejados); c) Certificações Eletivas (expressam o 
conjunto de competências entendidas como significativas pelos estudantes e que integralizam currículo em 
função da dinâmica dos campos de saber e de atuação que surjam ao longo do processo de formação). Na 
modalidade virtual, o curso de Processos Gerenciais não prevê certificações específicas em sua estrutura 
curricular.

O termo certificação, neste caso específico, expressa toda e qualquer possibilidade de registro de atividades 
formativas que integralizam o currículo, também respeitados os dispositivos legais. Entre outras, atividades 
adicionais, que expressam um conjunto de conteúdos e habilidades entendidas como integralizadoras do 
currículo, de acordo com as linhas de orientação acadêmica para as áreas de formação.

As certificações estruturantes, complementares e eletivas são compostas por unidades de aprendizagem 
que congregam os conteúdos organizados para desenvolver habilidades específicas. Expressam, portanto, 
os meios pelos quais as competências propostas nas certificações serão desenvolvidas e contemplam os 
recursos a serem mobilizados em intervenções que as consolidem.

As certificações são organizadas em ciclos de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, as 
necessárias para o desenvolvimento das competências a serem adquiridas.

O projeto acadêmico prevê que as unidades de aprendizagem precisam estar articuladas para o 
desenvolvimento das competências e, portanto, propõe nas certificações as maneiras pelas quais tais 
unidades estarão em convergência.

Para isso, são organizados em ambientes de aprendizagem e atividades formativas que considerem 
os conteúdos e habilidades trabalhados, para que os estudantes possam desenvolver e demonstrar 
comportamentos relacionados às competências adquiridas em sua formação.

Conforme as Diretrizes Acadêmicas da Unisul (2011), a Universidade, enquanto espaço de produção e 
circulação de saberes, é a referência da organização curricular, que será entendida como um conjunto de 
itinerários formativos, cujas trajetórias decorrentes devem ser reconhecidas em suas múltiplas possibilidades. 
Pensados pela instituição em seus diversos projetos no contexto das Unidades de Articulação Acadêmica 
(UnA), os itinerários formativos são estruturados, considerando-se as áreas de conhecimento, as áreas 
técnico-profissionais e também os campos de saber e os campos de atuação.

Logo, os itinerários formativos devem ser organizados de maneira que possibilitem que:

a. a formação seja singular, em que as competências a serem desenvolvidas representem a 
possibilidade de construção de conhecimentos significativos para os estudantes e seus 
interesses.
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b. as atividades formativas possam compor a integralização curricular de diferentes formas, ciclos 
e ambientes de aprendizagem e experiências em níveis e modalidades distintas.

c. a valorização e o reconhecimento da aprendizagem autônoma decorram da flexibilização do 
itinerário formativo.

d. a avaliação por competência seja voltada para a orientação das aprendizagens, no sentido de 
significar e ressignificar os saberes;

e. a recuperação da aprendizagem permita ao estudante o efetivo aproveitamento nas ações 
educativas.

 » Certificações Estruturantes: 1200 horas
 » Certificações Complementares: 360 horas
 » Certificações Eletivas: 60 horas

Certificações Estruturantes 

a. Comunicação Empresarial (60h)
Competências

Desenvolver a comunicação como processo e como essência humana, como coexistência 
humana, é imprescindível ao enriquecimento da aprendizagem e à formação profissional.

Conteúdos
Conceito de comunicação. A Comunicação como processo natural na vida do ser humano. 
Dados, informação e conhecimento. Sistema de Comunicação. Sociedade do consumo. A 
relação entre organização empresarial e a sociedade. Mecanismos de comunicação interna. 
A comunicação como estratégia de humanização da organização.

Unidades de aprendizagem
Comunicação nas Organizações (60 h)
Ementa: Aspectos conceituais e evolutivos da comunicação. O dado, a informação e o 
conhecimento no processo de comunicação. Comunicação interna: conceito e objetivo. 
A comunicação interna como mecanismo de integração, motivação e comprometimento. 
Comunicação externa: comunicação de marketing e comunicação institucional. Meios e 
tecnologias de comunicação.

b. Gestão Empreendedora (180h)
Conteúdos

O projeto e o processo de planejamento. Técnicas de elaboração de projetos. Análise 
de mercado. Engenharia, tamanho e localização do projeto. Os investimentos e os 
financiamentos. Receitas e despesas. Análise da viabilidade econômica, financeira, de 
gestão, humana, tecnológica e material do projeto. Empreendedorismo e empreendedor. 
Perfil do empreendedor. Habilidades do empreendedor. Qualidades do empreendedor.
A constituição de empreendimentos: aspectos estratégicos, gerenciais e operacionais. 
Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das organizações. Simulação empresarial: 
diagnóstico, análise e prognóstico organizacional. Tomada de decisão.

