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INTRODUÇÃO 
 

O curso de Bacharel em Administração da Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas, 
Sociais e Biotecnológicas (FBN) iniciou-se em 2008 com a Portaria de Autorização 419, de 05 de junho 
do mesmo ano, sua autorização foi o resultado do processo de expansão que agora vai se consolidar no 
processo de reconhecimento do curso. A importância de um curso de Administração na FACULDADE 
BOAS NOVAS e inegável pois representa o compromisso da mantenedora com o desenvolvimento da 
região. 

Salientado o que institui a Resolução n° 4 de 13 de julho de 2005, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Administração, vem sendo claramente trabalhada no seu respectivo foco, o qual 
deverá versar sobre o conjunto de habilidades e competências da IES, preservando as características 
regionais e a capacidade da Instituição em construir o perfil desejado para o egresso 

A FACULDADE BOAS NOVAS, quando propôs o Curso de Administração, não pretendeu ser 
apenas mais uma Instituição de Ensino Superior (IES) no mercado de Manaus e do Amazonas. Mas, 
principalmente por estar em uma das regiões mais promissoras no tocante ao crescimento econômico do 
Brasil, abranger um perfil profissional do formando em Administração da FACULDADE BOAS 
NOVAS, com habilidades e competências solidas de promoção de novos negócios, comércio exterior, 
marketing, empreendedorismo, entre outros, devendo, também. ser capaz de oferecer às organizações 
contemporâneas, inclusive do terceiro setor, profissionais competentes para gerenciá-las nesse ambiente 
moderno cujas características principais são a complexidade e a volatilidade. 
 

A FACULDADE BOAS NOVAS pretende promover uma intensa troca de experiências com o 
mercado a fim de promover a contínua formação de profissionais capazes não apenas de apresentar as 
qualificações exigidas pelo mercado de trabalho, mas ir além e propor soluções administrativas efetivas 
no processo de solução do bem-estar das empresas em relação com a coletividade. 
 

Pois, entende-se que o Ensino Superior de Administração é uma área em constante adaptação 
com o meio, devido ao conjunto de variáveis impostas de forma rápida e frequente que constituem as 
mudanças ocorridas no mercado globalizado. O Curso de Bacharel em Administração vem ao longo  do 
tempo vencendo paradoxos no que se refere ao seu campo teórico técnico, e se propõem a participar 
desta evolução de concepções filosóficas e de mecanismos que alicercem as questões éticas de seus 
profissionais com o intuito de resgatar o desenvolvimento igualitário de toda a população perfilando 
um profissional cidadão, ético, responsável com sua região e inovador na busca de soluções para a nossa 
melhoria de qualidade das organizações, respeitando sempre o desenvolvimento equitativo de nossa 
região. 

 
O projeto pedagógico da FACULDADE BOAS NOVAS vem de encontro as mudanças e quebra 

tabus de abordagens clássicas e inorgânicas do ensino ao promover em sua estrutura curricular, 
disciplinas que farão despertar no acadêmico o desejo de mudança. A nova estruturação da organização 
curricular dos cursos, dispostas em eixos de formação fundamental, profissional e prática, procurará 
integrar conteúdos considerados essenciais, como ética, cidadania, e relação do homem com o meio 
ambiente, evidenciando a clara preocupação na formação do graduando em administração com a base 
humanística, complexa e interdisciplinar para vivenciarem a visão sistêmica e integradora que marcará 
a concepção pedagógica do Curso de Bacharel em Administração da FACULDADE BOAS NOVAS. 
 

Por esse contexto, o Projeto Pedagógico do Curso de Administração vem sendo atualizado de 
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forma a adequá-lo as novas exigências legais, destacando o padrão de qualidade de ensino da Faculdade 
Boas Novas e seu comprometimento com o processo ensino-aprendizagem pois, é uma Instituição de 
Educação Superior que visa proporcionar formação científica, técnica, biotecnológica, pedagógica, 
filosófica e social nas áreas de graduação e de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, com base 
cultural, ética, social e profissional, procurando atingir não apenas a comunidade de sua região de 
abrangência, mas, os demais Estados Brasileiros. 
 

O Projeto Pedagógico, foi construído com base na experiência acumulada pela instituição e, em 
conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional, no qual ratificar o seu compromisso com 
o ensino superior de qualidade, alicerçado no respeito pelo homem e seu meio, a produção e a 
propagação do conhecimento com bases éticas e cristã, com o intuito de contribuir para a construção de 
uma sociedade mais igualitária. 
 

O projeto encontra-se estruturado de forma clara e objetiva na concepção geral do curso e o 
contexto local e regional, da identidade do curso e da condição de sua oferta, da estruturação curricular 
com o desdobramento das atividades didáticas firmadas nas diretrizes nacionais para os curso de 
Administração e, consequentemente no tripé essencial do ensino superior – ensino-pesquisa-extensão 

– assentado na integração teoria e pratica, conhecimento e realidade. Favorecendo assim, a 
compreensão do contexto, da realidade da sociedade global, brasileira e amazônica, requisito 
indispensável para o pensamento crítico e reflexivo. O projeto também, se estrutura na consolidação dos 
aspectos práticos como forma de integralização dos requisitos do curso, nas formas de avaliação do 
processo ensino-aprendizagem, do estágio curricular, das atividades complementares e, finalmente, do 
trabalho de conclusão de curso. 
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DADOS INSTITUCIONAIS 
 
 

 
1.1 Mantenedor 
Nome: Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas - IBADAM - Natureza Jurídica: Entidade de 
Direito Privado, sem fins lucrativos: 

CNPJ: 04.006.474/0001-00 
Endereço: Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 1655 - Japiim 
Cidade: Manaus 
Estado: Amazonas CEP:  69077-000 
Fone: (92) 
Fax: (92) E-mail: 

 
1.2 Mantida 
Nome: Faculdade Boas Novas de Ciências Teológicas, Sociais e Biotecnológicas 
Endereço : Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 1665, Japiim 
Fone: (92) 3613 6275 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
 

2.1 Denominação : Bacharelado em Administração 
2.2 Número de Vagas : 200 vagas anuais 
2.3 Dimensionamento das Turmas: 50 alunos no máximo e 40 no mínimo 
2.4 Regime de Matricula: Semestral 
2.5 Turnos de Funcionamento: Diurno e Noturno 
2.6 Duração do Curso: 3020 h relógio 
2.7 Tempo de Integralização: 4 anos de tempo mínimo e 8 anos de tempo máximo 
2.8 Base Legal : Portaria 419, de 5 de junho de 2008 
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I ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 
 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

Com o objetivo de proporcionar o crescimento e posterior desenvolvimento econômico da 

região foi criada em 2007, pela Lei Complementar No. 52 de 30.05.2007 e Lei Complementar No. 59 

de 27.12.2007, a Região Metropolitana de Manaus. A área de abrangência da região Metropolitana é de 

aproximadamente 101.975 Km2, correspondendo a 6,5% da área do Estado, com uma população 

estimada em 2.006.870 habitantes em 2008 e uma densidade demográfica de aproximadamente 19,68 

habitantes por Km2. O município que alavanca economicamente a região metropolitana do Estado é 

Manaus. Dentro da referida região, Manaus detém cerca de 95,24% do PIB. 

 
Dentre as várias atividades econômicas desenvolvidas na região o Pólo Industrial de Manaus 

(PIM) é o que mais contribui para o aquecimento da economia e melhoria do processo competitivo da 

região. O PIM revela-se um centro exportador, mas também possui capacidade de absorver mão-de- 

obra qualificada em todas as áreas do conhecimento. Criada pela Lei nº 3.173, de 06 de junho de 1957, 

a Zona Franca de Manaus tem o propósito de ser uma zona de livre comércio de importação, cujo projeto 

foi de autoria do deputado Francisco Pereira da Silva. O funcionamento da Zona Franca de Manaus foi 

regulamentado no dia 28 de fevereiro de 1967, através do Decreto-Lei nº 288. Com a implantação do 

Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus às margens da BR-319, a cidade abriga indústrias de vários 

segmentos econômicos. Na cidade, hoje, se fabrica do isqueiro ao relógio de  pulso. Do celular ao 

computador, passando por brinquedos, bicicletas, motocicletas, iates etc. 

 
As profundas mudanças no qual o mundo do trabalho esta passando, evidencia novos desafios 

no processo educativo dos trabalhadores. Tendo em vista que o crescimento de novas políticas 

econômicas constitui novos modelos econômicos, o processo de qualificação desse novo profissional 

pede um novo padrão da reestruturação profissional, independente de área de atuação, das atribuições 

organizacionais ou níveis hierárquicos em que atuem. A FACULDADE BOAS NOVAS presente  neste 

novo cenário que requer qualificação profissional e dispor às indústrias instaladas no PIM, profissionais 

de Administração que sejam capazes de ver o PIM como um pólo de desenvolvimento local com 

reverberação no mundo global. Daí a necessidade na formação de um profissional de Administração que 

seja capaz de vencer os desafios globais, aliando a técnica, a arte e a capacidade decisória de lidar em 

ambientes de incerteza, mas que também possa ter a visão regional, bem como a capacidade de propor 

empreendimentos que busquem vencer o desafio de administrar as distâncias entre as cidades do 

Amazonas, inserindo-a na economia mundial. 

O Amazonas possui uma área de 1.567.954 km² com população estimada de 3.480.937 

habitantes. Desses, 2.755.756 vivem nas cidades e 725.181 na área rural. Possui 62 municípios, dos 
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quais destaca-se Manaus, a capital que tem uma área urbana de 11.458,5 km² e população de 

1.802.525 habitantes. Desses, 1.793.416 vivem em Manaus, de acordo com os dados do Censo do 

Amazonas para 2010. (FONTE DE DADOS PRIMARIOS:IBGE CÁCULO: SEPLAN/DEPI, DEZ., 

2010) 

Faz-se mister que um Curso de Bacharel em Administração seja capaz de oferecer opções não 

apenas às empresas estabelecidas no PIM, mas a todos os empreendimentos capazes de gerar renda e 

promover a integração da capital com o interior do Estado. Desenvolvendo profissionais administradores 

capazes de desenvolver a economia da região, através de organizações duradouras e rentáveis é um 

desafio que o Curso de Bacharel em Administração da FACULDADE BOAS NOVAS pretende vencer. 

A experiência de empreendedorismo que o Projeto Pedagógico vem demonstrando, pode, além disso, 

transformar jovens administradores em empreendedores com capacidade teórica e técnica de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida nas cidades em que vivem. 

 
Por essa razão o curso de Administração cuja estrutura curricular está assentada nos princípios 

filosóficos da própria FBN, nossa mantenedora, estabelecidos nesta proposta de Projeto Pedagógico: 

 
• O uso de mecanismos efetivos de interdisciplinaridade e de integração de conhecimentos, para, assim, 

construir as competências desejadas e uma estrutura curricular capaz de fazer frente às mudanças 

ambientais; 

 
• A organização curricular orientada ao cumprimento do papel social da FACULDADE BOAS 

NOVAS, bem como das diretrizes curriculares nacionais como forma de oferecer um ensino de 

excelência para a sociedade de Manaus e da Amazônia formando profissionais capazes de garantir a 

sobrevivência das organizações contemporâneas em tempos de profundas transformações. Perfilando 

um perfil desejado do formando com, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do 

processo de tomada de decisão, bem como desenvolver o gerenciamento qualitativo e adequado, 

revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual  e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo 

de atuação do administrador. 

Dessa forma, está concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em Administração está 

calcada em duas premissas fundamentais: 

 
• Numa abordagem diferenciada do ensino de Administração que, baseada na integração de 

conhecimentos, torne não apenas eficaz, mas efetivo o processo de aprendizagem na gestão das 

organizações contemporâneas; 
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• Na necessidade que essa abordagem do processo de ensino-aprendizagem tenha como base 

metodologias teóricas e praticas capazes de integrar as disciplinas do curso, concedendo ao  acadêmico, 

a visão sistêmica das organizações e o ambiente que as cerca, através da troca de experiências entre 

aluno, professor e sociedade. 

Dessa forma, a filosofia que sustenta este Projeto Pedagógico é, sem dúvida, inovadora no que 

diz respeito ao Ensino Superior de Administração, por estar assentada em mecanismos efetivos de 

interdisciplinaridade e flexibilização curricular capazes de permitir a formação de profissionais com 

visão sistêmica e competências para, de fato, compartilhar e solucionar problemas de gestão das 

organizações complexas e modernas. 

 
• Princípios de uma cientificidade prudente para uma adequada qualidade de vida sócio-política 

e ambiental, 

• Parcerias com instituições e entidades que visem preservar ecologias de vida e ambientes 

sadios, nos quais se prime pela paz, solidariedade e justiça. 

 
O objetivo principal deste projeto é, rever e procurar consolidar ideias inovadoras, definindo 

diretrizes curriculares para o curso de graduação em Administração que possibilitem subsidiar e 

viabilizar a reavaliação do currículo do curso, sobretudo ao considerar que o projeto pedagógico deve 

ser o instrumento balizador para o fazer universitário, devendo expressar a prática pedagógica do  curso 

dando direção à ação docente, discente e de gestores. 

 
1.2 POLITICAS INSTITUCIONAIS 

 
Essas políticas encontram-se estruturadas na apreensão crítica e global da realidade em que se 

pretende intervir e a escolha criteriosa de instrumentos essenciais às mudanças pretendidas. Assim, a 

gestão da Faculdade Boas Novas desenvolve uma visão crítica, participativa, propositiva e global, tanto 

dos processos de aprendizagem quanto dos processos de gestão. 

Estas políticas objetivam consolidar práticas institucionais qualitativas, rever, ampliar e inovar 

no campo da gestão já que esta é diretamente articulada com o processo acadêmico. Esta articulação 

engloba, ainda, a inerência do compromisso social da Faculdade Boas Novas à política gestora. 

A gestão da Faculdade Boas Novas assume, ainda, o papel de orientadora do funcionamento 

institucional, viabilizando a co-responsabilidade dos sujeitos envolvidos mediante a participação ativa 

nos processos de planejamento e execução do projeto institucional. 

Estas políticas compreendem os seguintes compromissos: 

• Concentrar, na problemática social, o conhecimento, as inovações e as tecnologias 

produzidas nas atividades acadêmicas; 
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• Expandir relações e parcerias, em todos os níveis, para realização conjunta de projetos 

de ensino, pesquisa e extensão; 

• Promover sua permanente avaliação institucional e de seu papel social; 

• Aperfeiçoar modelo de gestão com base na avaliação e no planejamento institucionais; 

• Criar e/ou consolidar estratégias e meios adequados de comunicação, de modo a 

atingir a comunidade interna e a sociedade em geral; 

• Promover descentralização de decisões e estimular a participação da comunidade 

acadêmica na gestão; 

• Fortalecer os órgãos colegiados; 

• Orientar a ação das diversas instâncias a serviço das atividades fins; 

• Vincular a política orçamentária-financeira aos objetivos da área acadêmica 
 

Não podemos abdicar de nossos projetos político-pedagógicos que têm, na qualidade e na 

adequação, questões obrigatórias. Nesse sentido, é importante tratar o tema da responsabilidade social 

avaliando continuamente nos conteúdos curriculares de nossos cursos de graduação e o impacto do 

projeto educacional na vida das pessoas e da comunidade. Como bem social, a educação com qualidade 

e responder aos anseios da sociedade a que deve servir. 

Qual o significado dessa reflexão? Podemos resumir dizendo que há educadores que asseguram 

de forma simplista que os estudantes aprendem e praticam responsabilidade social quando são 

envolvidos em atividades de extensão. É certo que a ação extensionista colocou e coloca os alunos e 

professores diante de realidades que beneficiam ou comprometem o desenvolvimento social. 

Entretanto, nossa visão de responsabilidade social permeia todo o processo educacional, o qual 

é muito mais do que extensão. Por isso, insistimos nesta reflexão sobre a construção do trabalho 

pedagógico e defendemos que todo espaço educacional e toda atividade educativa deve ter o 

compromisso com a responsabilidade social, viabilizadora de um futuro mais humano e humanizado. 

Nossa concepção de responsabilidade social e sua ampla interação com o projeto educacional, 

que vem sendo cumprida de forma adequada e correta, promovendo a inserção regional da Faculdade 

Boas Novas na medida em que as diretrizes curriculares adotadas, de acordo com as exigências legais, 

se comprometem com a realidade de nosso meio e às demandas do contexto histórico-social. 

A politica de estágio curricular de cada curso está prevista no projeto pedagógico e, 

regulamentada pela instancia competente, com as devidas resoluções da coordenadoria respectiva, em 

conformidade com as regulamentações e diretrizes próprias. 

Nos projetos pedagógicos também contém a realização e implementação de propostas de 

monitorias, estudos independentes, atividades complementares, assim como, atividades de pesquisa e 

iniciação cientifica que estão inseridos no plano institucional de pesquisa da Faculdade. 
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Nossa visão se respalda em uma proposta pedagógica que permite a articulação das atividades 

acadêmicas da faculdade, direcionando os objetivos e metas para a promoção do desenvolvimento 

integral do acadêmico, de maneira a conter núcleos inter e transdisciplinares propensos à flexibilização 

e integração. 

 
1.2.2 POLITICAS DE ENSINO 

 
As disciplinas do Curso de Bacharel em Administração da FACULDADE BOAS NOVAS 

possuem Planos básicos que orientam os professores nas suas atividades docentes, sem, no entanto, 

funcionarem como barreiras às atividades integradoras e criativas, que podem ser propostas tanto pelos 

professores das disciplinas quanto por professores de outras disciplinas e, até mesmo, pelos próprios 

alunos, sem que se fuja do conteúdo fundamental exigido para aquela respectiva disciplina. Os docentes 

de uma mesma disciplina seguem um roteiro unificado que guia suas atividades ao longo do período 

letivo. No entanto, essas atividades podem ser enriquecidas com as propostas que forem agregadas ao 

longo do período sem que se prejudique o conteúdo basilar de cada disciplina. 

Este Projeto Pedagógico não se trata de um documento estanque, por isso prevê a realização de 

encontros semestrais de professores a fim de que sejam avaliados os conteúdos propostos em cada 

período e modificados, acrescidos ou até mesmo eliminados, como parte do processo permanente de 

avaliação da aprendizagem e deste Projeto Pedagógico. 

Não se deve esquecer que o parâmetro essencial a ser levando e conta na definição dos conteúdos 

será a mensuração da capacidade do aluno de instrumentalizar o conhecimento e de usá-lo na solução 

dos complexos problemas de gestão das organizações modernas e na criação de novos empreendimentos 

capazes de garantir a empregabilidade deste aluno egresso do curso de Bacharel em Administração da 

FACULDADE BOAS NOVAS. 

Dessa forma, o método do caso é um dos o instrumentos pedagógicos mais incentivado, a fim 

de estimular sempre o processo mental de tomada de decisões em ambientes de extrema volatilidade. 

