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INTRODUÇÃO  
I.CO NTEXTUALIZAÇÃO D A IES 
Apartirde2008,deu-senoBrasilumgrandecrescimentodomercadodeluxo,oquegerou
umacorridadasgrandesmarcasdeluxomundialembuscadomercadobrasileiro.Noauge
doBRICS(blocoeconômicoemergenteformadoporBrasil,Rússia,Índia,ChinaeÁfrica
doSul)oníveldeinvestimentonosetordebenseserviçosdeluxoatingiupatamaresnunca
antesvistosnaAméricadoSul. 
A explosão de marcas de luxo gerou consequências imediatas no Brasil e, de maneira
especial,nacidadedeSãoPaulo.Em31demaiode2008,foiinauguradoemSãoPauloo
Shopping Cidade Jardim, trazendo grifes internacionais de luxo tais como Hermès,
Valentino,Dior,JimmyChoo,EmilioPucci,Rolex,Corsage,GiorgioArmani,CanalieTag
Heuer e também lojas da Chanel, Prada, Cartier,RedValentino,LouisVuitton,Salvatore
Ferragamo, Gucci, Ermenegildo Zegna, Tiffany & Co., Montblanc e Longchamp, bem
como uma loja da famosa estilista Carolina Herrera, aberta no ano de 2010 (única da
marcaemtodooBrasil). 
Segundo dados da GFK (respeitada empresa de pesquisas mundial fundada em 1934 e
sediada na Alemanha) em “2009, mesmo com a crise financeira mundial, o mercado de
luxo faturou US$ 6,45 bilhões no Brasil, 8% a mais do que em 2008” sendo que, no
mundo,ofaturamentodessemercadoem2014atingiuamarcade317bilhõesdedólares. 
Como exemplo desse crescimento no mercado de luxo aponta-se a inauguração do
ShoppingJKIguatemi(junhode2012)bemcomoaampliaçãodasmarcasdegrifenarua
Oscar Freire reconhecidamente um dos pontos de comércio mais elegantes da cidade
(consideradapelaMysteryShoppingInternationalaoitavaruamaiselegantedomundo). 
Conforme publicação doJornalBrasilEconômico,“Aquedadaconfiançadoconsumidor
em relação à economia, inclusive entre os mais ricos,impactadiversossetores.Porém,o
mercado de luxo ainda consegue manter, em 2015, sua constante evolução dos últimos
anos. O crescimentorealdosetornoBrasilseráde4%nesteanoemcomparaçãoa2014,
segundoestimativasdaEuromonitor,empresadepesquisademercado.” 
De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Euromonitor International, o Brasil é,
depoisdaChina,umdosmercadoscomcrescimentomaispromissorparaprodutosdeluxo.
EacidadedeSãoPaulo,onderesidiam,em2014,maisde20.000milionários, éagrande
geradoradedemandaporprodutoseserviçosdeluxodaAméricadoSul. 
OMunicípiodeSãoPaulo,centrodaregiãometropolitanamaisdensaedinâmicadopaís,
possuiumapopulaçãode11.513.836habitantes(IBGE)distribuídaemumaáreade1.509
km2,comdensidadedemográficade7.569,41habitantesporkm2. 
OgraudeurbanizaçãodoMunicípioéde99,10%eoProdutoInternoBruto(PIB)édeR$
570,76 bilhões, com renda per capita da populaçãofixadaemR$48.275noanode2013
(fonte:SEADE). 
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Ainda segundo dados do SEADE o município possui o 21o maior PIB do mundo,
representando,isoladamente,10,7%detodooPIBbrasileiroe36%detodaaproduçãode
bens e serviços do estado de São Paulo, sendo sede de 63% das multinacionais
estabelecidasnoBrasil,alémdetersidoresponsávelpor28%detodaaproduçãocientífica
nacionalem2005. 
Em 2019, oPIBpaulistacresceu2,5%,maisdoqueodobrodonacional(1,1%),gerando
579milempregos,segundoreportagemdoValorEconômicocombaseemdadosdoBanco
Mundial,doInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatística(IBGE)eFundaçãoSeade. 
Informações do IBGE apontam que a cidade de São Paulo é uma das cidades mais
populosasdoplanetaesuaregiãometropolitana,commaisde20milhõesdehabitantes,já
éaquartamaioraglomeraçãourbanadomundo(2021). 
AimplantaçãodestaIESnacidadedeSãoPaulojustifica-seporseracapitalpaulistauma
dasmetrópolesdoluxomundial,pólodeatraçãoparaestudantesdetodooestadoeoutras
capitaisecidadesbrasileiras. 
Além de identificar as carências de oferta deformaçãoprofissionalespecializadaparaos
segmentos do luxo, a Faculdade Roberto Miranda, cientedequeademandacrescentedo
mercadobrasileiroemundialpormaisempregospassava,necessariamente,pelacriaçãode
mais empresas e formação demaisempresários,houveporbemagregar,naépoca, àsua
solicitação decredenciamentoenquantoinstituiçãodeensinosuperior(IES),autorizações
para a abertura de cursos de graduação e profissionalizantes, iniciando pela Gestão em
Hotelaria de Luxo (autorizada junto com seu credenciamento) eprojetando,paraosanos
seguintes, solicitar novas autorizações cobrindo as áreas de Gestão de Eventos,
Administração&Empreendedorismo,ArquiteturaeUrbanismo,entreoutras. 
ÉsabidoqueasescolassuperioresdemaisaltonívellocalizadasemSãoPaulo,têmatraído
estudantesdetodooBrasil,àexemplodoquejáaconteciaeacontece,hámuitosanos,com
asmelhoresinstituiçõesdeensinodosEstadosUnidos,emváriossegmentosprofissionais,
e, principalmente Suíça e França na área da hospitalidade. Esse fenômeno continua em
andamentoeclamapeloestabelecimento,emSãoPaulo,deescolascapazesdesupriressa
demandaemigualdadedecondiçõese,até,vantagemsobresuascongêneresnaAméricado
NorteeEuropa. 
A criação e o desenvolvimento desta IES tem contribuído, portanto, demaneiraefetiva,
para o atendimento da demanda por desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e
cultural em nossa área de abrangência, enquanto promove a formação cultural e
tecnológica necessária à atuação na região onde está inserida e incentiva a geração de
emprego e renda para profissionais quando se propõe a formar mais empresários e
geradoresdeempregos. 
Em longo prazo, aacumulaçãoderiqueza,fenômenoinexoráveldaeconomia,favoreceo
surgimento de oportunidades para egressos da Faculdade Roberto Miranda, e o foco da
instituiçãonaformaçãodeempregadorestransformaessaoportunidadeemumaimportante
ferramentadedesenvolvimentosustentávelparaonossopaís. 
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BREVE HISTÓRICO D A IES 
A criação da IES surgiu da constatação de demandas por desenvolvimento
socioeconômico,tecnológicoeculturalemnossaáreadeabrangência,obtidasaolongode
11anosdeatuaçãocomcursoslivresnasáreasdeGestãoEmpresarial,Hotelaria,Eventose
Arquitetura e mais 5 anos posteriores na entrega de programas de Pós-Graduação Lato
Sensu nas áreas de Gestão em Hotelaria de Luxo, Gestão de Eventos e Cerimoniais de
Luxo, Arquitetura Hoteleira e Arquitetura de Luxo como conveniada do Centro de
Pós-GraduaçãoJKdaFaculdadeJuscelinoKubitschek(deBrasília),emSãoPaulo. 
Ao longo dos anos de entrega de cursos livres, nossa convivência com o mercado
empresarial forneceu dados importantes sobreanecessidadedasempresaslocalizadasem
nossaáreadeabrangênciaporprofissionaispreparadosparaatuarnomercadopremium. 
AtravésdaatuaçãonaofertadePós-GraduaçãoLatoSensucomoconveniadaJK,notamos
adeficiênciadecursossuperioresnaformaçãodosalunosquechegavamàPós-Graduação,
com um carências vindas do mercado de graduação que não poderiamsercorrigidaspor
cursosdeespecializaçãocommenorcargahoráriaeduração. 
Esse conjunto de fatores impulsionou o sucesso da IES, uma vez que contribui com o
atendimento da demanda por mão de obra qualificadatécnica,culturaleconceitualmente
paraatuaçãonessesegmentodemercado,emespecialemnossaáreadeabrangência. 
Aseveradeficiênciaconstatadanaofertadecursosfocadosnaformaçãodeempresáriose
geradores de empregos que poderiam contribuir de maneira efetiva com a demanda de
desenvolvimento socioeconômico da região e de todo o país mostrou-se especialmente
verdadeiraecolocouestaIESaocuparposiçãodeliderançanomercadodeensinodealta
gama. 
A criação deste curso atende à necessidade de desenvolvimento de jovens a partir da
graduação para atuação nos segmentos identificados com grande potencial para
desenvolvimento socioeconômico gerando empregos diretos para uma população
capacitada. 
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CONTEXTO E D UCACIONAL N O Â
 MBITO E CONÔMICO E  S O CIAL  
A Mantenedora (RMEC) atua na área de Educação desde 2001 na área de cursos livres,
consultoria e programas de treinamento para empresas do setor privado, de 2008 a2015
com cursos depós-graduaçãocomogestoralogísticadopoloforadesededasFaculdades
JK de Brasília e de 16 de maio de 2018 em diante com cursos de graduação e
pós-graduação próprios, que tornaram-se bastante prestigiados. Sua conexão comomeio
educacional e empresarial permitiu a identificação de demandas de natureza econômica,
social,cultural,políticaeambientalquenortearamsuadecisãodesolicitaraautorizaçãodo
cursodeBachareladoemAdministração. 
O Projeto Pedagógico do Curso foi concebido de maneira a contemplar as demandas do
mercadoedasociedadepelaformaçãodeumindivíduocomConhecimento,Habilidadese
Atitudesparaatuarprofissionalmentecomresponsabilidadesocial,instruídoeconhecedor
desuasorigensedesuacultura. 
A partir das ações prioritáriasparaoensinosuperiorque,porsuanatureza,manifestama
ResponsabilidadeSocialdeumaInstituição,aFaculdadeRobertoMirandaelegeu,também,
comoprioridades: 
●
●
●
●
●
●
●

Oconhecimentodasquestõessociaisfundamentais; 
Odiálogoentreasváriasculturas; 
Apreocupaçãocomaéticaquedeveráregerodesempenhodetodasasprofissões; 
Orespeitoaomeio-ambiente; 
Abuscademecanismosquepermitamumdesenvolvimentosustentável; 
Aconstruçãodeumaculturaderesponsabilidadehumanísticaesocial; 
Apreocupaçãoconstantecomaexcelênciadeseuscurrículos. 

Pormeiodeseusprojetosdesenvolvidosemcadamódulodeaprendizagem,oalunodeverá
seapropriardoconhecimentoeapresentarosconteúdossociaisemseuprojetodeformaa
integrar o conhecimento da área degestãocomostópicosderelevânciasocialabordados
nomódulo,sendoestesconhecimentostransversaisaosconteúdosdesenvolvidosemtodos
os módulos. Esta preocupação pode ser evidenciada por meio das disciplinas que serão
ofertadasnocurso,comoporexemplo: 
●
●
●
●
●
●
●

EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade; 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida; 
EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosglobais; 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração; 
EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea; 
e,optativamente,LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS. 
Neste conjunto de disciplinas, as questões de formação holística do nosso aluno
serãotrabalhadasenfatizandoasprincipaisquestõessociaisdoBrasil. 
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ATENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA E C ONÔMICA 
Asempresaspassarampormudançassignificativasaolongodaúltimadécada.Muitoantes
de se tornar faculdade, a escola nasceu com o objetivo e a missão formar pessoas com
capacidadedetomarasrédeasdeseuprópriodestino,gerarempregoseriquezaparaopaís.
A forte presença da instituição no segmento da pós-graduação foi responsável por uma
profunda conexão entre o mundo acadêmico e as demandasdemercado.Apercepçãode
que o ensino de Administração precisava ser revitalizado de forma a acompanhar essas
mudançasoriginouumcursomodernoealinhadocomaatualrealidadeeconômica. 
AevoluçãodaAdministraçãoestásendorequeridaparaatenderasdemandaseosdesafios
de uma nova era com desafios como o aquecimento global, a escassez de recursos, e as
ameaças de ordem natural e humana para o mundo dos negócios. Ao mesmo tempo, o
adventodenovastecnologiaspermitiuoavançodosetordeumamaneirasemprecedentes.
AunidadedaFaculdadeRobertoMirandanoValedoSilício,naCalifórnia,berçomundial
de novas tecnologias, trouxeaestePPCcomponentesinovadoresedisruptivosquetrarão
aoegressoumdiferencialcompetitivoemnívelmundial. 
ATENDIMENTO D E C
 A RACTERÍSTICAS L O CAIS E  R
 EGIONAIS 
JustificativaparaacriaçãodocursonacidadedeSãoPaulo. 
OMunicípiodeSãoPaulo,centrodaregiãometropolitanamaisdensaedinâmicadopaís,
pertenceàRegiãoMetropolitanadeSãoPauloepossuiumapopulaçãode12,18milhõesde
habitantes (IBGE) distribuídaemumaáreade1.509km2,comdensidadedemográficade 
7.398,26habitantesporkm2. 
OgraudeurbanizaçãodoMunicípioéde99,10%eoProdutoInternoBruto(PIB)édeR$
2,2 trilhões, com renda per capita da população fixada emR$57.759,39noanode2017
(fonte:IBGE). 
SegundodadosdoIBGE,omunicípiopossuioPIBdomunicípioequivaleàsomade4.305
municípiosBrasileiros,30%detodooPIBbrasileiroe36%detodaaproduçãodebense
serviços do estado de São Paulo, sendo sedede63%dasmultinacionaisestabelecidasno
Brasil, além de ter sido responsável por 34% de toda a produção científica nacional em
2016segundodadosdorelatórioPanoramadaproduçãocientíficanoBrasilpublicadopelo
InstitutodeFísicadaUSP. 
InformaçõesdoIBGEapontamqueacidadedeSãoPauloéadécimacidademaispopulosa
do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 20 milhões de habitanteséaoitava
maioraglomeraçãourbanadomundo. 
A implantação do curso de Bacharelado em Administração na cidade de São Paulo
justifica-se por ser a capital paulista uma das metrópoles mundiais, pólo de atração para
estudantesdetodooestadoeoutrascapitaisecidadesbrasileiras. 
O Estado deSãoPaulo,em2009,apresentavaamaiorpopulaçãoeducacionaldoPaíseo
PPC contempla as demandas econômicas e as necessidades locais e regionais. O
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conhecimento profundodocontextoondeaIESestáinseridapermitiuaconcepçãodeum
curso com diversos elementos que atendem em nível de excelência às demandas de
naturezaeconômica. 
FORMAÇÃO E M
 PREENDEDORA E  I N TRAEMPREENDEDORA 
Sabendoqueacriaçãodeempregopassanecessariamentepelacriaçãodemaisempresase
por consequência de mais empresários, o PPC trata dentro de cada módulo do
desenvolvimentodoperfilempreendedoreintraempreendedordosalunos,atravésdetemas
como desenvolvimento daresiliência,dopensarestratégico,dacriatividade,doraciocínio
lógico e crítico e da capacidade de elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações,própriasoudeterceiros. 
INCUBADORA D E E MPRESAS 
A Faculdade Roberto Mirandaofereceaosdiscentesambienteparaodesenvolvimentoda
prática empresarial no Brasil e nos Estados Unidos daAmérica.Odiscentetemacessoa
ambientes para desenvolvimento de negócios em caráter experimental com apoio de
mentores em inovadoras incubadoras empresariais. Além disso, a Faculdade Roberto
Miranda,atravésdeumaaçãoinédita,conveniou-secomfundosdeinvestimentoanjopara
captação de investimentos para a abertura de negócios dos alunos, bem como convênios
comentidadesfinanceirasparafinanciamentoempresarialdebaixocusto. 
ATENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA S O CIAL 
Oprojetopedagógicodocursoprevêumasériedepolíticaseatividadesparaatendimento
das demandas de natureza social, seja diretamente através da inclusão de componentes
curriculares que desenvolverão a sensibilidade necessária para transformar os alunos em
cidadãos conscientes de seu papel na sociedade (direitos humanos, inserção social e
relaçõesétnico-raciais),sejatransversalmentenosprojetosintegradores(projetospráticos)
ondeaaprendizagembaseadaemproblemasconectaoalunoàrealidadedasociedadeque
ocerca.AlémdositensdoPPC,aInstituiçãoprevêemseuPDIumasériedepolíticasque
complementamasdemandasdasociedade. 
ATENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA P
 O LÍTICA 
AformaçãodeprofissionaiscapazesdeconduzirseusprópriosdestinosdesoneraoEstado,
gera emprego e renda e atende a principal demanda de natureza política do país. O
desenvolvimentodecidadãosconscientes,ativosecomsensocríticoreforçaoatendimento
destasdemandas. 
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ATENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA A
 MBIENTAL 
O PPC contempla plenamente esta demanda por meio da inclusão de componentes
curriculares específicos com carga horária suficiente para garantiraEducaçãoAmbiental
dosalunosebibliografiaemgrandequantidadedetítuloseexemplaressobreotema. 
A criação da IES surgiu justamente da constatação de demandas por desenvolvimento
socioeconômico,tecnológicoeculturalemnossaáreadeabrangência,obtidasaolongode
11anosdeatuaçãocomcursoslivresnasáreasdeGestãoEmpresarial,Hotelaria,Eventose
Arquitetura e mais 5 anos posteriores na entrega de programas de Pós-Graduação Lato
Sensu nas áreas de Gestão em Hotelaria de Luxo, Gestão de Eventos e Cerimoniais de
Luxo, Arquitetura Hoteleira e Arquitetura de Luxo como conveniada do Centro de
Pós-GraduaçãoJKdaFaculdadeJuscelinoKubitschek(deBrasília),emSãoPaulo. 

Ao longo dos anos de entrega de cursos livres, nossa convivência com o mercado
empresarial forneceu dados importantes sobreanecessidadedasempresaslocalizadasem
nossaáreadeabrangênciaporprofissionaispreparadosparaatuarnomercadopremium. 
AtravésdaatuaçãonaofertadePós-GraduaçãoLatoSensucomoconveniadaJK,notamos
a deficiência na formação dos alunos quechegavamàPós-Graduação,comumcarências
vindas do mercado de graduação que não poderiam ser corrigidas por cursos de
especializaçãocommenorcargahoráriaeduração. 
Esseconjuntodefatoresreforçouanecessidadedeformatarmosoprojetodecriaçãodesta
IES para exatamente contribuir com o atendimento dessa demanda por mão de obra
qualificada técnica, culturalmente e conceitualmente para atuação nesse segmento de
mercado,emespecialemnossaáreadeabrangência. 
Constatamos,também,umaseveradeficiêncianaofertadecursosfocadosnaformaçãode
empresários e geradores de empregos que poderiam contribuir de maneira efetiva com a
demandadedesenvolvimentosocioeconômicodaregiãoedetodoopaís. 
Foi claramente constatada a necessidade de desenvolver os jovens a partir da graduação
permitindo que atuassem nos segmentos identificados com grande potencial para
desenvolvimento socioeconômico gerando empregos diretos para uma população
capacitada. 
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DADOS SO CIOECONÔMICOS D A RE GIÃO  
OMunicípiodeSãoPaulo,centrodaregiãometropolitanamaisdensaedinâmicadopaís, 
possuiumapopulaçãode11.513.836habitantes(IBGE)distribuídaemumaáreade1.509
km2,comdensidadedemográficade7.569,41habitantesporkm2. 
Ograudeurbanizaçãodomunicípioéde99,10%eoProdutoInternoBruto(PIB)édeR$
570,76 bilhões, com renda per capita da populaçãofixadaemR$48.275noanode2013
(fonte:SEADE). 
Ainda segundo dados do SEADE, o município possui o 10º maior PIB do mundo,
representando,isoladamente,10,7%detodooPIBbrasileiroe36%detodaaproduçãode
bens eserviçosdoEstado,sendosedede63%dasmultinacionaisestabelecidasnoBrasil,
alémdetersidoresponsávelpor28%detodaaproduçãocientíficanacionalem2005. 
InformaçõesdoIBGEapontamqueSãoPauloéasétimacidademaispopulosadoplanetae
sua região metropolitana, com cerca de 20 milhões de habitantes, é a oitava maior
aglomeraçãourbanadomundo. 
A implantação desta IES pioneira na cidade de São Paulo justifica-se por ser a capital
paulista uma das metrópoles do luxo mundial, polo de atração para estudantesdetodoo
estadoeoutrascapitaisecidadesbrasileiras. 
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I.I.A
 M
 ISSÃO D A I ES 
AmissãodaFaculdadeRobertoMirandaéformarprofissionaiscomperfilempreendedor,
capazes de gerar empregos, gerir projetos complexos e atuar de forma incisiva para o
desenvolvimento econômico e social do país, incluindo o ingresso de divisas através da
internacionalizaçãodeseusnegócios. 
I.II.I D ENTIFICAÇÃO D A I N STITUIÇÃO 
I.II-I.PERFILDAIES 

A relação do perfil da IES (Faculdade Roberto Miranda) com sua área de atuação na
educação superior é de absoluta simbiose, uma vez que os mercados por ela atendidos 
apresentam potencial para crescimento, potencialparaimplementaçãodenovosnegócios,
potencialparageraçãodeempregoerendaeinternacionalização. 
O componente principal da missão da IES é a formação de geradores de empregos. E é
exatamente na área de atuação da IES que residem as melhores oportunidades para o
cumprimentodesuamissão. 
A IES atende também a demanda por capacitação de profissionais para atuação em
empresas existentes (intraempreendedorismo), o que reforça a relação da missão da IES
com sua área de cobertura, ou seja, a formação de profissionais para atuar também em
empresasquejáestãoconstituídasdentrodasáreasAdministração,Arquitetura, Gestãoem
HotelariaeGestãodeEventos. 
I.II-II.ÁREADEATUAÇÃODAIES 

A área da atuação da IES na graduação compreende os cursos superiores em tecnologia
(CST) em Hotelaria e Gestão de Eventos; e os bacharelados em Arquitetura e
Administração. 
Dezenas depaísesemdesenvolvimentojáatingirampatamaresmuitosuperioresaoBrasil
na criação e expansão de empresas ligadas à área de atuação desta IES na educação
superior.Osexemplosconcretosestãodisponíveiselargamentedivulgados. 
Todos os elementos necessários ao crescimento da área de atuação IES são bem
conhecidos, como o crescimento das cidades, das empresas, do fomento ao
empreendedorismoeageraçãodeempregosemtodasasáreas. 
Aprofissionalizaçãodagestãoempresarialeoempreendedorismotêmatingidorecordesno
país. Em termos de potencial empreendedor, o Brasil ocupa a 16a posição entre as 50
economiasparticipantesdoGEM2019(GlobalEntrepreneurshipMonitor)1. 
Ocrescimentonestecampodeatuação,justificaealinhadeformaindiscutívelaMissãoda
IESàsuaáreadeatuaçãonoensinosuperior. 

1

https://ibqp.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Empreendedorismo-no-Brasil-GEM-2019.pdf 
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I-II-III.CORPODIRIGENTE 

PresidênciadaMantenedora–RobertodeÁvilaMiranda 
RepresentanteLegaldaMantenedora-MariadoCarmodeÁvilaMiranda 
DireçãoGeraldaMantida–RobertoLiraMiranda 
DiretorAdministrativo–PabloTellesdeCaldas 
SecretáriaAcadêmica–ErikaAlbieroMiranda 
CoordenadoraAcadêmica–JulianaAguiarRodrigues 
CoordenadordoBachareladoemAdministração–RobertodeÁvilaMiranda 
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II.CO NTEXTUALIZAÇÃO D O CU RSO 
FACULDADEROBERTOMIRANDA-20497 
II.I.D
 ENOMINAÇÃO D O C
 U RSO 
Denominação 
EndereçodeFuncionamento 

AtoLegal 

BachareladoemAdministração 
Av.Paulista,1009–21ºandar 
SãoPaulo–SP 


TotaldeVagasAnuais 

80vagas 

Turnodefuncionamento 

MatutinoeNoturno 

Cargahoráriatotaldocurso 

3.200 horas 

Integralizaçãodacargahoráriadocurso 

limitemáximode8,0anos

CoordenadordoCurso 

Prof.Esp.RobertodeÁvilaMiranda 


II.II.P
 E RFIL D O C
 O ORDENADOR D O C
 U RSO
Prof. Esp. Roberto de Ávila Miranda é empresário, empreendedor serial, bacharel em
Administração com ênfase em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi,
pós-graduado em Gestão em Hotelaria pela Faculdade Roberto Miranda, estudou gestão
emHarvard(HarvardGraduateSchoolofEducation-HGSE|IEM2918)écriadordocurso
O Empreendedor Profissional (2001), fundador da Faculdade e criador de dezenas de
programas de gestão de negócios por 20 anos, formou mais de 15.000 alunosemcursos
livres,abertosein-company,graduaçãoepós-graduação.Treinougrandesempresascomo
Cargill, Ernest & Young, Club Med, Tivoli Hotels and Resorts entre outras, é autor de
livroseartigossobregestãoempresarialemarketing,ComoMontareGerirumaPousada®
(BookMídiaEditora-2017-5aedição-Top10Fnacpor8semanas)esobreeducação. 
RobertoépalestranteemgrandeseventoscomooFórumSul-AmericanodoLuxo,crioue
coordenou o Ciclo de Palestras para Montagem e Gestão de Hotéis na feira Equipotel
(ReedExhibitionsInternacional). 
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II.III.N
 Ú CLEO D
 OCENTE E S TRUTURANTE - N
 DE 
Composição 

Titulação 

Regime 

RobertodeÁvilaMiranda(Coordenador) 

Esp. 

RTI 

EgbertoGomesFranco 

Doutor 

RTI 

DaviRodriguesPoit 

Doutor 

RTP 

MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo 

Mestre 

RTP 

MiguelValioneJunior

Mestre 

RTI 
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1.OR GANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
1.1.PO LÍTICAS IN STITUCIONAIS 
A Faculdade Roberto Miranda, a fim de cumprir o papel institucional estipulado emseu
regimentoeemseuPDI,criousuaspolíticasinstitucionaisdeapoioaodesenvolvimentoda
IESconformedescritoaseguir. 