Unidades de aprendizagem
Projetos Empresariais (60 h)
Ementa: O projeto e o processo de planejamento. Técnicas de elaboração de projetos. 
Análise de mercado. Engenharia, tamanho e localização do projeto. Os investimentos e 
os financiamentos. Receitas e despesas. Análise da viabilidade econômica, financeira, de 
gestão, humana, tecnológica e material do projeto.
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Empreendedorismo (60 h)
Ementa: Empreendedorismo e empreendedor. Perfil do empreendedor. Habilidades do 
empreendedor. Qualidades do empreendedor. A constituição de empreendimentos: aspectos 
estratégicos, gerenciais e operacionais. Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das 
organizações.
Jogos Empresariais (60 h)
Ementa: Simulação empresarial: diagnóstico, análise e prognóstico organizacional. Tomada 
de decisão.

c. Gestão Estratégica nas Organizações (120 h)
Competências

Gerenciar estrategicamente as organizações, a partir da compreensão e aplicação de 
questões científicas, técnicas, sociais e éticas relacionadas à administração.

Conteúdos
A organização como um sistema social. Os processos administrativos: planejamento, 
organização, direção e controle. A estratégia empresarial em suas diversas abordagens. 
Evolução do pensamento estratégico. Principais ferramentas estratégicas e suas aplicações.
Posicionamento estratégico. Análise dos ambientes externo e interno. Formulação e 
formação de estratégias. lmplementação e controle das estratégias. Consultoria em gestão 
estratégica. Dimensões e estruturas organizacionais. Tipos de Estruturas Organizacionais.
Organograma. Mapeamento e análise de processos. Fluxogramação. Organização e Análise da 
distribuição de trabalho. Quadro de Distribuição do Trabalho. Estudo e análise do arranjo físico. 
Layout e mapas de área de riscos. Manuais administrativos. Outras ferramentas de gestão.

Unidades de aprendizagem
Gestão Estratégica (60 h)
Ementa: A organização como um sistema social. Visão sistêmica. Os processos 
administrativos. A estratégia empresarial em suas diversas abordagens. Evolução 
do pensamento estratégico. Principais ferramentas estratégicas e suas aplicações. 
Posicionamento estratégico. Análise do ambiente externo e interno. Formulação e formação 
de estratégias. lmplementação e controle das estratégias. Consultoria em gestão estratégica.
Estrutura e Processos Organizacionais (60 h)
Ementa: Dimensões organizacionais. Estrutura organizacional. Mapeamento e análise de 
processos. Organização e análise da distribuição de trabalho. Estudo e análise do arranjo 
físico. Layout e mapas de área de riscos. Manuais administrativos. Outras ferramentas de 
gestão.

d. Gestão de Finanças nas Organizações (300h)
Competências

Raciocinar lógica, crítica e analiticamente para operar com valores e formulações 
matemático-financeiras, presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 
produtivos, administrativos e de controle, para expressar-se de modo crítico e criativo diante 
dos diferentes contextos organizacionais e sociais.
Aprimorar as formas de avaliação do desempenho das organizações para auxiliar no 
processo de tomada de decisão e melhorar os resultados financeiros.

