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1 PANORAMA  

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento do Estado, o Espírito Santo figura como 

um dos menores territórios da Federação, ocupando apenas 0,5% da área do país. 

Mas, em relação a outros indicadores, sua posição se eleva e, durante a última 

década, vem apresentando crescimento relativamente maior em relação à média 

brasileira. Em 2010, sua população representou 1,8% da população brasileira e seu 

PIB contribuiu com 2,2% para a formação do PIB nacional. Além disso, marcou forte 

presença no comércio exterior do país, participando com 4,4% do valor total das 

importações nacionais e com 6,0% do valor total das exportações. 

Nessa década o estado se destacou no desempenho dos indicadores econômicos e 

dos principais indicadores sociais que vêm apresentando melhorias substanciais. O 

PIB per capita, que em 2002 era inferior ao do Brasil, chegou em 2010 com um valor 

18,3% superior à média nacional. 

Nesta linha, é incontestável o bom momento econômico do Estado do Espírito Santo, 

mas temos que considerar que o mesmo apresenta fragilidades e deficiências que 

representam vulnerabilidades ao crescimento sustentável. A economia capixaba 

ainda tem grande dependência das commodities; boa parte do dinamismo econômico 

depende do desempenho de poucas e grandes empresas e os níveis de formação do 

capital humano estão aquém das necessidades do sistema produtivo. 

Ao contrário do que muitos acreditam o dinamismo econômico não deve se concentrar 

apenas na região metropolitana, mas sim ser disseminada por todo o Estado. O 

próprio Governo do Estado, em seu Projeto de Desenvolvimento, insiste que a 

estratégia de Interiorização possibilitará a atração de Investimentos privados para o 

interior, com foco nas suas principais vocações e potencialidades.  

Desta forma, espera-se que até 2030, o Espirito Santo crescerá em média 6% ao ano 

e poderá tornar-se o 5o Estado mais competitivo da Federação. 

Do ponto de vista regional, de acordo com a AMEAR (Associação Movimento 

Empresarial de Aracruz e Região), já existe um movimento no sentido de preparar a 

região Centro Norte do Espírito Santo para um crescimento sustentável. Tal 

movimento envolve a região de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Fundão, e tem como 

objetivo contribuir para o aprimoramento da gestão pública. Para tal, realiza ações 
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como a preparação de líderes empresariais e gerentes para serviços municipais e 

especialmente ações na área de educação, prevendo que em um futuro próximo a 

micro região terá condições de despontar no cenário estadual. 

Quando entramos na esfera municipal, podemos observar que o Aracruz possui um 

conjunto de indicadores sociais e econômicos que o coloca como a 9a cidade em 

relação aos 78 municípios do Espírito Santo. De acordo com o Atlas do 

Desenvolvimento do Brasil 2013, Aracruz teve um incremento no seu IDHM de 50,10% 

nas últimas duas décadas, valor acima da média de crescimento nacional. 

Além disso, o município de Aracruz se encontra em franco desenvolvimento, com uma 

cadeia produtiva diversificada, colocando-se entre as cidades que mais cresceram 

economicamente nos últimos anos no Espírito Santo. 

É neste ambiente, altamente susceptível à recepção de mão de obra qualificada que 

se insere as Faculdades Integradas de Aracruz. 
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2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: MISSÃO E VALORES 

 

As Faculdades Integradas de Aracruz-FAACZ apresentam-se como uma Instituição de 

Ensino Superior, mantida pela Fundação São João Batista, CNPJ n° 27.450.709/0001-

45, pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos – Fundação, com foro na 

cidade de Aracruz, Estado do Espírito Santo, sito à Rua Prof. Berilo Basílio dos Santos, 

180, Centro, Aracruz (ES), CEP.29.194-910, criada em 1989 através do Decreto 

Presidencial n° 97.770, de 22/05/1989, publicado no D.O.U de 23/05/1989. É pluralista, 

dialogal, de livre iniciativa e atua em íntima articulação com a sociedade e com os 

diversos setores sociais, sempre em atendimento à legislação vigente. 

O primeiro curso implantado foi o de Ciências Contábeis, cujas atividades acadêmicas 

foram iniciadas em 1990. Em 09 de março de 2005, para atender a demanda dos 

cursos da área de exatas, a Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz – FACHA – 

passou a denominar-se FACULDADE DE ARACRUZ – Portaria MEC nº 763, de 

09/03/2005, publicada em DOU de 10/03/2005. Em 04 junho de 2012, conforme 

portaria nº 055 publicada no DOU em 31/05/2012, denominou-se Faculdades 

Integradas de Aracruz. Hoje, a sigla oficial da IES é FAACZ.  

Atualmente, a FAACZ oferece 09 cursos regulares de graduação: Administração; 

Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Civil; Engenharia 

Mecânica; Engenharia de Produção; Engenharia Química e Pedagogia. Além dos 

cursos de graduação, as Faculdades Integradas de Aracruz implantaram cursos de 

pós-graduação lato-sensu a partir do ano 2001, nas áreas de educação, 

administração, contabilidade e engenharia naval como por exemplo: controladoria e 

finanças, gerenciamento de projetos, Neuropsicopedagogia, engenharia de 

segurança no trabalho e soldagem.   

Desse modo a FAACZ é uma instituição de Ensino Superior que consolida, de forma 

gradual, seu reconhecimento no panorama universitário brasileiro. No auge da 

maioridade, a IES concentra uma história de 25 anos de tradição e referencial que no 

atual cenário lhe permite estabelecer novos paradigmas, intrínsecos a sua crescente 

adequação no contexto acadêmico.  

Redesenhar seu modo de agir e crescer institucional perfaz o princípio único de 

preservação da essência das Faculdades Integradas de Aracruz frente à nova 



7 
 

realidade do mercado, de maneira que possamos encontrar os melhores indicadores 

na oferta de uma educação superior de qualidade. 

A missão da FAACZ é: promover uma educação superior de qualidade para a 

formação de profissionais éticos, com competência científica e técnica, 

comprometidos com o meio ambiente. 

Balizado nesta missão, o nosso objetivo, que é formar profissionais competentes 

que possuam capacidade científica, técnica, ética e cidadã de alta qualidade, nos 

direciona para a implementação contínua de mudanças, condizentes com o perfil 

institucional almejado.  

Temos a visão de sermos reconhecidos como uma instituição de ensino superior 

com educação de qualidade, e trabalhamos com os seguintes princípios: 

 - Educação Superior de qualidade; 

 - Responsabilidade Social; 

 - Estímulo ao trabalho coletivo e à integração institucional; 

 - Auto responsabilidade pela excelência das ações institucionais. 

Desta forma, o fortalecimento de uma IES se faz com o estabelecimento de valores 

definidos de acordo com sua missão. Nesse sentido, a FAACZ propõe como valores: 

- Ética; 

- Justiça; 

- Liberdade Intelectual; 

- Cidadania Plena; 

- Respeito (à diversidade, a dignidade e ao meio ambiente). 

Para atingirmos o proposto temos os seguintes objetivos para os próximos anos: 

- Melhorar a qualidade do ensino oferecido na graduação e pós-graduação; 

- Ampliar o campo de ação da graduação no cenário regional; 

- Fortalecer as ações da FAACZ quanto a Pesquisa Acadêmica e a Extensão; 

- Fortalecer as parcerias entre a FAACZ e os diversos segmentos da sociedade; 

- Fortalecer a cultura interdisciplinar no processo ensino-aprendizagem na IES; 

- Promover uma cultura de sustentabilidade.  
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

3.1 REFORMAS CURRICULAR: 

A FAACZ, condizente com o princípio de renovação e continuidade que embasa a 

formulação das Políticas Institucionais para o quinquênio 2015-2019, assume uma 

política pedagógica direcionada para o aprimoramento dos processos pedagógicos e 

consequentemente da formação do egresso, de acordo com a missão e visão 

declaradas no PDI 2015-2019. 

O relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

UNESCO/1999, expressa que a educação precisa ser concebida a partir de quatro 

pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, 

indicando que a função de uma instituição de ensino, em qualquer uma das suas 

modalidades, deve estar voltada à realização plena do ser humano, destacando-se a 

capacidade de aprender a aprender. 

As DCNs orientam os cursos trabalharem para a formação e desenvolvimento de 

competências e a promoção da formação ética e humana do futuro profissional, 

destacando o estímulo da prática de estudo independente, e o fortalecimento da 

articulação da teoria com a prática. As DCNs valorizam o tripé ensino, pesquisa e 

extensão como dimensões do trabalho da IES, bem como espaços interdisciplinares 

de aprendizagem que possibilitam as ações de pesquisa individual e coletiva, de 

estágio e a participação em atividades de extensão. 

O PPI da FAACZ orienta para o aprimoramento da avaliação da aprendizagem e 

curricular, priorizando a condução de atividades avaliativas periódicas com 

instrumentos variados, bem como para o cumprimento da função diagnóstica e de 

retroalimentação da avaliação de forma que docentes e discentes estejam cientes da 

marcha do desenvolvimento da aprendizagem e das atividades didáticas realizadas.  

A FAACZ precisa repensar e reformular a sua orientação curricular. Deve-se aprimorar 

a flexibilidade da organização curricular incorporando modalidades diversas –que 

contribuam para o fortalecimento, principalmente no que diz respeito a: 

- O trabalho interdisciplinar, nas suas diversas modalidades transdisciplinar e 

transversal. 
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- A prática como espaço de aplicação dos conhecimentos teóricos aprendidos, e 

também de produção de novos conhecimentos, especialmente o estágio 

supervisionado. 

- A independência cognitiva e metacognitiva do aluno.  

- A formação de um pensamento holístico e crítico nos alunos, priorizando os conteúdos 

e atitudes referentes ao meio ambiente e aos problemas contemporâneos globais, 

regionais e nacionais, com destaque para a comunidade aracruzense e regional.  

Para tal fim, a FAACZ avança para uma organização curricular de estrutura modular, 

como espaço de aprendizagem que propícia o estímulo e fortalecimento do estudo 

independente, a interdisciplinaridade – em diversas modalidades – a relação da teoria 

com a prática, a formação de um pensamento científico e especialmente, de uma 

consciência cidadã. 

Importante ressaltar a transição necessária ao passar de uma grade por disciplinas 

para um currículo modular. As políticas de ensino, de extensão e de iniciação científica 

da FAACZ constantes no PPI desde o quinquênio 2010-2014, destacam o trabalho 

com a interdisciplinaridade, o fortalecimento da relação da teoria com a prática, a 

reflexão crítica dos problemas da sociedade, bem como a formação de habilidades 

científicas desde os períodos iniciais, constituem-se em antecedentes conceituais e 

metodológicos necessários nesta etapa superior de organização curricular. 

A organização modular reformula a relação do aluno com o docente e de ambos com 

o conhecimento, motivando assim, novas práticas de ensino aprendizagem. O 

coordenador de Curso passa também a assumir uma nova dimensão quanto ao 

desenho e organização do trabalho coletivo no curso.  

O trabalho com módulos representa uma prática docente qualitativamente superior ao 

trabalho com disciplinas isoladas.  Incorpora-se um componente que atua como 

principal eixo integrador de todos os conteúdos e práticas pedagógicas, vinculado 

ao(s) objetivo(s) do módulo e fortalecendo o sentido do mesmo: o projeto integrador 

ou gerador. Os conteúdos (conceituais, procedimentais e atitudinais), e por extensão 

as ações de ensino aprendizagem passam assim, a serem desenvolvidos em estreita 

inter-relação entre eles e com o projeto Integrador. 

O eixo integrador do módulo pode assumir diversas modalidades: revisão 

bibliográfica, artigos, levantamentos, estudos bibliográficos, pesquisas de campo, 
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projetos, dentre outros, de acordo com a natureza e os objetivos de módulo, o período 

do curso em que se encontra o aluno, desde que tenha um caráter integrador e seja 

priorizada a prática do aluno. Pode também ser desenvolvido numa disciplina que 

tenha as características pertinentes para assumir esta função integradora. O eixo 

integrador – independente da modalidade que assuma – deve contribuir ao 

desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e de refletir sobre os 

problemas da sociedade e as possíveis soluções, bem como da consciência ética. 

Especial atenção merecem os processos avaliativos, destacando-se, a auto análise e 

auto avaliação, como elementos fundamentais nas estratégias de ensino 

aprendizagem. 

A organização modular assumida pela FAACZ fundamenta-se principalmente na 

interdisciplinaridade, bem como nas concepções de aprendizagem significativa, 

caracterizando-se por: 

- A contextualização do conhecimento de maneira que o aluno possa lhe atribuir 

sentidos. 

- O reconhecimento do conteúdo de aprendizagem nos seus aspectos teórico, prático 

e axiológico.  

- A integração dos conhecimentos por meio da interdisciplinaridade – 

transdisciplinaridade e transversalidade. 

- A apropriação crítica dos conhecimentos. 

- A pesquisa e a extensão como meios articuladores da relação teoria-prática. 

- A interação do aluno com a realidade social, económica, política e cultural e suas 

demandas e necessidades.  

A nova organização curricular assumida pela FAACZ demanda do professor, uma 

prática pedagógica inovadora, com metodologias que privilegiem a atividade 

independente e consciente por parte do aluno. A orientação como fase inicial e 

sistemática do processo ensino aprendizagem tem uma função relevante, pois os 

alunos precisam de ações orientadoras acordes com os níveis de desenvolvimento 

alcançados e que propiciem a dimensão metacognitiva, visando à formação de 

profissionais capazes de se aprimorar de forma independente e contínua.  
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4. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

Cada curso deve, em consonância com o PPI e PDI, possuir seu próprio projeto 

pedagógico, tendo em vista as especificidades da respectiva área de atuação à qual 

está relacionado. As políticas acadêmicas institucionais ganham materialidade no 

Projeto Pedagógico de Curso.  

Ao final deste projeto estará claramente identificada a identidade formativa nos 

âmbitos humano, científico e profissional, as concepções pedagógicas, as orientações 

metodológicas, estratégicas para o ensino e a aprendizagem e sua avaliação, o 

currículo e a estrutura acadêmica do seu funcionamento. 

Além disso, nesse documento de orientação acadêmica será possível visualizar o 

histórico do curso; sua contextualização na realidade social; a aplicação das políticas 

institucionais de ensino, de pesquisa e de extensão, bem como todos os elementos 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, assegurando a expressão de sua identidade e 

inserção local e regional. 