Entende-se que assim o aluno, ao se deparar com uma situação-problema formulada com base em 

conteúdos estudados, perceberá as possibilidades de aplicação do conhecimento nos processos de 

tomada de decisão. 

A política de uso do método do caso, a ser estimulada pela Coordenação do Curso, não impedirá 

que o docente tenha plena liberdade para o uso de outras metodologias na prática pedagógica. O método 

do caso poderá ser apenas um dos instrumentos pedagógicos capazes de criar esse ambiente simulado 

de tomada de decisões. O estabelecimento de parcerias com organizações do Pólo Industrial de Manaus 

(PIM) serão de suma importância para que a teoria seja aliada à prática no transcorrer do curso de 

Bacharel em Administração. Essas parcerias serão absolutamente necessárias para a garantia de padrões 

elevados de qualidade do processo de ensino-aprendizado, bem como para dar sustentação aos princípios 

filosóficos que orientam este Projeto Pedagógico. 
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Assim como uso do método do caso, proporciona ao aluno uma experiência de analise crítica 

do ambiente organizacional, o uso de ferramentas estratégicas utilizadas nas organizações para auferir 

seu desempenho humano, econômico e financeiro, também pode ser trabalhado no ambiente acadêmico 

de forma pratica. Referimo-nos aqui as consultorias, plano de negócios e a utilização das novas 

tecnologias tanto exigidas no mercado competitivo. Pois, as novas demandas de qualificação, referem-

se a um profissional de nova ordem, que atue na prática a partir de uma sólida base de conhecimentos 

científicos e tecnológicos e sócio-históricos. Que acompanhe a dinâmica  dos processos organizacionais 

e que saiba utilizar sua autonomia intelectual nas resoluções de problemas práticos, buscando 

aperfeiçoar-se continuamente para enfrentar as novas situações que exigem um posicionamento ético 

comprometendo-se com o trabalho. 

 
Desta forma, as politicas de ensino assumem os seguintes compromissos gerais: 

 
• Desenvolver um universo de atividades acadêmicas em varias frentes de atuação, 

utilizando de métodos inovadores de participação no processo ensino aprendizagem; 

• Estimular o desenvolvimento de programas de educação à distância; 

• Incentivar as atividades interdisciplinares; 

• Incentivar estudos direcionados à integração dos diferentes níveis educacionais; 

• Desenvolver atividades acadêmicas relacionadas com os problemas sócias da 

comunidade ao qual está inserida; 

• Estimular os estudos transdisciplinares que promovam a criação e a inovação do 

ambiente acadêmico; 

• Promover atividades relativas à educação inclusiva, pratica da responsabilidade social. 
 

Desta forma visamos alcançar os seguintes objetivos: 
 

• Formar profissionais competentes com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, tanto do 
estado da arte quanto das técnicas modernas de Administração, para planejar, gerenciar e 
solucionar problemas complexos de gestão, sendo estes conhecimentos suficientes, inclusive, 
para novos empreendimentos. 

• Capacitar profissionais aptos a analisar, interpretar criticamente e influir nos fenômenos sociais, 
econômicos e organizacionais; 

• Formar agenciadores de mudanças, sendo inovadores de suas atividades apoiado pelo 
conhecimento técnico e cientifico; 

• Estimular a busca de novos conhecimentos científicos, através da pesquisa, e intervir sobre a 
realidade das organizações com a aplicação desses conhecimentos produzidos; 

 
• Favorecer interdisciplinaridade, tornando o aluno apto para uma visão sistemática, 

organizacional e global da administração. 
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• promover ações nas quais haja a interiorização do desenvolvimento, oportunidades de negócios 
para atração de investimento e fomente propostas coesas e consistentes com o objetivo de 
desenvolver a região. 

 
 

1.2.3 POLITICAS DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTIFICA 
 

A Pesquisa será assegurada por um docente (tempo Integral) com titulação mínima de Mestre, 

porém, preferencialmente Doutor. Para que se possam atingir os objetivos institucionais e programáticos 

antes apresentados, a definição de linhas de pesquisa, adequar-se-á, prioritariamente, às necessidades de 

curto e médio prazo, como a qualificação do corpo docente da Faculdade e a reflexão acerca de temas 

atuais do saber e das modernas concepções de sociedade, consideradas as necessidades, condições e 

peculiaridades do mercado de trabalho, a complexidade das relações sociais, políticas, jurídicas e 

econômicas. 

No âmbito da execução do PDI, o desenvolvimento do programa quinquenal das atividades de 

pesquisa consiste, principalmente, em: 

- Formação do pessoal docente em cursos de pós-graduação da própria Faculdade e de outras 

instituições nacionais, ou de país estrangeiro, sob convênio; 

- Concessão auxílio para projetos específicos; 

- Celebração de convênio com instituições voltadas à pesquisa; 

- Manutenção de intercâmbio com instituições científicas, visando fomentar contatos entre 

pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

- Ampliação e atualização da biblioteca; 

- Divulgação dos resultados das pesquisas realizadas, em periódicos institucionais – Revista 

especializada do Curso de Administração - e em outros, nacionais ou estrangeiros; 

- Realização de eventos destinados ao debate de temas científicos; 

- Adoção de regime de trabalho especial para pesquisadores; 

- Implantação de núcleos temáticos de estudos. 

Dar-se-á prioridade à pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em dados da 

realidade regional, sem prejuízo da generalização dos fatos sociais polarizados e de suas interpretações 

e divulgações. 

Para o financiamento das pesquisas, a Faculdade firmará convênios com organismos 

especializados e agências governamentais ou não-governamentais, do Brasil e/ou do exterior, além de 

consignar, em seu orçamento anual, recursos específicos para tal atividade. 

As atividades de pesquisa serão supervisionadas pelo Conselho Pedagógico-Acadêmico através 

da Coordenadoria de Pesquisa. 

A fim de cumprir os objetivos da interdisciplinaridade, a Faculdade criará núcleos temáticos que 

visarão: 
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• Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica, por meio do aperfeiçoamento de 

pesquisadores, docentes ou não; 

• Proporcionar, treinamento eficaz em   técnicas de alto padrão, voltado ao 

desenvolvimento nacional; 

• Criar condições favoráveis ao desenvolvimento do trabalho científico; 

• Aprimorar a qualidade do ensino com a elevação do perfil acadêmico dos docentes; 

• Criar adequadas condições de trabalho a pesquisadores de diferentes áreas, que 

integrem o núcleo; 

• Integrar espaço físico e recursos humanos, racionalizando o trabalho e a produção 

científica; 

• Oferecer planos integrados de ensino de pós-graduação (lato e stricto sensu), para 

integrar profissionais das diferentes áreas; 

• Prestar serviços à comunidade, nas diferentes áreas do saber e do fazer 

correspondente; 

• Promover intercâmbio cultural e científico com instituições congêneres, entidades 

governamentais e órgãos interessados no desenvolvimento. 

As linhas de pesquisa serão estabelecidas, observadas a relação entre elas, o projeto pedagógico 

institucional e os objetivos de cada curso de graduação ou pós-graduação. Os projetos serão analisados 

tendo presentes o conteúdo e a relevância do tema, bem como a adequação entre os trabalhos a serem 

desenvolvidos e os recursos disponíveis. 

 
 

1.2.4 POLITICAS DE EXTENSÃO 
 
 

De uma maneira geral as linhas políticas da extensão visarão: 
 

• Estimular o estudo científico do processo de ensino-aprendizagem; 
 

• Estudar o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação na sala de aula; 
 

• Elaborar estratégias de educação continuada; 
 

• Promover palestras, encontros, simpósios, seminários e eventos similares; 
 

• Programar concursos, exposições, festivais e eventos similares; 
 

• Organizar campanhas e outros eventos de caráter sócio-cultural, a exemplo da doação 

de sangue: campanhas ecológicas, de cidadania, etc.; 
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• Disponibilizar cursos de extensão para estudantes e profissionais de pedagogia e outros 

públicos. 

A FACULDADE BOAS NOVAS, como lugar privilegiado do saber científico, abrir-se-á à 

população e às exigências da realidade de zonas da Grande Amazônia Legal, para consolidar as 

permanente renovações de suas funções básicas: O ensino, a pesquisa e a extensão. 

A extensão é tomada pela Faculdade como um serviço (remunerado ou não) à favor da 

comunidade, estabelecendo uma relação de troca e uma forma de comunicação entre a Faculdade e seu 

meio, sempre envolvendo as atividades de ensino e pesquisa. 

A Faculdade atuará na área da extensão identificando as situações problemáticas na sua região 

de abrangência, com vista à otimização do ensino e da pesquisa, contribuindo, desse modo, para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. 

Os programas de extensão privilegiarão a ação interdisciplinar que reúna projetos ou idéias de 

áreas diferentes em torno de objetivos comuns. 

O financiamento da Extensão dar-se-á mediante utilização de recursos próprios da Faculdade e 

da Mantenedora ou a locação de recursos externos, por meio de convênios com organizações da 

comunidade local e regional, públicas ou privadas. 

Como a programação relativa a cursos, visitas técnicas, seminários e outros eventos do gênero 

podem ser desenvolvidos, a Faculdade oferecerá várias oportunidades de integração dos conteúdos das 

disciplinas e atividades extra-classe, como as que se seguem: 

• Visita técnica dos alunos a alguns centros rurais ou periféricos onde residem populações 

carentes e divulgação através dos nossos meios de mídia; 

• Ciclo de palestras na Faculdade e visitas de estudos técnicos; 

Ciclo de palestra para a comunidade. 

 
1.2.5 POLITICA PARA A GRADUAÇÃO 

 
 

A graduação na Faculdade Boas Novas é voltada para a formação de profissional generalista, 

dotado de referenciais teórico-básicos que possibilitem o trânsito em diversas direções e capacitado a 

atuar de maneira criativa. 

Enfim, uma qualificação intelectual suficientemente ampla, base sólida para a aquisição de 

conhecimentos específicos ao longo do processo de educação continuada. 

A graduação, sintonizada a este Projeto Pedagógico Institucional abriga o princípio integrador, 

conforme já proclamada neste texto, na integração teoria-prática, ensino-serviço e interdisciplinaridade. 

Para efetivação desses propósitos, a instituição conta com espaços educacionais adequados, além da sala 

de aula, no qual o aluno constrói uma parte de sua formação, sustentado em valores que promovam seu 

raciocínio disciplinado e intuição criativa. Tais espaços compreendem 
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desde os laboratórios específicos até a biblioteca, que o aluno frequenta num processo coletivo, mas, 

também, de modo individual, a fim de respeitar as diferenças de ritmo e a heterogeneidade que 

caracterizam nossos educandos. 

Enfim, a política de graduação da Faculdade Boas Novas contempla atividades complementares, 

definidas em cada curso, representadas por seminários de atualização ou de complementação, projetos 

integrados, projetos de extensão, programas de iniciação científica, participação em congressos e outros 

eventos que asseguram a interdisciplinaridade e a articulação da academia com o mundo do trabalho. 

As políticas de graduação estão relacionadas, desta maneira, às seguintes metas: 

• Promover a integração articulando o desenvolvimento da graduação com as 

atividades da pós-graduação, pesquisa e extensão; 

• Consolidar o processo de avaliação interna dos cursos de graduação e promover sua 

avaliação externa, a fim de contribuir para a elevação de sua qualidade; 

•  Prover revisão geral dos currículos tendo em conta sua contínua atualização, 

adequação e redimensionamento; 

• Estimular a implementação de práticas pedagógicas inovadoras; 

• Promover a realização de atividades complementares que propiciem maior articulação 

entre os cursos; 

• Realizar estudos orientados para criação de novos cursos de graduação, inclusive 

superiores tecnológicos, direcionados ao desenvolvimento científico, biotecnolológico 

e social do Estado; 

• Ampliar e fortalecer os programas de iniciação científica, bem como outros programas 

especiais dirigidos ao aperfeiçoamento da graduação; 

• Estimular a disseminação da cultura empreendedora no âmbito dos cursos de 

graduação; 

• Expandir os espaços destinados à realização de estágios e prática profissional no 

ambiente urbano e rural; 

• Manter estudos visando a permanente atualização do processo seletivo de acesso à 

instituição; 

• Implantar programa de ensino a distância, consideradas suas diversas modalidades; 

•  Articular a graduação com programas especiais destinados a contribuir para a 

melhoria do quadro da educação básica; 

• Continuar o processo de melhoria das condições das instalações físicas, dos 

laboratórios e dos serviços especializados existentes e prover o material de apoio 

necessário. 
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1.2.6 POLITICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

A FACULDADE BOAS NOVAS promoverá investimentos nos programas de Pós-Graduação, 

de acordo com o estabelecido no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Os programas de 

pós compreenderão os cursos regulares subsequentes à Graduação, que visem desenvolver e aprofundar 

a formação adquirida no bacharelado e nas licenciaturas, aproveitando as experiências já adquiridas nos 

cursos de Graduação da Faculdade. 

Compreenderá quatro níveis de formação, posicionados segundo a divisão tradicional, como a 

seguir se demonstra: 

I – pós-Graduação lato senso, abrangendo: 

a) O aperfeiçoamento; 
 

b) A especialização; 
 

II – pós-Graduação stricto sensu, abrangendo: 

a) O mestrado; 
 

b) O doutorado. 
 

O aperfeiçoamento se destinará a promover a qualificação continua em áreas específicas de 

atuação dos corpos docente e técnico-administrativo, para atender as carências localizadas da nossa 

instituição e que não recomendem a ministração de cursos de maior abrangência ou que propiciem 

titulação mais elevada. Os programas também serão oferecidos à comunidade. 

Os Cursos de Especialização - pós-Graduação lato sensu com duração mínima de 360 horas e 

prazo mínimo de seis meses (excetuando o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência 

docente e nem o destinado à elaboração de trabalho de conclusão de curso) terão por objetivo aprofundar 

estudos em determinadas áreas do saber, podendo ou não incluir o enfoque pedagógico, voltado para o 

exercício profissional, oferecendo aos alunos, inclusive, a possibilidade de atuação no magistério 

superior, mediante a oferta de disciplinas de formação pedagógica. 

Os cursos de MBA (pós-graduação lato sensu) - (com duração de 400 horas) têm o propósito de 

atender às atuais exigências do mercado de trabalho intelectual científico e tecnológico, nos quais se faz 

imprescindível a formação de um profissional capacitado com as mais novas concepções e conquistas 

do saber que alia conhecimentos específicos ao desempenho peculiar da respectiva área mercadológica 

e que complete este profissional em dimensões política, social e produtiva essenciais. 

O Mestrado (pós-graduação stricto sensu) terá por fim enriquecer e aprimorar a formação 

científica e profissional dos graduados, podendo conferir grau terminal ou intermediário para obtenção 

do grau de Mestre, se desdobrará em Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissionalizante: 
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*Mestrado Acadêmico - enquanto primeiro nível de formação pós-graduada e etapa preliminar 

para obtenção de grau de Mestre, com duração mínima de um ano e exigência de dissertação em 

determinada área de concentração, em que o mestrado revele domínio do tema, conferindo o título de 

mestre; 

*Mestrado profissionalizante - dirigido à formação profissional, com estrutura curricular clara 

e consistente vinculada à sua especificidade, articulando o ensino com a aplicação profissional, de forma 

diferenciada e flexível, admitindo o regime de dedicação parcial, com exigência de  apresentação de 

trabalho final sob a forma de dissertação, projeto, análise de casos, desempenho, entre outros, de acordo 

com a natureza da área e os fins do curso. 

* Doutorado - segundo nível da formação pós-graduada stricto sensu, tem por fim 

proporcionar formação científica ou cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo capacidade de 

pesquisa, com duração mínima de dois anos, com exigência de defesa de tese em determinada área de 

concentração que represente trabalho de pesquisa com real contribuição para o conhecimento do tema 

na área do saber respectivo conferindo o título de doutor. 

Na implementação dos cursos de pós-graduação na FACULDADE BOAS NOVAS, serão 

observadas as diretrizes da política nacional de formação de pessoal de ensino e pesquisa estabelecidos 

pelo MEC/CAPES, atendidos, ainda, os seguintes requisitos fundamentais: 

• A efetiva disponibilidade de recursos materiais e humanos para a sua 

realização; 

• Comprovação de ter o ensino, atingido, na área para a qual se projeta o curso, 

nível de desenvolvimento compatível com a natureza e as exigências da pós-

graduação. 

Ao Colegiado Superior de pós-graduação, caberá estabelecer as exigências complementares 

para a criação de cursos de pós-graduação, as normas de sua organização e sua coordenação didática, 

fixando as áreas prioritárias. 

Os cursos de pós-graduação, quando forem oferecidos, serão disciplinados em regulamento 

próprio, que conterá, além das normas de organização e coordenação didática, as exigências de ingresso, 

regime acadêmico e as áreas de habilitação. 

Os programas de pós-graduação deverão ser implementados oferecendo cursos em nível de 

especialização, inicialmente. Os cursos de mestrado e doutorado serão desenvolvidos, prioritariamente, 

com base na consolidação dos núcleos de especialização, segundo as vocações dos grupos de pesquisa 

a serem criados e incentivados pela Instituição. 

Os cursos de pós-graduação serão oferecidos pela FACULDADE BOAS NOVAS com a 

utilização de seu corpo docente e em convênio com outras instituições universitárias, no Brasil e/ou no 

exterior. A experiência e a tradição das instituições conveniadas consolidam os outros cursos de pós- 
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graduação mantidos pela Mantenedora, que serão de grande valia para a implantação e a consolidação 

dos programas de pós-graduação da Faculdade. 

A FACULDADE BOAS NOVAS pretende dar prioridade, a curto e médio prazo, ao 

desenvolvimento de um programa de pós-graduação, com dupla finalidade: contribuir para a formação 

de quadros para o atendimento de necessidades de outras instituições locais e regionais; e também em 

nível mínimo de Mestrado, podendo ofertar, ainda, cursos de especialização e aperfeiçoamento que 

visem suprir necessidades de áreas específicas de mercado. 

As motivações para cursar pós-graduação, stricto ou lato sensu, são comuns a todos os 

professores e profissionais comprometidos com a formação de cidadãos, com seu próprio 

aprimoramento profissional e, por conseguinte, com a importância do ato de ensinar, conscientes que 

são da necessidade de captar, compreender a realidade, problematizando-a e formulando as soluções 

indispensáveis ao deslinde de suas dimensões. Tal postura supõe um rigoroso processo de acumulação 

sistemática da pesquisa científica. 