1.1.1.PO LÍTICAS D E EN SINO D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
AsPolíticasdeEnsinodaFaculdadeRobertoMirandadefinemasbasesparaaplicaçãode
conteúdos, métodos e procedimentos que estejam alinhados com sua missão e visão, e
contribuam com a formação do perfil do egresso. Esta política visa promover múltiplas
oportunidades de aprendizagemaoarticularelementoshumanísticoseético-moraiscoma
tecnologia e a ciência, culminando com a formaçãodeprofissionaiscomvisãocríticado
mercado e senso empreendedor. Para este fim, são intercalados conteúdos teóricos e
práticos, sempre com ênfase na entrega de projetos que devem exceder as exigênciasdo
mundodotrabalho. 
A Faculdade Roberto Miranda adota políticas de ensino que promovem a interação e a
criaçãodevínculosentreosalunos,oquetemsidoobservado,noscursosdepós-graduação
da instituição, como fator impulsionador do sucesso do egresso em sua vida pessoal e
profissional. 
Para garantir o aprendizado do aluno e estabelecer práticas inovadoras no ensino, a
FaculdadeRobertoMirandaseguediretrizesquenorteiamasdecisõesdidático-pedagógicas
de seus coordenadores e definem o perfil de seu corpo docente visando a promoção de
oportunidadesdeaprendizagemalinhadasaoperfildoegresso. 
Os trabalhos desenvolvidos pelaFaculdadeRobertoMirandautilizandoestudosdecasoe
participaçãoemprojetosreaisnosprogramasepós-graduaçãodesde2008colocamoaluno
como participante ativo do processo de aprendizagem, prática difundida hoje como
metodologiaativadeaprendizagem. 
1.1.1.1.C
 O RPO D
 O CENTE  
Alémdatitulaçãostrictosensu,todososprofessoresdaFaculdadeRobertoMirandadevem
possuircomprovadaexperiêncianaáreaemquelecionam.Essaexigênciasejustificapelo
fato de que a metodologia fundamentada nos Quatros I’s do Aprendizado® (Inspiração,
Informação, Instrumentação, Interação), metodologia exclusiva da Instituição, exige do
docente profundo conhecimento teórico e prático para conduzir oaprendizadoatravésde
cadaumadasfasesdiscutidasemdetalheadiante. 
Paraaseleçãoecontrataçãodeprofessores,serãodiferenciaisaconcepção,organizaçãoou
participaçãoemprojetosinovadoresouodestaqueemsuaáreadeatuação. 
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1.1.1.2.G
 RADE M
 O DULAR E  C
 ÍCLICA 
Os conteúdos teóricos e práticos de cada um dos módulos do Bacharelado em
Administração de Empresas são desenvolvidos de forma a abordar, do início ao fim, o
processoquevaidaconcepçãoàsustentaçãodeumaempresa.Esseformatopermitequeo
aluno, a cada unidade curricular, aproprie-se de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias à montagem de uma empresa em determinado segmento. A grade modular
permite a entrada de novos alunos ao início de cadamódulo,oqueaceleraoingressodo
alunonacomunidadeacadêmicaenomundoempresarial. 
1.1.1.3.L E ARNING B Y D
 OING 
Acadaunidadecurricular,sãoprogramadasaulasexternasevisitastécnicasparailustraro
conteúdo explorado em sala de aula e adquirir repertório para a concepção, análise,
implementaçãoesustentaçãodasempresasmontadaspelosalunosaolongodocurso.Esse
tipodevivênciaauxilianaconsolidaçãodoconteúdo,aproximandoateoriaàrealidade. 
1.1.1.4.P
 R OJETOS I N TERDISCIPLINARES E  I N TERMODULARES 
Durante cada um dos módulos, os alunos concebem e estruturam empresas reais, com
tarefas realizadas na Incubadora da Faculdade e/ou em espaços conveniados. O projeto
interdisciplinarpropiciaodesenvolvimentodemúltiplascompetênciasqueserãoúteispara
o desempenho profissional, favorecendo uma aproximaçãoaindamaiorentreapráticaea
teoria aprendida em sala de aula. Neste processo, alunos e professores atuam
colaborativamente na construção do conhecimento, desenvolvendo habilidades essenciais
comoacomunicação,negociação,ogerenciamentodotempo,opensamentoestratégicoea
resoluçãodeproblemas. 
Ao final do curso, o aluno terá atuado emumagrandevariedadedenegócios,adquirindo
repertórioeexperiênciapráticaquepermitirãoatuaçãocomexcelêncianomercado,sejaem
empresaprópriaoudeterceiros. 
A participação em projetos reais permite que o aluno coloque em prática aprendizados
obtidos em diferentesmódulosdoprograma,propiciandomaisumdiferencialcompetitivo
paranossosegressos.  
1.1.1.5.P
 R OCESSOS D E M
 E LHORIA C
 O NTÍNUA 
AlémdaPesquisadeAutoavaliaçãoInstitucionaldefinidaemseuPDI,aFaculdadeRoberto
Miranda adota avaliações intermediárias acerca da efetividade do aprendizado em cada
módulo.OsdadoscoletadossãoenviadosàCPAeutilizadospeloscoordenadoresdecurso
paraajustesfinosnasestratégiasdeensino. 
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1.1.2.PO LÍTICAS D E EX TENSÃO D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
A Faculdade Roberto Miranda mantém atividades de extensãoindissociáveisdoensinoe
iniciação à pesquisa, mediante a oferta de cursos e serviços, bem como difusão de
conhecimentos. São consideradas atividades de extensão: eventos culturais, técnicos e
científicos; cursos de extensão; projetos de atendimento à comunidade; assessorias e
consultorias;publicaçõesdeinteresseacadêmicoecultural. 
SãoDiretrizesdaPolíticadeExtensãodaFaculdadeRobertoMiranda: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Desenvolverparceriasinstitucionaisinternaseexternas; 
Incentivarainterdisciplinaridade,multidisciplinaridadeetransdisciplinaridade; 
Integraraformaçãocomplementaràformaçãotécnicaecidadãdodiscente; 
Contribuircomaformaçãodiscente; 
Contribuircomoimpactoetransformaçãosocial; 
Proporcionar a correta gestão dos espaços e aparelhos culturais da IES para
atenderasdemandassociaisexternasàIES; 
Proporcionaraosalunosexperiênciasenriquecedoras; 
Criar meios para que possibilitem novos meios de produção, inovação e
disponibilizaçãodeconhecimento; 
Proporcionar a melhoria constante dos cursos de extensão por meio de
processosdeautoavaliação; 
AssegurararelaçãoentreaIESeasociedade; 
Estimularaculturadaobservaçãoeaproduçãoacadêmica. 

1.1.3.PO LÍTICAS P ARA PE SQUISA D A FA CULDADE RO BERTO MIRANDA 
A ciência, juntamente com a tecnologia e a inovação, desempenha importante papel no
desenvolvimento e evolução da sociedade. Por isso, a pesquisa na Faculdade Roberto
Miranda é norteada pela premissa de fortalecimento dos programas de graduação e
pós-graduação,dosgruposdepesquisaedosprofessores/pesquisadores. 
A pesquisa, entendida como busca de novos conhecimentos e técnicas, função
indissociáveldoensino,éincentivadapelaIESatravésdeprogramaseprojetosespecíficos,
assegurando o ingresso dos alunos na iniciação científica e permitindo aos seus agentes
educacionaisvínculospermanentescomaproduçãodoconhecimento. 
Esses objetivos visam a otimização da produção científica e tecnológica e o
estabelecimento da Faculdade Roberto Miranda como uma instituição de difusão do
conhecimentogeradoapartirdapesquisatendocomofoco: 
1.
2.
3.
4.
5.

AumentaraprodutividadecientíficaecapacidadeacadêmicadaIES; 
Mobilizartalentoseestimularvocações; 
Proporcionaroavançodaciência; 
Estimular as vocações em áreas estratégicas para o desenvolvimento
sustentável; 
Atenderasdemandasdequalificaçãoemdiversasáreasdeconhecimento; 
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6.
7.
8.
9.

Expandir os programas de formação e de pesquisa em todas as áreas de
conhecimento; 
Preparar os discentes para atuar nas áreas ligadas à ciência, tecnologia e
inovação; 
Implementarprogramadefomento,avaliaçãoeacompanhamentodapesquisa; 
Estimularaproduçãoacadêmica. 


Para alcançar tais objetivos, a Faculdade Roberto Miranda adota os seguintes
procedimentos: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capacitaçãoeaperfeiçoamentodocente; 
Incentivoàiniciaçãocientífica; 
Implementaçãodegruposdepesquisa; 
Criaçãodeprojetosdepesquisa; 
Disponibilizaçãodebolsasdeapoioàpesquisaparadiscentesedocentes; 
Realização de convênios com órgãosdefomentoàpesquisa(CNPQ,FAPESP,
etc.); 
Realizaçãodecongressosesemináriosdepesquisacientífica; 
Constituiçãodeumapolíticadepublicaçõescientíficas; 
Promoção da melhoria constante da pesquisa por meio de processos de
auto-avaliação; 
Realizaçãodeeventosdecoletaedebatededadosdemercado. 

1.1.4.PO LÍTICA D E PÓ S-GRADUAÇÃO  
A Pós-Graduação lato sensu da Faculdade Roberto Miranda ocupa posição de grande
prestígio na formação de empreendedores nos segmentosdegestãodeeventos,gestãode
hotéis e arquitetura no Brasil desde2012tendoformadomaisde40turmas,incluindo12
noexterior.Comoobjetivoprincipaldequalificarprofissionaisquesejamcapazesdeatuar
diante das contínuas demandas de uma realidade altamente mutável e em crescimento,a
Pós-GraduaçãolatosensudaFaculdadeRobertoMirandaestáfundamentadaemprincípios
multidisciplinares capazes de oferecer ao corpodiscenteavisãorealdotodo,apartirdas
váriasvisõesdasequipesqueformamocorpodocentedoscursos. 
Dentreosprincípiosparaoensinodapós-graduaçãodaIES,destacam-se:aconstruçãodo
conhecimento pelo aluno; a formação humanista e o desenvolvimento de habilidades
técnicas; o exercício e odesenvolvimentocontínuodesuasaptidõesetalentosnaturais;a
flexibilidade e a diversidade; e a pesquisa como princípio educativo. As propostas e a
expansãodoscursos,tantoemáreasatendidascomoemnúmerodeestudantes,respondem
àsnecessidadesdomercadodetrabalhoedocrescimentodaIES. 
SãoDiretrizesdaPolíticadePós-GraduaçãodaFaculdadeRobertoMirandadentreoutras: 
1.

Consolidaracriaçãodecursosvoltadosànecessidadedemercado,devidamente
conectadoscomasdemandasdaIES; 
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Proporcionar a melhoria constante dos cursos depós-graduaçãoexistentespor
meio de processos de autoeheteroavaliação;diagnósticodedesvios,projetos
decorreçãoeagregaçãodevalor; 
RealizaracriaçãoeaatualizaçãodosPPCsdoscursosdepós-graduação; 
Realizaraintegraçãoentregraduação,pós-graduaçãoeextensão; 
Formarprofissionaisconscientesdeseupapelnasociedade; 
Valorizar metodologias que potencializem a multidisciplinaridade e
interdisciplinaridadenoprocessodeensino-aprendizagem; 
Fomentarapesquisaeformarpesquisadores. 

1.1.5.PR ÁTICAS P ARA R EVISÃO D AS PO LÍTICAS IN STITUCIONAIS 
A Faculdade Roberto Miranda adota como prática a revisão periódica de suas políticas
institucionais.ApartirdedadoscoletadosemsuaPesquisadeAutoavaliaçãoInstitucional,
o Núcleo Docente Estruturante do BachareladoemAdministraçãodeEmpresasdefineos
principais pontos de melhoria e ações a serem tomadas pelos demais órgãos colegiados.
Além disso, como jáprevistonaspolíticasdeensino,verificaçõesintermediáriascolhidas
através de formulários de satisfação preenchidos pelos alunos emcadamódulofornecem
subsídiosparaajustesfinosquepodemserimediatamentesanadospeloscoordenadoresde
cursopormeiodereuniõesindividuaisouemgrupocomosprofessores. 
AtravésdecanaiscomooemaildaOuvidoriaeWhatsAppdaCoordenaçãoPedagógica,os
alunostambémtêmacessodiretoaosórgãoscolegiadosparasugerirmelhoriasemqualquer
uma das políticas adotadas pela Faculdade Roberto Miranda. Todasasmanifestaçõessão
colocadas em pauta seguindo o calendário de reuniões da CPA definido no Plano de
DesenvolvimentoInstitucionaldaFaculdadeRobertoMiranda. 
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1.2.OB JETIVOS D O CU RSO
Neste capítulo apresentamos primeiramente o contexto educacional sobre o qual foram
construídos os objetivos do curso de Bacharelado em Administração de Empresas da
FaculdadeRobertoMiranda. 

1.2.1.CO NTEXTO ED UCACIONAL N O ÂM
 BITO EC ONÔMICO E  SO CIAL  
A Mantenedora (RMEC) atua na área de Educação desde 2001 na área de cursos livres,
consultoria e programas de treinamento para empresas do setor privado, de 2008 a2015
com cursos depós-graduaçãocomogestoralogísticadopoloforadesededasFaculdades
JK de Brasília e de 16 de maio de 2018 em diante com cursos de graduação e
pós-graduação próprios, que tornaram-se bastante prestigiados. O primeiro cursolivreda
escola fundada em 2001 chamava-se “O Empreendedor Profissional”. A formação de
empreendedoresfazpartedahistóriadestainstituiçãoháduasdécadas. 
Sua conexãocomomeioeducacionaleempresarialpermitiuaidentificaçãodedemandas
denaturezaeconômica,social,cultural,políticaeambientalquenortearamsuadecisãode
solicitaraautorizaçãodoBachareladoemAdministraçãodeEmpresas. 
O Projeto Pedagógico do curso foi concebido de maneira a contemplar as demandas do
mercadoedasociedadepelaformaçãodeumindivíduocomConhecimento,Habilidadese
Atitudesparaatuarprofissionalmentecomresponsabilidadesocial,instruídoeconhecedor
desuasorigensedesuacultura. 
A partir das ações prioritáriasparaoensinosuperiorque,porsuanatureza,manifestama
ResponsabilidadeSocialdeumaInstituição,aFaculdadeRobertoMirandaelegeu,também,
comoprioridades: 
●
●
●
●
●
●
●

Oconhecimentodasquestõessociaisfundamentais; 
Odiálogoentreasváriasculturas; 
Apreocupaçãocomaéticaquedeveráregerodesempenhodetodasasprofissões; 
Orespeitoaomeio-ambiente; 
Abuscademecanismosquepermitamumdesenvolvimentosustentável; 
Aconstruçãodeumaculturaderesponsabilidadeshumanísticaesocial; 
Apreocupaçãoconstantecomaexcelênciadeseuscurrículos. 