 

4.1 JUSTIFICATIVA. 

Em um panorama de intensas mutações, estimuladas pelos progressos tecnológicos, 

por novas demandas da sociedade e a acirrada concorrência mundial, a informação e 

o conhecimento tornaram-se ferramentas indispensáveis para a permanência, 

solidificação e desenvolvimento das empresas.  

Nessa conjuntura, várias atividades que antes eram desenvolvidas a partir de 

informações diárias das organizações, passaram a ser área de estudo e pesquisa, 

como forma de assegurar mais eficiência no processo de produção e comercialização 

dos produtos e serviços das empresas, proporcionando mais concorrência e 

segurança em todo o processo organizacional dos empreendimentos. 

A alma da logística trabalha a integração de seus procedimentos internos e, de uma 

forma mais abrangente, os seus procedimentos externos, abarcando uma classe de 

clientes e fornecedores, agregando os níveis estratégicos e operacionais das 

organizações.  
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O estado do Espírito Santo, se distingue por oferecer promissoras probabilidades 

econômicas. Estão em crescimento vários empreendimentos de diversos ramos da 

economia, como a indústria metalmecânica, a área portuária, o agronegócio, etc. As 

possibilidades de aumento da demanda por profissionais com qualificação em 

logística são consideráveis, dado o desafio em melhorar a infraestrutura e a integração 

entre as empresas 

As Faculdades Integradas de Aracruz-FAACZ propõem a oferta do Curso Superior 

Tecnólogo em Logística, com vistas a desenvolver habilidades que permitam ao 

profissional gerenciar redes de distribuição, estabelecendo processos de compras, 

identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de recebimento, 

armazenamento, movimentação e embalagem de materiais, podendo ainda ocupar-

se do inventário de estoques, sistemas de abastecimento, programação e 

monitoramento do fluxo de pedidos em geral. 

Assim, a FAACZ oferece este curso, em concordância com seu PDI e PPI 

reverenciando os valores éticos, mantendo compromisso com a qualidade, a ciência, 

a tecnologia e as práticas sociais relacionadas com os princípios da cidadania 

responsável e da sustentabilidade. 

 

4.2 BASES LEGAIS. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação das FAACZ utilizam as 

regulamentações gerais e específicas de cada um dos cursos, dentre elas podemos 

elencar as apresentadas na tabela abaixo. 

Norma Legal Resumo 

Lei nº. 9.394 de 20/12/1996 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 

Instrumento de Avaliação 

de Cursos de Graduação -

presencial e a distância – 

2015 

Instrumento subsidia os atos autorizativos de 

cursos – autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento – nos graus de 

tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado para 

a modalidade presencial e a distância. 

Dec. N° 5.296/2004 Condições de acesso para pessoas com 
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deficiência e/ou mobilidade reduzida 

Resolução CONAES n° 01 

de 17/06/2010 

Versa sobre as atribuições do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). 

PARECER CNE/CES 
436/2001 - 
HOMOLOGADO - 
Despacho do Ministro em 
5/4/2001, publicado no 
Diário Oficial da União de 
6/4/2001, Seção 1E, p. 67. 
 

Versam sobre a carga horária mínima e tempo de 

integralização dos cursos Tecnólogos, bem como 

a caracterização das áreas profissionais. 

Portaria Normativa N° 40 

de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa 

MEC N° 23 de 01/12/2010, 

publicada em 29/12/2010 

Determina se as informações acadêmicas 

exigidas estão disponibilizadas na forma impressa 

e virtual 

Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999 e Decreto Nº 4.281 

de 25 de junho de 2002 

Define as políticas de educação ambiental 

Decreto n° 5.626/2005 

Prevê a inserção da disciplina de Libras na 

estrutura curricular do curso (obrigatória ou 

optativa dependendo do curso 

Lei n° 11.645 de 

10/03/2008; Resolução 

CNE/CP N° 01 de 17 de 

junho de 2004 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro Brasileira e Indígena. 

Resolução CNE/CP nº 03, 

de 18/12/2002 

Institui   as   Diretrizes   Curriculares   Nacionais   

Gerais   para   a organização   e   o   funcionamento   

dos   cursos   superiores   de tecnologia. 

Pareceres nºs 239/2008, 

19/2008, 277/2006, 

06/2006 e 29/2002. 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação. 

Lei nº 13.005 de 

25/06/2014 

Plano Nacional de Educação PNE para o decênio 

2014/2024. 

Lei nº 3.967 de 14/09/2015 Plano Municipal de Educação de Aracruz PME 
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para o decênio 2015/2025. 

Lei 12.764 de 27/12/2012 
Proteção do Direito da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista 
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4.3 OBJETIVOS DO CURSO 

4.3.1 Objetivo geral 

Oferecer ao mercado de trabalho, profissionais dotados das competências essenciais 

e formação ética para atuar nos limites de profissionalização que cubram as carências 

técnicas e de gestão empresarial no setor produtivo e de serviços. Além disso, formar 

profissionais com conhecimentos de caráter técnico e tecnológico, bem como de 

habilidade atitudes que lhe permitam participar de forma ativa e criativa na solução de 

problemas da cadeia de suprimentos, integrando as forças de trabalho do setor e 

desempenhando com segurança e com espírito empreendedor as atribuições que lhe 

forem propostas de forma a contribuir com o desenvolvimento humano, econômico e 

social. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Produzir, através de pesquisa aplicada, conhecimentos e tecnologias em 

consonância com as exigências do mundo atual. 

 Prover o mercado de profissionais aptos a ocuparem postos de trabalho na 

área de Logística. 

 Capacitar o aluno a empreender o seu próprio negócio na área de Logística. 

 Criar condições, no aluno, para a implementação dos princípios de gestão 

logística; 

 Possibilitar uma atitude de permanente autocrítica; 

 Incentivar o espírito empreendedor; 

 Incentivar a transferência do aprendizado para o desenvolvimento coletivo nas 

organizações. 

 Relacionar o conhecimento das regras da linguagem prática com a linguagem 

específica da profissão. 

 Desenvolver habilidades voltadas para a Logística. 

 Propiciar o desenvolvimento de uma visão sistêmica das organizações e da 

relação do ambiente interno e externo. 

 Propiciar o desenvolvimento do raciocínio crítico e a capacidade analítica do 

aluno, habilitando-o a implementar soluções gerenciais em diferentes tipos de 

organizações e em diferentes cenários. 
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 Propiciar o desenvolvimento de uma responsabilidade ética e social. 

 Promover a consciência de uma educação étnico racial  

 Desenvolver projetos de pesquisa aplicada e extensão, visando aproximar a 

Instituição da sociedade, como parte do processo de ensino-aprendizagem; 

 Valorizar a formação profissional junto aos setores de logística das 

organizações, por meio formação de Tecnólogo em Logística conscientes do 

papel do conhecimento no processo de desenvolvimento local e regional. 

 

4.4 PERFIL DO EGRESSO 

O perfil profissional do Tecnólogo em Logística formado pela FAACZ, é um 

profissional de nível superior com conhecimentos teóricos e práticos no 

funcionamento da Cadeia de Suprimentos, com condições de resolver ou encaminhar 

a maioria dos problemas do dia-a-dia do seu ambiente de trabalho, com visão 

estratégica e capacidade de desenvolver, executar e controlar a área de Logística das 

organizações. Possui postura ética e inovadora, bem como capacidade técnica, para 

enfrentar as dificuldades impostas, de forma a contribuir com desenvolvimento da 

sociedade. 

Assim, o curso garante, ao final, um profissional envolvido com: 

• a responsabilidade social, justiça e ética profissional;  

• a formação técnica para ser capaz de transitar e conhecer os aspectos de gestão e 

de operações, tanto em relação aos fluxos diretos como reversos de produtos e 

serviços desde o fornecedor até o cliente final. 

• a formação humanística e visão global para compreender o meio onde está inserido 

e a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente;  

• a racionalidade das movimentações (modalidades de transporte, legislações 

pertinentes nacionais e internacionais) além de saber racionalizar as armazenagens 

(materiais, produtos semielaborados e finais) mais adequadas aos diferentes tipos de 

produtos. 

• a formação técnica e científica para atuar no mercado e desenvolver atividades 

específicas da prática profissional;  

• a compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional;  
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• a preparação para ser um agente transformador no meio profissional que atua;  

• o domínio da comunicação interpessoal;  

• a capacidade para levantar, analisar e criticar documentos; independência e 

curiosidade intelectual; conhecimentos éticos sobre pessoas e desenvolver sua 

capacidade para trabalhar em equipe;  

• a autonomia profissional e intelectual;  

• a capacidade para superar os desafios das rápidas transformações da sociedade, 

no mercado de trabalho e das condições do exercício profissional;  

• a capacidade para adaptar-se às novas e emergentes demandas do mercado em 

consonância a competência teórico-prática;  

• a competência intelectual que reflita a heterogeneidade das demandas sociais;  

• a formação de uma consciência cultural para preservação do meio ambiente e sua 

sustentabilidade. 

 

4.5 ARTICULAÇÃO DO PPC COM O PDI E PPI 

A construção do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) parte da Missão das Faculdades 

Integradas de Aracruz, de como a Instituição deve buscar cumprir suas metas e 

objetivos e ainda garantir a coerência, não só com suas ações, mas com as 

finalidades/objetivos e filosofia definidas em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

As ações desenvolvidas no curso devem seguir o processo coletivo contínuo que se 

expressa no planejamento e desenvolvimento das ações e segue nas avaliações e 

ajustes tendo em vista as novas propostas e novos desafios que venham surgir. 

Devem estar em consonância com as metas e objetivos institucionais, o que pode ser 

mensurado através da capacitação do corpo docente e administrativo, melhorias 

tecnológicas e o avanço do conhecimento, atualizando currículos, metodologias e 

formas de atuação e aos avanços dos sistemas e operações organizacionais 

(administrativos e pedagógicos). Pode ser também descrita através de ações 

curriculares e extracurriculares que buscam a formação generalista sem perder de 

vista a qualidade do ensino e do processo ensino-aprendizagem, incluindo a 
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participação do educando em atividades de pesquisa e extensão. As ações 

curriculares incluem as disciplinas de sua estrutura curricular e/ou de outros cursos, 

trabalhos interdisciplinares, projetos de cunho social e profissional 

O currículo de cada curso deve estar em sintonia com a diretriz curricular nacional e 

associado com novas metodologias de avaliação que levem em conta as faculdades 

de compreensão, a habilidade para o trabalho prático (projetos), a criatividade e o 

trabalho individual e em equipe. 
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5 DADOS GERAIS DO CURSO 

 

5.1 PÚBLICO-ALVO 

Alunos e ex-alunos provenientes das Escolas de Ensino Médio da região de 

abrangência da Instituição bem como profissionais que já estão no mercado de 

trabalho com formação de nível médio. 

 

5.2 REGIME DO CURSO 

O curso é ofertado em forma de Regime Modular e Semestral. 

 

5.3 NÚMERO DE VAGAS, TURNOS E LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

São ofertadas 60 (sessenta) vagas por ano, para o turno noturno, sendo a forma de 

ingresso por meio de Processo Seletivo Externo. 

O curso funciona nas dependências da FAACZ, Instituição de Ensino Superior 

mantida pela Fundação São João Batista, Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, 

180 – Centro – Aracruz/ES. 

 

5.4 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO. 

O acesso ao curso se dará: 

1.  Por meio de processo seletivo organizado semestralmente (vestibular ou nota do 

ENEN),  

2, Por transferência interna ou externa de curso, mediante análise de equivalência do 

programa cursado,  

3. Para obtenção de novo título para portadores de diploma de curso superior. 
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6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

6.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso apresenta as seguintes características: 

 

 

Legislação / 

Mínima 

Curso – hora 

aula 

Curso - hora 

relógio 

Carga Horária Total 1.600 h 2.240 h 1.907 h 

Atividades Complementares  320 h 267 h 

Disciplinas  1.600 h 1.333 h 

APS 

Optativa – Libras 

TCC  

 

320 h 

 

 

267 h 

40 h 

40 h 

Integralização Mínima 2 anos   

Integralização Máxima 4 anos   
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Estrutura Curricular  

 
MÓDULO I– FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Disciplina Carga Horária 

Empreendedorismo e Inovação 80 

Português Instrumental 40 

Matemática Aplicada 40 

Estatística 80 

Cidadania e Comportamento humano 40 

Fundamentos de Gestão Organizacional 80 

Projeto Integrador I 40 

Total 400h 

 
MÓDULO II – LOGÍSTICA E PROCESSOS DE GESTÃO 

Disciplina Carga Horária 

Legislação aplicadas à Logística 40 

Economia 80 

Planejamento Estratégico 80 

Fundamentos de Logística 80 

Métodos Quantitativos 80 

Projeto Integrador II 40 

Total 400h 

 
MÓDULO III – LOGISTICA E PROCESSOS PRODUTIVOS 

Disciplina Carga Horária 

Gestão da Produção e Operações 40 

Gestão Financeira e de Custos Logísticos 80 

Gestão de Estoques 80 

Marketing 80 

Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 80 

Projeto Integrador III 40 

Total 400h 

 
MÓDULO IV – LOGISTICA E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Disciplina Carga Horária 

Logística no comércio internacional 40 

Gestão de Transportes e Frotas 80 

Sistemas de Informação Gerencial 80 

Logística reversa 80 

Sistemática aduaneira 80 

Projeto Integrador IV 40 

Total 400h 
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O avanço do aluno entre módulos está condicionado à aprovação nas disciplinas do 

dois ciclos, sendo também permitido o avanço com no máximo duas disciplinas 

pendentes.  

 

6.2 EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 

MÓDULOI–FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

MÓDULO I 
Fundamentos 

Básicos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Questões introdutórias – empreendedorismo, inovação e negócios; Características 

empreendedoras; A motivação na busca de oportunidades; O funcionamento de um 

negócio; Estudo de viabilidade; Empreendedorismo e a internet; Intraempreendedorismo; 

Inovação de produtos e processos; e Plano de negócios. 

Bibliografia Básica 

BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão de processo. 

Tradução All Tasks. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 

4. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael R.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 

Tradução Francisco Araujo da Costa. 9.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. 12. reimp. São Paulo: Atlas, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 

empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. 2. ed. 2. Reimp. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia: on entrepreneurship. 