O programa de pós-graduação terá, assim, os seguintes objetivos gerais: 

• Qualificar, em nível de Mestrado, 100% (cem por cento) dos professores pertencentes ao 

quadro da FACULDADE BOAS NOVAS e que ainda não tenham essa titulação; 

• Criar uma infra-estrutura que garanta o alto nível do ensino de graduação; 

• Dar uma efetiva contribuição no processo de desenvolvimento regional e de construção da 

cidadania; 

• Transformar o ensino de Graduação num espaço de pesquisa pertinente e necessária, de 

modo a que o mesmo possa contribuir, efetivamente, para o desenvolvimento do Estado de 

Amazonas e regiões adjacentes, através de recursos humanos capazes de responder às 

carências em áreas específicas de atuação; 

• Criar uma elite crítica própria, capaz de atender as necessidades internas e externas, visando 

à formação de recursos humanos de alta qualificação. 

Assim sendo, é razoável e factível dotar, como efetivamente dotaremos a FACULDADE BOA 

NOVAS, de um quadro docente com professores qualificados, de modo a que se venha consolidar, 

gradativamente, a partir da formação pós-graduada, uma massa crítica capaz de possibilitar, no Estado 

do Amazonas, o exercício profissional no mais alto nível, generalista mas com olhos voltados para o 

desenvolvimento de toda a região Amazônica. 

 
1.3 FUNCIONAMENTO DA INSTÂNCIA COLETIVA E DELIBEERATIVA 

 
 

De acordo com o que prescreve o Regimento da Faculdade Boas Novas são instancias 

deliberativas: 
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1. Conselho Superior - órgão superior, de natureza deliberativa e normativa e de instancia  

final para o conjunto de assuntos acadêmico-administrativos. 

 
 

 
 

 
3. Colegiados de Cursos – órgão deliberativo, normativo e consultivo das praticas de ensino, 

pesquisa e extensão no campo de ação do curso, tendo suas normas de funcionamento, 

atribuições e competências regulamentadas no Regimento da Faculdade Boas Novas. 

 
1.3.1 Órgãos Colegiados 

 
 

Os Colegiados de Curso são órgãos de deliberação coletiva, presididos pelo Coordenador de 

cada Curso específico, e compostos pelos docentes que ministram disciplinas do currículo do curso e 

por um representante do corpo discente. São Órgãos Colegiados da Faculdade: a Assembleia de 

 
 

1.3.1.1 Atribuições e Competências dos Órgãos Colegiados 

Compete a Assembléia de Representantes: 

I. Apreciar e dar sugestões para o Plano de Atividades do Conselho Coordenador Diretivo da 

Faculdade; 

II. Apreciar o relatório anual e formular propostas sobre a orientação e o desenvolvimento dos 

cursos; 

III. Fiscalizar, genericamente, os atos do Conselho Coordenador Diretivo, com salvaguarda do 

exercício efetivo da competência própria deste; 

IV. Pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse para os cursos, quando for solicitado; 

Opinar sobre as propostas de revisão e alteração dos estatutos da Faculdade 

 
1.3.1.2 Assembleia de Representantes 

 
 

A Assembleia de Representantes é composta por: 
 
 

I. Quatro docentes; 

II. Três estudantes; 

III. Dois funcionários da Faculdade. 

2.   Conselho Acadêmico - órgão deliberativo, normativo e consultivo das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, administrativas e todas as politicas referentes ao 
desenvolvimento institucional. 

Representantes, o Conselho Coordenador Diretivo e o Conselho Acadêmico. 
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1.3.1.3 Conselho Coordenador Diretivo 

 
 

O Conselho Coordenador Diretivo da Faculdade tem a seguinte composição: 

I. Diretor Geral 

II. Diretor Acadêmico 

III. Diretor Administrativo e Financeiro 

I. Quatro docentes; 

IV. Um representante do pessoal técnico superior, 

II. Presidente do Conselho Coordenador Diretivo da Faculdade, nomeado pelo Presidente da 

mantenedora. 

 
 
 
 

1.4 COERENCIA ENTRE O PPC O CURRÍCULO E AS DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS 

O Currículo de um curso representa a proposta educacional por uma instituição de ensino que se 

responsabiliza por sua fundamentação, implementação e avaliação, o mesmo deve estar em coerência 

com os princípios e objetivos do ensino superior definidos pela Lei de Diretrizes de Bases da Educação- 

LDB 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

O Currículo como elemento que constitui o Projeto Pedagógico do Curso de Administração, está em 

consonância com o perfil do egresso, tendo como orientação básica as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN’s), cujo aperfeiçoamento implica a consideração dos resultados dos processos avaliativos. 

Como forma de garantir a permanente atualização do Projeto Pedagógico do Curso, provocando e 

estimulando o fazer pedagógico e cientifico e respondendo às necessidades regionais e nacionais, a 

estrutura do curricular do curso de Administração conforme orientam as DCN’s devem ser construídas 

a partir da base mínima indispensável a formação do profissional. 

O Currículo do Curso de Administração e suas alterações, são discutido pelo Núcleo Docente 

Estruturante, aprovado em colegiado e homologado pelo Conselho Superior de Ensino Pesquisa e 

Extensão, observadas as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN’s, abrangendo uma 

seqüência ordenada de disciplinas hierarquizadas, cuja integralização dará direito à obtenção do grau de 

Bacharel em Administração. 
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A proposta de currículo da FACULDADE BOAS NOVAS proporciona a articulação entre teoria e 

prática sem que o aluno perca o domínio fundamental dos conteúdos clássicos e formadores de um ser 

humanista e capaz de entender a realidade na qual está inserido. A estrutura curricular prevê uma ordem 

crescente de complexidade através da qual o profissional sinta-se capaz de aliar conhecimentos 

fundamentais à operacionalização da profissão e, ao mesmo tempo, compreender os conceitos clássicos 

das áreas humanas e operacionalizá-los no dia-a-dia de administrador. Além disso, é fundamental 

integrar os conceitos teóricos e as demandas práticas à realidade no qual o curso está inserido. 

O que se propõe neste esforço de readequação da organização curricular é ofertar um curso moderno 

e dinâmico, para formar profissionais aptos a compreender e enfrentar as constantes mutações da 

realidade organizacional, mercadológica e social que nos cerca. 

 
1.4.1 MATRIZ CURRICULAR 

 
 

O currículo foi estruturado com o objetivo de interligar as quatro dimensões estabelecidas na 

Resolução no.04-2005/ CES: 

 
I – Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, sociológicos, 

filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, bem como os relacionados 

com as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas, equivalente ao total de 

640h/a. 

II – Conteúdos de Formação Profissional, compreendendo Estudos da Teoria da Administração e das 

Organizações e a administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e 

logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços, 

equivalente ao total de 1400h/a. 

III – Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias, abrangendo Pesquisa Operacional, Teoria 

dos Jogos, Modelos Matemáticos e Estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a 

definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à Administração, equivalente ao total de 

200h/a. 

IV – Conteúdos de Formação Complementar, compreendendo estudos opcionais de caráter transversal 

e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando, equivalente ao total de 320h/a. 

V- Estágios no Curso de Administração, na modalidade Bacharelado, equivalente ao total de 260 

horas/aula, através das disciplinas obrigatórias. 

VI - Atividades Complementares, estudo desenvolvido a partir de Atividades Complementares, ou seja, 

atividades que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 
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atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade, equivalente ao total de 200h/a. 

 
As disciplinas serão articuladas de forma que, ao final do curso, esses conteúdos estabelecidos 

pela Resolução no.04-2005/ CES sejam ministrados sem que se siga rigorosamente a estrutura nele 

estabelecida, uma vez que a distribuição das disciplinas levará em conta as características e necessidades 

regionais e as especificidades do curso ora proposto. Esses conteúdos, além de apresentarem os 

conceitos clássicos das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas, estarão em sintonia com os 

modernos conceitos e práticas da Administração, com especial ênfase ao empreendedorismo. 

A execução curricular será acompanhada por uma Comissão dirigida pela Coordenação Geral 

dos cursos e pela Coordenação Acadêmica de Administração a fim de que este Projeto Pedagógico seja 

instrumento ágil para a inclusão ou eliminação de disciplinas com o objetivo de tornar o curso mais 

dinâmico e focado nas mudanças do mercado de trabalho. 

O suporte às atividades práticas será desenvolvido a partir da integração da Empresa Júnior ao 

trabalho prático dos alunos de Administração. 

O Curso está estruturado em oito (8) semestres, com a duração mínima de quatro (4) e máxima de 

oito (8) anos, com 3.020 horas de atividades curriculares em sala de aula e laboratório, obedecendo às 

exigências legais de 200 dias letivos para cada ano, com 4 horas diárias de aula 

 

As 3.020 horas serão assim distribuídas: 
 

Disciplinas de Formação Básica Carga Horária 
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 40 
MATEMATICA APLICADA 80 
TEORIA ECONÔMICA 80 
MÉTODO E TÉCNICA DA PESQUISA CIENTIFICA 80 
FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL 40 
CONTABILIDADE GERAL 80 
ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS 40 
CULTURA RELIGIOSA 40 
ECONOMIA NAS ORGANIZAÇÕES 40 
LEGISLAÇAO EMPRESARIAL 40 
LEGISLACAO TRABALHISTA 40 
LEGISLACAO TRIBUTÁRIA 40 
TOTAL DE HORAS 640 
Disciplinas de Formação Profissional Carga Horária 
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 80 
GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES 80 
ORNIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 80 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 80 
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CUSTOS EMPRESARIAIS 80 
ADMINISTRAÇAO DE SERVIÇOS 40 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 40 
ADMINISTRAÇAO DE SISTEMA DE INFORMAÇAO 80 
ADMINISTRAÇAO DA PRODUÇAO 80 
GESTAO DA QUALIDADE 40 
ADMINISTRAÇAO DE RECURSOS HUMANOS 40 
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 80 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80 
NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL 40 
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLOGICA I 80 
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLOGICA II 80 
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

40 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 80 
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 40 
GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS 80 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 80 
TOTAL DE HORAS 1400 
Disciplinas de Formação Complementar Carga Horária 
PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 40 
COMERCIO EXTERIOR 80 
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ESTÁGIO 40 
EMPREENDEDORISMO 40 
TERCEIRO SETOR E RESPONSABILIDADE SOCIAL 40 
OPTATIVA I 40 
OPTATIVA II 40 
TOTAL DE HORAS 320 
Disciplinas de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias Carga Horária 
GESTÃO DE RISCO 40 
MATEMÁTICA FINANCEIRA 80 
ESTATÍSTICA 80 
TOTAL DE HORAS 200 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 260 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3020 

 

Quadro do Perfil de Formação do Curso 
DISCIPLINAS CARGA HORARIA % 
Formação Básica 640 21,19% 
Formação Profissional 1400 46,36% 
Formação Complementar 320 10,60% 
Conteúdo de Estudos Quantitativos 200 6,62% 
Estágio Supervisionado 260 8,60% 
Atividades Complementares 200 6,62% 
Carga Horária Total 3020 100,00% 

 
 

1.4.1.1 QUANTO A HORA-AULA: HORA-AULA X HORA-RELÓGIO 
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O Curso da Faculdade Boas Novas define o cumprimento da carga horária total dos seus cursos, 

conforme dispõe a Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007 – CNE/CES, por meio de efetivo trabalho 

discente, na forma de Atividades Integradoras, que comporão a carga horária das disciplinas. 

Constituem Atividades Integradoras aquelas que, sob a orientação docente, desenvolvidas através 

de suportes pedagógicos em espaços extraclasse, como: oficinas, visitas técnicas, estudos dirigidos, 

seminários, projetos, atividades em biblioteca, estudos de caso, entre outros. 

As Atividades Integradoras não são acrescidas à carga horária do docente e não são realizadas nos 

horários das atividades presenciais, visto que são atividades acadêmicas desenvolvidas pelos discentes 

em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais. Não podendo ser as mesmas 

utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes. 

Relação de Atividades Integradoras e sua respectiva Carga Horária: 
 

 

Atividade Integradora Carga Horária 
a) Estudos Dirigidos 1 a 3 horas 
b) Visitas Técnicas* 4 horas 
c) Relatório 2 a 4 horas 
d) Estudos de Caso (caracterização, 
variáveis, apropriação teórica) 

identificação de 6 horas 

e) Desenvolvimento de Projetos 4 a 10 horas 
f) Atividades em Laboratório 2 a 4 horas 
g) Atividades 
resultado) 

em Biblioteca (pesquisa e elaboração de 2 a 4 horas 

h) Pesquisas e Atividades de Campo 4 a 10 horas 
i) Oficinas 4 a 8 horas 
j) Preparação de Seminários 4 a 8 horas 
k) Lista de Exercícios 1 a 3 horas 
l) Leitura de texto a 2 horas 

 
 
As Atividades Integradoras devem ser previstas pelo docente nos Planos de Ensino e detalhadas 

no Cronograma de Aulas das disciplinas, devendo ser apresentadas pelo professor no primeiro dia de 
aula da disciplina. 

Carga Horária de Disciplina curricular dos cursos da FBN e da sua respectiva Atividade 
Integradora. 

 
Carga Horaria da Disciplina 

(CH) 
Carga Horária de Atividade Integradora (em CH) 

40h 7h 
80h 14h 

 
 

1.4.2 MATRIZ CURRICULAR 
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1° PERÍODO C/H 2° PERÍODO C/H 
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 80 GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES 80 
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 40 FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL 40 
MATEMÁTICA APLICADA 
 

80 
 

MATEMATICA FINANCEIRA 
 

80 
 

TEORIA ECONOMICA 80 CONTABILIDADE GERAL 80 

MÉTODOS E TÉCNICA DA PESQUISA 
CIENTIFICA 

80 ESTUDOS ANTROPOLOGICOS E 
SOCIOLOGICOS 

40 

PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL 

 
40 

ECONOMIA DAS ORGANIZAÇOES 40 
CULTURA RELIGIOSA 40 

TOTAL 400 TOTAL 400 
3° PERIODO  4° PERIODO C/H 
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 80 ADMINISTRAÇAO DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇAO 
80 

LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL 40 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 80 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA 

80 ESTATÍSTICA 80 

CUSTOS EMPRESARIAIS 80 GESTÃO DA QUALIDADE 40 
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS 40 ADMINSITRAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
40 

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL 40 GESTÃO DE RISCO 40 
TOTAL 360 TOTAL 360 
5° PERIODO  6° PERIODO C/H 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 80 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 80 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80 COMÉRCIO EXTERIOR 80 
NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL 40 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 
LEGISLAÇÃO TRIBALHISTA 40 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 40 
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I 80 ADMINISTRAÇÃO 

MERCADOLÓGICA II 
80 

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E 
GESTÃO DO CONHECIMENTO 

40 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE 
ESTÁGIO 

40 

TOTAL 360 TOTAL 360 
7° PERIODO  8° PERIODO C/H 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 100 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO - II 
80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- I 

80 EMPREENDEDORISMO 40 

GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS 80 TERCEIRO SETOR E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

40 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ESTRATÉGICA 

80 OPTATIVA 1 40 

  OPTATIVA 2 40 
TOTAL 340 TOTAL 240 

 
 
 

1.4.3 CONTEÚDOS 
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1.4.3.1 EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 
 
 

1 EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 
1º SEMESTRE 

 
DISCIPLINA: Teoria Geral da Administração CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Conceito, campo e objetivo da administração. A importância do estudo da teoria administrativa para 
o administrador. A Administração e suas Perspectivas. Antecedentes Históricos da Administração. 
Abordagem Clássica da Administração: Administração científica e Teoria Clássica da 
Administração. Abordagem Humanística da Administração: Teoria das Relações 
Humanas e Decorrências da Teoria das Relações Humanas. Abordagem Estruturalista da 
Administração: Modelo Burocrático de Organização e Teoria Estruturalista da Administração. 
Bibliografia Básica 
SILVA, Reinaldo O. Teorias da administração. São Paulo: Thomson, 2003. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4. Ed. Rio de Janeiro, 2007. 
Bibliografia Complementar 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução a administração : da escola cientifica a 
competitividade em economia globalizada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
DRUCKER, Peter. Introdução a Administração. Cengage Learning, 2010. 
DIAS, Reinaldo. Introdução a Administração. 2. Ed. Alinea, 2008. 
DRUCKER, Peter. O melhor de Peter Drucker. Nobel, 2001. 

 
 

DISCIPLINA: Português Instrumental CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Linguagem, expressão e comunicação. Qualidades da boa linguagem. Redação: estrutura do texto 
narrativo; estrutura do texto dissertativo. Redação oficial de documentos e correspondências. 
Redação comercial. Gramática aplicada: acentuação gráfica; emprego de pronomes; noções básicas 
de sintaxe; concordância nominal; concordância verbal; regência; crase; pontuação.Análise das 
condições de produção de texto referencial, planejamento e produção de textos referenciais com 
base em parâmetros da linguagem técnico-científica. Prática de elaboração de resumos, esquemas 
e resenhas. Leitura, interpretação e reelaboração de textos de livros 
didáticos. 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Antonio Fernando de. Português básico. São Paulo: Atlas, 1990. 
BORDENAVE, Juan Enrique Diaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 
29. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
KOCK, Ingedore Grunfels Villaça. Texto e Coerência. 13 ed., São Paulo: Cortez, 2011. 
Bibliografia Complementar 
BAGNO, Marcos. Português brasileiro?.5. ed.Parábola: São Paulo, 2004. 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramatica. 9. 
ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
VALENTE, André. Aulas de Português inovadoras. 5 ed. Vozes, Petrópolis, 2002. 
TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. 5 ed. Spicione, São Paulo, 2006. 
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DISCIPLINA: Matemática Aplicada CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Conjunto dos números reais. Funções de 1º e 2º graus; gráficos. Conjuntos e subconjuntos. Curvas 
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Matrizes e sistemas lineares. Limites e 
continuidades. Diferenciação. Integração simples. Aplicações da matemática à administração 
Bibliografia Básica 
BOYER, C. Historia da Matemática. 
IEZZI, Gelson [et.al.] Matemática: volume único. 5.ed. São Paulo: Atual, 2011. 
MUROLO, Afrânio Carlos. Matemática Aplicada: a administração, economia e contabilidade. 2. 
Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
Bibliografia Complementar 
BOMJORNO, Giovanni Jr. Matemática fundamental: uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 
2011. 
B. BOYER, Carl. História da matemática. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2012. 
SALIM, Jean Jacques. Matemática aplicada à Economia e Administração. Harbra, 2001. 
SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática básica para cursos superiores. 1 ed., São Paulo:  
Atlas, 2012. 