Conteúdos
Informações sobre entidades. Patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido. Registros 
contábeis por meio de balanços sucessivos. Demonstrações contábeis: demonstração 
do resultado do exercício, balanço patrimonial, demonstração do fluxo líquido de caixa 
e demonstração do valor adicionado. Juros simples e compostos. Descontos simples 
e compostos. Equivalência de capitais. Taxa: nominal, efetiva e equivalente. Séries de 
pagamentos e sistemas de dívidas. Correção monetária, amortização e depreciação. 
Definição e classificação de custos. Métodos de custeio. Aspectos técnicos e práticos de 
custos empresariais e análise de custos. Comportamento das relações custo/volume/ lucro. 
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Custos para formação do preço de venda. Sistema e o Papel da administração financeira 
e do administrador financeiro. Análise das demonstrações financeiras. Administração 
do capital de giro. Administração de caixa e de dos estoques. Administração de contas 
a receber. Fontes de financiamento de curto prazo. Orçamento global. Orçamento de 
vendas. Orçamento de produção. Orçamento de despesas operacionais e orçamento de 
caixa. Demonstrativo do resultado do exercício projetado. Balanço patrimonial projetado. 
Controle: definições e características. Relatórios de desempenho. Análise das variações 
orçamentárias.

Unidades de aprendizagem
Matemática Financeira (60 h)
Ementa: Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. Equivalência de 
capitais. Taxa: nominal, efetiva e equivalente. Empréstimos de curto e de longo prazos. 
Sistemas de dívidas. Correção monetária, amortização e depreciação.
Equivalência de fluxo de caixa.
Gestão Financeira de Curto Prazo (60 h)
Ementa: O Papel da Administração Financeira e do Administrador Financeiro. Análise das 
demonstrações financeiras. Administração do capital de giro, do caixa e dos estoques. 
Administração de contas a receber. Fontes de financiamento de curto prazo.
Contabilidade (60 h)
Ementa: Informações sobre entidades. Patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido. 
Registros contábeis através de balanços sucessivos. Demonstrações contábeis: 
demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial, demonstração do fluxo líquido 
de caixa e demonstração do valor adicionado.
Gestão de Custos e Preços (60 h)
Ementa: Definição e classificação de custos. Métodos de custeio. Aspectos técnicos e 
práticos de custos empresariais e análise de custos. Comportamento das relações custo/
volume/lucro. Custos para formação do preço de venda.
Orçamento Empresarial e Controladoria (60 h)
Ementa: Sistema orçamento global. Orçamento de vendas, de produção, de despesas 
operacionais e de caixa. Demonstrativo do resultado do exercício projetado. Balanço 
patrimonial projetado. Controle: definições e características. Relatórios de desempenho. 
Análise das variações orçamentárias.

e. Gestão de Logística (180h)
Competências

Atuar criticamente sobre a esfera da produção e a estrutura de gestão do fluxo de materiais 
de uma forma integrada, para gerir estrategicamente a cadeia de suprimentos, bem como a 
distribuição física de materiais.

Conteúdos
Gerenciamento de uma cadeia de abastecimento e estrutura. Negociação de compras 
na área pública, privada e internacional. O papel estratégico da Gestão Patrimonial e 
de Materiais. Processo de Negociação em Compras. Novas tendências em compras 
(Introdução e-commerce). Desenvolvimento e qualificação de fornecedores. Normatização e 
procedimentos para certificações normativas. Gestão de contratos. Outsourcing. Localização 
de armazéns e de materiais. Sistema de reposição. Gestão Processos e da Cadeia de Valor 
Supermercadista. Classificação e codificação de materiais. Movimentação de materiais. 
Gestão de armazéns e centros de distribuição. Previsão e gestão de demanda. Gestão e 
controle de estoques. Controle de inventário. Processamento de pedidos. Funções de um 
sistema de estocagem.
Tipos de armazém. Custos e taxas de um sistema de estocagem.
Introdução à Logística Reversa. Volume de ressuprimento (lec). Indicadores de qualidade da área 
de estoques. Softwares de logística e onde aplicá-los. Fundamentos da Logística Internacional. - 
Introdução à gestão da distribuição: conceito e condicionantes de distribuição física.
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Conceituação e funções de canais de distribuição. Estruturação de um canal de 
distribuição. - Introdução aos Modais e Multimodais de transporte: Transportes na cadeia 
de abastecimento. Modalidades de entrega. Redes logísticas/ operador logístico. Transporte 
próprio por meio de terceiros. Unitização. Sistema para gestão de frotas.
Indicadores de desempenho da área de transportes. Utilização do EDI (Eletronic Data 
Interchange) na gestão de transportes. Administração da produção/operações. Evolução 
histórica da administração da produção.
Administração da produtividade. Sistemas Produtivos.
Just-in-time. Gestão de PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção). Produtos 
(ciclo e estrutura). Processo de produção. Tipos de fábrica. Planejamento de produção.
Qualidade da produção.
Rotinas de produção (ambiente). Procedimentos e normatização de processo. S&OP 
(Planejamento de vendas e operações). Sistema Toyota de produção. Plano mestre de 
produção. MRP-I. MRP-II. Softwares na gestão da produção.