Tradução de Fabio Fernandes.13. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 

NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da Administração para o século 

XXI. São Paulo: Ática, 2007. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

MÓDULO I 
Fundamentos 

Básicos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Estrutura da linguagem. Coesão e coerência. Redação de documentos técnicos. A prática 

de elaboração de textos argumentativos, com base em parâmetros da linguagem técnico-
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científica, considerando os aspectos linguístico-gramaticais aplicados ao texto em seus 

diversos gêneros. 

Bibliografia Básica 

ERNANI & NICOLA. Práticas de linguagem: leitura e produção de textos. São Paulo: 

Scipione, 2000. 

MEDEIROS, J.B. Português instrumental. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TOMASSI, C. e MEDEIROS, J.B. Comunicação empresarial. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

Bibliografia Complementar 

BEZERRA, Rodrigo. Nova Gramática Da Língua Portuguesa Para Concursos. Grupo 

Gen-Método, 2000. 

CARNEIRO, A. D. Texto em construção: interpretação de texto. 2.ed. São Paulo: Moderna, 

1996. 

FARACO, C. A. e TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

GOLDSTEIN, N. S. O texto sem mistério. São Paulo: Ática, 2009. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Compreensão de texto: algumas reflexões. O livro didático de 

português: múltiplos olhares, v. 2, p. 48-61, 2001. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: MATEMÁTICA APLICADA 

MÓDULO I 
Fundamentos 

Básicos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Tópicos de matemática elementar e comercial; Revisão de funções; Aplicação das funções 

(demanda/oferta, custos, receita, lucro e ponto de equilíbrio); Limite; Definição e cálculo de 

derivada e suas aplicações na área econômica. Sistemas Lineares. 

Bibliografia Básica 

GOLDSTEIN, L. J.; LAY, D. C.; SCHNEIDER, D. I. Matemática aplicada: economia, 

administração e contabilidade. ed. Porto Alegre: BOOKMAN, 2006. 

MUROLO, Afrânio Carlos. Matemática aplicada administração, economia, 

contabilidade. Pioneira Thomson Learning. 2004. 

SILVA, Sebastião Medeiros da, SILVA, Elio Medeiros da, SILVA, Ermes Medeiros. 

Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia Complementar 

OLIVEIRA, E. C. DE; MAIORINO, J. E. Introdução aos métodos da matemática aplicada. 

Campinas: UNICAMP, 1997.  

LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: HARBRA, 

1988.  

SPINELLI, Walter, SOUZE, Maria Helen S. Matemática Comercial e Financeira. São 

Paulo: Ática, 1998. 

MÜLLER, Franz August. Matemática Aplicada à Negócios. São Paulo: Saraiva, 2009 

CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática financeira - Aplicada a produtos financeiros e 

à análise de investimentos. São Paulo: Saraiva. 2013 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: ESTATISTICA 

MÓDULO I Fundamentos Carga horária (h) 
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Básicos Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Análise de dados. Apresentações estatísticas. Descrição de dados: Medidas de posição. 

Descrição de dados: Medidas de variabilidade. Distribuições discretas de probabilidade: 

Binomial, Hipergeométrica e de Poisson. Distribuições Contínuas de probabilidade: Normal 

e Exponencial. Distribuições de Amostragem e intervalos de confiança para a média da 

população. Aplicações de softwares estatísticos com o uso de computador. 

Bibliografia Básica 

MARTINS, GILBERTO DE ANDRADE DOMINGUES, OSMAR. Estatística geral e 

aplicada. 4. ed. 2. reimp. São Paulo: ATLAS, 2011. 

TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística Básica: Para os Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Tecnológicos e de Gestão. Editora Atlas.1º edição. 2010 

TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística: atualização da tecnologia. Rio de Janeiro: LTC, 

2013 

Bibliografia Complementar 

COSTA, GIOVANI GLAUCIO DE OLIVEIRA. Curso de estatística inferencial e 

probabilidades: teoria e prática. São Paulo: ATLAS, 2012.  

DOANE, David P.; SEWARD, Lori E. Estatística aplicada à administração e à economia. 

McGraw Hill Brasil, 2008. 

FREUD, JOHN E. SIMON, GARY A. Estatística aplicada: economia, administração e 

contabilidade. 9. ed. Porto Alegre: ARTES MÉDICAS, 2000. 

NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para Educação 

Profissional e Tecnológica. Editora Atlas. 2º edição. Ano 2013. 

SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e 

Estatística-: Coleção Schaum. Bookman Editora, 2016. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: CIDADANIA E COMPORTAMENTO HUMANO 

MÓDULO I 
Fundamentos 

Básicos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

 

Sociedade e Cultura: indivíduos e a relação com o meio e valores culturais. O trabalho: ética 

profissional, processos e produção. Perfil profissional. Política e estado: formas de estado. 

Democracia e globalização. Cidadania e ética: direitos e deveres, senso crítico e valores. 

Políticas de Educação Ambiental. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. A 

história africana e indígena no Brasil e a compreensão dos processos de diversidade étnico-

racial e étnico-social. Direitos Humanos. Polissemia conceitual.  

Bibliografia Básica 

BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade Social Empresarial e Empresa Sustentável: 

da teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2009. 

GALLO, Sílvio (coord.). Grupo de Estudos sobre Filosofia. Ética e cidadania – caminhos da 

Filosofia. São Paulo. Papirus. 1996.  

MARQUES, Vânia de Lourdes. FILHO, Cid Alledi (organizadores). Responsabilidade 

Social: conceitos e práticas: construindo o caminho para a sustentabilidade nas 

organizações. São Paulo: Atlas, 2012. 

Bibliografia Complementar 
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CASSIER, Ernest. Antropologia filosófica. São Paulo. Mestre Jou. 1995.  

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. In: Gestão 

ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. Atlas, 2011. 

EQUIPE DO SEBRAE. Ética e Profissão. São Paulo. SEBRAE. 1995.  

ESTIGARA, Adriana. Responsabilidade Social e incentivo fiscais. São Paulo: Atlas, 

2009. 

LISBOA, Lázaro P. (coord.) Equipe da FIPECAFI. Ética geral e profissional em 

contabilidade. São Paulo. Papirus. 1998. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

MÓDULO I 
Fundamentos 

Básicos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Conceito de Administração. Escolas do pensamento administrativo: Administração 

Científica, Teoria Clássica, Teoria das Relações Humanas, Teoria da Burocracia, Teoria 

Estruturalista, Teoria Comportamental, Teoria Sistêmica e Teoria Contingencial. Introdução 

às áreas funcionais das organizações: Gestão de Pessoas, Produção, Finanças e 

Marketing. Processo administrativo: Planejamento, Organização, Direção e Controle. 

Estruturas organizacionais. Desafios da gestão contemporânea. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. 
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à administração. 6. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria Geral da Administração: edição 

compacta. São Paulo: Atlas, 2009 

Bibliografia Complementar 

ARAUJO, Luis Cesar G. de. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas 

empresas brasileiras. São Paulo: Atlas, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010 

CURY, Antônio. Organização & Métodos: uma visão holística. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

FARIA, Jose Carlos. Administração: teoria e aplicação. São Paulo: Pioneira Thonson, 

2002. 

SOUZA, Jader. Gestão Empresarial–Administrando Empresas Vencedoras. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I 

MÓDULO I 
Fundamentos 

Básicos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Interdisciplinaridade: conceituação e relação com processo de ensino aprendizagem. 

Trabalho em equipe. Projeto de pesquisa: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 
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Aplicação de questionário e entrevista em coleta de dados. Elaboração de relatório de 

pesquisa. Normas da ABNT. Orientação aos trabalhos do Projeto Integrador. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Maria. Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Atlas,2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de projetos de pesquisa. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. 

Bibliografia Complementar 

CHAUI, Marilena. Filosofia. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da Administração. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Penso 

Editora, 2012. 

KLEIN, Amarolinda Z. et al. Metodologia de pesquisa em administração: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 2015. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
MÓDULO II – LOGÍSTICA E PROCESSOS DE GESTÃO 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO APLICADA À LOGISTICA 

MÓDULO II 

Logística e 

Processos de 

Gestão 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Direitos e obrigações. Direito tributário. Sistema tributário nacional. Obrigação 

tributária/tipos de tributos. Crédito tributário. Competência tributária. Legislação tributária. 

Legislação aduaneira. Regimes aduaneiros especiais. Acordos de cooperação aduaneira. 

Contratos. Relações internacionais. Tratados comerciais. 

Bibliografia Básica 

KEEDI, Samir. Logística, transporte, comércio exterior e economia em conta-gotas. 

São Paulo: Aduaneiras, 2007.  

LUZ, Rodrigo. Comércio internacional e legislação aduaneira: teoria e questões. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2007.  

VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges. Transporte internacional de cargas. São Paulo: 

Aduaneiras, 2009. 

Bibliografia Complementar 

RATTI, Bruno. Comércio internacional e câmbio. São Paulo: Lex, 2010.  

ROCHA, João Marcelo. Direito tributário. Rio de Janeiro: Ferreira, 2007 

BARSANO, Paulo Roberto; MONTE, Gerry Adriano; FILHO, José Leme de Oliveira. 

Tributação e Legislação Logística. São Paulo: Saraiva, 2014 

CORONADO, Osmar. Logística integrada: modelo de gestão. Editora Atlas SA, 2000. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: ECONOMIA 

MÓDULO II 
Logística e 

Processos de 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 
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Gestão 67 13 80 

Origens e evolução da ciência econômica. Teorias econômicas. Mensuração da atividade 

econômica: o Fluxo Circular da Renda. O Sistema de Contas Nacionais. Teoria da 

Determinação da Renda: Economia Aberta e com Governo. Oferta e Demanda agregada. 

Políticas Fiscal e Monetária. Moeda e Mercado financeiro: Introdução à Teoria da Inflação. 

Taxa de Câmbio. Balanço de Pagamentos. Formação de Blocos Econômicos. Mercosul. 

Organismos Internacionais de Comércio. Política Cambial. Economia Brasileira. 

Bibliografia Básica 

GREMAUD, Amaury Patrick; PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio 

Sandoval de. Manual de economia. 5 Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

ROSSETTI, José Paschoal - Introdução à Economia. 20 Ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia micro e macro. 2 Ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

Bibliografia Complementar 

ACKLEY, Gardner. Teoria Macroeconômica. 3 ed. Vol. 1. São Paulo: Pioneira, 1989. 

DORNBUSCH, Rudige e FISHER, Stanley. Macroeconomia. 2 Ed., São Paulo: Makron, 

Mcgraw-Hill, 1991. 

MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia, 8ª edição. LTC Artigos Técnicos e Científicos, 

2014. 

SOUZA, Nali de J. de.  Curso de Economia. São Paulo: Atlas, 2000. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. São Paulo: 

Atlas, 6 ed, 2015. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

MÓDULO II 

Logística e 

Processos de 

Gestão 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Fundamentos da gestão estratégica: histórico, conceitos e características essenciais. 

Negócio sob a visão estratégica. Metodologia para construção da estratégia: missão, 

visão, análise ambiental interna e externa e estabelecimento de objetivos. Tipos de 

Estratégias: corporativas, empresariais e funcionais. Falhas no processo de gestão 

estratégica. Sistemas de controle de estratégias: o modelo BSC. Análise de 

competitividade: modelo de Porter. 

Bibliografia Básica 

MENEZES, L.C.M. Gestão de projetos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

PORTER, Michael. E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Tradução de Elizabeth Maria de Pinho Braga. 16. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004 
TAVARES, Mauro Calixta. Gestão Estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BESANKO, David et al. A Economia da Estratégia-3. Bookman Editora, 2007. 
HERRERO FILHO, Emílio. Balanced scorecard e a gestão estratégica: uma abordagem 
prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári da estratégia. 
Bookman Editora, 2009. 
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OLIVEIRA, D. P. R. de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 20. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

WRIGHT, P. L.; KROLL, M.; PARNELL, J. Administração estratégica: conceitos. Tradução 
de Celso A. Rinoli e Lenita R. Sleves. São Paulo: Atlas, 2000.  
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE LOGISTICA 

MÓDULO II 

Logística e 

Processos de 

Gestão 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Competência Logística. Missão da Logística. Fundamentos conceituais da Logística 

Empresarial. A Logística Integrada e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ciclos de 

atividades da logística. Gerenciamento da incerteza operacional. Relacionamentos na 

cadeia de suprimentos. Alianças estratégicas e parcerias logísticas. 

Bibliografia Básica 

POZO, Hamilton. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimento. São Paulo; 

Editora Atlas, 2015. 

PIRES, Silvio R. L. Gestão da Cadeia de Suprimentos – Conceitos, Estratégias, Praticas 

e Casos. São Paulo, 2ª Edição, Editora Atlas, 2013. 

VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges; SANTOS, Carlos Honorato Schuch. Logística 

empresarial: Estudos e Casos. Editora Aduaneiras, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial. 

São Paulo, 5ª Edição, Editora Bookman, 2010. 

DIAS, Marco Aurélio. Introdução à Logística - Fundamentos, Práticas e Integração. São 

Paulo: Grupo Gen, 2016 

GRANT, David B. n. São Paulo: Saraiva, 2013. 

LEVI, David Simchi; KAMINSKY, Philip; LEVI, Edith Simchi. Cadeia de Suprimentos 

Projeto e Gestão. São Paulo, 3ª Edição, Editora Bookman, 2010. 

NOVAIS, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da cadeia de Distribuição: 

Estratégia Operação e Avaliação. Rio de Janeiro, 2ª Edição, Editora Elsevier, 2004. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: MÉTODOS QUANTITATIVOS 

MÓDULO II 

Logística e 

Processos de 

Gestão 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Testes de hipóteses sobre as provas paramétricas e não-paramétricas aplicáveis à 

pesquisa de campo. Distribuição de frequências e suas características. Ajustamento de 

funções reais. Correlação e regressão linear. Noções de amostragem e testes de hipótese. 

Bibliografia Básica 

MEYER, Paul L. Probabilidade: Aplicação à Estatística. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000 

SPIEGEL, Murray R. Estatística.  3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 

STEVENSON, William J. Estatística: aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 

2004. 

Bibliografia Complementar 
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BUSSAB, Wilton O. Estatística Básica. 4 ed. São Paulo: DP & A, 2002.  

CRESPO, Antônio A. Estatística fácil. São Paulo: Ática, 2001. 