 
 

DISCIPLINA: Teoria Econômica CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Introdução à economia: agentes econômicos; sistema econômico. Noções da teoria 
microeconômica: demanda; oferta e equilíbrio de mercado; elasticidades; estruturas de mercado. 
Noções da teoria macroeconômica: Metas de políticas macroeconômica; instrumentos de política 
econômica; contas nacionais. Políticas econômicas: fiscal; monetária, cambial, comercial e de 
rendas; inflação. 
Bibliografia Básica 
PINHO, Diva Benevides. Manual de economia. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VASCONCELLOS, MarcosAntônio Sandoval de. Fundamentos de economia. 4.ed. São Paulo : 
Saraiva, 2001. 
VASCONCELLOS,  MarcosAntônio  Sandoval  de. Manual de Economia. Saraiva, São Paulo, 
2009. 
Bibliografia Complementar 
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia de letras, 2006. 
KRUGMAN, Paul. Economia internacional. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. 
MACHÒN, Francisco. Principio de economia. São Paulo: Pearson, 2007. 
O´SULLIVAN, Arthur. Introdução a economia: princípios e ferramentas. São Paulo: Pearson, 
2004. 

 
DISCIPLINA: Psicologia e Comportamento Organizacional CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Introdução ao estudo da psicologia: conceito, breve histórico, objeto de estudo, ramos da psicologia, 
psicologia aplicada à administração. Dimensões humanas: o racional, o emocional e o espiritual. 
Atitude e comportamento humano. Reações psicológicas: frustração, conflito, mecanismos de 
defesa. Personalidade: estrutura, desenvolvimento e mudança. Aprendizagem. O processo de 
adaptação. Motivação, maturidade e liderança. Relações interpessoais e grupais. Aspectos 
psicológicos da decisão. Desempenho de papéis. 
. 
Bibliografia Básica 
BENSASSOLLI, Pedro F. Psicologia e trabalho: apropriações e significados. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 



Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos , 1655 – Japiim - CEP:69077-000 Fone: 3613-6275 / 3613-2214 
Manaus-Am. 

www.fbnovas.edu.br 

30 
  

 

 
 

 
 

14.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
VECCHIO, Robert P. Comportamento organizacional. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
Bibliografia Complementar 
MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração. 5 ed., São Paulo: Altas, 2011. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
WAGNER, Jonh A. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 
ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. 8.ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2009. 

 
DISCIPLINA: Métodos e Técnica da Pesquisa Cientifica CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Tipos de conhecimento. A ciência e suas características. O método científico e suas aplicações. 
Tendências positivista, fenomenológica e dialética. Obstáculos à atividade da pesquisa. Eficiência 
nos estudos. Estudo pela leitura trabalhada. Resumos, esquemas e resenhas. Projeto de pesquisa: 
justificação do tema; objetivos; especificação do quadro teórico, formulação de hipóteses, 
cronograma, bibliografia. Pesquisa científica: planejamento, tratamento da documentação, normas 
para elaboração escrita do material. 

Bibliografia Básica 
FONSECA, Luiz Almir Menezes. Metodologia Cientifica: ao alcance de todos. 4 ed. São Paulo, 
Vozes. 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. Atlas, São Paulo, 2002 
PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: Saraiva, 2011. 
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. 5 ed., São Paulo: Atlas, 
2012. 
Bibliografia Complementar 
MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 6 ed. 
Atlas, São Paulo, 2009. 
MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva. Metodologia do trabalho cientifico. 7 ed. 
Atlas, São Paulo, 2009. 
VERGARA, Sylvia. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 3.ed. São Paulo, Saraiva, 2001. 

 
 

2º SEMESTRE 
 

DISCIPLINA: Gestão das Organizações CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Abordagem Neoclássica da Administração: Teoria Neoclássica da Administração; Decorrências da 
Teoria Neoclássica: Tipos de Organização e Departamentalização; e Administração por Objetivos 
(APO). Abordagem Comportamental da Administração: Teoria Comportamental da Administração 
e Teoria do Desenvolvimento Organizacional (DO). Abordagem Sistêmica da Administração: 
Tecnologia e Administração; Teoria Matemática da Administração e Teoria de 
Sistemas. Abordagem Contingencial da Administração: Teoria da Contingência. Novas Abordagens 
da Administração. 
Bibliografia Básica 
SILVA, Reinaldo O. Teorias da administração. São Paulo: Thomson, 2003. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4. Ed. Rio de Janeiro, 2007. 
Bibliografia Complementar 
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MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução a administração : da escola cientifica a 
competitividade em economia globalizada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
DRUCKER, Peter. Introdução a Administração. Cengage Learning, 2010. 
DIAS, Reinaldo. Introdução a Administração. 2. Ed. Alinea, 2008. 
DRUCKER, Peter. O melhor de Peter Drucker. Nobel, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Record, 
Janeiro: 

 
 

DISCIPLINA: Matemática Financeira CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Fundamentos, Capital, Juro e Montante.Regime de Capitalização. Juros Simples e taxa de 
equivalência. Juro Exato e Comercial. Valor Presente. Descontos Simples. Juros Compostos  e taxa 
Equivalente. Valor Presente. Compra vista e a prazo. Descontos Compostos. Equivalência de 
Capitais a juros Compostos. Taxa interna de Retorno. Sequências de capitais. Leasing. Amortização 
de Empréstimos. Sistemas de Amortização. 
Bibliografia Básica 
ASSEF Neto, Alexandre. Matemática financeira e sua aplicações, 12 ed, São Paulo: Atlas, 2012. 
NASCIMENTO, Marco Aurélio. Introdução à matemática financeira. São Paulo: Saraiva 2011. 
MENDONÇA, Luís Geraldo. Matemática financeira. 10.ed. Rio de janeiro: FGV, 2010. 
Bibliografia Complementar 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática financeira fácil. 14.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
CASAROTTO Filho, Nelson. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia 
econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
JUER, Milton. Matemática financeira: praticando e aplicando. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2003.412p. 
MATHIAS, Washington Franco. Matemática financeira. 6 ed., São Paulo; Atlas, 2011. 

 
DISCIPLINA: Contabilidade Geral CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Conceito e finalidade da contabilidade. Elementos básicos da Contabilidade. O campo de atuação 
da contabilidade e os usuários das informações contábeis. Patrimônio. Registros e sistemas 

DISCIPLINA: Filosofia e Ëtica Profissional CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia como ciência. Questões filosóficas: ética, política, 
metafísica, religião, linguagem e conhecimento. Sistemas filosóficos. A Filosofia e suas 
aplicações em Administração. 
Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lúcia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofia: Introdução à 
Filosofia. São Paulo: Moderna, 2002. 

GEISLER, Norman; FEINBERG, Paul. Introdução á filosofia. 2.ed. São Paulo: Vida, 2002. 
ARRUDA, Maria Cecilia Coutinho de. Fundamentos de ética empresarial e econômica. 4 ed.,  
São Paulo: Altas, 2009. 
Bibliografia Complementar 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

BLANCHARD, Ken; O'CONNOR, Michael. O administrador ético. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

BUNNIN, Nicholas. Compêndio de Filosofia. São Paulo: Loyola, 2002. 

SERRANO, Pablo Jimenez. Ética aplicada: maralidadenasrelações empresariais e de consumo. 
Campinas: Alinea,2009. 2006p. 

BLANCHARD, Ken;   O'CONNOR, Michael. O administrador ético. Rio de Janeiro: 
1999.143pMORIN, Edgar. Cultura de massa no século XX: o espírito do tempo. 4. ed. Rio de 
Forense Universitária, 1999. 
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DISCIPLINA: Economia das Organizações CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Modelos de organização das empresas e suas fronteiras, os ambientes de concorrência e as 
estratégias das empresas, sistemas organizacionais de incentivos aos agentes econômicos. 
Bibliografia Básica 
MCGUIGAN, James R. Economia de empresas: aplicações estratégias e táticas.11.ed.São Paulo: 
Cengage learning,2010. 
PINHO, Diva Benevides. Manual de economia. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VASCONCELLOS, MarcosAntônio Sandoval de. Fundamentos de economia. 4.ed. São Paulo : 
Saraiva, 2001. 
VASCONCELLOS,  MarcosAntônio  Sandoval  de. Manual de Economia. Saraiva, São Paulo, 
2009. 

contábeis; escrituração. Análise de questões contábeis. Relatórios contábeis. Aplicação da ciência 
e da técnica contábil à estruturação de balanços e ao conjunto dos demonstrativos contábeis. 
Estruturação das demonstrações financeiras. Análise e interpretação econômico-financeira. 
Bibliografia Básica 
MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução à contabilidade gerencial. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
Bibliografia Complementar 
MAYO, Hernert B.. Finanças básicas: tradução da 9º edição Norte-Americana. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009. 

PADAVEZE, Clovis Luis. Controladoria estratégica e operacional. Cengage. São Paulo, 

2009. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de 
informação.7.ed.São Paulo:Atlas,2010. 

RICARDINHO, Álvaro. Contabilidade gerencial e societária: origens e desenvolvimento. ed. São 
Paulo, Saraiva,2005. 

 
DISCIPLINA: Estudos Antropológicos e Sociológicos CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Introdução ao estudo da Antropologia, breve histórico, objeto de estudo, ramos da antropologia, 
Sociedade Capitalista, Sociedade das Organizações e Burocracia. Cultura e Sociedade. Relações 
Sociais Básicas: o papel social dos indivíduos e Grupos Sociais. Introdução à Antropologia 
Organizacional. Globalização e Mundialização da Cultura.História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena. 
Bibliografia Básica 
NETO, João Clemente de Souza. A metamorfose do trabalho na era da globalização. Arte 
Impressa, São Paulo, 2004. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 7 ed. Atlas, São Paulo, 1999. 
NASSETTI, Pietro. As regras do método sociológico. Martin Claret, 2012. 
Bibliografia Complementar 

HIRT, Paul. Globalização em questão: a economia internacional e as possibilidades de 

Governabilidade. 4 ed. Vozes, Rio de Janeiro, 2002. 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1998. 

SACHS, Ignacy. O gato de Alice e outras crônicas: pensando o Brasil às margens do Sena,Cortez, 
São Paulo, 2002. 
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Bibliografia Complementar 
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia de letras, 2006. 
KRUGMAN, Paul. Economia internacional. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. 
MACHÒN, Francisco. Principio de economia. São Paulo: Pearson, 2007. 
O´SULLIVAN, Arthur. Introdução a economia: princípios e ferramentas. São Paulo: Pearson, 2004. 

 
DISCIPLINA: Cultura Religiosa CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Visão global da importância do fenômeno religioso e suas implicações na formação do Homem e 
da Sociedade, através do conhecimento e analise das principais religiões e pela reflexão critica dos 
valores humanos e sociais legados pelo Cristianismo a Civilização Ocidental. 
Bibliografia Básica 
A BÍBLIA Sagrada: antigo e novo testamento. Brasília: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. 
FRAAS, Hans Jürgen. A religiosidade humana. São Leopoldo : IEPG, 1997 .*1 
GAARDER, Jostein, HELLERN ,Victor, Nataker, Henry. O livro das religiões. São Paulo, 
Companhia de letras, 2001. * 
Bibliografia Complementar 
GHELLER, Erenida. Cultura Religiosa II: o cristianismo. 2ª Edição. Volume 02. Porto Alegre: 

ADIPUCRS, 1997. 
PIAZZA, Waldomiro O..Religiões da humanidade. 2ª Edição. São Paulo: Loyola, 1991. 
RUDNICK, Milton L.. Ética cristã para hoje: uma perspectiva evangélica. 2ª Edição. Rio de 
Janeiro: JUERP, 1991. 
SCHRAGE, Wolfgang. Ética do Novo Testamento. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1994. 

 

3º SEMESTRE 
 

DISCIPLINA: Organização, Sistemas e Métodos CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Organização: Estrutura organizacional; Departamentalização; Linha e Assessoria (staff); 
Atribuições das Unidades Organizacionais; Delegação, Centralização e Descentralização; 
Amplitude de Controle e Níveis Hierárquicos. Sistemas: Sistemas Administrativos e Sistema de 
Informações Gerenciais. Métodos: Metodologia de Levantamento, Análise, Desenvolvimento e 
Implementação de Métodos Administrativos; Técnicas de Representação Gráfica; Formulários; e 
Arranjo Físico. 
Bibliografia Básica 
CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 8 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
OLIVEIRA, Djalma de PinhoRebolças de. Sistemas, organizações e métodos. Uma abordagem 
gerencial. 19.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organizações e metódos: uma abordagem 
gerencial. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
Bibliografia Complementar 
ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas emétodos e as tecnologias de gestão 
organizacional. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2011. 
FILHO, Joao Chinelato. O&M integrando a informática: uma obra de alto impacto na 
modernidade das organizações. 14.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
LUPORINI, C. E. M., PINTO, N. M. Sistemas administrativos: uma abordagem moderna de O & 
M. São Paulo: Atlas, 1996 
TACHIZAWA, T. SCAICO, O. Organização flexível: qualidade na gestão de processos. São 
Paulo: Atlas, 1997. 

 
DISCIPLINA: Legislação Empresarial CARGA HORÁRIA: 

40H 
Ementa 
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Conhecer os principais institutos de Direito Público e Privado, Difuso e Coletivo, com especial 
enfoque dogmático panorâmico dos diversos ramos do direito positivo brasileiro, abordando o 
conceito e as fontes de direito, as características da norma jurídica e da lei, as pessoas física e 
jurídica, ato e fato jurídico, além de aspectos básicos das obrigações civis, contratos em geral e 
direito da empresa. 
Bibliografia Básica 
BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de direito público e de direito privado. 14 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
CRETELLA JÚNIOR, José. CRETELLA NETO, José.1.000 perguntas e respostas de direito 
internacional público e privado.9.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 
SABATOVSKI, Emilio. FONTOURA, Iara P. Constituição federal: detalhado índice 
alfabético.20.ed.Curitiba:Juruá,2012. 
SANTOS, Kátia Cristina Cruz. Instituições de direito público e privados.ed.Manaus: UA, 2000. 
Bibliografia Complementar 
ANGHER, Anne Joyce. Código Civil: constituição federal legislação. 18.ed. São Paulo: Rideel, 
2012. 
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
MONTEIRO, WASHINGTON DE BARROS. Curso de direito civil. 44.ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 
DISCIPLINA: Administração Financeira e Orçamentária CARGA HORÁRIA: 

80H 
Ementa 
O papel da administração financeira e do administrador financeiro. Conceitos financeiros básicos. 
O capital de terceiros e o capital próprio. Alavancagem financeira. Custos de empréstimos. Custo 
de capital próprio. A estrutura ótima de capital. Demonstrações de Origens e Aplicações de recursos. 
Capital de Giro. Ativo circulante. Finanças empresariais em momentos de incertezas. Análise das 
demonstrações financeiras. Orçamento: princípios, tipos, processo e sistema 
orçamentário. 
Bibliografia Básica 
EHRHARDT, Michael C. Administração financeira: teoria e prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 
MACHADO, José Roberto. Administração de Financças Empresarias. 2 ed., Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2004. 
PADOVEZE, Clóvis Luís.Planejamento orçamentário.ed.ão Paulo:Cengage learning,2010. 
Bibliografia Complementar 
GITMAN, Lawrence Jr. Princípios de Administração Financeira. Harbra, São Paulo, 1997. 
HIGGINS, Robert. Análise para administração financeira. 8.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2007. 477p 
MAYO, Hernert B.. Finanças básicas: tradução da 9º edição Norte-Americana. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009. 
SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira. Atlas, São Paulo, 2007. 
CASAROTTO Filho, Nelson. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia 
econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2010 
ROSS, Stephen A.Principios de administração financeira. 2 ed., 10 reimpr. São Paulo: Altas, 
2011. 

 
DISCIPLINA: Custos Empresariais CARGA HORÁRIA: 

80H 
Ementa 
Noções   de  contabilidade  pública:  regimes   contábeis,  orçamento  público,  receita   e  despesa 
públicas. Fundamentos da contabilidade de custos e da contabilidade gerencial. O conceito de 
controladoria. Informações de custos para a tomada de decisão. Conceitos de gasto desembolso, 
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DISCIPLINA: Administração de Serviços CARGA HORÁRIA: 
40H 

Ementa 
A Era dos Serviços. A importância crescente dos Serviços. Serviços como atividades de apoio, 
Ambiente e Estratégia da Empresa. Origens da Gestão de Operações. Diferença considerada entre 
produto e serviço. Tipologia de Serviços. Truques num callcenter. Formação das expectativas do 
Cliente. Aspecto de desempenho em Serviço. Tipos de Clientes. Potencial construtivo e Destrutivo 
de um cliente. A arte lucrativa de recuperar um cliente. Objetivo do Feedback do 
Cliente em Serviços. 
Bibliografia Básica 
LAS   CASAS, Alexandre  Luzzi. Qualidad total em serviços: conceitos, exercícios, casos 
prátticos. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2008. 
MELLO, Carlos Henrique Pereira ( et. al.). Gestão do processo de desenvolvimento de serviços. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, Fábio Gomes da. ZAMBON, Marcelo Socorro. Gestão do relacionamento com o cliente. 
2.ed. São Paulo:Cengage learning,2012. 
Bibliografia Complementar 
HUNTER, James C. O monge e o executivo. Rio de Janeiro, 2004. 
JAY, Dizer; BARRY, Render: Administração de operações:bens e serviços. 5. ed. Rio de Janeiro: 
LCT, 1999. 
LIAUTAUD, Bernard. Inteligência em e-business. Qualitymark, 2002. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de serviços. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2012. 

 
 

DISCIPLINA: Desenvolvimento Gerencial CARGA HORÁRIA: 
40H 

Ementa 
O Ambiente das Organizações. O fator humano nas organizações. Cultura Organizacional. Modelos 
de Desenvolvimento Gerencial: 3d; grid gerencial; liderança Situacional. Fundamentos do 
Planejamento. Formulação de Objetivos. Tomada de Decisão. Fundamentos da Organização. 
Desenho Departamental. Desenho Organizacional. Fundamentos da Direção. Comunicação e 
Negociação nas Organizações. Liderança nas Organizações. Motivação nas Organizações. 
Fundamento do Controle. Administração de Conflitos. Administração Estratégica. 

Bibliografia Básica 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
ROSA, José Antônio. MARÓSTICA, Eduardo. Modelos de negócios: organizações e gestão. 5.ed. 

investimento, custo, despesa e perda. Classificação de custos. Tipos de custeio e suas finalidades. 

Bibliografia Básica 
BERTÓ, Dalvio José. BEULKE, Rolando. Gestão de custos.2.ed.São Paulo: Saraiva, 2011. 
FARIA, Ana Cristina de. COSTA, Maria de Fatima Gameira da Gestão de custos logísticos. 1.ed. 
São Paulo:Atlas,2011. 
WEENKE, Rodney. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2.ed.São Paulo:Atlas,2008. 
Bibliografia Complementar 
SÁ, Antônio Lopes de. Contabilidade de custos básica. Curitiba: Juruá, 2009. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de 
informação.7.ed.São Paulo:Atlas,2010. 
RICARDINHO, Álvaro. Contabilidade gerencial e societária: origens e desenvolvimento. ed. São 
Paulo: Saraiva,2005. 
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São Paulo: Cengage learning,2012 
KUAZAQUI, Edmir. Liderança e criatividade em negócios. 2.ed. São Paulo: Thomson Learning, 
2006. 
Bibliografia Complementar 
BERLO, David Kenneth. O processo de comunicação: introdução à teoria e à prática. 10 ed., São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 1 ed., São 
Paulo: Altas, 2012. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
TOMPSON, Leigh l.. O negociador. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.2009. 