Pormeiodeseusprojetosdesenvolvidosemcadamódulodeaprendizagem,oalunodeverá
seapropriardoconhecimentoeapresentarosconteúdossociaisemseuprojetodeformaa
integrar o conhecimento de gestão empresarial com os tópicos de relevância social
abordados no módulo, sendo estes conhecimentos transversais aos conteúdos
desenvolvidosemtodososmódulos.Estapreocupaçãopodeserevidenciadapormeiodas
disciplinasqueserãoofertadasnocurso,comoporexemplo: 
●
●
●
●

EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade; 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida; 
EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais; 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração; 
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● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea; 
● e,optativamente,LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS. 
Neste conjunto de disciplinas, as questões de formação holística do nosso aluno serão
trabalhadasenfatizandoasprincipaisquestõessociaisdoBrasil. 

1.2.2AT ENDIMENTO D E CA RACTERÍSTICAS LO CAIS E  RE GIONAIS 
OMunicípiodeSãoPaulo,centrodaregiãometropolitanamaisdensaedinâmicadopaís,
pertenceàRegiãoMetropolitanadeSãoPauloepossuiumapopulaçãode12,18milhõesde
habitantes (IBGE) distribuída em uma áreade1.509km2,comdensidadedemográficade
7.398,26habitantesporkm2.  
OgraudeurbanizaçãodoMunicípioéde99,10%eoProdutoInternoBruto (PIB)édeR$
714,6bilhõesem20182,comrendapercapitadapopulaçãofixadaemR$21.768,00noano
de20203.  
SegundodadosdoIBGE,omunicípiopossuioPIBdomunicípioequivaleàsomade4.305
municípiosBrasileiros,30%detodooPIBbrasileiroe36%detodaaproduçãodebense
serviços do estado de São Paulo, sendo sedede63%dasmultinacionaisestabelecidasno
Brasil, além de ter sido responsável por 34% de toda a produção científica nacional em
2016 segundo dados do relatório Panorama da produção científica no Brasil publicado
peloInstitutodeFísicadaUSP.  
InformaçõesdoIBGEapontamqueacidadedeSãoPauloéadécimacidademaispopulosa
do planeta e sua região metropolitana, com mais de 20 milhões de habitantes,éaoitava
maioraglomeraçãourbanadomundo.  
A implantação do Bacharelado em Administração de Empresas na cidade de São Paulo
justifica-se por ser a capital paulista uma das metrópoles mundiais, pólo de atração para
estudantes de todo o estado e outras capitais e cidades brasileiras, além de ser um
importante motor da economia na América Latina, absorvedor de novas empresas,
inovaçãoeserummercadopujante,propícioparasucessodoempreendedor. 
O grau de competitividade empresarial na cidade de São Paulo beneficiará estudantes
advindosdetodoopaís. 
O Estado deSãoPaulo,em2009,apresentavaamaiorpopulaçãoeducacionaldoPaíseo
PPC contempla as demandas econômicas e as necessidades locais e regionais. O
conhecimento profundodocontextoondeaIESestáinseridapermitiuaconcepçãodeum
curso com diversos elementos que atendem em nível de excelência às demandas de
naturezaeconômica,entreeles: 
●
●
●
●
2
3

Formaçãomodular; 
Projetoprático; 
Formaçãoempreendedoraeintraempreendedora; 
Atendimentodedemandasdenaturezasocial; 

F
 onte:h ttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/38/47001?tipo=rankingAcessoem16//06/2021 
 onte:h ttps://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panoramaAcessoem16/06//2021 
F
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●
●
●
●

Atendimentodedemandasdenaturezacultural; 
Atendimentodedemandasdenaturezapolítica; 
Atendimentodedemandasdenaturezaambiental; 
Atendimentodedemandasdenaturezaeconômica. 

1.2.2.1.F O RMAÇÃO M
 O DULAR 
O PPC foi concebido de maneira modular, ou seja, o aluno obtém a cada módulo a
formação completa necessária para conceber e gerir uma empresa em determinadosetor,
acelerandoodesenvolvimentoprofissionaldodiscente. 
Matérias de cunho introdutório ou de base fazem parte de módulos satélites (flutuantes)
quesãooferecidosemEAD-sobdemanda. 

1.2.2.2.P
 R OJETO P
 R ÁTICO  
Cadamódulotemincluídocomocomponentecurricularumprojetoprático,ondeoalunoé
confrontado com a realidade demercadoetomacontatocomasdemandasespecíficasdo
dia-a-diadavidaempresarial(learningbydoing). 
Em vez de passar horas ouvindo teoria, o aluno do Bacharelado em Administração de
Empresas da Faculdade Roberto Miranda inicia as tarefas práticas necessárias ao
nascimento e crescimento de sua empresa já no primeiro dia de aula. Esta prática
emergente no campo da administração permite que o aluno realize experimentos de
mercado buscando a validação de modelos de negócio inovadores (M
 inimum Viable
Product, MVP), usandoseuspróprioserroseacertosnoprocessodeaprendizado,sempre
acompanhadopormentoresexperientes(corpodocente)emnossaincubadora.  
1.2.2.3.F O RMAÇÃO E MPREENDEDORA E  I N TRAEMPREENDEDORA 
Sabendoqueacriaçãodeempregospassanecessariamentepelacriaçãodemaisempresase
por consequência de mais empresários, o PPC trata dentro de cada módulo do
desenvolvimento do perfil empreendedor dos alunos, através de temas como
desenvolvimento da resiliência, do pensar estratégico, criatividade, raciocínio lógico e
crítico e da capacidade de elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações,
própriasoudeterceiros.Aofinaldeseucursooformandoteráseunegócioemandamento,
pois foi desenvolvido nos projetos práticos, foi incubado na incubadora da Faculdade e
recebeu mentoria de professores e profissionais de mercado. Se for desejo do aluno
formadopelaFaculdadeRobertoMirandaseguirumacarreiraexecutiva,comocolaborador
de uma empresa, estará igualmente preparado e possuidor de um diferencialcompetitivo
inigualávelchamadointraempreendedorismo. 
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1.2.2.4.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA S O CIAL 
Oprojetopedagógicodocursoprevêumasériedepolíticaseatividadesparaatendimento
das demandas de natureza social, seja diretamente através da inclusão de componentes
curriculares que desenvolverão a sensibilidade necessária para transformar os alunos em
cidadãos conscientes de seu papel na sociedade (direitos humanos, inserção social e
relaçõesétnico-raciais),sejatransversalmentenosprojetosintegradores(projetospráticos)
ondeaaprendizagembaseadaemproblemasconectaoalunoàrealidadedasociedadeque
ocerca.AlémdositensdoPPC,aInstituiçãoprevêemseuPDIumasériedepolíticasque
complementamasdemandasdasociedade. 
A orientação do corpo docente para reforço da responsabilidade social das empresas
criadasporalunoséumaconstantenosencontrosdocorpodocenteeéitemdepautapara
verificaçãodaCPAeNDE. 
1.2.2.5.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA C
 U LTURAL 
A inclusão de componentes curriculares na matriz curricular prevista no PPC visa
contemplaremníveldeexcelênciaasdemandasefetivasdenaturezaculturaldonossopaís: 
●
●
●
●
●
●
●
●

ComunicaçãoeExpressão:LínguaPortuguesa.Conversação 
ComunicaçãoeExpressão:LeituraeInterpretaçãodeTextos 
ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos 
ComunicaçãoeExpressão:AnáliseeRevisãodeTextos 
ComunicaçãoeExpressão:DiscursoeArgumentação 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas,ColonizaçãoeImigração 
EtniaeCultura:AescravidãodeEtniasafricanastrazidasparaoBrasil 
EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 

Além das políticas do PDI que reforçam o comprometimento daIEScomoatendimento
dasdemandasidentificadas. 
1.2.2.6.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA P
 O LÍTICA 
AformaçãodeprofissionaiscapazesdeconduzirseusprópriosdestinosdesoneraoEstado,
gera emprego e renda e atende a principal demanda de natureza política do país. O
desenvolvimentodecidadãosconscientes,ativosecomsensocríticoreforçaoatendimento
dessasdemandas. 
1.2.2.7.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA A
 MBIENTAL  
O PPC contempla plenamente esta demanda por meio da inclusão de componentes
curriculares específicos com carga horária suficiente para garantiraEducaçãoAmbiental
dosalunosebibliografiaemgrandequantidadedetítuloseexemplaressobreotema: 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 
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● EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 
● EducaçãoA
 mbiental:Legislação.AcordoseProtocolos 
1.2.2.8.A
 TENDIMENTO D E D
 EMANDAS D E N
 A TUREZA E C ONÔMICA 
Asempresaspassarampormudançassignificativasaolongodaúltimadécada.Muitoantes
desetornarfaculdade,aescolanasceucomoobjetivodeformarpessoascomcapacidade
de tomar as rédeas de seu próprio destino, gerar empregos eriquezaparaopaís.Aforte
presença da instituição no segmento da pós-graduação foi responsável porumaprofunda
conexão entre o mundo acadêmico e as demandas de mercado. A percepção de que o
ensinodeAdministraçãoprecisavaserrevitalizadodeformaaacompanharessasmudanças
originouumcursomodernoealinhadocomaatualrealidadeeconômica. 
AevoluçãodaAdministraçãoestásendorequeridaparaatenderasdemandasdeumanova
era com desafios como o aquecimento global, a escassez de recursos, e as ameaças de
ordemnaturalehumanaparaomundodosnegócios.Aomesmotempo,oadventodenovas
tecnologias permitiu o avanço do setor de uma maneira sem precedentes. A unidade da
Faculdade Roberto Miranda no Vale do Silício, na Califórnia, berço mundial de novas
tecnologias,trouxeaestePPCcomponentesinovadoresedisruptivosquetrarãoaoegresso
umdiferencialcompetitivoemnívelmundial. 
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PERFILDOCURSO 
OperfildoBachareladoemAdministraçãodeEmpresasdaFaculdadeRobertoMirandaé
fruto da percepção de que para haver mais empregos no Brasil é preciso haver mais
empresaseparahavermaisempresas,sãoprecisosmaisempresários. 
O desenvolvimento do país e a geração de riqueza passam necessariamente pelo
desenvolvimentodeumaforteculturaempreendedora. 
NoBrasil,odesempregonoBrasilé,emparte,frutodeumaestruturasocialeeducacional
fortementevoltadaàformaçãodeempregados. 
A citação abaixo, extraída do relatório da Global Entrepreneurship Monitor – GEM4,
amplia o sentido de uma Bacharelado em Administração de Empresas com foco na
formaçãodeempresáriosdealtoimpacto,empregadores. 
O empreendedorismo é um fator essencial da saúde e da riqueza da sociedade, e um
formidável motor do crescimento econômico. Promove ainovaçãonecessárianãoapenas
para explorarnovasoportunidades,impulsionaraprodutividadeecriarempregos,mas
também para ajudar a abordar alguns dos desafios mais difíceis da sociedade, como a
conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das
NaçõesUnidas(ONU)para2030.Muitosintegrantesdogoverno,domeioacadêmicoede
organizações não governamentais de diferentes partes do mundo olham agora para o
empreendedorismo como parte essencial da solução para acabar com a pobreza e a
desigualdade social, promovendo o empoderamento das mulheres e a implementação de
soluções de negócios para os desafios mundiais que envolvem as questões ambientais,
incluindoasmudançasclimáticas. 





4

O Global Entrepreneurship Monitor – GEM é um consórcio de equipes de pesquisadores na área de
empreendedorismovinculadosarenomadasinstituiçõesacadêmicasedepesquisademaisde100países. 
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1.2.3.OB JETIVO GE RAL 
Osobjetivosdocursonasceramdeumaobservaçãorigorosadasnecessidadesdomercado,
dascaracterísticaslocaiseregionais,elevaramemcontaocontextoeducacionalexistente
paraaformaçãodeumaestruturacurricularcontemplandoasmaisnovaspráticasmundiais
nocampodoconhecimento,visandoaformaçãodeumperfilprofissionalcompatívelcom
osmaiselevadospadrõesdemercado(altagama).
O curso de Bacharelado em Administração de Empresas da Faculdade Roberto Miranda
objetivaformarumprofissionalcomCompetênciasPessoaiseEmpresariaischave: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CriatividadeeVisãodeOportunidades 
AnálisedeSituaçõeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãodeConservaçãodeRecursos 
Comunicação,PersuasãoeNegociação 
MotivaçãoeLiderançadeEquipes 

Tendo em vista, por outro lado,ascarênciasdaformaçãodoprimeiroesegundograus a
Faculdade Roberto Miranda agrega, também a todos os seu programas, um eixo de
formação dedicado aos embasamentos culturais e conceituais da sociedade, dando
coberturaaostemas: 
OUniversoeomundoemquevivemos,aSociedade,aCidadania,osrecursosnaturaisea
sustentabilidade,asciênciaseastecnologias,osempreendimentoseconômicos. 
Ocursoobjetivatambémformarprofissionaiscapazesde: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Reconhecer e definirproblemas,equacionarsoluções,pensarestrategicamente,
introduzir modificações no processos operacionais e produtivos, atuar
preventivamente,transferiregeneralizarconhecimentoseexercer,emdiferentes
grausdecomplexidade,oprocessodatomadadedecisão; 
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoaisouintergrupais; 
Refletir e atuar criticamente sobre as esferas da produção e processos,
compreendendo sua posiçãoefunçãonaestruturaprodutivasobseucontrolee
gerenciamento; 
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenosprodutivos,administrativosedecontrole,bemcomoseexpressando
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais; 
Exercitar a iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da
qualidadeedasimplicaçõeséticasdoseuexercícioprofissional; 
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianasparaoambientedetrabalhoedoseucampodeatuaçãoprofissional,
emdiferentesmodelosorganizacionais,revelando-seumprofissionaladaptável; 
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7.

Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; 
Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicase
operacionais. 

8.

1.2.4.OB JETIVOS ES PECÍFICOS 
Forneceraosalunososconhecimentos,habilidadeseatitudesnecessáriasquepossibilitem
a concepção, análise de viabilidade,planejamento,implementação,aberturaesustentação
emlongoprazodeempresasdesucesso,deformaexcelente,comresponsabilidadetécnica
esocial,envolvendo: 
Conhecimentos 
1. Oconhecimentodosaspectosantropológicos,sociológicoseeconômicosrelevantes
e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e
coletivasquantoaoambienteconstruído,nocontextodeumanovaordemmundial; 
2. Oentendimentoeoprofundodemacrocenárioseconômicosemercadológicos; 
3. O entendimento e o profundo conhecimento da micro economia e contexto
mercadológicoondeseunegócioestaráinserido; 
4. Acompreensãodosimpactosnomeioambiente,comvistasaoequilíbrioecológico
e ao desenvolvimento sustentável, acrescidos dofocoemdesafiosglobaiscomoo
aquecimentoglobal,aescassezderecursoseenergiasrenováveis; 
5. Conhecimento de técnicas de análise de mercado, visualização de oportunidades,
posicionamentodemarcaeprecificaçãodeseusserviços. 
6. Os conhecimentos especializados para a elaboração de planos de negócios
pivotantes,capazesdeacompanharaevoluçãodomercadoedosnovosmodelosde
negócios. 
7. Oconhecimentodosinstrumentaisdeinformáticaparatratamentodeinformaçõese
representaçãoaplicadaàgestãoempresarial; 
8. O conhecimento das melhores práticas internacionais utilizadas na concepção de
negócios disruptivos, inovadores e conectados aos mais modernos modelos de
gestão; 
9. Conhecimentodeferramentasdemarketingecomunicação,incluindonovoscanais
digitaisparaprospecçãodeclienteseoriginaçãodeleads. 

Habilidades 
1. Habilidadenaconcepçãodeprojetosinovadoresatravésdetécnicasfornecidaspela
instituiçãocomoobjetivoderomperparadigmas,visandoàdisrupção; 
2. Habilidadenousodeferramentasdemarketingecomunicaçãoparaprospecçãode
clientese/ouseleçãodefornecedoresadequadosparaaexecuçãodestesserviços; 
3. Habilidade no uso de instrumentos de coleta de briefing que permitam o
entendimentoprofundodosdesejosenecessidadesdeclientesedomercado; 
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4. A capacidade de elaboração de orçamentos complexos e propostas atraentes e
vendedoras e as técnicas para sua apresentação de acordo com cada perfil de
cliente; 
5. Habilidades de negociação, incluindo abordagens heterocentradas, técnicas de
superaçãodeobjeçõesemaximizaçãodecontratos; 
6. Habilidadesnaelaboraçãodetermosecontratosdeprestaçãodeserviços; 
7. Habilidadesdeliderança,formaçãoegestãodeequipes,incluindoacapacidadede
criação de um ambiente de segurança psicológica para clientes, parceiros,
colaboradoresefornecedores,propícioàinovação. 
Atitudes 
1. Empatiaparaexecutarseutrabalho,sabendocolocar-senolugardooutro,capazde
entender as necessidades e desejos do cliente e o impacto do projeto para os
habitantesdoentornoeocontextoemqueseinsere; 
2. Visãodefuturo.Capazdeimaginareidealizarnovosprojetosapartirdaobservação
dastendências,antecipando-seamudanças; 
3. Resiliênciaparamanterumaatitudepositivadiantedafrustraçãoepersistiremseus
objetivosapesardasdificuldadesouadversidades; 
4. Comportamento empreendedor paraatingirseusobjetivosprofissionaisepessoais,
exercitandoainiciativaevisãoestratégicaparaatingirobjetivos; 
5. Senso de justiça, observando valores éticos e morais para diferenciar o certo do
errado,levandoestasdefiniçõesparaorelacionamentocomclientes,colaboradores,
parceirosefornecedores. 
6. Coragempararompercompadrõespré-estabelecidos. 
7. Compaixão para ajudar os outros, especialmente aqueles que mais precisam, não
esperandoporumarecompensa. 
8. Respeitoaosoutros,independentedequemsejamouoquetenhamfeito.Aprender
amanterseusvaloreséocaminhoparaaintegridade. 
9. Honestidadeparavivercomliberdadeeconstruirumanovasociedade. 
10. Honra para a manutenção dos valores em qualquer situação e construção de
confiabilidadenosrelacionamentospessoaiseprofissionais. 
11. Lealdade e companheirismo para cultivar e sustentar os relacionamentos
construídos,potencializandoosbenefíciosdarededecontatosparaaconstruçãode
umarealidademelhorparatodos. 
12. Perseverançaparavencerbarreirasdifíceis. 
13. Comprometimento com o trabalho e com as pessoas para a consecução de
objetivos. 
14. Exigência pela qualidade como uma atitude permanente, visando criarumpadrão
superiornaentregadosserviços. 
15. Positivismoparagerarumaatmosferadeharmoniaeprosperidadeaoseuredor. 
16. Gosto pelo trabalho para vencerprofissionalmenteemummercadocadavezmais
competitivo. 
Paraisso,ocursoirá: 
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Fomentar a participação em feiras, eventos e workshops nacionais e
internacionais; 
Realizar aulas práticas em laboratórios Facilitar o processo de estágio em
renomadasempresas; 
Capacitar o alunoadesenvolveraexecuçãoprofissionaldeplanosdenegócio,
gestãodeempresas,clientesecontratos; 
Capacitaroalunoacoordenarequipes,prospectarclientes,elaborareapresentar
projetos,supervisionaraentregadosprodutosouserviçoscontratados; 
Desenvolveracapacidadedoalunodeserelacionarbemcomosmaisdiversos
colaboradores e fornecedores do escritório, especialmente nos ambientes de
luxo que demandam competências, habilidades e atitudes desafiadoras para o
profissional; 
Proverumavisãoabrangentesobrearelaçãoda administraçãocomocontexto
ecomooelementohumano; 
Atender às demandas locorregionais em todas as dimensões estabelecidas no
contextoeducacionaldaIES; 
Formarumprofissionalempreendedor; 
- Socialmenteresponsável; 
- Conhecedordesuacultura,origenseintegradoàsociedade; 
- Possuidord econsciênciapolíticaeespíritocrítico; 
- Afeitoàdiversidadeétnico-racial;e 
- Comforteconsciênciaambiental. 

1.2.4.1.O
 BJETIVOS D O C
 U RSO E  O  P
 E RFIL D O E GRESSO 
Os objetivos do curso somam-se e sobrepõem-se na direção da formação de um
profissionalcomascaracterísticasexatasprevistasnoperfildoegresso.OsesforçosdaIES
em formar um egresso preparado para o sucesso pessoal e profissional permeiam as
políticas de ensino, a estrutura curricular, estão previstos direta e transversalmente nos
componentes curriculares e em todas as atividades acadêmicas e pedagógicas da
instituição,criandoumalinhamentoperfeitoentreosobjetivoseoperfilpretendidoparaos
nossosegressos. 
1.2.4.2. O
 B JETIVOS D O C
 U RSO E  A  E STRUTURA C
 U RRICULAR 
A estrutura curricular foi elaborada com base nos objetivos do curso e em consonância
integral com este, visando atingir excelente coerência entre os objetivos do curso e a
estruturacurricular. 
ProjetosPráticosemtodososmódulosvisamodesenvolvimentodoperfilempreendedore
intraempreendedor. 
O perfil dos docentes contratados foi cuidadosamente estudado para garantir a formação
especializadarequeridaparagestãoempresarial. 
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Convênios com grandes empresas para aulas práticas previstas na estrutura curricular
visamatingiroobjetivodaformaçãoholísticadoalunoquetomarácontatocomdiferentes
tipos de negócios, setoreseconheceráosmeandrosdeempresasqueatuamemdiferentes
mercados. 
Essasaulaspráticasestãopresentestantonacargahoráriacurricularquantonasatividades
complementares previstas. A estrutura curricular contempla os objetivos do curso item a
item, trabalhandoCompetências,HabilidadeseAtitudesquandoenglobamatériascomoo
estudodoB
 ushido5 eDesenvolvimentodaResiliência(conteúdocurricular). 
A formação prática proposta no perfil do egresso faz parte dos objetivos do curso e na
estruturacurricularqueprevê240horasdeestágiocurricularsupervisionado. 
Naestruturacurricularaindaestãoprevistasatividadesparaodesenvolvimentodostalentos
edascompetênciascriativas,racionais,organizacionaiserelacionaisdoaluno. 
A estrutura curricular modular e cíclica da Faculdade Roberto Miranda permite o
atingimento dos objetivos docursodeumamaneiradinâmica,oferecendoaoalunomaior
flexibilidadeemsuaformaçãoatravésdaconjugaçãodateoriaedapráticaemummesmo
módulo,evitandoaperdadeinteressedodiscente. 
Aestruturacurricularprevêmódulosfixoseflutuantes.Osmódulosfixossãopresenciais,
tratando dos saberes necessários aodesenvolvimentoprofissionaldoalunoesuainserção
nomundodotrabalhodemaneirapráticaeobjetiva.Jáosmódulosflutuantes,chamadosde
módulos satélite, traçam um percurso de formação definido, sendo progressivos e
hierárquicos, tratando das disciplinas de formação humanística, conhecimentos
fundamentaiseodesenvolvimentodehabilidadesnecessáriasaosucessoprofissional(S oft
Skills),conformeabaixo: 

MÓDULOSFIXOS(ComponentesCurriculares) 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VisãodeOportunidades 
AnálisedeInformaçõesediagnóstico 
Economiaaplicada 
EngenhariadoLucro 
PesquisaseEstatísticas 
OsNegóciosnaÓrbitaTurismo 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
GestãodePessoaseEquipes 
GestãodeTecnologiadaInformação 
OsProdutosTurísticosedeLuxo 
GestãodoPDVdeLuxo 
AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos 
MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano 
ConsolidaçãoeCrescimento 
AtividadeComplementarI 

5

Bushido é o código de honra samurai, que prega os princípiosdejustiça,coragem,compaixão,respeito,
honestidade,honraelealdade. 
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●
●
●
●
●

AtividadeComplementarII 
AtividadeComplementarIII 
EstágioSupervisionadoI 
EstágioSupervisionadoII 
TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 

O TrabalhodeConclusãodeCursoserárealizadoaolongodoúltimoanodecursocoma
supervisãodosdocentes.Porém,tambémestãoprevistostrabalhospráticosintermediários,
onde as competências individuais são testadas em cada uma das fases do processo
empreendedor(Concepção,Análise,ImplementaçãoeSustentação). 

