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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade de ensino, é imprescindível 
sabermos o que esperar do curso e o que o curso espera de nós.

Exatamente, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto pedagógico do 
curso de especialização que irá cursar. 

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

  Como o curso está organizado?
  Quais são os objetivos do curso?
  Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?
  Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o Manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi planejado 
para garantir sucesso a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual
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Perfil do formado

A complexidade da atividade aérea exige profissionais altamente qualificados e capazes de atuar em equipe, 
com conhecimento para gerenciar recursos materiais e humanos e sistemas tecnológicos de última geração, 
que demonstrem ações criativas em respostas às rápidas transformações do mercado aeronáutico, bem 
como realizar autonomamente pesquisa científica nesta área que possa vir a contribuir com a melhoria e o 
avanço da atividade aérea no país. 

Conforme o PPI: 

(...) por competência entende-se a capacidade de mobilização de saberes, de conhecimentos sistematizados 
e de habilidades intelectuais e manuais para intervir e tomar atitudes qualificadas e eficazes em relação a 
contextos diversos. 

Por este viés, o formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

  Exercer liderança, adaptação, negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, 
comunicação, organização e otimização do gerenciamento de recursos materiais e humanos em 
situações de riscos e de crise.

  Aplicar as técnicas, ferramentas e principais metodologias de gestão da qualidade e de serviços.
  Compreender a importância da Gestão Estratégica de Pessoas no ambiente organizacional.
  Aperfeiçoar os processos de gestão da atividade de inteligência de segurança no que tange a 

pessoal e serviços.
  Utilizar a técnica orçamentária como instrumento de ação que auxilia a orientar o processo de 

tomada de decisão na gestão financeira e administrativa, bem como o planejamento e controle 
das atividades de uma organização de aviação.

  Identificar e propor soluções para desafios contemporâneos ligados ao Direito Ambiental.
  Identificar e analisar as principais leis e normas que atualmente regem a aviação no Brasil.
  Conhecer e considerar os princípios de Direito Administrativo, os Atos e os Poderes da 

Administração e suas implicações nas atividades de logística e de gestão.
  Identificar as regras básicas de Direito Administrativo, Civil, Penal e do Trabalho relacionadas a 

atividade aérea.
  Prever ações de modo estruturado, definindo rumos antecipadamente.
  Implementar e planejar processos logísticos.
  Estabelecer planos estratégicos e operacionais em transportes nacionais e internacionais.
  Dirigir / Coordenar equipes em logística integrada.
  Identificar os modais mais convenientes em ações de logística otimizando ações e minimizando 

custos com eficácia.
  Lidar com situações e decisões complexas ligadas à atividade aéreas atuando com base no direito.
  Interpretar e aplicar a Legislação Aeronáutica Brasileira.
  Aplicar os demais campos do direito em situações especificas inerentes ao contexto das 

atividades aeronáuticas.
  Interpretar e Aplicar o Direito Internacional Aeronáutico.
  Dirimir conflitos no âmbito da aviação com base no direito aeronáutico e na legislação esparsa.
  Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à elaboração de projetos 

e ao desenvolvimento de pesquisa científica.
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Objetivos geral e específicos

Objetivo geral
Promover a atualização de profissionais de diferentes áreas que desejam ampliar seus conhecimentos na área 
da gestão e do direito aeronáutico.

Objetivos específicos
  Apresentar as especificidades da gestão e do direito voltados à aviação e aos segmentos 

envolvidos: tráfego aéreo, navegação aérea, proteção ao voo, segurança de voo, registro de 
aeronaves, investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, transporte aéreo, treinamento 
de pessoal da aviação, indústria aeronáutica e serviços auxiliares, infraestrutura aeroportuárias e 
aviação de segurança pública, entre outras.

  Possibilitar a percepção a respeito de oportunidades de melhorias para o desenvolvimento 
sustentável da atividade aérea.

  Apresentar modernas técnicas, ferramentas e principais metodologias de gestão da qualidade e 
de serviços.

  Contribuir para o desenvolvimento de competências voltadas para a liderança, adaptação, 
negociação, planejamento, trabalho em equipe, inovação, comunicação, organização e 
otimização do gerenciamento de recursos e de situações de riscos e de crise.

  Possibilitar a avaliação, elaboração e gerenciamento de sistemas de gestão, modernizando os 
processos de gestão da qualidade, a fim de obter maior produtividade e eficácia para a organização.

  Contribuir para o aprimoramento das formas de avaliação do desempenho das organizações, 
para auxiliar no processo de tomada de decisão e melhorar os resultados financeiros.