 
 

4o. SEMESTRE 
 

DISCIPLINA: Administração de Sistema de Informação CARGA HORÁRIA: 
80H 

Ementa 
Os significados de comunicação, informação e de tecnologia da informação. A informação no 
mundo globalizado. O Processo de comunicação. Problemas organizacionais de comunicação. 
Processo gerencial e decisão. Sistema de informação gerencial. Sistemas de informação como apoio 
às estratégias da organização. Tecnologias da informação. Elaboração e gestão de projetos de 
sistemas de informação. Segurança das informações. Comunicação e teleprocessamento de dados. 
Sistema de gerenciamento de banco de dados. Tecnologias alternativas de transmissão de 
informações. 
Bibliografia Básica 
BATISTA, Emerson de O. Sistema de informação: o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2006. 
SORDI, José Osvaldo de. Administração de sistema de informação: uma abordagem interativa. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 
TIDD, Joe. Gestão da informação. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
VELOSO, Renata. Tecnologia da informação e comunicação: desafios e perspectivas. São Paulo : 
Saraiva, 2011. 
Bibliografia Complementar 
FONTES, Edison. Segurança da informação: o usuário faz a diferença. São Paulo: Saraiva, 2011. 
LIAUTAUD, Bernard. Inteligência em e-business. Qualitymark, 2002. 
MCGEE, James. Gerenciamento estratégico da informação. Ernest & Young, 1994. 
KOULOPOULOS, Thomas M.. Inovação com resultados: um olhar além do obvio. São Paulo: 
Senac, 2011. 

 
 

DISCIPLINA: Informática Aplicada CARGA HORÁRIA: 
40H 

Ementa 
Noções de informática; Interfaces gráficas. Gerenciamento dos sistemas operacionais. Internet; 

Software de apresentações. Processadores de texto. Planilha Eletrônica. Principais softwares de 
gerenciamento da informação. 
Bibliografia Básica 
CORNACCHIONE, Jr., Edgard B.Informática aplicada às áreas de contabilidade, administração e 
economia. 4 ed., São Paulo: Atlas, 2012. 
VELOSO, Renata. Tecnologia da informação e comunicação: desafios e perspectivas. São Paulo : 
Saraiva, 2011 
DERTOUZOS, Michael L. O que será: como o novo mundo da informação transformará nossas 
vidas. 3. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Bibliografia Complementar 
MEDEIROS, Valéria Zuma. (Coord) Metodos quantitativos com excel. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 
SANTOS, Aldenor de Araújo. Informática na empresa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
FONTES, Edison. Segurança da informação: o usuário faz a diferença. São Paulo: Saraiva, 2011. 
LIAUTAUD, Bernard. Inteligência em e-business. Qualitymark, 2002. 
MCGEE, James. Gerenciamento estratégico da informação. Ernest & Young, 1994. 

KOULOPOULOS, Thomas M.. Inovação com resultados: um olhar além do obvio. São Paulo: 
Senac, 2011. 

 
DISCIPLINA: Administração da Produção CARGA HORÁRIA: 

80H 
Ementa 
Conceitos e estrutura da administração de produção. Sistemas de produção. Planejamento e controle 
da produção. Desenvolvimento de novos produtos. Técnicas modernas de administração de 
produção. Manutenção industrial. Balanceamento da produção. Qualidade e produtividade. 
Modelos de qualidade. Competitividade. Características da Função da Produção. Abordagem de 
Demanda e Oferta. Pesquisa e Desenvolvimento. Modelos de Localização e Tomada de Decisão. 
Estudo de Produtividade. Planejamento e Controle da Produção. Manutenção. Princípios  da Teoria 
das restrições. ( TOC ). Tipos de Lay-outs. Sistemas de Redes. 
Bibliografia Básica 
CHASE, Richard B. Administração da produção para a vantagem competitiva. 10.ed.Porto Alegre: 
Bookman, 2006.724p. 
CHOPRA, Sunil. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações/ Sunil 
Chopra, Peter Meindl: tradução Daniel Vieira; revisão técnica Marilson Alves Gonçalves, 4 ed. São 
Paulo, 2011. 
MARTINS, Petrônio G.. Administração da produção. 2.ed. São Paulo: Saraiva,2005. 
SLACK, Nigel. Administração da produção. 3.ed.Sao Paulo: 2009. 
Bibliografia Complementar 
CORRÊA, Henrique L.. Administração de produção e operações: manufatura e serviços: uma 
abordagem estratégica. 3 ed. São Paulo: Altas, 2012. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração da produção: uma abordagem introdutória. 11.ed.Rio 
de Janeiro: Elsevier,2004.179p 
GAITHER,  Norman.  Administração  da  produção  e  operações.  8.ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2002. 
MARTINS, Petrônio G.. Administração da produção. 2.ed. São Paulo: Saraiva,2005. 

 
DISCIPLINA: Estatística CARGA HORÁRIA: 

80H 
Ementa 
Conceitos Preliminares. Séries Estatísticas. Gráficos estatísticos. Medidas. Correlação. Conceitos 
Básicos de Probabilidade. Distribuições de Probabilidade. 

Bibliografia Básica 
GONÇALVES, Valter. SILVA, Elio Medeiros. MUROLO, Afrânio Carlos. Estatística.  4 ed.,  
São Paulo: Atlas, 2010. 
LEVIN, Jack. Estatística para ciências humanas. 9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2004. 
MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
STEVENSON, William J. Estatística: aplicada à administração.2.ed.São Paulo:Harbra,1981. 
Bibliografia Complementar 
FONSECA, Jairo Simon da. Curso de estatística. 6 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
MACHADO, José Fernando. Método estatístico: gestão da qualidade para melhoria contínua. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
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MILONE, Giuseppe. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Cengage Learning,2009. 
MORETTIN, Gonzaga Luiz. Estatística básica: probabilidade e inferência. 

 
DISCIPLINA: Gestão da Qualidade CARGA HORÁRIA: 

40H 
Ementa 
Qualidade: histórico; conceitos. Contribuição dos principais Teóricos: Deming; Juran; Feigenbaum; 
Crosby; Ishikawa; Garvin. Normalização e qualidade. Tipos de normas: classificação de Normas; 
implementação de um programa de normalização. Sistema Da  qualidade: família de normas ISOS; 
principais requisitos. Análise e solução de problemas: ciclo pdca; diagrama de pareto; Diagrama de 
causa e efeito; lista de verificação; histograma; Diagrama de dispersão; gráfico de controle. 
Auditorias da Qualidade; perfil do auditor; implementação de 
um programa de Auditoria interna. Certificação: organismos e processos. 
Bibliografia Básica 
CARPINETTI, Luiz Cesar. Gestão da qualidade ISSO 9001: 2008: princípios e requisitos. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
LAS  CASAS,  Alexandre  Luzzi. Qualidade total em serviços: conceitos, exercícios, casos 
práticos. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2008. 
MELLO,  Carlos Henrique Pereira. ISSO 9001: 2008: Sistema de gestão da qualidade para 
operações de produção e serviços. São Paulo; Altas, 2009. 
Bibliografia Complementar 
LUNKES, Rogério João. Controle de gestão: estratégico, tático, operacional, interno e de risco. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão de qualidade: teoria e pratica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
GESTÃO DA QUALIDADE. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2001. 
VALENTE, Amir Mattar. Qualidade e produtividade nos transportes. São Paulo: Cortez, 2008. 

 
 

DISCIPLINA: Administração de Recursos Humanos CARGA HORÁRIA: 
40H 

Ementa 
A interdisciplinariedade da administração de recursos humanos. Evolução da administração de 
recursos humanos. O gestor de recursos humanos. Subsistemas de recursos humanos. Desafios de 
gestão de pessoas. Responsabilidade social das organizações. Significado do trabalho. Cenários 
futuros da gestão de pessoas. Planejamento de recursos humanos. 
Bibliografia Básica 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 1 ed., São 
Paulo: Altas, 2012. 
GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoques nos papeis profissionais. São Paulo: Atlas, 
2011. 
Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, I. Desenvolvimento de pessoal, desenvolvimento organizacional, auditoria de 
recursos humanos e banco de dados e sistemas de informações. São Paulo: Atlas, 1996. 
DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São 
Paulo: Atlas, 1996. 

EQUIPE COOPERS & LYBRAND. Remuneração estratégica: a nova vantagem competitiva. 
São Paulo: Atlas, 1996. 

FLEURY, A., FLEURY, M. T. L. Aprendizagem e inovação organizacional: as experiências de 
Japão, Coréia e Brasil. São Paulo: Atlas, 1996. 
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5º. SEMESTRE 

 
 

DISCIPLINA: Gestão de Recursos Humanos CARGA HORÁRIA: 
80H 

Ementa 
O profissional de gestão de recursos humanos. A evolução da gestão de recursos humanos. A 
gestão de recursos humanos em uma visão sistêmica contingencial. Os subsistemas de: Cargos e 
Posições, Provimento de RH, Treinamento e Desenvolvimento e a Gestão do Desempenho. 
Bibliografia Básica 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 1 ed., São 
Paulo: Altas, 2012. 
GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoques nos papeis profissionais. São Paulo: Atlas, 
2011. 
Bibliografia Complementar 
CHIAVENATO, I. Desenvolvimento de pessoal, desenvolvimento organizacional, auditoria de 
recursos humanos e banco de dados e sistemas de informações. São Paulo: Atlas, 1996. 
DUTRA, J. S. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São 
Paulo: Atlas, 1996. 

EQUIPE COOPERS & LYBRAND. Remuneração estratégica: a nova vantagem competitiva. 
São Paulo: Atlas, 1996. 

FLEURY, A., FLEURY, M. T. L. Aprendizagem e inovação organizacional: as experiências de 
Japão, Coréia e Brasil. São Paulo: Atlas, 1996. 

 
 

DISCIPLINA: Administração Pública CARGA HORÁRIA: 
80H 

Ementa 
O AMBIENTE ORGANIZACIONAL; a sociedade e sua estrutura, o mercado (público e 
privado),cliente / cidadão, matriz Estadocêntrica e Sociocêntrica, conceitos e princípios básicos de 
Administração e Gestão Pública. AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS VISTAS COMO NEGÓCIO; 
conceito de negócio, objetivo das organizações públicas e seus níveis, Missão e visão no serviço 
público. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL; A burocracia, o paradigma cultural, 
patrimonialismo e burocracia, a reforma do Estado. O GOVERNO DE RESULTADOS; dimensão 
legal e a boa gestão, Modelo burocrático e gerencial, o “jeitinho brasileiro”, aparelho 
estatal e sua modernização. 
Bibliografia Básica 
KANAANE,  Roberto.  FILHO,  Alécio  Fiel.  FERREIRA,  Maria das Graças. Gestão pública: 
planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 
PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da 
experiência contemporânea. Rio de janeiro: FGV, 2005 
SANTOS, Clezio Saldanha dos Santos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2012.. 
Bibliografia Complementar 
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva: 
2006. 
LIMA,  Paulo  Daniel  Barreto. Excelência em gestão pública: a trajetória e a estratégia do 
gespública. Qualitymark, 2007. 
MELLO, Gilmar Ribeiro. FILHO, Francisco Tavares. Macêdo, Fabricio de Queiroz. Governança 



Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos , 1655 – Japiim - CEP:69077-000 Fone: 3613-6275 / 3613-2214 
Manaus-Am. 

www.fbnovas.edu.br 

40 
  

 

 
 

 
 

corporativa e governança pública. São Paulo: Altas, 2008. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão e responsabilidade social corporativa: estratégia de negócios 
focados na realidade brasileira. 7 ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

 
 

DISCIPLINA: Negociação Empresarial CARGA HORÁRIA: 
40H 

Ementa 
Processos de comunicação interpessoal, grupal e organizacional. Tipos de público. Estratégias e 
instrumentos de comunicação interna e externa. Técnicas de comunicação em público: reunião, 
retórica, persuasão. Processo de negociação, habilidades, problemas e técnicas. Administração de 
conflito. 
Bibliografia Básica 
BAZERMAN, Max H. Negociando racionalmente. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2011. 
TOMPSON, Leigh l.. O negociador. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall.2009. 
TERCIOTTI, Sandra Helena [et.al.]. Comunicação empresarial na prática. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
Bibliografia Complementar 
BERLO, David Kenneth. O processo de comunicação: introdução à teoria e à prática. 10 ed., São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
BURBRIDGE, R. Marc[et. al]. Gestão de negociação: como conseguir o que se quer sem ceder o 
que não se deve.2.ed.Sao Paulo: Saraiva, 2007. 236 
MARCONDES, Paula Junior Odino. Como chegar a excelência em negociação. Qualitymarket, 
2004. 
YU, OihSin Abraham ( coord.), Tomada de decisão nas organizações: uma visão multidisciplinar. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 

 
DISCIPLINA: Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento CARGA HORÁRIA: 

40H 
Ementa 
Inteligência competitiva como processo que permite a acumulação de conhecimento estratégico, a 
partir da coleta, tratamento e disponibilização de informações sobre concorrentes, mercado, clientes, 
fornecedores e do ambiente competitivo em geral, envolvendo alianças estratégicas, tipo joint-
venture, aquisições ou fusões empresariais. Criar condições de utilização dos meios mediáticos de 
comunicação para a implementação de Inteligência Competitiva em Organizações 
(Intranets). Tipos de conhecimentos. Implantação da metodologia de gestão de conhecimento. 
Sistemas de conhecimento. 
Bibliografia Básica 
AGUERA, LlorençGuilera. Além da inteligência emocional: as cinco dimensões da mente. São 
Paulo: Cengage Learning, 2009. 
CAMPOS, Vicente Falconi (Ph.D).Gerenciamento pelas diretrizes. 5.ed.Nova Lima:INDG,2004. 
GOLEMAN, D. Trabalhando com a inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 
Bibliografia Complementar 
AMAZONAS, Arão. Inteligência emocional. Sl. Inteligência emocional, 2011. 
FIORELLI, J.O. Psicologia para administradores. São Paulo: Atlas, 2000. 

GREENFIELD, S.A. O cérebro humano. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

LEDOUX, J. O cérebro emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1998. 

MASLOW, A.H. Maslow no gerenciamento. Rio de Janeiro: Qualymark, 2000. 
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DISCIPLINA: Administração Mercadológica I CARGA HORÁRIA: 
80H 

Ementa 
Fundamentos da administração de marketing Mercados. Consumidores.. Organização e gestão de 
uma estrutura de marketing. Estratégia global de marketing; plano estratégico de marketing. Estudo 
e desenvolvimento do composto de marketing. Segmentação e diferenciação de produtos. 
Estratégia de Preços. Definição dos canais de distribuição. Composto estratégico de comunicação. 
Bibliografia Básica 
KOTLER, Philip. Princípios de Marketing, 7ed. Pearson, São Paulo, 2007. 
CARPENTER, Phil. E Brands: como se constrói uma empresa na int. a velocidade máxima, 
Qualitymark, 2001. 
DUALIBI, Simonsen. Criatividade e Marketing, Makron Books, 2009. 
Bibliografia Complementar 
POLIZEI, Philip. Plano de Marketing. Cengage, 2011. 
KOTLER, Philip. Marketing em ação, Campus, 2002. 
SOUZA, Francisco A. Madia de. Marketing Pleno. Makron Books, 1999. 
COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. Elsevier, 2009. 

 
 

DISCIPLINA: Legislação Trabalhista CARGA HORÁRIA: 
40H 

Ementa 
Evolução histórica da legislação trabalhista. Fontes e princípios do Direito do Trabalho. Contrato 
de trabalho: duração, alteração, suspensão e interrupção. Término de contrato. Estabilidade. 
Previdência pública e privada. 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. EstevãoMallet e Marcos neves Fava(0rg.). 18.ed. São 
Paulo: Rideel, 2012. 
DANTAS JR, Aldemiro Rezende. Curso de direito do trabalho.3.ed.Manaus:Lorena, 2009. 
ZENNI, Alessandro Severino V. Remuneração e jornada de trabalho. Curitiba: Juruá, 2008. 
MARTINS, Sergio Pinto. Legislação Previdenciária. 18 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
Bibliografia Complementar 
DAVEL, Eduardo.MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. Gerência em ação:singularidades 
e dilemas do trabalho gerencial.1.ed.Rio de Janeiro: FFV, 2007. 
MARTINS, Sergio Pinto. O Pluralismo do direito do trabalho. s.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
PAULO, Vicente. ALEXANDRINO, Marcelo. Resumo de direito do trabalho.9.ed.São Paulo: 
Método, 2010. 
MARTINS, Sergio Pinto. Direito processual do trabalho. 14.ed.São Paulo: Atlas, 2011. 

 

6o. SEMESTRE 
 

DISCIPLINA: Logística Empresarial CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Logística. Suprimentos. Conceito; origem; tendência; funções; objetivos e utilidades da logística. 
Gerenciamento de estoques, compras e contratações. Funções da Logística. Distribuição e 
transporte. Métodos de tomadas de decisão. A relação custo benéfico e a logística. Movimentação 
de Materiais. Armazenamento de materiais. Sistema de Gestão como ferramenta de apoio da 
administração. Noções dos Métodos e Técnicas Modernas de controle: JIT, Kanban, ECR, EDI, 
ABC, B2B e Internet MilkRun, VMI. 

Bibliografia Básica 
CHOPRA, Sunil. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2003. 
CHOPRA, Sunil. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações/ Sunil 
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Chopra, Peter Meindl; tradução Daniel Vieira; revisão técnica Marilson Alves Gonçalves, 4 ed. 
São Paulo, 2011. 
CAXITO, Fabiano (coord.). Logística: um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2011. 
Bibliografia Complementar 
ALVARENGA, Antônio Carlos. Logística aplicada: suprimento e distribuiçãofísica. 3.ed. São 
Paulo: Blucher, 2000. 
BALLOU, Ronald H.Logística empresarial: transportes, administraçao de materiais e distribuição 
física. 1 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
BALLOU, Ronald. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 
NOVAES, AntônioGalvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. 