KOKOSKA, Stephen. Introdução à estatística: uma abordagem por resolução de 

problemas. Grupo Gen-LTC, 2000. 

MILONE, G. e ANGELINI, F. Estatística Aplicada.  São Paulo:Atlas, 1995. 

SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de métodos quantitativos: aplicados em 

administração, economia, contabilidade e atuária: usando wolfram/alpha e scilab. 1ª 

edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR II 

MÓDULO II  

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Trabalho de pesquisa com o objetivo de identificar uma situação real dentro de empresas 

escolhidas pelos alunos, sob orientação dos professores. Revisão dos elementos de Projeto 

de pesquisa: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Análise e discussão de resultados. 

Elaboração de relatório de pesquisa. Normas da ABNT. Orientação aos trabalhos do Projeto 

Integrador. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Maria. Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Atlas,2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de projetos de pesquisa. São Paulo: 

Cengage Learving, 2012. 

Bibliografia Complementar 

CHAUI, Marilena. Filosofia. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da Administração. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Penso 

Editora, 2012. 

KLEIN, Amarolinda Z. et al. Metodologia de pesquisa em administração: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 2015. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
 
MÓDULO III – LOGÍSTICA E PROCESSOS PRODUTIVOS 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 

MÓDULO III 

Logística e 

Processos 

Produtivos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Conceitos de Produção e Operações. Projeto do produto e dos processos. Localização das 

instalações. Layout das instalações. Planejamento da capacidade. Planejamento e 

Controle da Produção 

Bibliografia Básica 
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TUBINO, Dalvio F. Sistemas de Produção: entendendo a produtividade no chão de fábrica. 

Bookman, Porto Alegre, 1999.  

ROCHA, DUILIO REIS DA, Gestão da Produção e Operações. Ed. Ciência Moderna, 2008. 

ANDRADE, EVERMAR, Produtividade Industrial sem Investimentos. Ed. Ciência Moderna, 

2008 

Bibliografia Complementar 

CORREA, HENRIQUE LUIZ e CORREA, CARLOS ALBERTO, Administração da Produção 

e Operações. 2ª edição, Ed. Atlas, 2001. 

SILVA, OR da; VENANZI, Délvio. Gerenciamento da produção e operações. Editora 

ABDR. SP, 2013. 

SLACK, NIGEL, ET AL., Administração da Produção. 2ª edição, Ed. Atlas, 2002. 

WANKE, Peter F. Gerência de operações: uma abordagem logística. Editora Atlas SA, 

2000. 

WOMACK, James P. et al. A Máquina Que Mudou o Mundo. Rio de Janeiro, Campus, 

1992. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: GESTÃO FINANCEIRA E DE CUSTOS LOGISTICOS 

MÓDULO III 

Logística e 

Processos 

Produtivos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Conceito e classificação dos custos. Custo de capital e alternativas de investimentos. O 

orçamento como instrumento de gestão. Técnica de elaboração de orçamento para controle 

financeiro. Métodos e filosofias de custeio. Custos estruturais. Custos logísticos totais. 

Análise de custo volume lucro. Custos logísticos para tomada de decisão. Custeio baseado 

em atividades. Custos da produção, funções de custos e de produção. Consumo e 

dispêndio. Excedente do consumidor. Escolha intertemporal. Taxas de juros e o conceito de 

estrutura de prazos. Incerteza e economia. Conceitos e medidas de aversão ao risco. 

Custos de estoque. Custos de retenção de estoque e de estoque em movimento. Tamanho 

de lote ótimo. Problemas de uma origem e um destino. 

Bibliografia Básica 

BRUNI, Adriano Leal. A Administração de Custos, Preços e Lucros. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

CREPALDI, Silvio A. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

MARTINS, Elizeu. Contabilidade de Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

DUTRA, René G. Custos: Uma abordagem prática. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LEONE, George S.G. Curso de Contabilidade de Custos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: Planejamento, Implantação e Controle . 

Editora Atlas SA, 2000. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

WERNKE, Rodney. Gestão financeira: ênfase em aplicações e casos nacionais. 

Saraiva, 2008. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: GESTÃO DE ESTOQUES 
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MÓDULO III 

Logística e 

Processos 

Produtivos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

O papel dos estoques na cadeia de suprimentos. Conceitos e metodologias para 

tratamento das demandas. Técnicas de planejamento aplicadas à gestão dos estoques. 

Principais técnicas adotadas no tratamento dos estoques. Estoque zero. Gerenciamento 

de Depósitos. 

Bibliografia Básica 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

ARNOLD, J.R. Tony. Administração de Materiais: uma Introdução, São Paulo, Editora 

Atlas, 2006. 

POZO, Hamilton. Gestão de materiais e logística em turismo: enfoque voltado para as 

micro, pequenas e médias empresas. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar 

BOWERSOX, D. J. Logística Empresarial: O Processo de Integração da Cadeia de 

Suprimentos. 1º Ed. Editora Atlas. 2001. 

CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada-supply chain . 

Editora Atlas SA, 2000. 

NOVAES, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 

Estratégia, Operação e Avaliação. Ed. Campus, 2. Ed. 2004. 

VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 

2000. 

WANKE, Peter. Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimento: Decisões e Modelos 

Quantitativos. São Paulo: Atlas, 2003. Coleção Coppead de Administração. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: MARKETING 

MÓDULO III 

Logística e 

Processos 

Produtivos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Introdução ao Marketing. Planejamento estratégico de Marketing. Entendendo o 

consumidor. Explorando o objetivo/escopo de Marketing. Segmentação de Mercado. 

Composto de Marketing e a Logística de Marketing. Marketing de Relacionamento. CRM 

(Customer Relationship Management). 

Bibliografia Básica 

KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo, Prentice Hall, 

2008. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12 ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2006.  

SOLOMON, Michael R., Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e 

sendo.9ed. Editora Bookman: Porto Alegre, 2011.  

Bibliografia Complementar 
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AIR, J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H. & SAMOUEL P., Fundamentos de métodos de 

pesquisa em administração. Porto Alegre: BOOKMAN, 2007 

GRÖNROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços.  Rio de Janeiro: 

Elsevier/Campus, 2004. (4 exemplares) 

LAS CASAS, Alexandre L.; GARCIA, M. T. Diferenciação e inovação em marketing. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: conceitos, exercícios, casos . Editora Atlas SA, 

2000. 

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva - Técnicas para análise de indústria e da 

concorrência. Ed. Campus, 2004 

 
 

Unidade Curricular 
DISCIPLINA: SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

MÓDULO III 

Logística e 

Processos 

Produtivos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Noções sobre higiene e medicina do trabalho; Conceitos e causas de acidentes de 

trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho; Avaliação e controle de riscos 

ocupacionais, métodos de proteção individual e coletiva; Normalização – Normas 

Regulamentadoras, legislação e organização da área de Saúde e Segurança do Trabalho; 

Interface entre as diferentes áreas de engenharia e a engenharia de segurança do 

trabalho; Capacitação, conscientização e treinamentos; Prevenção contra incêndio e 

explosão. 

Bibliografia Básica 

SILVA, M. C. C. Segurança e Medicina do Trabalho: Orientações Práticas para 

Cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR's). Garulhos: COAD, 2010. 

ARAÚJO, G. M. Normas Regulamentadoras Comentadas.5ª Edição, Vol 1 e 2, Rio de 

Janeiro, 2005, 1690 p.  

Segurança e medicina do trabalho. 60. ed. São Paulo: ATLAS, 2007. 692 p.  

Bibliografia Complementar 

CARDELLA, BENEDITO, Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 

abordagem holística. São Paulo: ATLAS, 1999.  

BARROS, B. F.; Guimarães, E. C. A.; Borelli, R.; Gedra, R. L.; Pinheiro, S. R. - NR-10 

norma regulamentadora de segurança em instalações e serviços em eletricidade: 

guia prático de análise e aplicação. 2. ed. 4. reimp. São Paulo: ÉRICA, 2013. 202 p.  

PACHECO, JR, W., Qualidade na Segurança e Higiene do Trabalho, Ed. Atlas, 1995  

KROEMER, K. H. E. GRANDJEAN, E., Manual de ergonomia, Ed. BOOKMAN, 2005  

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. Normas Regulamentadoras. 

Disponível em: <http://www.mte.gov.br>. 

 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR III 

MÓDULO III 

Logística e 

Processos 

Produtivos 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 
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Trabalho de intervenção nas situações identificadas nas empresas, do trabalho realizado 

no módulo anterior 

Bibliografia Básica 

Variável em função do problema selecionado 

Bibliografia Complementar 

Variável em função do problema selecionado 

 
 
MÓDULO IV – LOGÍSTICA E COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: LOGISTICA NO COMERCIO INTERNACIONAL 

MÓDULO IV 
Logística e Comércio 

Internacional 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

O mercado internacional; operações comerciais internacionais; regiões potenciais de 

produção e consumo; termos internacionais de comércio-Incoterms 2000; fundamentos do 

comércio exterior; sistemática da importação e exportação; a distribuição física 

internacional; o transporte internacional; câmbio e seguro na logística internacional; e 

custos envolvidos na logística internacional. 

Bibliografia Básica 

LUDOVICO, Nelson, Logística Internacional – Um enfoque em Comércio Exterior. 

São Paulo: Saraiva, 2007. 

KEEDI, Samir. Logística de Transporte Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2007. 

DAVID, Pierre e STEWART, Richard. Logística Internacional. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

DE OLIVEIRA MURTA, Roberto. Princípios e contratos em comércio exterior. 

Saraiva, 2005. 

DIAS, Reinaldo; RODRIGUES, Waldernar. Comércio exterior: Teoria e Gestão. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

FARO, Ricardo; FARO, Fátima. Competitividade no comércio internacional. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

PORTO, Marcos Maia e SILVA, Cláudio Ferreira da. Transportes, Seguros e a 

Distribuição Física Internacional de Mercadorias. São Paulo: Aduaneiras, 2003. 

SEGRE, German et al. Manual prático de comércio exterior. São Paulo: Atlas, v. 2, 

2007. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: SISTEMÁTICA ADUANEIRA 

MÓDULO III 
Logística e Comércio 

Internacional 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Despacho aduaneiro na exportação e na importação. Regulamentação aduaneira. 

Regimes aduaneiros comum e especiais. Câmbio e modalidades de pagamentos 

internacionais. Tributação no comércio exterior. 



35 
 

Bibliografia Básica 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Editora Atlas, 2006, 8ª 

edição. 

RATTI. Bruno. Comércio Internacional e Câmbio. 11.ed. São Paulo: Aduaneiras, 2006. 

ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento aduaneiro anotado com textos legais. 3 ed. São 

Paulo: Aduaneiras, 2001. 

Bibliografia Complementar 

DIAS, Reinaldo; RODRIGUES, Waldernar. Comércio exterior: Teoria e Gestão. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

FARO, Ricardo; FARO, Fátima. Competitividade no comércio internacional. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

LUZ, Rodrigo Teixeira. Comércio internacional e legislação aduaneira. Elsevier Brasil, 

2007. 

PRAZERES, Tatiana Lacerda.  Comércio Internacional e Protecionismo: As Barreiras 

Técnicas na OMC.  Aduaneiras, 2006. 

ROJAS, Pablo. Introdução à logística portuária e noções de comércio exterior. Artes 

Médicas Editora, 2014. 

 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: GESTÃO DE TRANSPORTES E FROTAS 

MÓDULO IV 
Logística e Comércio 

Internacional 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Gestão em operações de carregamento e despacho, recebimento, armazenagem, 

movimentação e transbordo de cargas, nos diversos modais de transporte. Segurança 

Patrimonial do transporte. Gestão e controle de frotas com uso de ferramentas 

informáticas (TMS). Técnicas de roteirização: conectividade, caminhos e ciclos, caminho 

mínimo, caminho de custo mínimo, problemas de caminhos, restrições ou condicionantes. 

Fluxos em redes. 

Bibliografia Básica 

NOVAES, A G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. São Paulo: 

Elsevier, 2007.  

VALENTE, A M; PASSAGLIA, E; NOVAES, A G. Gerenciamento de Transporte e Frotas 

São Paulo: Cengage, 2008.  

VALENTE, A M; PASSAGLIA, E; SANTOS, S. Qualidade e Produtividade nos 

Transportes. São Paulo: Cengage, 2008. 

Bibliografia Complementar 

BALLOU, R. H. L Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 

Bookman, 2006. 

CAIXETA-FILHO, J V. Gestão Logística do Transporte de Cargas Atlas, 2002.  

CAIXETA-FILHO, J V; GAMEIRO, A H. Sistemas de Gerenciamento de Transportes. 

Atlas, 2001.  

CASTIGLIONI, José Antonio de Mattos; PIGOZZO, Linomar. Transporte e Distribuição. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2014 

WANKE, Peter. Logística E Transporte de Cargas No Brasil: Produtividade E Eficiência 

No Século XXI. Editora Atlas SA, 2000. 
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Unidade Curricular DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

MÓDULO IV 
Logística e Comércio 

Internacional 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Introdução à teoria geral de sistemas: conceito de sistema, enfoque sistêmico, 

componentes de um sistema, hierarquia de sistemas, classificação dos sistemas. Sistemas 

de Informação: conceito, objetivos e componentes. Dimensões tecnológicas, 

organizacionais e humanas dos sistemas de informação. Tipos de sistemas de Informação. 

Importância dos sistemas de informação para as organizações. 

Bibliografia Básica 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informações gerenciais. 5 ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2007. 

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva - Técnicas para análise de indústria e da 

concorrência. Ed. Campus, 2004. 

STAIR M. Ralph; REYNOLDS W. George. Princípios de sistemas de informação. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

Bibliografia Complementar 

BIO, S.R. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas, 1998. 

CASSARO, A. C. S. Sistemas de informações para tomada de decisões. São Paulo: 

Pioneira, 2001. 

GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de Informação-Uma abordagem 

gerencial. 3ª Edição. Editora LTC 2006. 

GRAEML, A. R. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de ti com a 

estratégia corporativa. 2. ed. São Paulo: ATLAS, 2003. 

GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de Informação: O Alinhamento Da Estratégia de TI 

com a Estratégia Corporativa. Editora Atlas SA, 2000. 

 

Unidade Curricular DISCIPLINA: LOGISTICA REVERSA 

MÓDULO IV 
Logística e Comércio 

Internacional 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

67 13 80 

Conceitos e caracterização de Logística Reversa. Fluxo Tradicional versus Fluxo Reverso. 