  Favorecer o desenvolvimento de condições e conhecimentos necessários para a elaboração de 
um planejamento financeiro, logístico e operacional, de um sistema de transporte aéreo.

  Propiciar o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos processos de gerenciamento dos recursos 
humanos e materiais para o desempenho de tarefas relacionadas com a logística de transporte aéreo.

  Propor linhas de pesquisa no campo de segurança de aviação no Brasil, com fundamentos na 
Gestão e no Direito.

Duração do curso
O curso tem duração média de 14 meses, podendo ser concluído em até 36 meses.

Carga-horária
390 horas

Organização Didático-Pedagógica
A organização didático-pedagógica deste curso fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços 
da ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. O curso 
tem abordagem interdisciplinar e compreende a formação para o mundo do trabalho e a atualização de 
competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas.
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Concepções teórico-metodológicas
O curso visa a propor organizações curriculares que permitem a articulação das áreas de conhecimento e 
das disciplinas científicas. O curso tem como prerrogativa a efetiva interação entre docentes e estudantes. 
Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar que o curso se 
utiliza de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para possibilitar o 
melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do sistema de 
acompanhamento ao estudante.

O curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância da Unisul, 
pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação da aprendizagem.

Para o desenvolvimento do perfil de egresso ensejado, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são 
vistas como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, 
estudante/professor, estudante/assistente educacional, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, 
destacando que tais comunicações e interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre 
si dando origem à variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação 
pedagógica, comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do 
conhecimento por meio da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O 
curso adota o ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem (EVA), que está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante o Plano de ensino 
da Unidade de Aprendizagem, uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma para o desenvolvimento 
das atividades e recursos didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, webconferências, vídeos 
externos; textos obrigatórios e complementares; acervo bibliográfico; atividades individuais e colaborativas; 
ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, além de todo o suporte técnico e pedagógico para a 
realização dos estudos.

A concepção adotada no curso compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, cujo foco é 
o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de objetivos e 
estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao estudante 
situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos de sua 
atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.

Organização curricular
A organização curricular do curso está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas com 
as concepções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com itinerários formativos estruturados a partir 
das áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação.

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e que seus componentes básicos são formados 
por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

O curso é constituído por certificações estruturantes e específicas que equivalem a 390 horas/aula. Cada 
certificação apresenta um repertório de competências a serem desenvolvidas por meio das atividades 
formativas mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As UAs estão apresentadas por meio da 
carga horária, ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.
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Estrutura Curricular
A seguir são apresentadas as certificações, com as respectivas unidades de aprendizagem e suas ementas.

Certificação: Direito e Aviação
Carga horária: 90 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Aspectos Destacados de Direito Aeronáutico 30 Segurança de Voo. Lei do Abate. Responsabilidade Civil e responsabilidade 
criminal em aviação. O Código de Defesa do Consumidor e o transporte aéreo.

Legislação Aeronáutica Brasileira 30 Constituição da República Federativa do Brasil. O Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Organização da Legislação e das Normas: RBHA e as RBAC, IAC 
(Instruções de Aviação Civil), outras normas, resoluções e recomendações.

Direito Internacional Aeronáutico 30 Princípios do Direito Internacional. Contextualização e histórico do Direito 
Internacional Aeronáutico. O Sistema de Aviação Civil Internacional. A Organização 
de Aviação Civil Internacional (ICAO). Autoridade Aeronáutica Internacional. 
Tratados, Convenções e Acordos Internacionais. Normas e orientações da ICAO. 
Interpretação e Aplicação do Direito Aeronáutico: casos práticos.

Certificação: Estratégia, logística e Legislação
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Estratégia e Ciclo de Vida das Organizações 60 Estrutura competitiva das organizações e dos setores econômicos. Diagnóstico 
estratégico e a competitividade. O processo de criação de valor. Sustentação 
da vantagem competitiva. O suporte da informação na gestão estratégica. 
Tipos de Planejamento: Estratégico, Tático, Operacional, Adaptativo e 
Contingencial. Fases de Transformação das Empresas. Turnaround.

Logística Aplicada à Aviação 30 Logística de distribuição. Processamento de pedidos. Gestão de transportes 
e operadores logísticos. Gestão de serviços ao cliente. A função compra. 
Objetivos. Estrutura organizacional. Compras e sua metodologia de trabalho. 
Comprar, alugar, fabricar. Lote econômico de compras. Novas formas de 
comprar. Logística de Transporte Aéreo. Logística de Empresa Aérea. Logística 
em Operações Aéreas.