Unidades de aprendizagem
Logística (60 h)
Ementa: O papel estratégico da Gestão Patrimonial e de Materiais. Compras e novas 
tendências em compras. Negociação. Previsão de Demanda. Gestão dos Estoques. Controle 
de Inventário. Origem e Evolução da Logística. Logística Reversa. Processamento de 
Pedidos. Conceitos da Qualidade aplicados à Logística. Gestão da Cadeia de Suprimentos. 
Fundamentos da Logística Internacional.
Operadores Logísticos (60 h)
Ementa: Gestão da Distribuição Física. Nível de Serviço ao Cliente. Localização de 
Fábricas e Centros de Distribuição. Armazenagem, Movimentação e Equipamentos para 
a movimentação de materiais. Sistemas de Informação aplicados à Logística. Operadores 
Logísticos.
Gestão de Produção (60 h)
Ementa: Origem, evolução da Gestão da Produção e Operações. Arranjo Físico e Leiaute. 
Projeto de Produto e Processos. Balanceamento da Produção. Sistemas Produtivos e 
Estratégias de Produção. PPCP. Histórico e aplicação dos conceitos de Qualidade na 
produção de produtos e serviços. Sistemas Integrados de gestão. Meio Ambiente.

f. Gestão de Marketing nas Organizações (180h)
Competências

Dominar os fundamentos, funções, conceitos e tendências de marketing.
Dominar conceitos e fundamentos do marketing de Varejo e marketing de serviços.
Possuir as competências para elaborar e operacionalizar projetos de pesquisas de marketing.
Dominar as metodologias para a o planejamento e implantação do plano de marketing.

Conteúdos
Histórico do marketing. Evolução dos conceitos de marketing e as diversas escolas 
de pensamento em marketing. Principais autores e conceitos centrais de marketing e 
tendências. Fundamentos, funções e orientações de marketing. Composto de marketing 
- marketing mix Microambiente - variáveis controláveis macroambiente - variáveis 
Incontroláveis. Análise do consumidor e clientes.
Conceitos, fundamentos e estratégias de gestão e marketing de serviços e de varejo. 
Conceitos, fundamentos e estratégias de gestão e marketing B2B. Pesquisa de marketing 
como ferramenta para alimentar e atualizar o Sistema de Informações de marketing.
Etapas e processos de elaboração de pesquisa quantitativa e qualitativa. Resultados dos 
projetos de pesquisa de marketing.
Conceitos e modelos de Sistemas de Informações (S.I.M, BI, CRM, etc.). Estruturação do 
plano de marketing. Diagnóstico de marketing. Marketing estratégico - Projetos. Orçamentos 
em marketing. Controles e métricas em marketing.
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Unidades de aprendizagem
Marketing (60 h)
Ementa: Histórico, evolução e tendências de marketing. Fundamentos, funções e 
orientações do marketing. O composto mercadológico. Análise do ambiente de marketing. 
Comportamento do consumidor. Segmentação e posicionamento. Valor para o cliente. 
Atribuições do profissional de marketing.
Pesquisa de Marketing (60 h)
Ementa: Importância da Informação para a Gestão de Marketing. Pesquisa de Marketing e 
os Sistemas de Informações. Componentes e alimentação dos Sistemas de Informações. 
Tipos de Pesquisa de Marketing. Natureza, aplicação e objetivos do processo de Pesquisa 
de Marketing. Etapas e processos de elaboração de: pesquisas exploratórias, quantitativas e 
qualitativas. Análise e apresentação de resultados de pesquisa.
Planejamento de Marketing (60 h)
Ementa: Plano estratégico corporativo e plano de marketing. Estruturação do plano de marketing. 
Premissas estratégicas. Diagnóstico estratégico. Análise de Produtos e Mercados. Análise de 
portfólio de produto e da atratividade de mercado. Definição de objetivos e metas de marketing. 
Definição de estratégias de marketing. Definição de planos de ações e de custos.
Metodologia de implementação e controle.