O processo de Logística Reversa e o conceito de ciclo de vida. Fatores críticos. 

Planejamento da distribuição da logística reversa. Fatores ecológicos, tecnológicos, 

econômicos e logísticos que influenciam na logística reversa. 

Bibliografia Básica 

BOWERSOX, Donald J. CLOSS, David J. COOPER, M. B. Gestão logística de cadeias 

de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2007.  

CASTIGLIONI, José Antonio de Mattos. Logística Operacional: Guia Prático. São 

Paulo: Erica, 2010.  

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa. São Paulo: Makron Books, 2003. 

Bibliografia Complementar 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 
São Paulo: Saraiva, 2009.  



37 
 

CORRÊA, Henrique Luiz; XAVIER, Lúcia Helena. Sistemas de logística reversa: criando 
cadeias de suprimentos sustentáveis. São Paulo: Atlas, 2013. 
PAOLESCHI, Bruno. Logística industrial integrada: do planejamento, produção, custo 
e qualidade à satisfação do cliente. São Paulo: Érica, 2010. 
VALLE, Rogerio; DE SOUZA, Ricardo Gabbay. Logística reversa. Editora Atlas SA, 2013. 

 
 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR IV 

MÓDULO IV  

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Apresentação das empresas na Feira de Gestão e Tecnologia. 

Bibliografia Básica 

Variável em função do problema selecionado 

Bibliografia Complementar 

Variável em função do problema selecionado 

 
 

Unidade Curricular DISCIPLINA: TCC 

MÓDULO IV Optativa 

Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 

33 7 40 

Fundamentos do trabalho científico – artigo científico: características e relações com os 

demais trabalhos acadêmicos. Escolha do tema (definição individual) do artigo científico. 

Tipos de pesquisa. Etapas da pesquisa. Elaboração do anteprojeto. Processo de 

orientação do artigo. Estilo da redação técnico-científica. Elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais. Normatização de trabalhos científicos: - Citações: conceito, características e 

tipologia. - Apresentação de tabelas, quadros, figuras e gráficos. - Referências: conceito, 

importância e formato. Estrutura e apresentação gráfica do trabalho científico 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, Maria. Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Atlas,2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de projetos de pesquisa. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. 

Bibliografia Complementar 

Todas as referências bibliográficas utilizadas nas disciplinas do curso. 

 

Optativa 

Unidade Curricular DISCIPLINA: LIBRAS 

MÓDULO IV Optativa 
Carga horária (h) 

Aula teórica APS Total 
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33 7 40 

Desenvolvimento histórico e cultural de libras. Legislação específica e aspectos linguísticos. 

Acompanhamento histórico cultural do surdo. Conceitos gerais referentes à língua brasileira 

de sinais, gramática noções básicas de datilologia e sinalização. Aplicabilidade social na 

comunicação entre surdo com surdo e surdo com ouvinte. 

Bibliografia Básica 

QUADROS, R. Muller.; KARNOPP, L. B. Língua brasileira de sinais: Estudos linguísticos. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos – A Aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

SKLIAR, Carlos, org.. Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos, Processos e Projetos 

Pedagógicos. Porto Alegre. Mediação, 1999. 

Bibliografia Complementar 

CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico 
Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira. Vol I. São Paulo: Edit. Universidade de 
São Paulo, 2008. 
CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico 
Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira. Vol II. São Paulo: Edit. Universidade de 
São Paulo, 2008. 
FERNANDES, Eulália, org.; QUADROS, Ronice Muller de. Surdez e Bilinguismo. Porto 
Alegre: Mediação, 2008. 
GOES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, Surdez e Educação. Campinas, São Paulo: 
Autores Associados, 1996. 
HONORA, Márcia. FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua Brasileira 
de Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2010. 

 

7. METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

7.1 CONCEPÇÕES METODOLÓGICAS DE ENSINO. 

De acordo com a organização curricular modular assumida pela FAACZ, desenvolver-

se-á uma metodologia de ensino aprendizagem sustentada em princípios científicos e 

pedagógicos, especialmente o princípio de “aprender a aprender”, direcionada para 

garantir ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades que lhe permitam 

gerenciar a sua aprendizagem e por extensão, sua própria formação.  

Para tal, as atividades de ensino aprendizagem devem propiciar a formação de um 

indivíduo autônomo, reflexivo e solidário com um alto compromisso social, visando um 

equilíbrio entre a formação do cidadão e a formação profissional, numa concepção 

orientada pelo diálogo, pela integração do conhecimento, pelo exercício da crítica e 

pela busca da autonomia intelectual do aluno.  
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O processo de construção do conhecimento, baseado numa concepção de 

aprendizagem significativa, tem como ponto de partida as experiências já adquiridas 

pelos acadêmicos e a análise crítica das mesmas.  É importante que o aluno se sinta 

parte da sociedade brasileira refletindo sobre sua participação como profissional 

responsável e comprometido.  

A concepção metodológica assumida pela IES requer que os educadores se preparem 

científica e metodologicamente, que conheçam as necessidades e exigências do 

mercado profissional e da sociedade, para ter uma participação real na reformulação 

e atualização sistemática da estrutura curricular modular, de modo a garantir a 

interdisciplinaridade, a relação teoria-prática, e a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

A metodologia de solução de problemas e o trabalho com projetos constituem 

diretrizes metodológicas imprescindíveis numa organização curricular modular, de 

modo que coloquem o aluno em condições de identificar necessidades em diferentes 

âmbitos da profissão e sociais, e propor soluções para estas.  

A utilização dos diversos espaços de aprendizagem – que vão além da sala de aula -

possibilitam a construção de conhecimento, bem como a auto-gestão da sua 

aprendizagem, em especial, a pesquisa, a participação do estudante nas atividades 

profissionais e cidadãs. 

Incorporar metodologias e técnicas educacionais modernas ao processo de ensino 

aprendizagem, incentivando a utilização das NTIC – Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação - por parte do docente e do aluno - com o propósito de 

que este as utilize como fonte de aprendizagem no desempenho acadêmico e 

profissional- constitui requisito imprescindível para elevar a independência cognitiva 

do aluno. 

Os projetos interdisciplinares – projeto gerador, projeto integrador, disciplina 

integradora – presentes em todos os módulos, caracterizam níveis de integração, pois 

articulam os conteúdos das unidades curriculares entre si, com a prática e com a 

pesquisa acadêmica. Nos últimos períodos o Trabalho de Conclusão de Curso cumpre 

esta função. Ao final do semestre, são realizadas apresentações dos trabalhos 

desenvolvidos, às quais todos os alunos assistem, conjuntamente, com os 

professores do período.  
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A relação prática está presente em todas as atividades de ensino aprendizagem em 

sua dupla concepção como espaço de aplicação dos conhecimentos teóricos 

aprendidos, e também de produção de novos conhecimentos, especialmente o estágio 

supervisionado, vinculado às atividades complementares. 

A capacitação docente assume uma dimensão significativa na construção, execução 

e avaliação do trabalho com módulos. É necessário incentivar a pesquisa nas áreas 

pedagógica e didática, bem como propiciar a socialização e divulgação dos resultados 

e sua utilização para elevar a qualidade da formação do aluno. 

A teoria deve ser desenvolvida por métodos expositivos, conjugados à orientação do 

aluno para trabalhos investigativos e independentes, sempre incentivando-se a leitura. 

Em geral, os métodos de ensino empregados devem conduzir ao desenvolvimento da 

inteligência, criatividade e talento, sempre em função da associação teoria x prática, 

dentre os quais se podem destacar: 

- Exposição pelo professor, buscando a participação ativa do aluno para a construção 

de uma aprendizagem significativa. 

- Realização de trabalhos individuais e grupais, em classe e extra-classe, para o 

aperfeiçoamento da formação teórica e fortalecimento das habilidades de 

relacionamento e de interação social e grupal. 

- Organização de seminários e debates pelos alunos, com a coordenação do 

professor, com o objetivo de melhorar os conhecimentos técnicos, teóricos e as 

habilidades de análise e organização. 

- Simulação de casos práticos de análise de empresas, para priorizar os 

conhecimentos teóricos e práticos, assim como desenvolver habilidades de 

planejamento, negociação, interpretação, tomada de decisões e relacionamentos. 

- Simulação de situações práticas. 

- Elaboração de projetos e programas de cunho social na junto às comunidades do 

entorno. 

 

7.1.1 Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 
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Tendo em vista que a hora-aula (50 minutos) decorre da necessidade da organização 

acadêmica e que a definição quantitativa em minutos para a hora-aula é de 

competência da Instituição de Ensino Superior, tem-se a necessidade de estarmos de 

acordo com Resolução nº 03, de 2 de julho de 2007 do CNE/MEC que informa da 

necessidade integralização carga horária dos seus cursos. 

Conforme o art. 3º da Res. 03/2007 do CNE/MEC, a carga-horária deve ser 

mensurada em 60 minutos de atividades acadêmicas. Como a hora-aula na FAACZ é 

de 50 minutos, faz-se necessário recorrermos às chamadas Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), que estão apresentadas no quadro de disciplinas do curso e 

devem ser detalhadas nos planos de ensino das disciplinas. Além disso, as APS´s 

deverão ser acompanhadas, orientadas e avaliadas pelos docentes, além de 

comprovadas por meio de listas de exercícios, relatórios, resenha de textos, trabalhos 

escritos, entre outros. 

As atividades práticas supervisionadas (APS) para o curso tecnólogo em questão 

poderão ser; 

a) atividades em laboratórios; 

b) atividades em bibliotecas; 

c) iniciação científica; 

d) trabalhos individuais; 

e) trabalhos em grupo,... 

 

7.2 PRÁTICAS FORMATIVAS REALIZADAS NO CURSO 

As práticas formativas contribuem na construção de competências, resgatando as 

experiências e vivências dos alunos, incorporando as teorias ao seu fazer.  

A FAACZ utiliza de vivências, aulas dialogadas e dinâmicas, análises de casos reais, 

visitas técnicas, exercícios de fixação, confecção de protótipos, simulações, 

experimentações, seminários, palestras, fórum de debates, workshops, envolvendo 

profissionais de destaque na sociedade e na vida acadêmica, para discussão e debate 

de temas atuais que promovam o aprofundamento do conhecimento e o 

enriquecimento de experiências no universo empresarial.  
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De modo geral, são empregadas nas unidades curriculares e módulos as seguintes 

práticas formativas, privilegiando a independência cognitiva do aluno e sua autonomia: 

- Aula expositiva e dialogada; 

- Aula práticas de laboratório; 

- Aplicação e correção de exercícios; 

- Estudo de Casos; 

- Trabalhos em grupos e trabalhos individuais; 

- Debate; 

- Dinâmicas e Jogos; 

- Projeto Aplicado / Trabalho interdisciplinar;  

- Eventos científicos e acadêmicos; 

- Visitas técnicas; 

- Estudos independentes; 

- Seminários; 

 

7.2.1 Trabalho de Conclusão de Curso 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem propiciar aos acadêmicos de cada curso 

o momento de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento 

temático, o incentivo à produção científica, à consulta de bibliografia especializada, ao 

aprimoramento da capacidade de interpretação e à crítica das diversas ciências e sua 

aplicação. 

A concepção e organização do Trabalho de Conclusão de Curso sob forma de 

monografia, projeto e demais trabalhos acadêmicos, estão aqui esboçados por meio 

de regulamentos próprios, que devem estar articulados com a política de ensino, 

pesquisa e extensão, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O trabalho de conclusão de curso – TCC, apesar de não ser obrigatório de acordo 

com a Resolução CNE/CP 3/2002, é um componente curricular obrigatório no curso 

Tecnólogo em Logística das Faculdades Integradas de Aracruz, indispensável à 

consolidação das competências e habilidades desejadas inerentes ao perfil do 

formando, cuja iniciação científica objetiva preparar o aluno para argumentar com 

base na área administrativa, utilizando pesquisa que poderá ser desenvolvida na 

modalidade de Monografia, Projeto de Iniciação Científica ou Projetos de Atividades 
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centradas em áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas com o 

curso, a critério do aluno.  

O TCC não se trata de uma disciplina da matriz curricular do aluno. O aluno, uma vez 

cursando a última disciplina de Projeto Integrador deverá apresentar seu TCC ao seu 

final, devendo, junto a seu orientador, agendar a data de defesa do seu TCC dentro 

da semana de apresentação de Projetos Integradores.  

O Trabalho de Conclusão de Curso é iniciado já nos Projetos integradores com toda 

bagagem teórica e prática, culminando na entrega e apresentação do TCC. Além 

disso, o Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo o envolvimento do aluno 

em um projeto de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso estimulando a sua criatividade e o enfrentamento de desafios. 

O trabalho será realizado em grupo, de até 04 alunos e deve ser compatível com as 

atividades do curso, a critério do colegiado. Cada grupo desenvolverá um trabalho 

específico definido pelo professor da disciplina, após consulta ao colegiado do curso. 

Ao longo do último ano, o curso disponibilizará um professor orientador por grupo, sob 

a supervisão geral da coordenação do curso. 

O resultado final esperado ao final do curso será um projeto completo que deverá ser 

confeccionado segundo as normas de apresentação estabelecidas pela FAACZ. 

Caberá à banca atribuir a nota final de cada aluno na disciplina, de acordo com ficha 

específica fornecida ao aluno antes do início de cada trabalho. 

 

7.2.2 Estágio Supervisionado 

As atividades cujos objetivos são integrar os conteúdos teóricos e práticos estão 

inseridas na organização curricular como estágio curricular e extracurricular, conforme 

Lei Federal 11.788/2008.  Para o curso de Tecnólogo em Logística não há exigência 

legal para realização de estágio obrigatório.  No entanto, é permitido ao aluno a 

realização do Estágio não Obrigatório que pode ser contabilizado como Atividade 

Complementar como é possível observar na tabela do item apresentado a seguir. 

O estágio não obrigatório ou extracurricular, não exige um cumprimento de carga 

horária, mas deve estar diretamente ligado ao curso de formação e cumprir as 

atividades determinadas por ele. Pode ser realizado a partir do 1º Ciclo e é Facultativo. 
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O aluno deverá formalizar o estágio junto à Coordenação Geral de Estágio da FAACZ, 

através de: 

- Instrumento Particular de Convênio para Concessão de Estágio Curricular para 

Estudantes de Nível Superior; 

- Instrumento particular de Termo de Compromisso de Estágio. 