FORMAÇÃOHUMANÍSTICA(FH) 
ComunicaçãoeExpressãoI 
● ComunicaçãoeExpressão:LínguaPortuguesa.Conversação 
● ComunicaçãoeExpressão:LeituraeInterpretaçãodeTextos 
ComunicaçãoeExpressãoII 
● ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos 
● ComunicaçãoeExpressão:AnáliseeRevisãodeTextos 
ComunicaçãoeExpressãoIII 
● ComunicaçãoeExpressão:DiscursoeArgumentação 
● ComunicaçãoeExpressão:Oratória 
ComunicaçãoeNegociação 
● ComunicaçãoeNegociação:DiscursoeArgumentação 
● ComunicaçãoeNegociação:Oratória 
EducaçãoAmbiental 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 
● EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 
● EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais 
RelaçõesÉtnico-raciais 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
● EtniaeCulturaBrasileira:ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração 
● EtniaeCultura:AescravidãodeetniasafricanastrazidasparaoBrasil 

CONHECIMENTOSFUNDAMENTAIS(CF)6 
● Macrocenários 
○ Macroeconomia101-Introduçãoàmacroeconomia 
○ Macroeconomia102 
● Economiaaplicada 
○ Microeconomia101-Introduçãoàmicroeconomia 
○ Microeconomia102 
6

Disciplinasofertadascomtodaaparteintrodutóriaàdistância 
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● PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
○ Planejamentoestratégico101-Introduçãoaplanejamentoestratégico 
○ Planejamentoestratégico102 
● Marketing 
○ Marketing101 -Introduçãoaomarketing 
○ Marketing102 
● Oscanaisdevendas 
○ Vendas101-Introduçãoàvendas 
○ Vendas102 
● EngenhariadoLucro 
○ Finanças101-Introduçãoàfinanças 
○ Finanças102 
● GestãodePessoaseEquipes 
○ Recursoshumanos101-Introduçãoagestãoderecursoshumanos 
○ Recursoshumanos102 
● AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos 
○ Processos101-Introduçãoàprocessos 
○ Processos102 
● MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano 
○ Liderança101-Introduçãoàliderança 
○ Liderança102 
● ConsolidaçãoeCrescimento 
○ Funding101-Introduçãoacaptaçãodeinvestimentos 
○ Funding102 
● OsNegóciosnaÓrbitaTurismo 
○ Negóciossetoriais 
○ NegóciosdoturismonoBrasil 
● OsProdutosTurísticosedeLuxo 
○ Negóciossetoriais 
○ Mercadodoluxo 
● GestãodoPDVdeLuxo 
○ Distribuição101-Introduçãoaovarejo 
○ Distribuição102 
● TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 
○ Metodologiacientífica 
○ NormasABNT 

ConteúdosadicionaisoferecidosnoAVA: 
SoftSkills(SK)7 
● Desenvolvimentodosensoestético(10h) 
● Desenvolvimentod
 oTalentoEmpreendedorTM (60h) 
● Desenvolvimentodaresiliência(10h) 
7

AsdisciplinasdesignadascomoS oftSkillssãoofertadascomoAtividadesComplementaresObrigatórias 
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● Bushido8 (8h) 

Total:88horas/aula 
1.2.4.3.O
 BJETIVOS D O C
 U RSO E  O  C
 O NTEXTO E DUCACIONAL 
O contexto educacional da IES está repleto de desafios e oportunidades que ressoam na
frequênciaexatadeseusobjetivos. 
Os novos desafios do mercado demandam profissionais com qualificação diferenciada,
com perfil empreendedor, capazes de gerar empregos, com visãoholísticaeespecífica,e
aptos a se comunicar de maneira mais sofisticada, demonstrando ter cultura, consciência
política,socialeambiental. 
Os objetivos da IES vão ao encontro de todasasdemandaspertencentesaocontextoque
envolveainstituição,arealidadedemercadoedaeducaçãonoBrasilnosdiasdehoje,bem
comonasuainserçãolocaleregional. 
1.2.4.4.O
 BJETIVOS D O C
 U RSO E  I N OVAÇÃO 
O curso de Bacharelado em Administração de Empresas da Faculdade Roberto Miranda
incorporou as mais novas práticas etecnologiasexigidasnaatuaçãodoAdministradorde
Empresas, incluindo sistemas de aprendizagem onde o aluno aprende fazendo e aprende
ensinando (learning by doing elearningbyteaching),enovastendênciasnamontageme
gestãodeempresas. 
Os alunos da Faculdade Roberto Miranda são levados à incubadora da Instituição já no
primeiro dia de aula e iniciam a montagem de um negócio sob supervisãodosdocentes.
Esta prática emergente no campo da administração permite que o aluno realize
experimentos de mercado buscando a validação de modelos de negócio inovadores
(Minimum Viable Product, MVP), usando seus próprios erros e acertos no processo de
aprendizado.


8

CódigodehonraSamurai(Honra,sensodejustiça,honestidade,respeito,compaixão,coragemelealdade) 
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1.3.PE RFIL PR OFISSIONAL D O EG RESSO 
O perfil do aluno egresso do Bacharelado em Administração da Faculdade Roberto
Miranda está de acordo com o estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais,
conforme publicado na Resolução CNE/CES no 4, de 13 de Julho de 2005. O aluno
egressopoderáatuaremempresasprópriasoudeterceiros.Paraisso,oalunodesenvolverá
umconjuntodeconhecimentos,habilidadeseatitudesquepermitamaatuaçãoassertivana
Administração de Empresas. Desta forma, o curso de Bacharelado em Administração
forma profissionais com um perfil generalista, possuidores das ferramentas necessárias
para compreender as necessidades de indivíduos, grupos e comunidade. O caráter
empreendedor dos cursos da Faculdade Roberto Miranda estimula o egresso a criar sua
própria empresa que, por sua vez, irá gerar mais empregos, contribuindo assim para o
desenvolvimentoeconômicodaregiãoemqueatuaedoPaís. 
OegressodaFaculdadeRobertoMiranda,emfunçãodascaracterísticasdocursoedesuas
políticas de ensino, pesquisa e extensão, desenvolverá as competências, habilidades e
atitudes adequadas para integrar conhecimentos fundamentais ao Administrador de
Empresas. Para isto, as disciplinas dispostas de forma transversal favorecem a
interdisciplinaridadeeaplicaçãopráticadoconteúdoteórico,estimulandooalunoaabordar
problemas de forma sistêmica, aplicando técnicas analíticas e quantitativas em sua
resolução. 
O foco no processo empreendedor, que inicia-se na concepção do negócio e passa pelas
fases de pesquisa, estudo de viabilidade econômico-financeira, implementação e
sustentação, levando à formação de um profissional com atitude empreendedora e
intraempreendedora,permitindoqueomesmotenhadesempenhoexcelenteaocomeçarsua
própria empresa ou atuar em empresas de terceiros, se assim desejar. Para isto,
conhecimentos,habilidadeseatitudesimprescindíveiscomoacapacidadedeplanejamento,
gestãoderecursoseacomunicaçãosãoincluídosdesdeosprimeirosmódulosdocurso. 
Para complementar a educação, valores humanos extraídos dos princípios do Bushido9 
estão incluídos no perfil do egresso do curso de Bacharelado em Administração da
FaculdadeRobertoMiranda.Estesvaloresbuscamtrazerhonestidade,moralidade,valore
honradezparaomundodosnegócios. 

1.3.1.CO MPETÊNCIAS A  SE REM DE SENVOLVIDAS 
Aliado ao empreendedorismo, o Bacharelado em Administração da Faculdade Roberto
Mirandapossuiforteviésnoatendimentodomercadodealtagama,formandoprofissionais
aptosalidarcomdemandasdeclientesmaisexigentes,ampliandoseuespectrodeatuação.
AoconcluiroBachareladoemAdministração,oegressoserácapazde: 
1. Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processos operacionais e produtivos, atuar
9

Bushido é o código dehonrasamurai,quepregaosprincípiosdejustiça,coragem,compaixão,respeito,
honestidade,honraelealdade. 
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes
grausdecomplexidade,oprocessodatomadadedecisão; 
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais; 
Refletir e atuar criticamente sobre as esferas da produção e processos,
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e
gerenciamento; 
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulaçõesmatemáticaspresentesnasrelaçõesformaisecausaisentrefenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem como se expressando de modo
críticoecriativodiantedosdiferentescontextosorganizacionaisesociais;
Exercitarainiciativa,criatividade,determinação,vontadepolíticaeadministrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicaçõeséticasdoseuexercícioprofissional; 
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianasparaoambientedetrabalhoedoseucampodeatuaçãoprofissional,em
diferentesmodelosorganizacionais,revelando-seumprofissionaladaptável; 
Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; 
Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e
operacionais. 

O egresso da Faculdade Roberto Miranda tem que ser capaz de aprender a conhecer,
combinando uma cultura geral com a possibilidade de trabalhar em profundidade um
determinado problemaembuscadesoluçõesadequadaseviáveis.Umindivíduocapazde
aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas no futuro pela
educaçãocontinuada,comoformadeaprimoramentoprofissional,intelectualepessoal. 
Ser capaz de aprender a fazer, com o objetivo de adquirirnãosomenteumaqualificação
profissional,mascompetênciasehabilidadesquepermitamenfrentarosdiferentesdesafios
interpostospelavidaemumasociedadeempermanenteevolução. 
Deve aprender a conviver e, a partir da compreensão do outro, da percepção das
interdependências e do respeito aos valores do pluralismo cultural, realizar projetos que
tenhamemvistaobemcomum. 
E aprender a ser, para agir com autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal e
social. 
Paraessefim,aFaculdadeRobertoMirandaagregaatodososseusprogramasumeixode
formação dedicado ao desenvolvimento pessoal através da abordagem antropológica dos
talentos humanos e do empreendedorismo, incluindo oficinas com a utilização plena de
recursos do psicodrama para odesenvolvimentodacriatividade,doraciocíniológico,das
competências organizacionais e das competências relacionais, para apoio ao estudo e
exercícioemprofundidadedasCompetênciasPessoaiseEmpresariaischave: 
1. CriatividadeeVisãodeOportunidades 
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2.
3.
4.
5.
6.

AnálisedeSituaçõeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãodeConservaçãodeRecursos 
Comunicação,PersuasãoeNegociação 
MotivaçãoeLiderançadeEquipes 

1.3.2.OPE RFIL D O EG RESSO E  A S NE CESSIDADES LO CAIS E  RE GIONAIS  
A Faculdade Roberto Miranda está inserida na mais rica cidade daAméricaLatina,uma
entre as dez maiores megalópoles mundiais, onde a concentração de riqueza criou um
importante nicho de mercado a ser atendido, o mercado de alta gama, mas também um
distanciamento de classes. O egresso do curso de Bacharelado em Administração da
FaculdadeRobertoMirandaserácapazdeatuarjuntoaosclientesmaisexigentes,oqueo
habilita aatenderqualquertipodemercado,desdeosmaiscarentesaosmaissofisticados,
partindo-se do princípio de que o administrador que tem o conjunto de competências e
habilidades para navegar por mercados de altíssima complexidade terão maiorfacilidade
emqualquertipodeambiente. 
Em uma região marcada pelo distanciamento entre classes sociais e realidades
socioeconômicas, o aluno formado pelo Bacharelado em Administração da Faculdade
Roberto Miranda estará pronto para utilizar seu amplo espectro de conhecimentos para
atenderàsdiferentesdemandasdemercado,mastambématuarcomoumpoderosoagente
detransformaçãosocial.Comportamentoestereforçadoduranteseucursodebacharelado. 

1.3.3.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE (PAP) 
O Programa de Atualização Permanente da Faculdade Roberto Miranda atua em quatro
frentes para garantir a ampliação do perfil profissional do egresso em função das novas
demandasapresentadaspelomercado. 
Pesquisa desenvolvida com a cooperação de professores atuantes no mercado permitirá
monitorardeformapermanenteaaderênciadoprogramaàrealidadedomundodotrabalho.
As pesquisasserãoacompanhadasdediscussõesemgrupocomrepresentantesdiscentese
docentesparamelhoralinhamentodoconteúdo. 
Encontros periódicos com gestores e administradores de destaque para apresentação de
tecnologias inovadoras aplicadas às áreas de gestão e inovação, permitindo também um
intercâmbiodeinformaçõesentremercadoeacademia. 
Programadecapacitaçãododocente,incluindooacessoafeirasinternacionaisebolsasde
estudoparacursoss trictosensu. 
Participações de membros da sociedade nos órgãoscolegiados,garantindoquedemandas
de natureza social e relacionadas ao entorno e ambiente onde está inserida a Faculdade
Roberto Miranda sejam consideradas no planejamento e adequação do conteúdo
pedagógico.
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Quaisquer outras demandas detectadas pelos corpos docente, discente ou
técnico-administrativo poderão ser enviadas diretamente ao Núcleo Docente Estruturante
atravésdee-mailprópriocriadoparaestefim,p edepropap@urm.com.br. 
OProgramadeAtualizaçãoPermanenteéumitemfixodepautanasreuniõesdetodosos
órgãoscolegiados,garantindoqueotemadainovaçãosejadiscutidoemtodasasdecisões
institucionaisedecurso. 
O Programa de Atualização Permanente também prevêatividadesparaaintegraçãoentre
os membros da comunidade acadêmica, favorecendo o cumprimento do percurso de
formaçãodefinidoparaoperfildoegresso.Paraestefim,aInstituiçãopromoveumasérie
deeventosdeintegração: 
● Reuniãodedocentesetutores(presencialeadistância) 
● Sessões de treinamento para desenvolver competências específicas necessárias ao
exercíciodadocênciaetutoria 
● Atividadesparaintegraçãodasturmas 
● Açõesdealinhamentodeconteúdoentreprofessoresetutoresdecadamódulo. 
A Faculdade Roberto Miranda promove também, todos os anos, um Encontro dos
Professores, tutores e corpo técnico-administrativo onde ocorre a premiação dos
profissionaisqueobtiveramosmelhoresresultadosnasavaliaçõesconduzidasaolongodo
ano. 
Ainteraçãoentredocentes,discenteseórgãoscolegiadosprevistanesteprogramaconstitui
importante fonte de informação para a revisão das políticas institucionais de ensino,
extensão e pesquisa constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FaculdadeRobertoMiranda. 

1.3.4.CO MPROMETIMENTO DO CENTE,DISCENTE E  IN STITUCIONAL  
Com o objetivo de garantir o comprometimento do corpo docente e discente com a
formação pretendida, o perfil do egresso fica disponível no ambiente do aluno(Moodle)
paraacessoecomprometimentodosdiscentes. 
DopontodevistadoaspectoinstitucionalaIESexigedoalunoaelaboração,apresentação
e seu comprometimento pessoal com um PlanodeDesenvolvimentoPessoalaolongodo
curso. 
A instituição promove a leitura e debate do perfil profissional do egresso entre os
professores do curso, os membros do núcleo docente estruturante (NDE), na CPA e nos
demaiscolegiadosdainstituição. 