g. Gestão de Pessoas nas Organizações (180h)
Competências

Dominar os conhecimentos da Gestão Estratégica de Pessoas nas organizações.
Fazer frente à exigência de novas relações de trabalho impostas pelo processo de 
globalização, mercado de trabalho e pela sociedade do conhecimento.
Compreender e analisar os processos de gestão de pessoas de forma estratégica e integral, 
em uma perspectiva sistêmica do processo organizacional.
Analisar a relação dos seres humanos com o trabalho e a construção da sua identidade em 
diferentes momentos da trajetória profissional.
Analisar a organização de pessoas, identificando as relações interpessoais estabelecidas, os 
processos da Gestão de Pessoas e suas implicações na organização.

Conteúdos
A contribuição da Gestão de Pessoas - conceitos, importância e evolução. A visão integrada 
e sistêmica dos processos da Gestão de Pessoas nas organizações. O campo de ação 
da Gestão de Pessoas (a Gestão de Pessoas em diferentes contextos organizacionais: 
micro, pequeno, médio e grande porte); (os diferentes níveis de abrangência da Gestão de 
Pessoas: micro, macro e meso-organizacional). A Gestão Estratégica de Pessoas (visão 
estratégica; consultoria interna, Empregabilidade, Empowerment, terceirização). Alinhamento 
do planejamento estratégico de recursos humanos com o planejamento global da empresa. 
Planejamento estratégico e políticas de gestão de pessoas. Políticas e processos de gestão 
de pessoas: planejamento de recursos humanos. Noções dos direitos dos trabalhadores 
(Legislação Trabalhista). Gestão de Pessoas na prática (revisão dos Processos da Gestão 
de Pessoas nas organizações). Breve reforço da introdução à prática de Gestão de 
Pessoas. Recrutamento, Seleção e Formação de Banco de Talentos (admissão, integração 
e socialização de pessoas). Plano de carreira e movimentação de pessoal (análise de 
cargos). Gestão de Desempenho (estratégias de avaliação de competências e desempenho). 
Remuneração Estratégica (funcional, variável e indireta). Sistema de remuneração, benefícios 
e planos de incentivos. Cultura e clima organizacional (diagnóstico organizacional na área 
de gestão de pessoas; desenvolvimento e mudança organizacional). Educação Corporativa 
(treinamento e desenvolvimento de pessoas; desenvolvimento de pessoas: da carreira à 
aposentadoria - educação permanente). O trabalho: diferentes significações. Trajetória 
histórica da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Qualidade de Vida no Trabalho 
(Segurança e Saúde no Trabalho; Saúde mental do trabalhador). Atitudes e comportamento 
no ambiente de trabalho (relações interpessoais; grupos e equipes; motivação; comunicação; 
criatividade; relações como os empregados; atitudes e perfil do gestor de pessoas). 
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Responsabilidade Social (responsabilidade ambiental, social, inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho). Aspectos éticos da intervenção profissional nas 
organizações e no trabalho.
Gestão Estratégica de Pessoas (60h)
Ementa: A contribuição da Gestão de Pessoas: conceitos, importância e evolução; A visão 
integrada e sistêmica dos processos da Gestão de Pessoas nas organizações; O campo de 
ação da Gestão de Pessoas; A Gestão de Pessoas em diferentes contextos organizacionais: 
micro, pequeno, médio e grande porte; Os diferentes níveis de abrangência da Gestão 
de Pessoas: micro, macro e meso-organizacional; A Gestão de Pessoas numa visão 
estratégica; consultoria interna, Empregabilidade, Empowerment, terceirização; Alinhamento 
do planejamento estratégico de recursos humanos com o planejamento global da empresa; 
Políticas e processos de gestão de pessoas: planejamento de recursos humanos; Noções 
dos direitos dos trabalhadores (Legislação Trabalhista).
Os Processos da Gestão de Pessoas (60h)
Ementa: Gestão de Pessoas na prática; Revisão dos Processos da Gestão de Pessoas 
nas organizações; Recrutamento, Seleção e Formação de Banco de Talentos; Plano de 
carreira e movimentação de pessoal; Gestão de Desempenho; Estratégias de avaliação 
de competências e desempenho; Remuneração Estratégica: sistema de remuneração, 
benefícios e planos de incentivos; Cultura e clima organizacional; Diagnóstico organizacional 
na área de gestão de pessoas; Desenvolvimento e mudança organizacional; Educação 
Corporativa: Treinamento e desenvolvimento de pessoas; Desenvolvimento de pessoas: da 
carreira à aposentadoria - educação permanente.
Gestão do Desenvolvimento Humano e Organizacional (60h) 
Ementa: O trabalho: diferentes significações; Trajetória histórica da Psicologia Organizacional 
e do Trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Segurança e Saúde no Trabalho; Saúde mental 
do trabalhador; Atitudes e comportamento no ambiente de trabalho; Relações interpessoais; 
Grupos e equipes; Motivação; comunicação; criatividade; Relações como os empregados; 
Atitudes e perfil do gestor de pessoas; Responsabilidade Social e Ambiental; Inclusão das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aspectos éticos da intervenção profissional 
nas organizações e no trabalho. Estudo étnico-raciais. Direitos Humanos.