 

Ao final do estágio, o aluno deverá entregar relatório final, cujos modelos específicos 

constam em regulamentação própria.  

 

7.2.3 Atividades Complementares 

As atividades complementares são 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. 

O resultado do processo de aprendizagem das atividades complementares deverá ser 

a formação de profissional que, além da base específica consolidada, esteja apto a 

atuar, interdisciplinarmente, em áreas afins. Deverá ter também, a capacidade de 

resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se dentro da 

multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação universitária. 

Estes devem ser entendidos como toda e qualquer atividade acadêmica que constitua 

o processo de aquisição de competências e habilidades necessárias ao exercício da 

profissão, e incluem os estudos linguísticos e tecnológicos, práticas 

profissionalizantes, estudos complementares, estágios, seminários, congressos, 

projetos de pesquisa, de extensão, cursos sequenciais, de acordo com as diferentes 

propostas do colegiado da IES e cursada pelos estudantes, conforme seu interesse e 

disponibilidade. 

Compreende-se no conceito de Atividades Complementares, passíveis de 

aproveitamento como tal, todas as atividades de natureza acadêmica realizadas a 

partir do semestre de ingresso do aluno no Curso, que guardem, obrigatoriamente, 
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correspondência com as temáticas de interesse do Curso, compreendidas nos 

programas das disciplinas que integram o currículo e capazes de contribuir para a 

formação acadêmica. 

No sentido de valorizar as Atividades Complementares, definiu-se que cada 01 ponto 

equivale a 01 hora, devendo todas as atividades serem executadas ou frequentadas 

durante o período do curso de graduação e devidamente comprovadas, apresentadas 

de acordo com portaria normativa específica das FAACZ. 

 

 

Tabela de Valoração das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares no Curso Tecnólogo em Logística correspondem a 

270 horas relógio. 

Atividades 
Pontuação por 

item 
Pontuação 

máxima 

I - INICIAÇÃO CIENTÍFICA (com apresentação de trabalhos) 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente 
apresentados na Instituição em eventos 
científicos específicos ou seminários 
multidisciplinares 

10h 30% 

Trabalhos apresentados em eventos científicos 
específicos externos 

2h 20% 

Trabalhos científicos publicados em anais de 
eventos científicos específicos ou em revista 
científica/técnica 

6h 60% 

II- MONITORIA 

As atividades de monitoria em disciplinas 
pertencentes à grade do curso 

6h 30% 

III- EXTENSÃO 

Organização, coordenação, realização de eventos 
internos ou externos à Instituição 

100% 20% 

Participação em visitas técnicas 100% 20% 

Participação em programas de intercâmbio 100% 30% 
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Atividades 
Pontuação por 

item 
Pontuação 

máxima 

Participação em campanhas externas de ação 
social (comunidade solidária, amigos da escola, 
etc.) 

100% 30% 

Participação em campanhas de ação social 
promovidas pela Instituição 

100% 20% 

Participação, com frequência e aprovação, em 
cursos de idiomas  

30% 20% 

Participação, com frequência e aprovação, em 
cursos de informática 

30% 10% 

Participação em cursos/treinamentos da área, ou 
área afim, do curso de formação, promovidos por 
outra instituição, presenciais ou à distância 

100% 20% 

Participação em cursos de extensão promovidos 
pela FAACZ ou outra instituição em áreas 
distintas ao curso de formação 

100% 20% 

Organização do jornal, site ou blog do curso  100% 20% 

IV- ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

Desenvolvidos em empresas em área relacionada 
ao curso de formação, com Termo de 
Compromisso de Estágio (TCE) 

10% 20% 

Desenvolvidos em laboratórios do curso  100% 30% 

V - EVENTOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS À ÁREA DE FORMAÇÃO (sem 
apresentação de trabalhos) 

Participação em eventos científicos promovidos 
pela Instituição 

100% 20% 

Participação em eventos científicos externos a 
Instituição  

100% 30% 

Organização de eventos científicos promovidos 
pela Instituição 

100% 30% 

Participação como ouvinte de palestras 100% 15% 

Participação como ouvinte de defesas de TCC do 
curso 

100% 15% 



47 
 

Atividades 
Pontuação por 

item 
Pontuação 

máxima 

Participação como ouvinte de defesas de TCC de 
outros cursos desde que seja em áreas afins 

100% 10% 

VI- EVENTOS CULTURAIS 

Participação em eventos culturais promovidos 
pela Instituição 

100% 10% 

Participação em eventos culturais externos a 
Instituição 

100% 20% 

Organização e/ou trabalho em eventos culturais 
promovidos pela Instituição 

100% 10% 

VII - DISCIPLINAS PERTENCENTES A OUTROS CURSOS 

Disciplinas extras relacionadas com a área de 
formação, devidamente aprovada pela 
coordenação, pertencentes a outros Cursos 
Superiores, da própria Instituição ou de outras 
Instituições de Ensino Superior, desde que 
cursada como disciplina optativa 

10 
horas/disciplinas 

20% 

VIII – REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

Participação em Diretório Acadêmico (mínimo de 
6 meses) 

2 
horas/semestre 

10% 

Participação como líder de turma (mínimo de 6 
meses com presença de 75% nas reuniões) 

2 
horas/semestre 

20% 

Participação como representante no Conselho 
Regional de sua área ou em alguma comissão da 
IES 

1 hora/semestre 10% 
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8. AVALIAÇÃO/CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 

O Projeto de Avaliação Institucional da FAACZ tem como objetivo principal comprovar 

a efetividade das estratégias de gestão acadêmica, administrativa e financeira 

implantadas pela IES, em consonância com o seu Perfil Institucional. Visa a 

identificação dos aspectos de excelência, carência e deficiência nos diversos 

processos que se desenvolvem. 

O Projeto de Avaliação Institucional da FAACZ tem como objetivo principal 

desenvolver um sistema de avaliação com caráter integral, em correspondência com 

os pressupostos científicos, curriculares e pedagógicos que norteiam a formação do 

aluno no ensino superior, de maneira a fornecer subsídios para a tomada de medidas 

necessárias e pertinentes para o aprimoramento do planejamento, execução e 

avaliação dos processos envolvidos na formação dos alunos.  

 

8.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O processo de avaliação institucional da FAACZ é realizado pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA - e obedece a um cronograma previamente estabelecido. Essa 

ação visa assegurar um processo constante de melhoria da eficiência Institucional. 

A avaliação institucional constitui uma forte ferramenta para a melhoria da qualidade 

do ensino aprendizagem e por extensão da formação do aluno. Ela é participativa, 

coletiva, crítica e contribui para a transformação dos sujeitos envolvidos e de toda a 

instituição. Desenvolve-se nas seguintes etapas: sensibilização, execução da auto 

avaliação, análise dos resultados, elaboração do relatório final e socialização dos 

resultados com a comunidade acadêmica. 

A CPA da FAACZ elabora também um relatório especifico de gestão para os gestores 

da IES e acompanha os planos de medidas elaborados pelos gestores e os colegiados 

dos cursos.  

Professores, alunos e funcionários técnicos e administrativos participam avaliação 

respondendo a questionários, apontando os aspectos positivos e negativos - com 

possibilidades para fazer comentários- dos cursos e dos processos da IES 

relacionados com a formação do aluno.  
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O instrumento de avaliação é centralizado em questionários específicos por 

segmentos, discutidos entre os membros da Comissão e com os coordenadores de 

cursos da FAACZ. Os questionários para docentes e discentes são elaborados e 

respondidos eletronicamente, garantindo o anonimato do respondente. 

A CPA também avalia sistematicamente a validez do modelo de avaliação institucional 

assumido, especialmente os procedimentos adotados de coleta, processamento e 

divulgação. 

 

8.2 A AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO.  

As políticas institucionais utilizadas como ferramenta para coordenar/verificar os 

processos de avaliação externa no curso são oriundas das decisões propostas no 

Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE, constituído com atribuições acadêmicas 

de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico de Curso. Além disso, são ferramentas de gestão 

para constante avaliação do Projeto Pedagógico de Curso as deliberações em 

Colegiado de Curso com base na autoavaliação e os resultados do ENADE, pois este 

último é o instrumento destinado a avaliar o desempenho dos estudantes em relação 

aos conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos. 

Após a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes - ENADE é realizada a análise do relatório de avaliação do curso, a fim de 

se verificar se todos os conteúdos abordados no ENADE são contemplados nos 

conteúdos curriculares do curso. Após a análise, elabora-se um relatório com as ações 

previstas para a melhoria do desempenho do curso. Em caso de visita in loco, também 

é adotado o mesmo procedimento em relação ao relatório da comissão 

A necessidade de acompanhar e controlar as atividades através da análise de todo o 

processo de desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso, constitui-se em um 

princípio da gestão dos cursos de graduação. 

Ao final de cada ano letivo todos os sujeitos envolvidos no processo de formação do 

aluno deve participar da avaliação do projeto identificando problemas, analisando, 

criticando e trazendo sugestões para o seu constante aprimoramento. 
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Essa avaliação deve ser, nesse sentido, de caráter global vinculando os aspectos 

técnicos aos aspectos políticos e sociais. A avaliação, nesse sentido, deve ter impacto 

na própria organização do projeto pedagógico. 

 

8.3 AVALIAÇÃO DISCENTE 

A avaliação deverá atender rigorosamente aos objetivos pedagógicos estabelecidos 

e pressupõe verificações, pelo professor, do desempenho global dos alunos, 

propiciando-lhes a ambos, o feedback necessário de até que ponto as metas e os 

objetivos das disciplinas e por extensão do curso, foram atingidos.  

Os procedimentos de avaliação serão determinados pelo professor e apresentados 

no plano de ensino da disciplina, previa aprovação pela Coordenação do Curso, e 

deverá ser analisado com os alunos no início do semestre letivo. 

A avaliação discente a ser implementada pelo colegiado dos cursos de graduação 

deve constituir processo de aperfeiçoamento contínuo e de crescimento qualitativo, 

devendo pautar-se: 

- Pela coerência das atividades quanto à concepção e aos objetivos do projeto 

pedagógico e quanto ao perfil do profissional proposto pelo curso em correspondência 

com o PDI e o PPI; 

- Pela adoção de formas e instrumentos variados de avaliação;  

- Pela participação e contribuição às atividades acadêmicas, teórica e prática, 

atendendo assim à função de aprendizagem da avaliação discente 

- Pela auto avaliação do aluno, visando elevar a sua capacidade para gerenciar a sua 

própria aprendizagem e autoeducação. 

 

8.3.1 A avaliação do modulo 

A mudança na organização curricular da FAACZ, efetiva a partir do ano letivo de 2016 

e implantada gradativamente para os ingressantes dos semestres seguintes, 

caracteriza-se pela interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, bem como por 

privilegiar a atividade prática e de pesquisa, contribuindo assim para que o aluno 

ganhe em independência e responsabilidade. 
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Cada ciclo/ módulo estrutura-se em um sistema de disciplinas, destacando-se a de 

Projeto Integrador. 

 A avaliação do módulo compreende todas as disciplinas e especialmente a de Projeto 

Integrador. 

Na disciplina projeto Integrador serão distribuídos 10,0 pontos como estabelecido no 

Manual do Projeto Integrador. Nas demais disciplinas do ciclo/módulo o produto final 

e apresentação do trabalho serão avaliados em 2,0 pontos, estabelecendo-se a 

proporção pertinente: 10,0 (P.I.) = 2,0 (para cada uma das demais disciplinas do 

ciclo/módulo). 

Cada curso deve organizar a avaliação do ciclo/módulo e especialmente da disciplina 

P.I. atendendo às especificidades do Perfil Profissional bem como aos objetivos do 

Curso. 

 

8.4 CAPACITAÇÃO DOCENTE 

A assunção de a organização curricular modular assumida pela FAACZ traz 

implicações quanto à preparação do corpo docente para desenvolver um processo de 

ensino aprendizagem condizente com esta modalidade. 

O professor deve fortalecer sua preparação em algumas dimensões do ensino 

aprendizagem modular como o trabalho inter e transdisciplinar, a relação da teoria 

com a prática, a orientação para o trabalho com projetos, o planejamento e a avaliação 

no módulo. Precisa também aprimorar competências docentes direcionadas para o 

estímulo e orientação do estudo independente do aluno, contribuindo assim ao 

fortalecimento da independência cognitiva e o auto aperfeiçoamento pessoal e 

profissional. 

A FAACZ propicia as condições e ações necessárias e suficientes para contribuir junto 

com as ações dos cursos para a capacitação docente. Para tal, conta-se com o Plano 

de capacitação para o quinquênio 2015-2019. 

O curso Tecnólogo em Logística, em conjunto com a Coordenação de Ensino da 

FAACZ, poderá propor a realização de atividades de capacitação docente a fim de 

suprir demandas do seu corpo de professores relativas à implementação de 

metodologias que visem ao cumprimento das metas traçadas nesse projeto 
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pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  

 

9.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COM AS INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

A administração das FAACZ é exercida pelos seguintes Órgãos Legislativos, 

Executivos, Suplementares e Consultivos: 

 

I - Órgãos Colegiados Legislativos 

 I - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

 II - Colegiado de Curso 

II - Órgãos Executivos Superiores 

 I - Diretoria Geral  

 II - Coordenadoria de Ensino 

III – Órgãos Executivos Setoriais 

 I - Coordenadoria Geral para o Corpo Docente 

 II - Coordenadoria Geral para o Corpo Discente 

 III - Coordenadorias de Curso 
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IV - Órgãos Suplementares 

 I - Biblioteca 

 II - Secretaria Acadêmica 

 III -  Núcleo de Educação a Distância 

V - Órgãos Colegiados Consultivos 

 I- Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é o Órgão Colegiado Legislativo 

Superior das FAACZ, além de deliberativo, consultivo e normativo, sendo considerada 

instância recursal máxima em assuntos acadêmicos e de políticas institucionais 

quando atendidas as respectivas atribuições e terminalidades recursais dos demais 

Órgãos Colegiados e Executivos das FAACZ.   