 
DISCIPLINA: Comércio Exterior CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
A estrutura do comércio exterior brasileiro. Regulamentação dos contratos internacionais. O 
comércio eletrônico internacional. A revolução tecnológica e seu impacto na política e nas relações 
internacionais. A inserção do PIM no comércio internacional. O sistema de internação do 
PIM. Legislação do Polo Industrial de Manaus 
Bibliografia Básica 
LOPES, Vazques José. Comércio exterior brasileiro. 10 ed., São Paulo: Atlas, 2012. 
REZENDE, Cyro. História econômica geral.9.ed.São Paulo: Contexto, 2010. 
MINERVINI, Nicola. O exportador: ferramentas para atuar com sucesso no mercado 
internacional. 5 ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
Bibliografia Complementar 
BIZELLI, Joao dos Santos. Importação: sistemática administrativa, cambial e fiscal. São Paulo: 
Aduaneiras, 2011.304p. 
KRUGMAN, Paul. Economia internacional. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. 
MACHÒN, Francisco. Principio de economia. São Paulo: Pearson, 2007. 
SEABRA, Izabel Cristina Nogueira; Souza, Ana Maria Oliveira de. Comércio exterior e o balanço 
internacional de pagamentos. Manaus: Valer, 2004. 

 
 

DISCIPLINA: Legislação Tributária CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Tributo. Definição. Relação jurídica tributária. Crédito tributário. Lançamento. Garantias e 
privilégios. Sistema tributário nacional. Impostos da União, dos Estados e dos Municípios. 
Características dos principais tributos nacionais. Legislação básica. Aspectos teóricos e práticos. 
Direito civil e comercial. Novas tendências do direito civil e comercial. Legislação do PIM. 
Bibliografia Básica 
OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. Código tributário nacional: comentários doutrinas 
jurisprudência. 5.ed.São Paulo: Saraiva, 2010. 
ENZWEILER, Romano José. Os desafios de tributar na era da globalização. Florianopolis: 
Diploma legal, 2000. 
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
Bibliografia Complementar 
CASSONE, Vittorio. Interpretação no direito tributário: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2004. 
FERNANDES JÚNIOR. Edson Nogueira. Consolidação da legislação tributária do município de 
Manaus. Manaus: Valer, 2001. 
FABRETTI, Láudio Camargo. Direito tributário para os cursos de administração e ciências 
contábeis. 8 ed., São Paulo, 2011. 
MARTINS, Ives Gandra da. Direito tributário e direitos fundamentais: limitações ao poder de 
tributar. Rio de janeiro: Elsevier, 2012. 
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DISCIPLINA: Administração Mercadológica II CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Pesquisa de mercado: processo, metodologia, técnicas e tipos. Fundamentos de administração de 
vendas. Planejamento e política de vendas. Promoção de vendas e relações públicas. Análise de 
mídia e de efetividade da propaganda. A comunicação empresarial. Estratégias de comunicação 
para o cliente interno e externo na Internet. A rede mundial como fator de redução dos custos 
empresariais. O novo ambiente (virtual) de negócios. O correio-eletrônico como ferramenta de 
Marketing. Coordenação e controle de vendas. Métodos de determinação preço de venda. Análise 
de pontos de venda. Logística de distribuição. Marketing de relacionamento com clientes. Serviço 
Pos venda. Marketing para organizações que não visam lucro. Auditoria de marketing. 

Bibliografia Básica 
CARPENTER, Phil. E Brands: como se constrói uma empresa na int. a velocidade máxima, 
Qualitymark, 2001. 
DUALIBI, Simonsen. Criatividade e Marketing, Makron Books, 2009. 
KOTLER, Philip. Princípios de Marketing, 7ed. Pearson, São Paulo, 2007. 
Bibliografia Complementar 
DOZ, Yves L. A vantagem das alianças. Qualitymark, 2000. 
HAGUE, Paul. Faça sua própria pesquisa de mercado. Nobel, 1997. 
PINHEIRO, Roberto Meireles. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado, FGV, 
2006.b 
REIS, Marcelo de Carvalho. Marketing: princípios e aplicações, Alínea, 2003. 

 
DISCIPLINA: Gestão do Meio Ambiente CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. A variávelecológica no ambiente dos negócios. 
Compromisso das organizações com o meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.  Métodos, 
sistemas e ferramentas para a gestão ambiental. Redução de passivos ambientais. Gerenciamento 
auto sustentável como diferencial competitivo. A questão ambiental sob enfoque econômico e 
estratégico. A questão ambiental na empresa. A repercussão da questão ambiental na Organização. 

Bibliografia Básica 
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos einstrumentos. 3.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
FUJIHARA, Marco Antonio.LOPES, Fernando Giachini.Sustentabilidade e mudanças 
climáticas:guia para o amanhã..ed.São Paulo:Senac,2009. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão e responsabilidade social corporativa: estratégia de negócios 
focados na realidade brasileira. 7 ed., São Paulo: Atlas, 2011. 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
janeiro: Thex: Almeida Cabral, 2012. 
CASCINO, Fábio. Educação ambiental: princípios historia formação de professores.4.ed. Editora 
Senac, 1999 
FREIRIA, Costa Rafael. Direito, gestão e políticas públicas ambientais. São Paulo: Senac, 2011. 
THOMAS, Janet M. Economia ambiental: aplicações políticas e teorias .ed.São Paulo: Cengage 
Learning,2010. 

 
 

DISCIPLINA: Fundamentos Básicos de Estágio CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Orientação de carreira, recolocação, preparação de currículo, etc; construção de relatórios 



Av. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos , 1655 – Japiim - CEP:69077-000 Fone: 3613-6275 / 3613-2214 
Manaus-Am. 

www.fbnovas.edu.br 

44 
  

 

 

 

(técnicos, analíticos e etc.), elaboração do plano individual de estágio. Procedimentos 
metodológicos (Normas da ABNT), Manual de Estágio da Instituição, os aspectos legais do 
estágio curricular. Embasamento sobre: Consultoria_ Iniciação Científica. Plano de Negócios. 
Bibliografia Básica 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio  
escolhida pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado 
de trabalho 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio escolhida 
pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado de trabalho 

 
 

7º. SEMESTRE 
 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado (Prático) CARGA HORÁRIA: 100H 
Ementa 
Estágio e formação. Observação, co-participação e vivência nos diferentes setores da empresa. 
Relatório. 
Bibliografia Básica 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio 
escolhida pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado 
de trabalho 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio escolhida 
pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado de trabalho 

 
 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Reuniões  para  a  elaboração  e  avaliação  do  projeto individual  de estágio. Desenvolvimentoe 
acompanhamento do estágio curricular e construção do TC dentre suas modalidades: Introdução, 
Tema, Problema, Justificativa e Objetivos. Redação Técnica. Referencial Teórico. Metodologia de 
Pesquisa. Conforme Manual de Trabalho de Conclusão de Curso. 
Bibliografia Básica 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio  
escolhida pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado 
de trabalho 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio escolhida 
pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado de trabalho 

 
 

DISCIPLINA: Gestão e Avaliação de Projetos CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
A importância do projeto. As origens, os tipos, as finalidades e as etapas de elaboração de um 
projeto. A técnica de elaboração de projetos de viabilidade. Aspectos administrativos e legais, 
econômicos, técnicos e financeiros. Elaboração e análise de projetos de viabilidade. 

Bibliografia Básica 
AMARAL, Daniel Capaldo [et.al.]. Gerenciamento ágil de projetos: aplicação em projetos 
inovadores. São Paulo: Saraiva,2011. 
KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. 
VARGAS, Ricardo. Manual prático do plano de projeto: utilizando PMBOK. 4.ed. Rio de Janeiro, 
2009. 
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Bibliografia Complementar 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos: transformando idéiasem resultados. São 
Paulo: 2002. 

 
XAVIER, Carlos Magno de S. Gerenciamentos de projetos: como definir e controlar o escopo do 
projeto. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
WOILER, Sansão; Mathias, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração, analise. 
2.ed.Sao Paulo. Atlas,2011. 
WOILER, Sansão. Projetos: planejamento, elaboração, análise. 2 ed., 3 reimpr. São Paulo: Altas, 
2011. 

 
 

DISCIPLINA: Planejamento e Gestão Estratégica CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Conceitos de Planejamento Estratégico. Metodologia de planejamento estratégico: análise do 
ambiente externo, análise interna da empresa, missão da empresa, formulação de estratégias. 
Elaboração de Plano Estratégico. Estrutura organizacional e estratégia. Estratégia Empresarial. 
Conceito de Estratégia. Importância da estratégia. Organização estratégica. 
Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico: desenvolvimento 
de um planoestratégico com a utilizaçao de planilhas Excel. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e 
praticas. 30 ed, São Paulo: Altas, 2012. 
Bibliografia Complementar 
HERRERO FILHO, Emílio. Balancedscorecard e a gestão estratégica: uma abordagem prática: 
Rio de janeiro : Elsevier, 2005. 
HITT, Michael A. Administração estratégica: competitividade e globalização. 2.ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2008. 
KAPLAN, Robert S. Organização orientada para a estratégia: como as empresas que adotam o 
balancedscorecard ..Rio de janeiro : Elsevier, 2001. 
MINTZBERG, Henry. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 
2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
SILVA, Helton H. Planejamento estratégico de marketing. 4.ed. Rio de janeiro: FGV, 2011. 

 

8º. SEMESTRE 
 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso II CARGA HORÁRIA: 80H 
Ementa 
Reuniões para a elaboração e avaliação do projeto individual de estágio. Desenvolvimentoe 
acompanhamento do estágio curricular e construção do TC dentre suas modalidades: Diagnóstico. 
Tabulação dos dados. Análise e discussão dos dados. Entrega final do Trabalho. Conforme 
Manual de Estágio do Curso de Manual do TCC.. 
Bibliografia Básica 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio 
escolhida pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado 
de trabalho 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia da disciplina será indicada pelo professor,de acordo com a área de estágio escolhida 
pelo acadêmico. Uso de palestras e informações de entidades oficiais sobre o mercado de trabalho 

 
DISCIPLINA: Empreendedorismo CARGA HORÁRIA: 40H 
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Ementa 
Conceitos e definições sobre empreendedorismo: entrepreuner x intrapreneur. Inovação, 
criatividade e espírito empreendedor. Atividade empreendedora como opção de carreira. Fatores 
que devem ser analisados na montagem e / ou expansão de um negócio. Fatores Ambientais e 
Pessoais. Plano de negócios. 
Bibliografia Básica 
CECCONELLO, Antônio Renato. A construção do Plano de Negócio: percurso metodológico 
para .... São Paulo: Saraiva, 2008. 
DORNELAS, Jose. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 
FARAH, Osvaldo Elias (org). Empreendedorismo Estratégico: criação e gestão de pequenas 
empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
Bibliografia Complementar 
BARON, Robert A.. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Cengage Learning, 
2007. 
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreendeder como opção de carreira. São Paulo: 2009. 
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. Rio de janeiro: Sextante, 2008. 
Empreendedorismo: as regras do jogo: como os empreendedores mais dinâmicos do mundo 
alcançaram o topo. São Paulo: Nobel, 2009. 

 
DISCIPLINA: Terceiro Setor e Responsabilidade Social CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
A Administração pro-ativa nas Organizações do Terceiro Setor. A integração estratégica nessas 
organizações. Administração estratégica nas organizações modernas. Administração Estratégica e 
Responsabilidade Social. 
Bibliografia Básica 
CARNEIRO, Antonio Carlos. Terceiro Setor: historia e gestão de organizações. 2 ed. São Paulo: 
Summus, 2006. 
PIMENTA, Solange Maria (org). Terceiro Setor: dilemas e polemicas. São Paulo: Saraiva, 2006. 
TENÓRIO, Fernando G. (org) Gestão de ONGS: principais funções gerenciais. 11.ed. Rio de 
janeiro: FGV, 2009. 
Bibliografia Complementar 
MONTANO, Carlos. Terceiro setor e questão social:crítica ao padrão emergente de intervenção 
social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
SZAZI, Eduardo. Terceiro Setor: regulação no Brasil. 4 ed. São Paulo: Peiropolis, 2007. 
TEIXEIRA, Josenir. O terceiro setor em perspectiva da estrutura à função social. Belo horizonte: 
Editora Forum, 2011. 
VOLTOLINI, Ricardo (org). Terceiro Setor: planejamento e gestão. 4 ed. São Paulo, Senas, 2003. 

 

PERIÓDICOS ELETRÔNICOS EM ADMINISTRAÇÃO 
 

1. Brazilian Business Review - BBR 
http://www.bbronline.com.br/ 
Login: Faculdade B Novas 
Senha: fbn2010 

 
2. Cadernos Ebape 

http://www.ebape.fgv.br/cadernosebape 

Login: bibliotecafbn 

Senha: biblioadm 
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3. Revista Ciência da Informação 

http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf 

Login – faculdade12 

Senha – fbn2010 
 
 

4. Revista de Administração Mackenzie - RAM 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblio2010 
 
 

5. Revista de Gestão 

http://www.regeusp.com.br/ 

Acesso livre 

 

6. Revista Eletrônica de Administração 

http://www.read.ea.ufrgs.br/ 

Acesso livre 

 

7. Revista de Administração de Empresas - RAE 

http://rae.fgv.br/ 

Acesso livre 

 
 

8. RAC – Eletrônica 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3 

Acesso livre 

9. Revista de Administração Contemporânea - RAC 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

Acesso livre 

10. REVISTA AMBIENTE E SOCIEDADE - ANPPAS 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-753X&lng=pt&nrm=iso 

Acesso livre 

11. ECONOMIA GLOBAL E GESTÃO 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0873-7444 

Acesso livre 

12. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO - RAI 
http://www.revistarai.org/rai 
Login – bibliotecafbn 
Senha – biblioadm02 

 

13.  REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - G 
& DR 

 
 

http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/index 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm03 

 

14. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS - RBGN 
 
 

http://200.169.97.104/seer/index.php/RBGN/ 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm04 

15 . REVISTA DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO - RCA 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/adm 

 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm05 

 
 
 

16. REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTRATÉGIA 
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http://revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm06 

 

17. REVISTA ADMINISTRAÇÃO EM DIÁLOGO 
 
 

http://revistas.pucsp.br/index.php/rad 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm07 

 

18. GESTÃO & PLANEJAMENTO - G&P 
 
 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm08 

 

19. REVISTA GESTÃO ORGANIZACIONAL – RGO 
 
 

http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm09 

 

20. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO FACES JOURNAL 
 
 

http://www.fumec.br/revistas/index.php/facesp 
 
 

Login – bibliotecafbn 
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Senha – biblioadm10 
 
 

21. PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS – PPP 
 
 

http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm11 

 

22. REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

http://www.arvore.org.br/seer/index.php/rbadm 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm12 

 

23. REVISTA DE NEGÓCIOS 
 
 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn/index 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm13 

 

24. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL 
 
 

http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm14 
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25. CONTABILIDADE, GESTÃO E GOVERNANÇA 
 
 

http://www.cgg-amg.unb.br/ 
 
 

Login – bibliotecafbn 

Senha – biblioadm15 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

. DISCIPLINA: Optativa - LIBRAS CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
História da surdez e dos surdos. Abordagens na educação de surdos: Oralismo, Comunicação Total 
e Bilingüismo. A linguagem viso-espacial da criança surda. Língua de Sinais Brasileira: 
peculiaridades e estrutura gramatical. O uso da Língua de Sinais segundo a legislação brasileira. 
Noções de LIBRAS. 

Bibliografia Básica 
SÁ, Nídia Limeira. Educação de surdos: a caminho do bilingüismo. Rio de Janeiro: Editora da 
Universidade Federal Fluminense, 1999. 
  . Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: Editora da Universidade 
Federal do Amazonas, 2002. 
FELIPE, T A (1997). Introdução á gramatica da LIBRAS. Serie Atualidades Pedagógicas, 4 (3), 
81-107. 
Bibliografia Complementar 
FENEIS. LIBRAS: língua brasileira de sinais. Belo Horizonte: FENEIS, 1995. 
FERREIRA-Brito, L.. Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Série Atualidades Pedagógicas, 
4(3), 19-61.1997 
SOUZA, Regina Maria de. Que palavra que te falta? Lingüistica, educação e surdez. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. 
GÓES, Maria Cecília Rafael. Linguagem, surdez e educação. São Paulo: Autores Associados, 
1996. 

 
DISCIPLINA: Gestão Estratégica de Vendas CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Planejando o formato da visita de vendas. Planejando o conteúdo da visita de vendas. Estratégias 
de persuasão. Estratégias e táticas de vendas. Técnicas de fechamento. Lidando com objeções. 
Como preparar a venda. Dinâmica de vendas. Princípios da negociação. A relação perde versus 
ganha e a relação ganha versus ganha. Conquistando a venda. Conquistando relações de parceria. 
Modelos de negociação. Estratégias e táticas de negociação. Administrando objetivos e resultados. 
Casos práticos. 
Bibliografia Básica 
COBRA, Marcos. Administração de vendas. 4 ed., São Paulo: Atlas, 2012. 
MATSURA, Eduardo. Comprar ou Vender? 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
SILVA, Fábio Gomes da. ZAMBON, Marcelo Socorro. Gestão do relacionamento com o cliente. 
2.ed. São Paulo:Cengage learning,2012. 
Bibliografia Complementar 
ALVAREZ, Francisco J.S.M. Gestão eficaz de vendas: venda mais adequando sua equipe aos 
clientes. São Paulo: Saraiva, 2008. 
COBRA. Marcos. Gestão de Vendas: 0s 21 segredos do sucesso. São Paulo: Saraiva, 2009. 
FUTRELL, Charles M. Vendas: fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo: Saraiva, 
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2003. 
GERENCIAMENTO DE VENDAS: análise e tomada de decisão. 6 ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 

 
DISCIPLINA: Gestão de Risco CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
O enfoque central da disciplina está na utilização prática das ferramentas utilizadas para a gestão de 
riscos, bem como oferecer um referencial teórico que possibilite a análise e a tomada de decisão, 
com ênfase nos conceitos de risco e retorno utilizados na Moderna Teoria de Portfólios. O foco 
desta disciplina é fornecer ferramentas básicas para que o aluno possa mensurar e avaliar os riscos 
envolvidos em uma operação e poder esboçar medidas de mitigação de risco que um investidor ou 
uma empresa pode tomar. Desta forma, ele terá elementos que o possibilitarão a ter um espírito 
crítico em relação a promessas de ganhos elevados com riscos desprezíveis. A disciplina requer os 
conhecimentos prévios de cálculos financeiros, (Matemática Financeira) e 
métodos quantitativos (Matemática I, Matemática II e Estatística). 
Bibliografia Básica 
AVALOS, José Miguel Aguilera. Auditoria e gestão de risco. São Paulo: Saraiva, 2009. 
MACHADO, José Roberto. Administração de Financças Empresarias. 2 ed., Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2004 
PADOVEZE, Clovis Luis. Gerenciamento do risco corporativo em controladoria: enterpriseRIsk 
Management (ERM). São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
Bibliografia Complementar 
BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos preços e lucros: com aplicações na HP 1 2C E 
EXECEL.4.ed.São Paulo:Atlas,2010. 
CASAROTTO Filho, Nelson. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia 
econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
LUNKES, Rogério João. Controle de gestão: estratégico, tático, operacional, interno e de risco. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços fácil. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 
DISCIPLINA: Jogos Empresariais CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Jogos empresariais, história, conceitos, etapas e importância. Aplicação, vivencia, processamento, 
Estruturando um jogo. Jogos Motivacionais, Jogos de comportamento, Jogos de Mercado, Jogos 
para treinamento, Jogos de Equipe, Jogos e analogia com o ambiente empresarial. Métodos e 
técnicas de ensino para jogos empresariais. Pesquisa Operacional, conceitos e aplicação. 
Bibliografia Básica 
BIERMAN, H. Scott. Teoria dos jogos. 2 ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
MARINHO, Raul. Prática na teoria: aplicações da teoria dos jogos e da evolução aos negócios. 
2ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5 ed., São Paulo: Altas, 2012. 
Bibliografia Complementar 
LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e jogos na empresa: método instrumento e práticas de 
treinamento.2.ed.Petrópolis:Vozes, 2008. 
CHINELATO FILHO, João. O & m integrado à informatica: uma obra de alto impacto na 
modernidade das organizações. 14.ed. Rio de janeiro: LTC, 2011. 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda.Jogos de empresas.São Paulo: Makron Books, 1993. 