Certificações Complementares 
a. Gestão Estratégica de Vendas (180h)

Competências
Praticar e desenvolver técnicas de negociação e vendas, compreendendo a importância do 
atendimento (relacionamento e fidelização) ao cliente, o que ambas as partes esperam numa 
negociação. Promover mudanças organizacionais na relação com o direito do consumidor.

Conteúdos
O processo de vendas. Técnicas e métodos de vendas e de prospecção. Pré-abordagem, 
abordagem; apresentação; tratamento das objeções. Fechamento. Pós-venda. Proteção 
jurídica do consumidor. Relações de consumo. O código de defesa do consumidor. 
Identificação de oportunidades. Técnicas de Atendimento. Treinamento da força de venda. 
Controle da força de vendas. Pós-Venda. O Comércio Eletrônico (CE). Diferença entre 
Comércio Eletrônico e negócio eletrônico. Cadeia de valor e de suprimento e as mudanças 
trazidas pelo CE. A tecnologia do CE e os respectivos modelos de negócios. Identificar as 
vantagens e limitações do CE. Direito nas Relações de Consumo.

Unidades de aprendizagem
Gestão de Vendas e Atendimento ao Cliente (60h) 
Ementa: Processo de vendas. Técnicas e métodos de vendas. Técnicas e métodos de 
prospecção. Pré-abordagem. Abordagem. Apresentação. Tratamento das objeções. 
Fechamento. Pós-venda. Identificação de oportunidades. Técnicas de Atendimento. 
Treinamento da força de venda. Organização da equipe de venda e atendimento em 
empresas de varejo e serviços. Controle da força de vendas.
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Comércio Eletrônico (60 h)
Ementa: Navegação. Modelos de Negócios. Mercados Digitais. Leilões. Agentes. Conflitos. 
Confiança. Segurança e Criptografia. Privacidade. Propriedade Intelectual. Regras da web. 
Ética na web. Conflito com canais tradicionais de venda.
Direito nas Relações de Consumo (60 h)
Ementa: Direitos do Consumidor - Conceitos básicos de Consumidor e Fornecedor. 
Responsabilidades. Ética nos Negócios e nas Vendas. O Marketing Mix sob a ótica do 
Código de Defesa do Consumidor. Produto (Bens e Serviços): Produtos defeituosos. Termos 
de Garantia. Prazos para a reclamação e atendimento ao consumidor. Preço: descontos. 
Constrangimento em Cobranças. Distribuição: Responsabilidade do Produtor e Intermediário. 
Promoção: Publicidade Enganosa e abusiva.
Constrangimento com informações cadastrais. Cláusulas contratuais abusivas. Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor. Marcas e Patentes. Direito de Autor de Obras 
Intelectuais.

b. Gestão de Micro e Pequenas Empresas (180h)
Competências

Definir estratégias para a introdução, inovação e gestão das micro e pequenas empresas.
Conteúdos

Questões gerais das micro e pequenas empresas. Características e contexto 
socioeconômico das micro e pequenas empresas. Pontos fortes, ciclo de vida, terceirização 
e a influência da globalização nas micro e pequenas empresas. Aspectos organizacionais 
de gestão em micro e pequenas empresas. A tributação simples nacional. A constituição de 
empresas no Brasil. As fases de transformação e mortalidade. Análise de oportunidades. 
Franquias. Terceirização e parcerias. Noções gerais sobre inovação. Inovação e mudança 
da empresa. A tecnologia e a inovação. Pesquisa e desenvolvimento - P&D Inovação e 
competitividade.