 

O CEPE é constituído da seguinte forma: 

 

I -  pelo Diretor Geral, seu Presidente, como membro nato;  

II -  pelo Vice-Diretor Geral, como membro nato; 

III -  pelo Coordenador de Ensino, como membro nato;  

IV -  pelos responsáveis pelas Supervisões de Pesquisa e de Extensão e Educação 

Continuada como membros natos; 

V -  pelo Secretário Acadêmico, que será o Secretário do Colegiado, como membro 

nato; 

VI -  pelos Coordenadores Gerais para o Corpo Docente e para o Corpo Discente, 

como membros natos; 

VII -  por 5 (cinco) Docentes Coordenadores de Curso de Graduação, eleitos por 

seus pares nas mesmas condições; 

VIII -  por 1 (um) Docente Coordenador de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu, 

eleito por seus pares nas mesmas condições; 

IX -  por 2 (dois) Docentes representantes dos cursos de graduação, eleitos por seus 

pares, sem que haja repetição de curso; 

X -  por 1 (um) Docente representante dos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

eleito por seus pares; 

XI -  por 2 (dois) representantes do Corpo Discente de cursos de graduação 

distintos, eleitos por seus pares; 
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XII -  por 1 (um) representante do Corpo Técnico-administrativo, eleito por seus 

pares; 

XIII -  por 1 (um) representante da Sociedade Civil Organizada; e 

XIV -  por 1 (um) representante da Entidade Mantenedora por ela indicado. 

 

 

9.2. Participação docente e discente 

 

Nos órgãos colegiados os docentes e discentes têm a seguinte participação:  

 

• CEPE: por 2 (dois) Docentes representantes dos cursos de graduação e por 2 (dois) 

representantes do Corpo Discente de cursos de graduação. 

 

• Colegiado de Curso: (cinco) representantes do corpo docente do Curso e (dois) 

representantes do corpo discente do Curso. 

 

9.3. Composição e funcionamento do colegiado de curso 

 

O Colegiado do curso, de acordo com o Regimento da FAACZ, é Órgão Colegiado 

Legislativo Setorial, deliberativo, consultivo, normativo e recursal setorial em matéria 

acadêmica e disciplinar, que planeja as políticas do respectivo curso, em consonância 

com as determinações do CEPE e das instâncias executivas e deliberativas 

superiores, acompanhando a sua organização didático-pedagógica. Deverá ser 

constituído da seguinte forma: 

 

I -  pelo Coordenador do Curso, membro nato, como seu Presidente; 

II -  pelo(s) Docente(s) que coordenem atividades, quando houver, de estágio, 

internato, ciclos ou similar vinculadas diretamente ao Curso, quando do Curso de 

Graduação; 

III -  por 5 (cinco) Docentes indicados pelo Coordenador do Curso; 

IV -  por outros 2 (dois) Docentes do Curso com avaliação de desempenho no 

ensino superior à média por ocasião da escolha, eleitos pelos pares, sendo um oriundo 

de disciplinas do ciclo básico ou similar do curso e o outro do ciclo profissionalizante;  
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V -  por 2 (dois) representantes do corpo discente do Curso com avaliação de 

rendimento acadêmico superior à média por ocasião da escolha e sem reprovações, 

eleitos entre os representantes de classe ou turma, sendo um da primeira metade do 

Curso e o outro da outra metade. 

 

No caso dos cursos de graduação, necessariamente devem ser indicados docentes 

entre os membros que compõem o respectivo Núcleo Docente Estruturante - NDE do 

Curso. Os membros serão nomeados por portaria da Direção da FAACZ. 

 

Competem ao Colegiado de Curso as seguintes atribuições em ordem alfabética: 

I - analisar e propor providências a respeito dos resultados das avaliações: do 

curso, dos docentes e dos discentes e medidas para a solução dos problemas 

apontados; 

II - apreciar, emitir parecer ao Coordenador do Curso, ou julgar em caráter terminal 

os processos e recursos de alunos e professores do curso encaminhados ao 

Colegiado e que estejam especificamente dentro de suas atribuições, caso contrário, 

em sendo recursos ligados a ato executivo, encaminhá-los à Coordenadoria de 

Ensino; 

III - aprovar: 

 a) e avaliar, constantemente, o projeto pedagógico do curso e zelar pelo seu 

cumprimento; 

 b) e/ou decidir em caráter terminal, as questões vinculadas a recursos sobre 

provas, notas, aproveitamento de estudos, equivalência ou outros atos específicos 

ligados às atividades do Curso relacionados a alunos e professores que sejam 

encaminhados para sua apreciação pelo Coordenador do Curso; 

 c) a matriz curricular do curso, para posterior aprovação da Coordenadoria de 

Ensino e do CEPE e a indicação de disciplinas, ementas e respectivas cargas horárias 

que o compõem; 

 d) as metas, projetos e programas para o curso; 

 e) as atividades curriculares complementares do curso; 

 f) o perfil e os pré-requisitos do corpo docente do curso; 

IV - exercer outras funções e atribuições, na área de sua competência; 

V -  propor: 

 a) alteração de pré-requisitos e co-requisitos na matriz curricular; 
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 b) mecanismos para a prática da interdisciplinaridade no curso; 

 c) por iniciativa própria, ou a convite, projetos de ensino, de pesquisa e de 

extensão à Administração Superior; 

 d) por iniciativa própria, por solicitação de seu Presidente, ou da Administração 

Superior, e de acordo com as normas emanadas pelo CEPE, reformulações 

curriculares a serem submetidas à apreciação da Coordenadoria de Ensino, para 

posterior encaminhamento aos órgãos competentes; 

 e) providências necessárias à melhoria da qualidade do curso; 

VI - supervisionar as atividades didático-pedagógicas do curso; 

VII -  zelar pela execução das atividades relativas às disciplinas que integram o 

curso. 

 

9.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

De acordo com a Resolução da CONAES 01 de 06/14, o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) de um curso de graduação constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  Deve ser 

constituído por membros do corpo docente, que exerçam liderança acadêmica no 

âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, no 

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.   

Deve ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente 

do curso, ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu e ter todos os membros em regime de 

trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

De acordo com o Regimento das FAACZ, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) será 

presidido pelo Coordenador de Curso e composto de acordo com as regras 

estabelecidas pelas FAACZ especificamente para esse fim. Os membros serão 

nomeados por portaria da Direção da FAACZ. 
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10 DESENVOLVIMENTO E APOIO ACADÊMICO 

 

10.1 DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

 

10.1.1. Iniciação científica 

A pesquisa acadêmica da FAACZ tem por objetivo garantir o cumprimento da Missão 

institucional que visa uma formação de excelência aos acadêmicos de graduação e 

de pós-graduação. Desenvolve-se na modalidade de Iniciação Científica. 

A Iniciação Científica nas FAACZ é encarada como uma modalidade de pesquisa 

acadêmica desenvolvida por alunos de graduação em diversas áreas do 

conhecimento. Ela é conduzida na FAACZ como um instrumento que permite colocar 

os estudantes de graduação em contato direto com a atividade Científica, sendo um 

valioso instrumento de formação para todos os alunos. 

A Iniciação Científica das Faculdades Integradas de Aracruz se configuram nos 

projetos de pesquisa, bem como na realização de atividades de aprendizagem, na 

concretização do processo de ensino, integrando o saber à investigação de fontes 

diversificadas e à interação do aluno com a comunidade do seu entorno, destacando-

se assim seu vínculo estreito com a Responsabilidade social. Além disso é um meio 

importante para o auto aprendizado do aluno, propiciando o desenvolvimento de 

competências e atitudes investigativas necessárias para a produção de novos 

saberes, bem como prepara o aluno para uma formação continuada mais 

independente e consciente. 

Linhas de pesquisa do curso: 

LOGÍSTICA E PROCESSOS DE GESTÃO 

LOGISTICA E PROCESSOS PRODUTIVOS 

LOGISTICA E COMÉRCIO INTERNACIONAL  

 

10.1.2 Atividades de extensão 

As atividades extensionistas nas Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ) estão 

balizadas na Política Institucional de Extensão prevista no PDI 2015-2019.  
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A extensão na FAACZ visa à interação entre o espaço acadêmico e a comunidade, 

propondo atividades acadêmicas que contribuam para a formação profissional e para 

o exercício da cidadania. Entendemos, assim, a Extensão como um processo 

educativo, cultural e científico, visando contribuir para a vitalização do ensino e da 

pesquisa. 

São consideradas atividades de extensão: cursos, palestras, conferências, fóruns, 

simpósios, seminários, mesa-redonda, debates, assessorias, atividades assistenciais, 

artísticas, esportivas e culturais, viagens de estudo, Associação de Ex-alunos, ações 

sociais, apresentações musicais, teatrais e feiras, campanhas, projetos, produção de 

materiais impressos ou audiovisuais, dentre outras similares.  

As atividades extensionistas serão realizadas sob a forma de ações planejadas e, 

sempre que possível, devem estar interligadas com as atividades de Ensino e 

Pesquisa, bem como adequadas e/ou criarem demandas na comunidade-alvo. É 

válido destacar que as atividades podem ser propostas individual ou no coletivamente, 

podendo ser realizadas na FAACZ ou fora dela, com duração esporádica ou limitada. 

Compete aos cursos planejar, apreciar, aprovar e avaliar as atividades de extensão 

que serão oferecidas para os discentes, em consonância com a política institucional 

prevista no PDI 2015-2019.  O acompanhamento, execução e avaliação das 

atividades de Extensão devem ser feitos com base em relatórios qualitativos e 

quantitativos. Além disso, as práticas de extensão promovidas na IES devem 

desenvolver atividades/ações/projetos capazes de propor soluções para os problemas 

sociais nos diversos segmentos da sociedade em relação à inclusão social e direitos 

humanos; ao desenvolvimento econômico e social; à defesa do meio ambiente com 

foco na sustentabilidade, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural, além de debater sobre questões como ética e cidadania, diversidade étnico 

cultural, étnico racial e indígena. 

As atividades extensionistas devem trabalhar as seguintes temáticas: 

a. Inclusão Social e Cidadania. 

Promover atividades de extensão sobre inclusão social e cidadania com as 

comunidades de Aracruz e regiões circunvizinhas, desenvolvidos para a inclusão e 

melhoria da qualidade de vida. 

b. Desenvolvimento Econômico Social. 
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Promover atividades de extensão que envolvam debates e soluções para os 

problemas sociais nos diversos segmentos da sociedade aracruzense e região 

circunvizinha. Deve-se atender às demandas sociais locais relacionadas com o setor 

público, o setor social, o setor produtivo, bem como o mercado de trabalho, focando o 

empreendedorismo. 

c. Diversidade, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Promover atividades de extensão diversas de interação e sensibilização com as 

comunidades de Aracruz e regiões circunvizinhas voltadas para a preservação e 

manutenção do meio ambiente, sustentabilidade socioambiental, políticas de 

preservação e melhoria do meio ambiente. 

d. Memória Cultural, Produção Artística e Patrimônio Cultural. 

Promover atividades de extensão voltadas para a preservação e divulgação da 

memória cultural, da produção artística e da preservação do patrimônio cultural no 

âmbito local e regional. 

e. Diversidade étnico cultural, étnico racial e indígena. 

Promover atividades de extensão voltadas para a abrangência das relações ético 

raciais, valorização da história e cultura dos africanos e indígenas. 

f. Direitos Humanos. 

Promover atividades de extensão sobre igualdade de direitos; reconhecimento e 

valorização das diferenças e das diversidades. 

As atividades de extensão do Curso podem ser vinculadas à disciplinas específicas e 

ou parte de projetos institucionais. 

No caso das atividades vinculadas às disciplinas, estas acontecerão em conformidade 

com o item 10.1.2 deste documento, em especial nas disciplinas de Cidadania e 

Comportamento Humano e Logística Reversa. 

 

10.2 APOIO ACADÊMICO 

 

10.2.1. Programa de monitoria 
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A monitoria é uma atividade desenvolvida por alunos de graduação, integrantes de 

projetos orientados para a diminuição dos índices de evasão e repetência, como 

também para a melhoria do padrão de qualidade dos cursos de graduação, 

coordenada por docentes.  

As disciplinas em que os monitores geralmente atuam constituem a base 

indispensável ao preparo dos alunos do curso para o prosseguimento a 

aprofundamento dos seus estudos no campo especifico dos cursos.  Evidencia-se a 

necessidade de que seja fortalecida a atividade de Monitoria, objetivando incrementar 

a integração teórico-prática. 

O programa de Monitoria tem os seguintes objetivos principais: 

- Proporcionar um maior equilíbrio entre teoria e prática no curso de Graduação, 

contribuindo para a formação de engenheiros capacitados a enfrentar e resolver 

problemas colocados pela realidade; 

- Fortalecer a componente experimental das disciplinas teórico-práticas, em particular 

as de formação básica; 

- Motivar os monitores e demais alunos no estudo das disciplinas, não raro 

excessivamente teóricas, objetivando a redução dos níveis de evasão no Curso; 

- Permitir a redução do número de alunos em cada turma de laboratório, viabilizada 

pela presença de monitores, o que corresponderá a um melhor rendimento, com 

consequente melhoria da qualidade de ensino ministrada; 

- Propiciar o surgimento e florescimento de vocações de docência e a pesquisa, além 

de promover a cooperação acadêmica entre discentes e docentes. 

São objetivos da monitoria praticada no curso: 

- Estimular o envolvimento do aluno em atividades de Iniciação Científica; 

- Estimular o relacionamento intelectual entre os alunos; 

- Propiciar meios para uma aprendizagem efetiva dos alunos envolvidos. 

 

A seleção se fará por meio da inscrição do postulante junto à coordenação do curso, 

que realizará a análise das seguintes condicionantes para o exercício da monitoria: 

- Estar regularmente matriculado no curso; 
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- Não possuir pendencias financeiras com a Instituição; 

- Possuir disponibilidade de tempo para o exercício da monitoria, de pelo menos 12 

horas mensais; 

- Não possuir ocorrências disciplinares na instituição; 

Em havendo mais de um candidato à monitoria na mesma disciplina, a escolha recairá 

sobre aquele que possuir a maior nota média na disciplina candidata. Em persistindo 

empate, obterá a vaga aquele que possuir a maior média geral no conjunto das 

disciplinas do período. Em persistindo o empate, caberá ao colegiado do curso a 

decisão final. 

A atividade de monitoria é voluntária e não estabelece vínculo de natureza 

empregatícia entre aluno-monitor e a instituição. 