Legislação Aplicada à Aviação: 
Administrativo, Civil, Penal e Trabalho

30 Legislação aplicada no contexto da aviação. Princípios do Direito Administrativo. 
Noções de Direito Civil. Instituição de empresas de aviação. Contratos de 
serviços de transporte. Noções de Direito Penal. Noções de Direito do Trabalho. 
Contratos de Trabalho e rotinas trabalhistas voltadas para a aviação.

Certificação: Gestão e Orçamento
Carga horária: 120 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Orçamento Empresarial 45 Conceito de planejamento orçamentário. Finalidade do orçamento. Mecanismos 
orçamentários. Implantação do sistema orçamentário. Elaboração do 
orçamento: balanço projetado, resultado projetado e fluxo de caixa. Orçamento 
e capital de giro. Orçamento de investimentos fixos. Controle orçamentário. 
Orçamento Base Zero.

Gestão em Organizações de Aviação: 
Pessoas e Serviços

45 Gestão de pessoas. Políticas de recursos humanos. O alinhamento estratégico 
dos recursos humanos com os objetivos e aspirações da organização. Gestão 
por competências. Aprendizagem organizacional. Clima e cultura organizacional. 
Motivação e comprometimento. Liderança. Comunicação organizacional. Trabalho 
em equipes. Qualidade de vida no trabalho. Qualidade dos Serviços. A qualidade 
no âmbito da organização pública. Instrumentos e técnicas para o planejamento, 
controle e melhoria da qualidade. Qualidade no atendimento ao público. Gestão 
aeroportuária. Gestão de empresa aérea. Gestão da Segurança de Voo.

Gestão Ambiental na Aviação 30 O Meio Ambiente na Aviação. Principais Aspectos e Impactos Ambientais da 
Aviação. Políticas Ambientais Internacionais na Aviação. Gestão de resíduos. 
Normas internacionais para Sistemas de Gestão Ambiental. A ISO 14000. A 
ISSO 14001 em Companhias de Aviação. Gestão Ambiental em Companhias 
de Aviação.

continua ...
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Certificação: Metodologia da Pesquisa Científica
Carga horária: 30 horas

Unidade de Aprendizagem CH Ementa

Metodologia da Pesquisa

Científica

30 Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos 
e técnicas de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de 
pesquisa.
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Avaliação

As avaliações são realizadas mediante instrumentos diversificados, podendo ser de forma presencial e por meio 
de atividades de avaliação a distância. A avaliação estudante é realizada progressivamente, por unidade de 
aprendizagem e/ou certificação, objetivando garantir a dimensão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem.

O aproveitamento será verificado por meio do desempenho progressivo do estudante frente às competências 
da certificação na qual a unidade de aprendizagem está inserida e aos objetivos propostos no Plano de 
Ensino da Unidade de Aprendizagem.

Os Cursos observarão os seguintes procedimentos para avaliação do aproveitamento escolar:

a. O professor entenderá o estudante como sujeito do conhecimento.

b. O professor explicitará os critérios e os instrumentos de avaliação no Plano de Ensino das 
Unidade de Aprendizagem, disponível no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.

c. A(s) nota(s) da(s) Avaliação(ões) a Distância (AD) serão disponibilizadas no Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem, no ato de sua correção e posteriormente lançadas no Sistema Acadêmico.

d. Quando previstas atividades de Avaliação Presencial (AP), após a correção da atividade as 
notas da AD e da AP devem ser disponibilizadas no Sistema Acadêmico.

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 Manual. 

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

Média para aprovação
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) numa 
escala de zero a dez (0 a 10), resultante do processo avaliativo desenvolvido durante a unidade de 
aprendizagem e/ou certificação. 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).

Aproveitamento de Unidade de Aprendizagem
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível e respeitado o limite de oito créditos (120 horas). 
Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de equivalência do conteúdo;

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter 100% de carga horária 
correspondente.

A coordenação do curso fará a análise das equivalências e emitirá parecer sobre as disciplinas passíveis de 
serem validadas.
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Certificação
Para obter a certificação é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas Unidades de 
Aprendizagem das respectivas certificações, dentro do prazo máximo para integralização curricular. Dessa 
forma, você receberá o certificado de especialista na área do seu curso.
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Contato com a UnisulVirtual

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

Portal MinhaUNISUL: Atendimento On-Line.

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).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@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
Prof. Dr. Giovani de Paula
E-mail: giovani.paula@unisul.br

https://minha.unisul.br/psp/pa91prd/EMPLOYEE/EMPL/s/WEBLIB_MU_PHP_D.USL_LNK_MU_PHP.FieldFormula.IScript_RedirectMUPHP?destino=atendimento
mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:giovani.paula%40unisul.br?subject=
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