1.3.5.PR OGRAMA D E AC OMPANHAMENTO D E EG RESSOS 
Oacompanhamentodeegressosseráfeitopormeiodecomunidadevirtual,basededados 
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dainstituiçãoqueacompanharáodesenvolvimentodoegresso,desdequeomesmopermita
eeventosemqueosegressosserãoconvidados.Oobjetivodoacompanhamentodeegresso
éretroalimentarosCoordenadoreseNDEssobreosucessodosalunos. 
Cabe ao coordenador de cada curso, com apoio do Nape, manter o sistema atualizado e
organizar os eventos dos egressos. O Programa de Acompanhamento de Egressos é
apresentadoemdetalhesnoitem1.12.8.
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1.4.ES TRUTURA CU RRICULAR 
OBachareladoemAdministraçãofoiconcebidoemmódulos,facilitandoaflexibilidadede
trabalho dos professores e alunos, que podem atuar de acordo com suas necessidadesde
ensino. O curso compreende oito módulos divididosemduaspartescadaum,permitindo
quenovosalunosingressemnoiníciodecadabimestre. 

1.4.1.PO LÍTICAS D E EN SINO UT ILIZADAS P ARA FO RMAÇÃO D A ES TRUTURA CU RRICULAR 
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda são
concebidosdeformaaarticularaformaçãohumanísticaeético-moralcomatecnológicae
científica,pormeiodainterdisciplinaridade,datransdisciplinaridadeedaflexibilidadedos
componentes curriculares, com vistas àinserçãodoeducandoemumcenárioprofissional
localeglobalemconstanteevolução. 
As propostas curriculares buscam equilibrar a presença de unidades curriculares teóricas
básicasedeunidadescurriculareslaboratoriaisprofissionais,centrandotodaaênfasesobre
atividadespráticas(aprenderfazendoeaprenderensinando)suportadosporbaseconceitual
eteóricaconsolidadano“EstadodaArte”vividonosambientesempresariaisnopaísenos
centrosdetecnologiasdeponta,noexterior. 
As unidades curriculares possibilitam ao educando perceber a sua área de conhecimento
como campo de interseção de vários saberes, todos necessários para a compreensão das
relações dos indivíduos de um determinado grupo socialentresiedelescomoosdemais
grupos sociais. Além de teroobjetivoclarodecolaborarnaformaçãocidadã,ocurrículo
abre espaço para um trabalho de reciclagem intelectual visando suprir dificuldades na
formaçãoacadêmicapré-universitáriaecolaborarnodesenvolvimentodacriatividadeeda
inovação, apartirdeconstantesexercíciosdeleituraeescrita,detrocadeconhecimentos,
percepções e experiências; da valorização do trabalho em grupo e de vínculos de
solidariedadeeaprendizadoconstante. 
OscursosoferecidospelaFaculdadeRobertoMirandaserãocapazesdeformaralunoscom
competências relacionadas a planejar e desenvolver serviços e produtos de forma que as
conexões da interdisciplinaridade no universo do exercício da profissão acompanhem as
transformações da sociedade, no sentido de promover princípios de cidadania, como
respeito à diversidade, prevenção às drogas, educação ambiental e desenvolvimento
sustentávelequilibrado,mantendoemperspectivaacomunidadeemqueestáinserido. 
Háqueconsiderar,também,anecessidadedeconhecerHistóriaeCulturaAfro-Brasileirae
Indígena, e desuamesclacomosmovimentosmigratóriosdaEuropaedeoutrasregiões,
essencial para a compreensão do “ser brasileiro” no século XXI e de dar respostas
coerentesàsdemandasdasociedaderegionaleglobal. 
Todos os currículos da IES e suas respectivas atividades acadêmicas devem observar os
princípios acima relacionados, com o fim específico de primar pelo desenvolvimento da
sociedade de formaamplaedapráticadoexercícioprofissionalresponsável,conscientee
participativo. De forma concisa, esse processo requer conhecimento de teorias e
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fundamentos filosóficos e éticos característicos das unidades curriculares de formação
histórica,humanísticaedeatualidades. 
O princípio norteador do Ensino, adotado pela Faculdade Roberto Miranda para a
efetivação do processo educativo, é o relacionado à formação de Competências, o qual
promovealémdosaber,osaberfazer,efetivandoumprocessoharmoniosoentreateoriaea
prática,consolidandoaformaçãotécnico-profissionaleasmatrizescurriculares. 
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1.4.2.MA TRIZ CU RRICULAR 
Amatriztemumacargahoráriatotalde3.200horas,incluindo640horas/aulaofertadasem
EAD em nosso sistema de módulos satélite (flutuantes), 80 horas são dedicadas ao
Trabalho de Conclusão de Curso (Montagem de uma Empresa) e 240 horas ao estágio
curricular obrigatório supervisionado, além de 160 horasdeatividadescomplementarese
40 horas/aula de Libras (optativa). As horas ofertadas em EAD contém as disciplinas
obrigatórias, identificadas como disciplinas de formação humanística (FN), de
desenvolvimento do talento empreendedor, identificadas como Soft Skills (SK), e de
conteúdosintrodutóriosedebase,identificadascomoConhecimentosFundamentais(CF),
permitindo o ingresso do aluno em qualquer um dos quatro módulos do seu ano de
ingresso. 
MATRIZCURRICULAR 
CARGAHORÁRIA:(HORAS-RELÓGIO) 



3
 200 



Àdistância: 

640 

20% 

Deestágio: 

240 



DeAtividadesComplementares: 

160 



DoTrabalhodeConclusãodecurso(TCC): 

80 



DaDisciplinadeLibras: 

40 



Total:

Uma(1)hora-aulaéiguala60minutos. 


Asdisciplinasqueserãoofertadasintegralmenteadistância10 sãoasseguintes: 

FormaçãoHumanística(FH) 
ComunicaçãoeExpressãoI(80h) 
● ComunicaçãoeExpressão:LínguaPortuguesa.Conversação(40h) 
● ComunicaçãoeExpressão:LeituraeInterpretaçãodeTextos(40h) 
ComunicaçãoeExpressãoII(80h) 
● ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos(40h) 
● ComunicaçãoeExpressão:AnáliseeRevisãodeTextos(40h) 
ComunicaçãoeExpressãoIII(80h) 
● ComunicaçãoeExpressão:DiscursoeArgumentação(40h) 
● ComunicaçãoeExpressão:Oratória(HabilidadesdePlataforma)(40h) 
ComunicaçãoeNegociação(60h) 
● ComunicaçãoeNegociação:DiscursoeArgumentação(30h) 
10

Módulosflutuantes(EADsob-demanda) 
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● ComunicaçãoeNegociação:Oratória(30h) 
EducaçãoAmbiental(40h) 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade(20h) 
● EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida(10h) 
● EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais(10h) 
RelaçõesÉtnico-raciais(40h) 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea(20h) 
● EtniaeCulturaBrasileira:ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração(10h) 
● EtniaeCultura:AescravidãodeetniasafricanastrazidasparaoBrasil(10h) 

ConhecimentosFundamentais(CF)11 
● Macrocenários(24h) 
○ Macroeconomia101-Introduçãoàmacroeconomia 
○ Macroeconomia102 
● Economiaaplicada(20h) 
○ Microeconomia101-Introduçãoàmicroeconomia 
○ Microeconomia102 
● PlanejamentoEstratégicoeOperacional(24h) 
○ Planejamentoestratégico101-Introduçãoaplanejamentoestratégico 
○ Planejamentoestratégico102 
● Marketing(16h) 
○ Marketing101 -Introduçãoaomarketing 
○ Marketing102 
● Oscanaisdevendas(24h) 
○ Vendas101-Introduçãoàvendas 
○ Vendas102 
● EngenhariadoLucro(32h) 
○ Finanças101-Introduçãoàfinanças 
○ Finanças102 
● GestãodePessoaseEquipes(24h) 
○ Recursoshumanos101-Introduçãoàgestãoderecursoshumanos 
○ Recursoshumanos102 
● AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos(18h) 
○ Processos101-Introduçãoàprocessos 
○ Processos102 
● MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano(12h) 
○ Liderança101-Introduçãoàliderança 
○ Liderança102 
● ConsolidaçãoeCrescimento(10h) 
○ Funding101-Introduçãoacaptaçãodeinvestimentos 
○ Funding102 
11

Disciplinasofertadascomtodaaparteintrodutóriaàdistância 
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● OsNegóciosnaÓrbitaTurismo(14h) 
○ Negóciossetoriais 
○ NegóciosdoturismonoBrasil 
● OsProdutosTurísticosedeLuxo(14h) 
○ Negóciossetoriais 
○ Mercadodoluxo 
● GestãodoPDVdeLuxo(18h) 
○ Distribuição101-Introduçãoaovarejo 
○ Distribuição102 
● TrabalhodeConclusãodeCursoTCC(10h) 
○ Metodologiacientífica 
○ NormasABNT 

Disciplinasofertadasintegralmenteadistância:3 80h 
Disciplinasofertadasparcialmenteadistância:2 60h 
CargahoráriatotalemEaD:640h 



ConteúdosadicionaisoferecidosnoAVA: 
SoftSkills(SK)12 
●
●
●
●

DesenvolvimentodoTalentoEmpreendedorTM (60h) 
Desenvolvimentodosensoestético(10h) 
Desenvolvimentodaresiliência(10h) 
Bushido13 (8h) 


Total:88horas/aula 



12
13

 sdisciplinasdesignadascomoS oftSkillssãoofertadascomoAtividadesComplementaresObrigatórias 
A
CódigodehonraSamurai(Honra,sensodejustiça,honestidade,respeito,compaixão,coragemelealdade) 
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1.4.3.ES TRUTURA CU RRICULAR D O CU RSO 
OBachareladoemAdministraçãofoiconcebidoemmódulos,facilitandoaflexibilidadede
trabalho dos professores e alunos, que podem atuar de acordo com suas necessidadesde
ensino. 
Matérias de amplo espectro, fundamentais ou introdutórias são entregues ao aluno na
plataforma EaD, chamados módulos satélite (flutuantes), o que garante o nivelamento de
conhecimentos necessários permitindo a plena utilização da flexibilidade gerada pela
estrutura modular e ao mesmo tempo garante que o tempo em sala deaulasejautilizado
paraamontagemdeempresasnaprática,desdeotenroiníciodocurso. 

ATIVIDADESDOCURSO 
Cada um dos módulos do programa éconduzidonaformadereuniõesdetrabalhoparaa
montagem prática de negócios, focalizados em termos de suas funções
Técnico/Operacionais,informaçõesdeordemCultural/Conceitualeousodascompetências
Pessoais/Gerenciais:  
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AnálisedeInformaçõeseDiagnósticodeSituações 
EleiçãodePrioridadeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãoeOrganizaçãodeRecursos 
ComunicaçõeseAtarefamentodasPessoas 
Motivação,LiderançaeMelhoriacontínuadoDesempenho.

Essas competências aparecem como “pano de fundo” em todos os módulos operacionais
tratandodepromoveroenvolvimentodoestudantecomasrealidadessociais,econômicase
culturaisedeiniciaçãoàpesquisaeaoensino,atravésde: 
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Programasespeciaisdecapacitaçãodoestudante; 
Atividadesdemonitoria; 
Outrasatividadeslaboratoriaisalémdasjáprevistasnopadrãoturma/horas-aula; 
Atividadesdeextensão; 
Atividadesdepesquisa; 
Participaçãoemcongressos,simpósiosetc.; 
Cursospresenciaiseonline; 
Outrasatividadesquesemostraremadequadasecompatíveiscomosobjetivosaqui
expressos. 

Esseconjuntodeatividadessecaracterizapelaflexibilidadedecargahoráriasemanal,com
controle do tempo total de dedicação do estudante durante cada ano letivo, justificando
créditosparaefeitodeintegralizaçãodonúmerototaldehorasprevistoaofinaldoscursos.
Caberáaoestudante,sobasupervisãodeumdocente,organizarseushorários,objetivose
direcionamento. 
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A Resolução CONSUP aprovou o regimento das Atividades Complementares, no qual é
estabelecidoumsistemadecreditaçãodehoras,baseadoemdecisõesespecíficasparacada
caso,projetoouatividadeespecíficaeemfunçãodotrabalhodesenvolvido. 
NoBachareladoemAdministração,asatividadescomplementaressãode160horas. 

1.4.4.FL EXIBILIDADE D OS CO MPONENTES CU RRICULARES E  IN TEGRALIZAÇÃO 
A flexibilidade curricular adotada na Faculdade Roberto Miranda tem como foco
acompanharasdemandasdoMercadodeTrabalhoedaSociedadeoquepermitetantoque
aIESestrutureseuscursosvinculadosàrealidadedomercadoquantoqueoalunoalcance
ummelhorperfilprofissionaldeconclusão. 
ParaoalcancedestesobjetivosaIESadota,dentreoutras,asseguintesiniciativas: 
● Inclusão nas matrizes de todos os cursos de atividades complementares e de
estágios(quandoobrigatórios); 
● Ofertadeunidadescurricularesnamodalidadesemipresencial(nãoobrigatórias); 
● Incentivoainserçãodepráticasdeatividadesdepesquisarelacionadasàsunidades
curricularesaolongodocurso; 
● Realizaçãodeatividadesdeextensão. 
Como os cursos oferecidos pela Faculdade Roberto Miranda são modulares,oalunotem
diferentes oportunidades de integralização do curso dentro do percurso de formação
escolhido. 
Além dos componentes curriculares obrigatórios e complementares, a disciplina de
LIBRASseráofertadacomooptativa,comumacargahoráriade40horas/aula. 