São competências do Aluno Monitor: 

- Seguir o cronograma de atividades elaborado pelo professor da disciplina; 

- Colaborar com o docente na elaboração, coleta e divulgação de materiais didáticos 

relativos à disciplina; 

- Auxiliar o docente na aplicação de trabalhos e exercícios extra e intraclasse; 

- Cumprir com a carga horária pré-estabelecida junto à coordenação; 

- Apresentar relatório de monitoria ao final do semestre letivo ao professor responsável 

pela disciplina. 

 

10.2.2. Programa de Nivelamento. 

O programa de Nivelamento da FAACZ tem como objetivo oportunizar a recuperação 

das deficiências de formação dos alunos do curso por meio de métodos pedagógicos 

apropriados. Além disso, proporcionar um salto qualitativo no ensino básico de 

Matemática, Ciências Naturais e Língua Portuguesa, aumentando o grau de 

envolvimento dos alunos com os temas propostos. 

Abrangerá todos os ingressantes dos Cursos de Graduação da Instituição, ocorrendo 

em forma de Oficinas de aprendizagem, durante o mês de Janeiro durante a carga 

horária de 15h. Assim, estas atividades deverão estar previstas no calendário dos 

Cursos, conforme datas estabelecidas no calendário do Institucional. 
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Adicionalmente, o curso de Administração poderá propor, com aprovação do seu 

colegiado de curso, cursos de nivelamento para alunos veteranos em disciplinas cujos 

professores identificarem deficiência de conceitos básicos nos discentes, e que sejam 

fundamentais para o desenvolvimento das competências e habilidades das demais 

disciplinas da matriz curricular. 

 

10.2.3. Apoio Psicopedagógico 

A FAACZ conta com o Núcleo de Orientação e Apoio Psicopedagógico que oportuniza 

momentos de interação e adaptação, visando através da orientação e assistência aos 

alunos de graduação o seu desenvolvimento integral e harmonioso por meio da 

otimização de seus recursos pessoais para o exercício da vida acadêmica. Tem como 

finalidade oferecer recursos que o auxilie no desempenho de sua atividade educativa 

como também a compreensão das relações intersubjetivas entre aluno-professor-

disciplina, em situação escolar resultante de um complexo conjunto de influências 

psicológicas, sociais, formais e informais.   

A adaptação acadêmica exige do estudante a capacidade de resposta a todas as 

adversidades e condicionantes, intrínsecas a toda a mudança que implica a entrada 

na Universidade. É sabido que a passagem da adolescência para a vida adulta, 

envolve transformações orgânicas significativas onde o desenvolvimento cognitivo e 

principalmente o emocional não acompanham com tanta rapidez. E é justamente 

nesse processo que o jovem ingressa no curso superior, trazendo consigo muitos 

conflitos de ordem emocional, social e político que podem ter consequência direta no 

seu desempenho acadêmico. Somam-se a isso, alguns fatores dentre outros, a 

passagem do Ensino Médio para o Superior; as expectativas que trazem da nova vida; 

o desconhecimento da vida escolar universitária bem como a dificuldade de 

adequação ao novo ritmo de estudo; separação da família e mudança de cidade; 

novos relacionamentos; futuro profissional e mercado de trabalho. 

Portanto, é visível a importância de um serviço de apoio ao aluno, seja de caráter 

curativo ou preventivo, para que se possa num ambiente humanizador, compreender, 

conhecer e acompanhar a vida do acadêmico; proporcionando momentos de reflexão, 

tomada de consciência e possíveis soluções. 
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O apoio psicopedagógico, realizado de modo profissional e ético, que envolva a 

participação ativa do acadêmico, busca prevenir e tratar os problemas que surjam 

quer ao nível de seu desenvolvimento pessoal, integração escolar e social em geral e 

sucesso no desempenho acadêmico, resultando com isso: maior facilidade de 

relacionamento, descoberta de habilidades que contemplem o aprendizado e trabalhar 

de forma eficaz o gerenciamento de emoções. 
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11 BIBLIOTECA 

 

O acervo bibliográfico da Biblioteca Maria Luiza Devens, da Fundação São João 

Batista, é composto por um total aproximado 21.000 títulos e 43.000 exemplares. A 

aquisição de títulos para incremento do acervo é feita de acordo com a necessidade 

de cada curso ou das disciplinas oferecidas pela FAACZ. 

É livre o acesso ao material bibliográfico, em que o leitor vai diretamente às estantes 

para examinar o que este setor lhe oferece. Conta também com computares com 

acesso à internet e ao banco de dados da Biblioteca, além de gabinetes exclusivos 

para desenvolvimento de trabalhos em grupo. 

Os livros são catalogados de acordo com as regras do C.C.A.A. (Código de 

Catalogação Anglo-Americano) e classificados com a C.D.U. (Classificação Decimal 

Universal) que determinam o assunto dos mesmos. A catalogação utilizada é a 

simplificada. 

Todo material adquirido pela Biblioteca, por meio de compra ou doação, seja ele livro 

ou periódico, tem seu título registrado no sistema RM (adquirido da empresa TOTVs) 

onde, após, são gerados os exemplares, que irá compor assim o patrimônio 

bibliográfico desta IES. 

O espaço físico, atual, destinado à biblioteca é de 393,71m², que inclui: salas para 

estudo em grupo, cabines individuais e pesquisa online. 

 

11.1 INFORMATIZAÇÃO 

A base de dados da Biblioteca foi desenvolvida em SQL e atende regularmente e com 

eficiência aos trabalhos efetivados pela Biblioteca. O sistema utilizado e o sistema RM 

Biblios. 

Todo Discente e Docente tem acesso ao sistema das FAACZ e, é possível realizar 

pesquisa e reservar livros sem ter que estar presente na biblioteca. 

 

 

11.2 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO 
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O acervo é constituído com recursos orçamentários aprovados pela mantenedora e 

contempla os diversos tipos de materiais, independente do suporte físico servindo de 

apoio informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Fundação São 

João Batista, além de manter a memória da Instituição. 

Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias básicas de cada disciplina na 

proporção recomendada pelo Ministério da Educação, através dos instrumentos de 

qualidade. A solicitação de quantidade maior deverá ser baseada no número de 

alunos matriculados na disciplina e deverá ser encaminhada à direção executiva da 

Fundação São João Batista. 

A Biblioteca Maria Luiza Devens estabelece as seguintes prioridades para aquisição 

de material: 

- Obras da bibliografia básica das disciplinas dos cursos de graduação; 

- Assinatura de periódicos conforme indicação dos docentes; 

- Periódicos de referências (bases de dados); 

- Obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou implantação. 

A Biblioteca Maria Luiza Devens procede avaliação do seu acervo a cada 2 anos, 

sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos a fim de assegurar o alcance 

dos objetivos de atendimento da mesma. 

 

11.3 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Biblioteca Maria Luiza Devens possui o horário de funcionamento de Segunda a 

sexta-feira de 8h as 22h e Sábado 9h às 12h. 

 

11.4 SERVIÇOS OFERECIDOS 

O empréstimo é domiciliar e o tempo que a obra fica com o leitor depende da sua 

classificação. Se for técnico, sete (07) dias, se for literatura, quinze (15) dias e os 

periódicos e obras de referência não são emprestados, ficando somente para 

pesquisa interna. 
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A Biblioteca dispõe de serviços de COMUT à disposição da comunidade e do Bili-

Pesq (Módulo de Pesquisa ao Catálogo disponível online), onde o usuário tem acesso 

ao catálogo bibliográfico informatizado e pode fazer reserva de livros emprestados. 

Quanto às reservas, sempre que o livro procurado está emprestado, o leitor entra na 

lista de espera e logo que o livro chega pode ser liberado para utilização. 

A biblioteca conta também com um acervo virtual da MINHA BIBLIOTECA que é um 

consórcio formado por algumas das principais editoras de livros acadêmicos do Brasil 

- Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole e Saraiva. A Minha Biblioteca conta atualmente 

com mais de 8.000 títulos e os alunos tem acesso através da plataforma Minha 

Biblioteca (www.minhabiblioteca.com.br). 

 

11.5 PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

A composição do corpo técnico administrativo responsável pelos serviços prestados 

pela Biblioteca é formada por 01 Bibliotecário, 02 Técnicos de Biblioteconomia e 01 

Auxiliar. 
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12 INFRA-ESTRUTURA 

12.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A Fundação São João Batista está instalada em sede própria situada à Rua Professor 

Berilo Basílio dos Santos, nº 180, Bairro Vila Rica, Aracruz/ES, conforme registro na 

Prefeitura Municipal de Aracruz, com área total do terreno estimada em 8.500m², 

ocupado 62% desta área com prédios destinados a sala de aula, administrativo, 

lanchonetes, biblioteca, quadra poliesportiva, reprografia, detalhado abaixo: 

O Prédio denominado “Monsenhor Guilherme Schmitz” – Bloco A, possui 02 

pavimentos: térreo com 2055m² de edificações e 1º pavimento com 1.245 m² em 

construção destinadas as salas de aulas, área administrativa, dentre outras. Nesta 

edificação esta alocada a área administrativa da FAACZ, sendo:  

Descrição Área construída (m²) 

Secretaria Acadêmica  60,0 

Sala da Direção, Coordenação de Ensino 
e secretária administrativa 

32,50 

Sala do Procurador Institucional 11,85 

Sala do TI 23,20 

Departamento de Recursos Humanos 16,40 

Sala do Setor de Comunicação 10,60 

Sala da Telefonista 5,50 

Setor Financeiro – Tesouraria 48,50 

Secretaria de Bolsas 32,50 

Biblioteca 407,0 

Cantina 43,80 

Almoxarifado 20,0 

Sala de Apoio Psicopedagógico 23,20 

 

Salas de Aula – BLOCO A Área construída (m²) 

Salas de aulas (1º pavimento) 753,65 

Salas de aulas (térreo) 143,05 

Banheiros- BLOCO A  

Térreo 66,29 

1º pavimento 59,00 
Laboratórios  

Laboratório de Informática I 48,50 

Laboratório de Informática II 48,50 

Laboratório de Informática III 51,40 

Laboratório de Informática IV 48,50 

Laboratório de Química 48,50 

Laboratório de Pedagogia 
(Brinquedoteca) 

54,70 



68 
 

Sala dos professores 28,70 

 

O Prédio denominado “Primo Bitti” – Bloco B, possui 03 pavimentos: térreo, 1º 

pavimento e 2º pavimento com construções destinadas as salas de aulas, laboratórios, 

dentre outras. Vejamos: 

 

 

O Prédio denominado “Xavier Calfa” – Bloco C, possui apenas 01 pavimento com 

176m² de edificações destinados as salas de aulas e 21m² de banheiros. Possui 1 

Laboratório de Anatomia e um Laboratório de Práticas em Enfermagem. 

A FAACZ possui uma área especifica para atender as 09 coordenações de curso, 

coordenação de corpo Docente e Discente, sala de reuniões, supervisão de pesquisa, 

supervisão de extensão, e arquivo morto, totalizando um montante de 

aproximadamente 350m², denominado Prédio “Samuel Costa”. 

 

Salas de Aula – BLOCO B Área construída (m²) 

29 Salas de aulas nas três edificações 1.652 

Sala dos Professores 87,0 

Banheiros- BLOCO B  

Térreo 32,0 

1º pavimento 32,0 

2º pavimento 32,0 

Laboratórios  

Laboratório de Mecânica dos Solos 120,0 

Laboratório de Metalografia 73,0 

Laboratório de Química Orgânica e Físico 
-Química 

55,0 

Laboratório de Resistencia dos Materiais  120,0 

Laboratório de Marqueteira 120,0 

Laboratório de Bioquímica 104,0 

Laboratório de Física 57,0 

Laboratório de Tecnologia da Construção 43,0 

Laboratório de Mecânica dos Fluídos 45,0 

Laboratório de Solda 32,0 
Outras Edificações  

Auditório 141,0 

NPJ 120,0 

Elevador 4,0 

Reprografia 20,0 

Quadra poliesportiva 380,0 

Cantina 45,0 
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12.2 LABORATÓRIOS 

 

12.2.1Laboratórios de informática 

O Setor de Tecnologia da Informação da Fundação São João Batista é responsável 

pelo processo de manutenção e atualização dos recursos tecnológicos ligados à 

informática, desde o controle das catracas da IES até os computadores dos 

laboratórios de informática, passando pela rede sem fio de acesso à internet 

disponibilizada para os discentes e docentes da faculdade. 

Atualmente a Fundação São João Batista possui 150 computadores, distribuídos em 

quatro laboratórios de informática, setores administrativo, coordenação e direção e 

biblioteca. 

Os laboratórios são equipados da seguinte forma: 

- 21 computadores: Processador: Core 2 Duo @ 2.93GHz 2.22GHz; memoria: 4GB; 

Sistema: Win. 7 Prof. 32bit; HD: 480; 

- 18 computadores: Processador: Pentium D @ 3.00GHz 3.00 GHz; memoria: 2GB; 

Sistema: Win. XP Prof. 32bit; HD: 80; 

- 21 computadores: Processador: Core 2 Duo E7500 @ 2.93GHz 2.93 GHz; memoria: 

4GB; Sistema: Win 7 Prof. 32bit; HD: 470; 

- 21 computadores: Processador: i5 @ 2.50GHz2.50GHz; memoria: 4GB; Sistema: 

Win 7 Prof. 64bit; HD: 470. 

Além disso a FAACZ possui a licenças para os seguintes softwares: 

- Microsoft Office; 

- Microsoft Project; 

- AUTOCAD; 

- Microsoft Windows (CAMPUS AGREEMENT); 

- PROMODEL; 

- CILAB. 

Nossa rede de internet sem fio cobre 100% da área útil produtiva dessa IES, 

permitindo ao discente e ao docente uma excelente mobilidade e facilidade de 
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conexão. Garantindo ao professor a possibilidade de realizar o preenchimento do 

diário de forma on-line, e ao aluno o acesso instantâneo a informação. Essa estrutura 

é capaz de suportar 1.000 usuários simultaneamente. Possuímos um link de internet 

de 10MB contratado com a EMBRATEL. 

 

12.2.2 Laboratórios específicos. 

O Curso Tecnólogo em Logística utiliza Laboratórios de Informática para aulas 

práticas, em especial, nas disciplinas de: Matemática Aplicada, Estatística, Sistemas 

de Informações Gerenciais e Métodos Quantitativos. 

 

 

 