Unidades de aprendizagem
Introdução à Gestão de Micro e Pequenas Empresas (60 h) 
Ementa: Conceito, características e contexto socioeconômico das micro e pequenas 
empresas. O estatuto da micro e pequena empresa. Aspectos organizacionais, 
peculiaridades e problemas típicos de gestão em micro e pequenas empresas. 
Enquadramento e tributação.
Gestão de Micro e Pequenas Empresas (60 h)
Ementa: Constituição, fases de transformação e mortalidade das MPEs. Identificação e 
avaliação de oportunidades de negócio. Franquias, terceirização e parcerias. Entidades de 
apoio às MPEs.
Inovação em Micro e Pequenas Empresas (60 h) 
Ementa: Conceito de inovação. Inovação e mudança organizacional. Gestão da inovação. 
Estruturas organizacionais e inovação. Ambiente inovador em micro e pequenas empresas. 
Inovação tecnológica, administrativa, de negócio e de gestão. Inovação como diferencial 
competitivo.

Certificações Eletivas 
De acordo com as diretrizes acadêmicas institucionais, as certificações eletivas expressam o conjunto de 
competências entendidas como significativas pelos estudantes e que integralizam currículo em função 
da dinâmica dos campos de saber e de atuação que podem surgir ao longo do processo de formação. 
Dependem de validação e devem ser avaliadas quanto à carga horária e às competências desenvolvidas.
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Atividades Complementares 
O aluno deverá cursar a certificação complementar: Gestão Estratégica de Vendas em substituição às 
Atividades Complementares.

Quadro 1: Quadro de Certificações

TIPO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM C/H UA

Estruturante Comunicação Empresarial 60 Comunicação nas Organizações 60

Estruturante Gestão de Finanças nas Organizações 300 Matemática Financeira 60

Contabilidade 60

Orçamento Empresarial e Controladoria 60

Gestão de Custos e Preços 60

Gestão Financeira de Curto Prazo 60

Estruturante Gestão de Logística 180 Logística 60

Operadores Logísticos 60

Gestão de Produção 60

Estruturante Gestão de Marketing nas Organizações 180 Marketing 60

Planejamento de Marketing 60

Pesquisa de Marketing 60

Estruturante Gestão de Pessoas nas Organizações 180 Gestão Estratégica de Pessoas 60

Processos da Gestão de Pessoas 60

Gestão do Desenvolvimento Humano e 
Organizacional

60

Estruturante Gestão Empreendedora 180 Projetos Empresariais 60

Jogos Empresariais 60

Empreendedorismo 60

Estruturante Gestão Estratégica e Organizações 120 Gestão Estratégica 60

Estrutura e Processos Organizacionais 60

Complementar Gestão de Micro e Pequenas Empresas 180 Introdução a Gestão de Micro e Pequenas 
Empresas

60

Inovação em Micro e Pequenas Empresas 60

Gestão de Micro e Pequenas Empresas 60

Complementar Gestão estratégica de vendas 180 Gestão de Vendas e Atendimento ao Cliente 60

Comércio Eletrônico 60

Direito nas Relações de Consumo 60

Eletiva Certificação Eletiva 60 60
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Laboratório Virtual de Aprendizagem 
Este ambiente de aprendizagem visa a oferecer um espaço onde você pode encontrar ferramentas para 
realizar experiências e simulações, bem como propostas de experimentos relacionadas às ferramentas 
indicadas. 

O laboratório virtual é um ambiente de aprendizagem livre, que pode ser utilizado por todos que tenham 
interesse. A maioria deles está assim organizada: Apresentação; Ferramentas: com a descrição de todos 
os recursos à disposição, tutorial de utilização, links para downloads etc.; Atividades: são propostas de 
experimentos, casos, simulações para que você faça uso da ferramenta indicada. 

O acesso a este ambiente de aprendizagem pode ser feito pelo endereço eletrônico:  
www.unisul.br/laboratoriosuv
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Avaliação

As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Equipe de Tutoria
E-mail: tutoriavirtual@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual - Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Alvaro José De Souto
procgerenciais.uv@unisul.br