MILITÃO, Albigenor ; MILITÃO, Rose.Jogos, dinâmicas e vivências grupais.Rio de janeiro: 
Qualitymark, 2000. 

 
DISCIPLINA: Gestão da Inovação CARGA HORÁRIA: 40H 
Ementa 
Inovação e tecnologia. O processo de inovação tecnológica. A gestão da inovação tecnológica. 
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Conceito de inovação. Tipos de inovação. Evolução conceitual e teórica da relação entre Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Estratégias de Inovação. Inovação e Competitividade. Difusão de 
Inovações.  Inovação  e  especificidades  setoriais.  Inovação  e  internacionalização  de empresas. 
Planejamento e gestão do processo de inovação. Indicadores de inovação. Políticas para inovação. 
Bibliografia Básica 
VELOSO, Renata. Tecnologia da informação e comunicação: desafios e perspectivas. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
CORNACCHIONE, Jr., Edgard B.Informática aplicada às áreas de contabilidade, administração e 
economia. 4 ed., São Paulo: Atlas, 2012. 
DERTOUZOS, Michael L. O que será: como o novo mundo da informação transformará nossas 
vidas. 3. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
Bibliografia Complementar 
ARBIX, Glauco. Inovar ou inovar: a indústria brasileira entre o passado e o futuro. São Paulo: 
Editora Papagaio, 2007. 
CRUZ, Renato. O desafio da inovação: a revolução do conhecimento nas empresas brasileiras. 
São Paulo: Senac, 2011. 
FONTES, Edison. Segurança da informação: o usuário faz a diferença. São Paulo: Saraiva, 2011. 
KOULOPOULOS, Thomas M.. Inovação com resultados: um olhar além do obvio. São Paulo: 
Senac, 2011. 

 
DISCIPLINA: Optativa – TÓPICOS ESPECIAIS EM 
ADMINISTRAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 40H 

Ementa 
Palestras, Atividades de Extensão, Iniciação Científica, Seminários, Cursos E outros. Abordando 
temas atuais e emergentes na área de Administração e afins. 

Bibliografia Básica 
A bibliografia será trabalhada de acordo com o conteúdo das atividades desenvolvidas 
Bibliografia Complementar 
A bibliografia será trabalhada de acordo com o conteúdo das atividades desenvolvidas 

 
 
 
 

1.4.4 ESTÁGIO CURRICULAR 
 

É considerado Estágio Curricular o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o 

ensino regular em instituições de educação superior. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, 

além de integrar o itinerário formativo do educando. 

 
O Estágio Curricular visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho. Ele é contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, observar e 

aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-práticos assimilados entre a teoria e 

prática, sendo uma etapa de aplicação do conhecimento e do aperfeiçoamento de habilidades numa 

situação real. 
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Este estágio curricular poderá ser realizado em empresas conveniadas com o Faculdade Boas Novas 

- FBN, com orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação previamente 

definida em razão do processo de formação do estudante, considerando o perfil do egresso, os objetivos 

do curso, as competências a serem desenvolvidas etc. 

 
O Estágio Curricular apresenta-se de duas maneiras, a saber: 

 
1.4.4.1 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 
 

O estágio supervisionado não será desenvolvido como tradicionalmente o é. No Curso de 

Bacharel em Administração o aluno não apresentará apenas um relatório de estágio. Ele deverá produzir, 

no estágio, o Trabalho de Curso (TC) a ser defendido no final do curso. Se possível, as atividades 

desenvolvidas no estágio supervisionado poderá estar contidas no projeto de pesquisa a ser desenvolvido 

pelo aluno. Daí a necessidade de ter outras formas de construção e apresentação do Trabalho de 

Conclusão (TC), ou seja, nesta proposta teremos três modalidades: Artigo Cientifico, Projeto de 

Consultoria e Plano de Negócio . Com isso, pretende-se cumprir uma exigência dos DCN’s e dar ao 

aluno de Administração a oportunidade de, na prática, demonstrar habilidades técnicas na pesquisa 

científica, ainda que em caráter experimental. 

 
1.4.4.2 ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO 

 
 

A Faculdade Boas Novas - FBN autoriza a realização de estágio não-obrigatório aos seus alunos, 

desde que regularmente matriculados e em atividades co-relatas ao curso, e em obediência plena ao que 

prescreve a Lei 11.788/2008, tendo a IES o direito de não assinar qualquer convenio de estágio que não 

esteja de acordo com a referida lei. 

Para gerenciar esta atividade a FBN dispõe de uma Coordenação Geral de Estágio que fomenta a 

colocação dos discentes nas vagas ofertadas pelas empresas. Em parceria com as coordenações dos 

cursos faz-se um acompanhamento da vida acadêmica dos alunos estagiários durante cada semestre, 

com intuito de mantê-los estudando e ao mesmo estagiando de acordo com que rege a Lei sobre estágios. 

O recrutamento desses alunos para o estágio é realizado através de divulgação das vagas por 

cartazes, pelo site da FBN e pela caixa postal dos alunos. 

Atualmente a Faculdade Boas Novas trabalha, nesta modalidade, em parceria com os seguintes 

agentes de integração: 

• Instituto Euvaldo Lodi – IEL; 

• Núcleo Brasileiro de Estágio Ltda- NUBE; 

• Centro de Integração Empresa -Escola- CIEE; 
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1.4.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

De acordo com a Resolução n° 4 de 13 de julho de 2005, entende-se como “Atividades 

Complementares os componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio 

curricular supervisionado”. 

As Atividades Complementares, direcionam à prática de estudos independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional específica, 

suas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente interligando-as 

às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

As atividades complementares são mecanismos utilizados para sociabilizar a teoria com a 

prática e proporcionar ao aluno sua interação no meio ao qual esta inserida por meio de Projetos de 

Iniciação Cientifica ou Cursos de Extensão, Congressos, Seminários, Monitorias e Estágios 

Voluntários. Estas atividades serão integralizadas e registradas no seu histórico escolar mediante 

comprovação, por documentos, em atividades desta natureza. A instituição poderá proceder de forma 

que o acadêmico possa acumular tais atividades de até no máximo 15% da carga horária total do curso. 

O acadêmico solicitará a cada semestre o registro destas atividades em conformidade com a 

programação do ano letivo da instituição. O discente terá como apoio um direcionamento para o 

desenvolvimento das atividades concernentes a sua especialização. Neste quadro exposto, o aluno do 

curso de Administração deverá comprovar 200 horas de atividades complementares através das 

modalidades citadas acima. As atividades serão realizadas durante o curso sendo de 30 horas por 

semestre, mínimo, quando possível. 

Atividades 

ü Estágios registrados como atividades de Extensão; 

ü Monitoria (remunerada e ou voluntária) em disciplinas afins; 

ü Bolsa de Estudo e Pesquisa oferecidas por órgãos de fomento a Pesquisa (FAPEAM /PIBIC); 

ü Desenvolvimento de núcleos de pesquisas ou grupos de pesquisas de estudo; 

ü Empresa de consultorias (Empresa Modelo); 
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ü Desenvolvimento e ou participação em eventos que articulam ensino, pesquisa e extensão 

(Semana do Administrador Público; ENEAD; ENEGEP; ABEP; ANPAD; Eventos locais); 

ü Organização e participação em simpósios temáticos; 

ü Cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional relacionados a área da administração. 
 
 
 

1.4.6 TRABALHO DE CURSO 
 
 

Ao final do Curso, o aluno deve apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em uma 

das três modalidades: em forma de Artigo Cientifico, em forma de Consultoria, em forma de Plano de 

Negócio, como resultado do estagio supervisionado, quando possível, a ser defendido em sessão aberta 

à comunidade e perante uma banca examinadora composta pelo Professor Orientador, por pelo menos 

mais um professor do Curso de Administração e, eventualmente, por um professor convidado de outra 

Faculdade ou Universidade estabelecida em Manaus ou fora do Estado. Não se proíbe e é até saudável, 

no caso de um projeto de novo empreendimento, que profissionais de empresas de capital de risco ou de 

instituições fomentadoras de novos empreendimentos sejam convidados para participar da sessão aberta 

na qual o TCC será defendido. As demais regras relativas ao TCC contam do regimento da Instituição. 

Este TCC, desenvolvido ao longo de todo o Curso, através das disciplinas de apoio com 

Metodologia de Pesquisa e Fundamentos Básicos de Estágio, não é apenas uma mera forma burocrática 

de se cumprir o estabelecido na LDB, mas, representa uma oportunidade de integração efetiva de 

conhecimentos teóricos à prática da pesquisa algo fundamental para que sejam alcançados os objetivos 

expressos neste Projeto Pedagógico. 

O aluno reprovado no trabalho monográfico terá um prazo de 30 dias para fazer novo depósito 

de sua produção acadêmica 

 
1.5 METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 

A política de avaliação da aprendizagem da FACULDADE BOAS NOVAS leva em conta os 

seguintes aspectos: 

 
1. Avaliação do processo de aprendizagem; 

2. Procedimentos técnico-pedagógicos dos discentes e dos docentes; 

3. Avaliação dos conhecimentos através de aplicação de provas bimestrais e semestrais 

produção de papers e do uso do método do caso, bem como outras formas de avaliação 
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de conhecimentos (todos estes atos serão sempre procedidos de acompanhamentos 

personalizados aos alunos que disso necessitam.) 

4. Diagnostico do processo ensino aprendizagem por meio de uma avaliação  única contendo 

todas as disciplinas do semestre, de forma a desenvolver os aspectos de raciocínio lógico 

e analítico dos discentes, a ser realizada como nota parcial do segundo bimestre. 

5. Exposição e apresentação de trabalhos acadêmicos em encontros, seminários e outros com 

o intuito de estreitar o envolvimento do aluno com a comunidade e a região. 

6. Avaliação final das disciplinas com base nas atividades e nos conteúdos ministrados. 
 
 

Para tanto, o presente projeto e a concepção do curso foram construídos em estrita coerência 

com o sistema de avaliação aqui preconizado e que, genericamente, assim se desdobra: 

 
a) Averiguação da capacidade de argumentação acerca dos temas propostos em sala de aula; 

b) Averiguação da capacidade de argumentação acerca dos temas propostos em grupo e 

individualmente; 

c) Lógica, clareza e fluência nas argumentações e interferências; 

d) Criatividade, interação e organização nas atividades propostas; 

e) Papers que sintetizem conteúdos abstraídos da disciplina em questão; 

f) Trabalho de conclusão de curso que sintetize os conteúdos abstraídos durante o transcorrer do curso 

com ênfase no que for produzido no Estágio Supervisionado; 

g) Participação efetiva nos cases em que o Método do Caso for utilizado, atividade na qual serão 

observados itens como liderança nas atividades em grupo, cooperação e inter-relação com os 

companheiros de formação e capacidade de tomada de decisão em ambientes de pressão; 
o) Outros procedimentos que forem necessários para o bom desenvolvimento do aluno em sala da aula 

e fora dela, que revelem seu espírito empreendedor. 

 
Avaliação de conhecimentos: parte teórica e prática 

 
 

Serão considerados, entre outros aspectos, a participação efetiva dos alunos nas aulas. A 

apuração de freqüência mínima 75% (setenta e cinco por cento) às aulas, a assiduidade específica, 

aplicando-se, para tanto, as seguintes ferramentas de avaliação: 

 
• Provas individuais e periódicas; 

• Resenhas de Obras (Clássicas e atuais); 

• Seminários e debates individuais e em grupo, multidisciplinar e interdisciplinar; 
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• Sínteses participativas e interdisciplinares das aulas, seminários e debates; 

• Elaboração de trabalhos acadêmicos dentro das normas científicas; 

• Elaboração de novos cases a partir dos cases estudados; 

• Avaliação pela pergunta, pela participação e pelo debate – capacidade de argüir, argumentar, 

questionar e sustentar hipóteses e opiniões; 

• Avaliação por processos e tarefas seqüenciais; 

• Elaboração de Projetos (sociais/ culturais/ missionários/ junto às comunidades); 

• Relatos de experiências; 

• Elaboração de Sínteses pessoais sobre Cursos e/ ou atividades extra classe e extracurriculares feitas 

pelos alunos; 

• Elaboração de processos de consultoria acadêmica como trabalho acadêmico desenvolvido em sala 

de aula. 

 
As verificações efetivas da aprendizagem serão procedidas pela obtenção de valores de intervalo 

de 0 (zero) a 10 (dez), numericamente atribuídos aos alunos, em cada tarefa ou atividade efetivada ao 

longo dos anos do curso. 

 
O resultado da avaliação da aprendizagem será calculado através de notas obtidas a partir de 2 

(duas) verificações bimestrais ao longo do semestre, e do Exame Final, quando couber, em cada 

disciplina ofertada. Ficará dispensado do Exame Final na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) sendo esta média aritmética simples obtida das 2 (duas) verificações bimestrais, que 

será considerada como nota final de aprovação em cada disciplina. 

 
Deverá prestar Exame Final na disciplina o aluno que obtiver nota de 4 (quatro) a 6, 9 (seis 

vírgula nove) obtida pela média aritmética simples das 2 (duas) verificações bimestrais. 

 
1.6 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

O Resultado final do processo de verificação da aprendizagem obedecerá às seguintes fórmulas: 

 
1 - Média aritmética simples das duas notas bimestrais: NF = (1ªNB+2ªNB ) / 2. 

Nota final igual ou superior a sete ( 7,0 ) = APROVAÇÂO DIRETA. 

Nota final de quatro ( 4,0 ) a seis e nove ( 6,9 ) = submissão a EXAME FINAL. 
 
 

2 - Média aritmética simples da média bimestral e da nota de Exame Final ( NF = MB + NEF ) / 2. 
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Nota final de cinco ( 5,0 ) a dez ( 10,0 ) = APROVADO. 

Nota final de zero ( 0 ) a quatro e nove ( 4,9 ) = REPROVADO. 
 
 

Observações: 

1º - As siglas adotadas nas fórmulas de cálculo da média têm as seguintes correspondências: 

NF = nota final 

1ª NB = Primeira nota bimestral; 

2ª NB = Segunda nota bimestral; 

NEF = Nota de Exame Final. 

2º - Será aprovado na disciplina o aluno que tiver setenta e cinco por cento (75%), no mínimo, de 

frequência e média das duas notas bimestrais igual ou superior a sete (7,0), ou média igual ou superior 

a cinco (5,0) após a submissão ao Exame Final. 

3º - Será reprovado na disciplina o aluno que não tiver, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) de 

freqüência ou obtiver média das duas notas bimestrais inferior a quatro (4,0 ) ou ainda obtiver nota final 

inferior a cinco ( 5,0 ) após a submissão ao Exame Final. 

4º - Ficará impedido de prestar Exame Final o aluno que não obtiver, no mínimo, setenta e cinco por 

cento (75% ) de freqüência na disciplina e/ou não obtiver, no mínimo, quatro ( 4,0 ) como média das 

duas bimestrais. 

5º - Ao aluno que não comparecer ao Exame Final da disciplina será atribuída nota zero (0,0) salvo ás 

situações previstas nas normas institucionais (Regimento FACULDADE BOAS NOVAS). 

 
II CORPO DISCENTE E DOCENTE 

 
 

2.1 ATENDIMENTO AO DISCENTE 
 
 

Caberá ao coordenador do curso orientar aos alunos e aos professores quanto às peculiaridades do 

respectivo currículo, ao sistema de avaliação e promoção, à execução dos planos de curso /atividades, 

ao calendário escolar, à verificação do rendimento escolar (exames) e a outras atividades ao mesmo 

inerentes. 

 
A FACULDADE BOAS NOVAS manterá um serviço de orientação e assistência ao  aluno, através 

do núcleo de planejamento acadêmico, abrangendo os aspectos psico-pedagógicos, de monitoria, 

iniciação científica, extensão, devendo abranger, futuramente, um programa de bolsas de estudos. 
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As Faculdades colocará, ainda, à disposição dos alunos e dos professores outros órgãos auxiliares 

da administração acadêmica, como as coordenações de pesquisa, estágio e extensão para melhor 

operacionalização do sistema de monitoria e de iniciação científica. 

 
Haverá, também, tanto para professores quanto para alunos, um núcleo de acompanhamento 

psicológico. O trabalho desse núcleo poderá se estender aos familiares dos professores e dos alunos 

devidamente cadastrados e que passem por um processo de triagem para o atendimento. 

 
Monitoria 

 
 

A monitoria terá por objetivo incentivar o aluno para que busque obter um rendimento acadêmico 

comprovadamente satisfatório, e crie vocação para a carreira docente, assegurando-se, assim uma 

cooperação entre os elementos do corpo discente e os do corpo docente. 

 
A monitoria não implica vínculo empregatício e não será permitido que o monitor desenvolva 

atividades típicas de sala de aula sem a presença do professor responsável. Objetiva-se um 

acompanhamento constante das atividades dos monitores pelo professor/orientador que terá a 

responsabilidade de encaminhá-lo em sua iniciação na atividade docente no ensino superior 

 
Além do certificado de monitoria, a ser expedido no final do período de exercício dessa atividade, 

(que conta como pontuação nas atividades complementares), poderá ser concedida bolsa de estudos 

parcial e conferido o título de monitor ao aluno, cuja importância e relevância para o ingresso na carreira 

docente, na Faculdade terá acentuada ponderação. 

 
Os monitores serão selecionados considerando, além da sua disposição em iniciar-se na carreira 

docente de nível superior, seu rendimento na disciplina durante o curso o seu desempenho na prova de 

seleção. Além destes aspectos, serão considerados o seu coeficiente de rendimento e o fato de ter 

cursado, pelo menos, um ano letivo na instituição. As demais regras relativas a monitoria contam no 

regimento da Instituição. 

 
 

2.1.1 APOIO PEDAGOGICO 
 
 

A FBN oferece aos alunos um serviço de apoio psicopedagógico e social , destinado à orientação 

acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente, envolvendo assuntos como notas, 

desempenho, trabalhos, provas e freqüência; além de servir como atendimento específico para 
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orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de aprendizagem, planejamento de carreira e 

orientação profissional. 

O NAPS tem como um dos seus objetivos oferecer acompanhamento psicopedagógico aos 

discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos que apresentam dificuldades no 

desenvolvimento de sua atividade acadêmica. Essa coordenação busca contribuir para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, realizando a 

orientação psicopedagógica e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação ao ambiente 

acadêmico, especialmente dos ingressantes. 

O atendimento é realizado mediante orientações individuais a alunos encaminhados pelos 

professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que procuram o serviço espontaneamente. 

 
2.1.2 Nivelamento 

 
 

As atividades nivelamento da FBN, fazem parte do Projeto Pedagógico de Ensino com o 

objetivo de oferecer ao aluno, um reforço ou conteúdo de apoio. A atividade é dirigida a todos os alunos 

interessados. 

O Nivelamento se constitui em atividade destinada aos alunos que apresentam dificuldades em 

acompanhar de forma satisfatória o processo de ensino e aprendizagem em qualquer momento de sua 

formação, sendo para isso reservado aulas extras com o objetivo de suprir essa lacuna. 

 
2.1.3 Representação estudantil 

 
 

Os alunos terão direito a representação nos diferentes órgãos colegiados da estrutura 

organizacional da Faculdade na forma da legislação vigente, disciplinada no Regimento desta escola. 

 
O corpo discente da Faculdade terá um Diretório Acadêmico regido por estatuto próprio, por ele 

elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

 
Direitos e deveres dos discentes 

 
 

Os direitos e deveres do corpo discente estão expressos no Regimento e no Regulamento 

Curricular e Pedagógico da Faculdade. 

 
2.1.4 APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS 
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Extensão - os alunos serão motivados e incentivados a participarem de a participarem de atividades 

extensionistas, mesmo sem remuneração, tendo em vista o valor que as mesmas representam para 

agregar experiências à formação dos alunos, para: 

a) Promover a integração acadêmica, articulando o desenvolvimento do ensino de graduação com 

as atividades da pós-graduação, da pesquisa e da extensão; 

b) Promover e conseqüentemente ampliar a participação de alunos de graduação como 

estagiários nos projetos de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação; 

c) Realizar seminários de apresentação dos projetos de pesquisa em andamento na Pós- 

Graduação; 

d) Promover, ampliar e sistematizar a divulgação do calendário de defesa das dissertações, 

visando à participação do alunado; 

e) Promover e ampliar a participação de alunos de graduação como estagiários nos projetos de 

pesquisa desenvolvidos pela faculdade; 

f) Promover e ampliar a participação de alunos de graduação como estagiários nos projetos de 

extensão; 

 
Eventos - incentivo ao aluno à participação em todos os eventos realizados nas áreas dos seus cursos, 

quando demonstrado uma relação afetiva, numa relação positiva custo/benefício. Neste caso o aluno 

solicita e justifica os custos, detalhadamente para apreciação da coordenação competente que despachará 

no contexto favorável, se o resultado for o almejado. Para isso a Instituição reserva em seu orçamento 

um percentual para cobrir despesas dessa natureza. São eventos a que se pretende: seminários, 

exposições, workshops, semanas culturais e eventos afins. 

 
Divulgação - a instituição possui Jornal Laboratório, Boletim Eletrônico destinado a divulgação da 

produção discente, como meio de motivação e estímulo e sociabilização, Após o lançamento da revista 

científica Véritas as produções científicas da Graduação e da Pós-Graduação começaram a ser 

publicadas na revista. 

 
Estágio - Os alunos são previamente comunicados e orientados do procedimento legal para obtenção 

deste programa, que é perene e contínuo, mesmo que a disponibilidade das empresas venha a ser 

suprimida. 

 
Informações– A FBNCTSB ainda não possui um sistema informatizado de Registro Acadêmico, 

porém, o investimento está no cronograma de 2010, atualmente o aluno tem acesso às informações 

pertinentes ao registro acadêmico por meio de requerimento. Após a implantação dos sistemas espera- 

se oferecer ao aluno um acesso as informações por meio da Internet e do site da Instituição, mantendo, 
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porém a comunicação de forma direta na secretaria geral. Restando alguma dúvida, o mesmo será 

orientado para apresentar um requerimento recursal para a devida revisão das informações solicitadas. 

 
 

2.1.5 PERFIL DO EGRESSO ADMINISTRAÇÃO 
 
 

O Curso de Bacharel em Administração da FACULDADE BOAS NOVAS se propõe a formar 

um novo profissional capaz de intermediar os desafios, não somente de sua profissão, mas também de 

interagir perante o cenário de perspectivas de mudanças e inovações, possibilitando, principalmente, a 

compreensão em relação às novas redes de informação e a nova divisão internacional do trabalho que 

elas instituem. 

 
Principalmente, pelo fato de nossa região ser um pólo atrativo de investimentos industriais, 

turísticos e de exploração mineral, uma característica do perfil deste egresso é o espírito empreendedor 

e inovador que permita o aperfeiçoamento do uso das tecnologias e dos profissionais com propostas de 

trabalho exeqüíveis e pertinentes a nossa região. 

 
Atendendo as novas diretrizes legais da educação, as peculiaridades locais e a missão da FBN o 

perfil do egresso, segundo os Pareceres N 0134/2003 e N 0023/2005, ambos da Câmara  de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação e, Resolução N 4 de 13 de julho de 2005, do Conselho 

Nacional de Educação o bacharel de Administração deverá ter a capacidade de compreender todo o 

processo de produção e seu gerenciamento, focalizando os níveis do processo da tomada de decisão, 

procurando gerenciar qualitativamente interagindo com as novas informações apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade no manuseio de múltiplas questões surgidas do macro e do 

micro ambiente nos diversos campos de especialização do administrador. O perfil do egresso foi 

embasado em um profissional dinâmico, implementador, crítico, inovador, construtivo e etico, com 

capacidade de identificar e explorar as oportunidades regionais de investimentos. Além de ser um 

profissional ciente da velocidade do avanço do conhecimento e com isso está sempre aperfeiçoando seu 

auto-desenvolvimento. 

As competências do Egresso devem está em consonância com o perfil profissional desejado pela 

instituição e de acordo com as novas diretrizes curriculares. Portanto, o perfil do egresso do Curso de 

Administração da FBN, além de possuir o perfil citado anteriormente ele necessita também: 

 
ü Raciocínio lógico, critico e analítico do ambiente; 

ü Suas decisões devem ser tomadas a partir de uma visão sistêmica sócio-técnico das 

organizações; 

ü Identificar dificuldades e transpô-las para o campo das oportunidades; 
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ü Espírito de equipe para coordenar trabalhos e liderar; 

ü Demonstrar capacidade para atuar nas áreas especificas da Administração; e 

ü Ter capacidade de gerir as organizações privadas e públicas de forma estratégica e inovadora. 
 
 

O profissional Administrador devera ser capaz de elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações, assim como realizar consultoria em gestão e administração, pareceres administrativos, 

gerenciais e organizacionais, estratégicos e operacional. Deve esta apto a transferir conhecimento da 

vida e da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do campo de atuação, em diversos modelos 

organizacionais, mostrando-se adaptável. 

 
O curso de em Administração deverá dar condições ao bacharel por ele formado de compreender 

questões técnicas, científicas, sociais e econômicas a respeito do processo de produção e de 

gerenciamento tanto no conjunto quanto em partes. Ao longo do curso, absorverá os níveis graduais do 

processo de tomada de decisão, como determina a Resolução 04/2005/CES. O profissional de 

Administração egresso da FACULDADE BOAS NOVAS desenvolverá, principalmente, habilidades 

para o alto gerenciamento, bem como flexibilidade intelectual e adaptabilidade para usar novas 

informações contextualizadas ao processo de tomada de decisão nas organizações nas quais atuar, nas 

diversas situações presentes ou emergentes, em quaisquer dos ramos da administração. 

 
2.1.5.1 Competências e Habilidades 

 
 

O foco principal do Curso de Bacharel em Administração sempre levara em conta as seguintes 

competências e habilidades emanadas na Resolução CES no. 04 de 13/07/2005: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 
decisão; 

nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 

“- Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

- desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive 

- refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função 

- desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 
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- 

 
 

O Quadro sinótico abaixo resume, além do que a legislação exige, a pretensão da Faculdade Boas 

Novas em desenvolver em seus acadêmicos. 

 
Competências auxiliares Habilidades Competências essenciais 

Capacidade de análise 
Conhecimentos integrados 

Comunicação e liderança 
Trabalho em equipe 

Solucionar problemas 
complexos de gestão 

Produção de conhecimentos 
Uso prático dos conhecimentos 
gerados 

Negociação 
Abertura às mudanças 

Capacidade de estabelecer 
relações comerciais locais e 
com o exterior 

 
 

2.1.5.2 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 
 
 

O egresso do Curso de Administração da FACULDADE BOAS NOVAS estará apto a 

solucionar problemas de gestão, bem como de negócios, nas organizações mais complexas dos diversos 

setores da economia, como empresas privadas, instituições públicas, organizações não- governamentais, 

entidades civis organizadas, enfim, todas as organizações que necessitem de um profissional qualificado 

para assumir o processo de tomada de decisões que garantam a sobrevivem da organização em ambiente 

constante de mudanças. 

O empreendedorismo e a capacidade de lidar com os vários aspectos da mudança no contexto 

de globalização é outra característica que pretendemos desenvolver no profissional egresso do Curso de 

Administração da FACULDADE BOAS NOVAS. Para isso, trabalharemos com as varias disciplinas 

que formarão um profissional completo, com vasta visão organizacional inteiradas com a realidade de 

mercado através das atividades desenvolvidas na empresa júnior, resultado num 

diferentes contextos organizacionais e sociais; 

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 
exercício profissional; 

ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais, revelando-se profissional adaptável. 

- ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 

- desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 

- desenvolver capacidade para elaborar, implementa e consolidar projetos em organizações; e 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais” 
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profissional com postura proativa e inovadora. Assim sendo, será um profissional com alto grau de 

empregabilidade e capaz de ser um alicerce para o crescimento da economia de Manaus e do Amazonas 

contribuindo, assim, para o progresso do País e da região amazônica, além de ser um profissional com 

sólida base ética, compromisso fundamental da FBN e pilar deste Projeto Pedagógico. 

 
2.2 CORPO DOCENTE, COORDENAÇÃO DO CURSO E NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE 

 
 

2.2.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA, EXPERIENCIA E DEDICAÇÃO DO COORDENADOR À 

ADMINISTRAÇÃO E À CONDUÇÃO DO CURSO 

 
A Coordenação do curso é exercida por profissional da área com titulação stricto sensu e 

experiência em gestão acadêmica, contratado em regime integral. 

São competências do coordenador de curso de acordo com o Regimento da Faculdade Boas Novas 

- FBN 
 

I. Exercer a supervisão e zelar pela  qualidade  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  dos 

cursos que coordenam e representam; 

 
II. Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e  normas  emanadas  do  Colegiado 

de Curso, dos órgãos superiores e exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas na 

legislação pertinente, neste Estatuto e no Regimento Geral da Faculdade; 

 
III. Integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 

 
IV. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos 

programáticos e da carga horária das disciplinas; 

 
V. Analisar processos de trancamentos de matrículas, transferências, aproveitamento de estudos, 

adaptações e dependências de disciplinas e atividades complementares; 

 
VI. Exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

 
VII. Tomar decisões ad referendum do Colegiado de Curso, em casos de urgência ou emergência 

comprovados; 

 
VIII. Designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no desenvolvimento dos 
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trabalhos; 
 

IX. Acompanhar a frequência dos docentes e discentes; 
 

X. Zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 
 

XI. Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 
 

XII. Cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Regimento  Geral,  assim  como  da 

legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

 
XIII. Acompanhar o processo de Atualização do Projeto Político Pedagógico; 

 
XIV. Integrar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 
 

2.2.2 CARACTERIZAÇAO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
 
 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração é composto por professores 

responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela implementação e desenvolvimento do Curso 

de Administração, atendendo aos requisitos estabelecidos na resolução no 1 de 17/06/2010. 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

a) Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do curso; 

b) Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente; 

c) Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras para o curso; 

d) Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas, do corpo docente do Curso 

de Administração; 

e) Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas propostas de alterações do 

projeto pedagógico; 

f) Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as características e 

peculiaridades regionais da comunidade. 

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados às atividades 

essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de estágio e monografia; acompanhamento de 

atividades complementares; orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão. 

 
2.2.3 Corpo Docente 

 
 

O Corpo docente do curso de direito tem em seu quadro 60% dos seus professores com formação 

stricto sensu e 100% contratado em regime parcial ou integral. Quanto ao tempo de experiência o 
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corpo docente do curso de direito possui em sua maioria tempo de serviço na docência igual ou 

superior a 4 anos. 

 
III INFRA-ESTRTURA 

 
 

3. Espaço Físico 
 
 

As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades educacionais e às 

especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à ventilação e acústica, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários que transitam 

nos ambientes da Instituição. 

 
Descrição do Anexo III 

 

O Curso de Administração funciona no Anexo III, divide-se entre prédio acadêmico, Coordenação 

de Curso e Coordenação de Extensão e Estágio assim especificados: 

 
 

Prédio Acadêmico: 10 salas de aulas, área de convivência, loja de conveniência, lanchonete, 

reprografia, laboratório de informática, Sala do NDE, livraria, banheiros feminino e masculino, vestiário 

de funcionários, depósito, estacionamento dos professores e estacionamento de alunos. 

 
 

Prédio administrativo: Coordenação do Curso, Supervisão administrativa, biblioteca, auditório, 

sala dos professores, 10 salas de aula, atendimento ao docente, banheiro feminino e masculino, banheiro 

dos docentes. 

 
 

Prédio do Núcleo da Empresa Junior: Sala de Desenvolvimento técnico-administrativo, 

Biblioteca, Laboratório de informática, Sala de Orientação, 1 sala de aula, Secretaria, Sala do Serviço 

Social, Sala de Psicologia, Sala de arquivo, Banheiros feminino e masculino e copa. 

 
Equipamentos dispostos para atendimento ao Discente 

 

Local / Sala Equipamento Quantidade 
Orientação Computadores 4 

Núcleo Docente Estruturante - 
NDE Computadores 6 

Laboratório de Informática Computadores 41 
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Laboratório de Informática Datashow 1 
Laboratório de Informática Caixa Amplificada 1 
Laboratório de Informática Tela de Projeção 1 
Laboratório de Informática DVDs 2 
Sala de Aula (27 lugares)  1 

 
3.1 Salas de Aula 

 
 

Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, 

ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade. 

 
3.2 Instalações para Docentes / Gabinetes de Trabalho 

 
 

Nas instalações físicas da FBN há salas de professores, equipadas com microcomputadores com 

acesso à Internet, além de sala de reunião. 

III.3 Instalações para Núcleo Docente Estruturante e Coordenação de Curso 
 
 

A Coordenação do Curso de Administração, conta com computador com acesso a internet, 

impressora, mesa, cadeiras e armários. Cabe dizer, essa instalação é compatível com as necessidades do 

curso, estando às exigências e padrões de qualidade. A limpeza e higienização diária dessas instalações 

garantem ótimas condições de uso, além de estarem sempre sob o olhar da coordenação administrativa 

da unidade, responsável pela manutenção destes espaços. 

O Núcleo Docente Estruturante ocupa espaço próprio, destinado aos trabalhos semanais e a 

reunião do grupo. 

 
3.4 Condições de Acesso para Alunos com Necessidades Especiais 

 
 

Para os alunos com deficiência física, a FBN apresenta as seguintes condições de acessibilidade: 

livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); no 

piso térreo e no 1º andar, banheiro adaptado com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas; barras de apoio nas paredes. 

Em relação aos alunos com deficiência auditiva, a FBN possui interprete de línguas de sinais 

que acompanha os alunos durante o desenvolvimento de todas as atividades acadêmicas desenvolvidas 

no interior da IES. 

 
3.4 Acesso a Equipamentos de Informática 
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O acesso aos laboratórios de informática é permitido a todos os alunos e professores da FBN de 

Segunda - Feira a Sábado, durante o horário de funcionamento, desde que estejam disponíveis. 

Os laboratórios de informática além de sua destinação para as atividades práticas, como um 

recurso auxiliar de ensino ou mesmo como recurso fundamental, estão à disposição dos alunos para 

realização de trabalhos acadêmicos ou pesquisa via Internet. 

 
3.5 Recursos Audiovisuais e Multimídia 

 
 

A faculdade disponibiliza em todas as suas salas de aula recursos audiovisuais e equipamentos 

multimídia. 

3.6 Biblioteca 
 

A biblioteca tem por finalidade subsidiar, através da disponibilização de recursos informacionais 

diversificados as atividades de ensino, pesquisa e extensão social, procurando cumprir, com dinamismo 

seu papel instrumental e social, contribuindo desta feita para o crescimento informacional da 

comunidade A seleção de novos títulos para o acervo bibliográfico se dá a partir de propostas de 

professores e coordenadores do curso, assim como pelo futuro comitê de usuários. Os títulos são 

analisados pelos coordenadores do curso e, posteriormente, adquiridos para atender à proposta 

pedagógica e às necessidades das disciplinas. 

 
 

A biblioteca possuí um acervo de mais de 700 títulos atualizados para o curso de Administração. 
 
 
 

Os recursos destinados à aquisição/expansão do acervo são estabelecidos pela Mantenedora da 

Instituição, obedecendo ao cronograma de evolução do acervo bibliográfico. As aquisições são efetuadas 

dentro da política de atualização e expansão do acervo. 

 
 

Os Serviços oferecidos são oferecidos: O sistema atende as necessidades de processamento 

técnico, tais como: catalogação; classificação; consulta ao acervo; empréstimo domiciliar; devolução; 

assim como relatórios de estatística de empréstimo e devolução por biblioteca, podendo ser analisada 

tanto por dia, quanto por mês. 

 
 

O aluno dispõe do sistema SIGA, que será interligado online, disponível na página Institucional, 

onde o aluno pode pesquisar o acervo e reservar a obra de seu interesse. Para facilitar melhor a 
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comunicação com os discentes e docentes disponibiliza em murais e folders informações e avisos 

sobre atualizações e eventos. 

 
 

O Horário de Funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira: 7H:00min às 12H:00min; 

14H:00min às 21H:00min horas e sábado: 8H:00min às 12H:00min horas. 