1.4.5.AC ESSIBILIDADE ME TODOLÓGICA E  ES TRUTURA CU RRICULAR 
O acesso ao conteúdo é garantido para todos os alunos portadores de necessidades
especiais. Para este efeito, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (Nape), que oferece
orientação, apoio e programas de nivelamento, se ocupa do fomento da acessibilidade
metodológicaemsuasváriasdimensões,doinícioaofimdocurso. 
Asiniciativasdeacessibilidademetodológicatêmcomofinalidadeeliminarasbarreirasno
acesso às metodologias e técnicas de estudo, garantindo o total aproveitamentodoaluno
independentedeporteoupresençadedeficiênciafísica. 
Noatodoingressoaocurso,conteúdosanteriormentecursadosemoutrasinstituiçõespodem
ser aproveitados mediante análise curricular da coordenação acadêmica. As disciplinascom
equivalênciadecargahoráriapoderãosereliminadas. 
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1.4.5.1.T R EINAMENTO D O C
 O RPO D
 O CENTE E  T É CNICO-ADMINISTRATIVO 
Para uma educação inclusiva e que atenda às necessidades de alunos portadores de
necessidades especiais, os docentesdevemter,alémdesuaformaçãoinicialecontinuada,
um conjunto de conhecimentos específicos a respeito da educação inclusiva.
Semestralmente,serãorealizadostreinamentosvoltadosaocorpodocenteabordando: 
●
●
●
●
●

Preparaçãodeaulasinclusivas; 
Processosdeavaliação; 
Diversidadecurricular; 
Flexibilizaçãodotempo; 
Utilizaçãoderecursosacessíveis. 

1.4.5.2.R
 EVISÃO C
 U RRICULAR 
Afimdeviabilizaraaprendizagemdeestudantesemcondiçõesadversasouportadoresde
necessidades especiais, a Faculdade Roberto Miranda oferece adaptaçõescurricularessob
medida, com a possibilidade de participação em outras turmas e horários, bem como a
adequaçãodetrabalhos,apresentações,provaseprocessosavaliativos. 
1.4.5.3.P
 R OGRAMA D E N
 IVELAMENTO 
Oprogramadenivelamentovisaatenderaosalunosqueeventualmentetenhamdificuldade
emacompanharasaulas. 
Envolve nos primeiros semestres dos cursos um módulo de nivelamento em português e
matemática desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem com supervisão de
professores e tutores,sendogratuitoefacultativoatodososalunosdaFaculdadeRoberto
Miranda.Aolongodocursoosalunosqueprecisaremdeapoioemoutrasdisciplinasserão
atendidos peloprogramademonitoriaepelosprofessoresRTIeRTP,quededicarãoparte
desuashorasàsatividadesdeapoioaodiscente. 
1.4.5.4.R
 ECURSOS M
 A TERIAIS E  S O FTWARES 
Além da acessibilidade atitudinal e arquitetônica, a Faculdade Roberto Miranda coloca à
disposição da comunidade acadêmica elementos e recursos deacessibilidadeinstrumental
paraeliminarbarreirasquepossamdificultarousodeferramentas,instrumentoseutensílios
porpartedealunosportadoresdenecessidadesespeciais. 
Sãoadotadasasseguintestecnologiasassistivasparaapoioaodeficientevisual: 
Jaws:softwarequepermiteaodeficientevisualutilizarocomputadorcommaisfacilidade
e praticidade por meio de voz sintética, permitindo a leitura do conteúdo escritonatela.
Disponívelem:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura de um texto a partir de sua narração em áudio,
oferecendoadaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
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NVDA: permite que usuários cegos ou com deficiênciavisualpossamacessareinteragir
comosistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário pormeiodevozsintetizadapermitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaodeficienteauditivo: 
● Vídeosapresentadosemsaladeaulacomlegendas; 
● Monitoresequipadoscomsistemaclosedcaption; 
● AcompanhamentoextraclassepeloNape. 
Serão adotadas as seguintes tecnologias e procedimentos para apoio ao aluno com baixa
visão: 
●
●
●
●
●

Avaliaçõespresenciaisemformatodigitaloubraile; 
Autorizaçãoparaacompanhamentoporfiscaisouleitorescapacitados; 
Materialdidáticoemformato.docou.pdf; 
Textosimpressosfornecidoscomaumentodefonte; 
AcompanhamentoextraclassepeloNape. 

1.4.6.CA RGA HO RÁRIA 
AcargahoráriadocursoexcedeaexigênciaprevistanaResoluçãoCNE/CESno
 2de18de
Junhode2007eoferece3.200horas deformaçãoaosseusalunos,aseremintegralizadas
em até 8 anos. Esta carga horária é suficiente para acomodar, com excelência, todo o
percurso de formação do aluno do Bacharelado em Administração de Empresas. A
definiçãodacargahorárialevouemconsideraçãooformatomodulardocurso,quetornao
acesso mais flexível por meio da utilização de módulos flutuantes como ferramenta de
nivelamento, assim como a execução de atividades complementares e projetos
interdisciplinares. 
1.4.6.1.C
 A RGA H
 O RÁRIA T E ÓRICA X  P
 R ÁTICA 
Os cursos da Faculdade Roberto Miranda utilizam a metodologia Learning by Doing e
Learning by Teaching (aprender fazendo e aprender ensinando), de forma que a carga
horária de atividades práticas estão presentes em todos os módulos através damontagem
e/ouparticipaçãoemprojetosempresariaisreaistratadosemcadamódulo. 
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1.4.6.2.F O RMA D E A
 CESSO A O C
 U RSO 
Osestudantesserãoadmitidosporintermédiodeprocessoseletivo,abertoacandidatosque
tenham concluído o Ensino Médio, sem que isso impeça a admissão por outras formas
permitidas pela legislação educacional, como por exemplo aqueles aprovados no Enem.
Nos casos de admissão por transferência ou suficiência, os candidatos são submetidos à
entrevista e avaliação dos conhecimentos considerados como pré-requisitos na ocasião,
incluindo-se entre eles a prova de proficiência em comunicação escrita e oral em língua
portuguesa. Tanto no edital quanto no Manual do Candidato estão descritos os critérios
gerais, as condições de matrícula, as datas das provas e datasdeagendamentodeprovas
individualizadas,dadivulgaçãoderesultadoeoperíododematrícula,bemcomoarelação
dos documentos exigidos para ingresso no curso. No edital estarãoconsignadasasvagas
autorizadaseoscritériosparautilizaçãodasvagasremanescentes. 
Novosalunospoderãoseradmitidosnoiníciodequalquerumdosbimestres.Opercurso
de formação prevê que o aluno conclua todos os módulos do primeiro ano antes de
avançarparaosegundoano. 



Figura1:FormadeAcessoaoCurso 
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1.4.6.3.R
 EPRESENTAÇÃO G
 RÁFICA D E U M P
 E RFIL D E F O RMAÇÃO 
O percurso de formação da Faculdade Roberto Mirandaprevêque,apósaadmissão,o
aluno deverá completar todos os módulos do primeiro ano antes de prosseguir para o
segundo, e assim por diante até a finalização do quarto ano. Desta forma, apesar de
contar com quatro anos sequenciais no percurso formativo, não há relação de
dependência entre módulos dentro de um mesmo ano, permitindo que um aluno
primeiro-anista que foiadmitidonoprimeiromóduloeumprimeiro-anistaadmitidono
quartomóduloestudemnamesmaturma. 
Almejando atingir os objetivos do cursoparaformaçãodoBacharelemAdministração
de Empresas, a Faculdade Roberto Miranda, levando em consideração o perfil do
egressoadotouarepresentaçãográficadoperfildeformaçãoabaixo: 






















Fig.2:Diagramadeformaçãocurriculardocurso 
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Os módulos satélite (Flutuantes) são divididos em disciplinas de Formação Humanística
(FH), Soft Skills (SK), e de conteúdos introdutórios ou de base, (Conhecimentos
Fundamentais-CF). 
MÓDULOSSATÉLITE(FLUTUANTES) 
Osmódulossatélite(flutuantes)sãoofertadosemEADdeformaqueasmatériasdeamplo
espectro,fundamentais,introdutóriasoucomplementarespodemserentreguesaoalunosob
demanda,garantindoquealunosingressantesemdiferentesmomentosdoprogramatenham
abaseteóricanecessáriaparaingressonoiníciodequalquermódulo. 
Aconclusãodosmódulosflutuantesnãoprecisaacompanharexatamenteocalendáriodos
módulosfixos,oqueconfereflexibilidadeparaosalunosqueprecisameaomesmotempo
oportunidadesdeaceleraçãodoaprendizadoparaaquelesquedispõemdeumtempoextra
paradedicaçãoaosestudos. 

Asdisciplinasqueserãoofertadasnosmódulosflutuantessão: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 omunicaçãoeExpressãoI(80h) 
C
ComunicaçãoeExpressãoII(80h) 
ComunicaçãoeExpressãoIII(80h) 
ComunicaçãoeNegociação(60h) 
EducaçãoAmbiental(40h) 
RelaçõesÉtnico-raciais(40h) 
Macrocenários(24h)  
OsNegóciosnaÓrbitaTurismo(15h) 
Marketing(16h) 
OsProdutosTurísticosedeLuxo(14h) 
Economiaaplicada(21h) 
EngenhariadoLucro(32h) 
Oscanaisdevendas(24h) 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional(24h) 
GestãodePessoaseEquipes(24h) 
GestãodoPDVdeLuxo(18h) 
AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos(18h) 
ConsolidaçãoeCrescimento(10h) 
MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano(12h) 
TrabalhodeConclusãodeCursoTCC(8h) 

Total:640horas/aula 
1.4.6.4.P
 E RCURSO D E F O RMAÇÃO 
O aluno pode ingressar na Faculdade Roberto Miranda ao início de cada bimestre em
qualquer um dos quatro módulosoferecidosnoprimeiroanodocurso.Aprogressãopara
os anos seguintes, independente do módulo de entrada, somente será possível depois de
completartodososmódulosfixosdoanoatual.Destaforma,todaabasedeconhecimento
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necessáriaserácobertaantesdesuaprogressãoparaosegundoano,ondeterácontatocom
conceitoseprojetosmaisavançados. 
Paraquesejaconsideradoformado,odiscentedeverá: 
1.
2.
3.
4.

Concluirtodososmódulosdoprograma;
Cumprirosrequisitosacadêmicoscomrelaçãoanotasefaltas; 
RealizareseraprovadonoTrabalhodeConclusão; 
Apresentar o Trabalho de Conclusão para uma banca avaliadora composta de
professoresdaInstituiçãoemembrosconvidados. 

Onãocumprimentodequalquerumdositensacimaimpossibilitaacolaçãodegrau. 

1.4.6.4.1.Fast-Track 
O formato de matriz curricular adotado pela Faculdade Roberto Miranda permite que o
aluno opte por um percurso de formação acelerado denominado fast track.Paraqueisso
aconteça, basta que hajam turmas simultâneas com datas de iníciodiferentes.Assim,um
aluno pode cursar disciplinas pertencentes a módulos diferentes simultaneamente,
antecipandosuaprogressão. 
Formato comum em universidades internacionais, é prática exitosa nos cursos de
pós-graduaçãodaInstituição. 

1.4.7.ME CANISMOS D E FA MILIARIZAÇÃO C OM A  MO DALIDADE À  DISTÂNCIA 
O Bacharelado em Administração oferece conteúdoparcialmenteàdistânciapormeiodo
Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) da Faculdade Roberto Miranda. O treinamento
preliminarseráfeitoatravésdevideoaulas,naprópriaplataforma,eacompanhadodeuma
aula de apresentação presencial com o coordenador do curso no campus da Faculdade
RobertoMiranda. 






FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

61





1.5.CO NTEÚDOS CU RRICULARES 
Os conteúdos curriculares do Bacharelado em Administração da Faculdade Roberto
Miranda estão alinhados com o perfil e missão da instituição e foram desenvolvidos de
modoaconduziratrajetóriadoalunoaoperfilprofissionalpropostodoegresso. 

1.5.1. PA RÂMETROS PARA SE LEÇÃO DE CO NTEÚDOS NA EL ABORAÇÃO DOS CU RRÍCULOS E A 
INTERDISCIPLINARIDADE 
No processo de particularização de cada curso, as práticas interativas persistem e o
entrelaçamentoeaconexãointerdisciplinarassumemumadimensãomaior,namedidaem
queoprocessodeensino/aprendizagemvaisendoconsumado. 
A estratégia proposta, baseadanasdiretrizesenosprincípiospedagógicosdefinidosneste
documento, é a de que, ao se estruturarem os currículos esedefiniremosconteúdosdas
unidades curriculares, o corpo docente, os colegiados de cursos e as demais esferas
envolvidas estabeleçam os liames e os nexos interdisciplinares, com o intuito de se
constituir uma “contextualização” que abarque os conteúdos de cada curso,
consubstanciados na elaboração e no desenvolvimento de projetos comunicacionais
integrados. 
Porsuavez,osconteúdoscurricularesdosdiversoscursosdevematenderàsdemandasda
sociedade em termos de formação profissional e os princípios estabelecidos pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como estar em consonância com os objetivos do
curso para garantir, de forma qualitativa, a formação do profissional que se busca
desenvolver. 
Os componentes curriculares tratam de possibilitar o desenvolvimento de um aluno
autônomo, capaz de buscar a direção de seu processo formativo, articular características
pessoais einteressesespecíficos,possibilidadesintelectuais,determinaçõesprofissionaise
sociais. Assim, a escolha dos conteúdos será pautada pelos princípios dos documentos
oficiais, norteadores do Ensino Superior no Brasil, e no perfil do discente que se deseja
formar. 
Além disso, como diretriz básica, a seleção de conteúdos e a construção dos currículos
atenderãoosseguintescritérios: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flexibilidadecurricular; 
Superaçãodavisãolinearehierarquizadadesaberes; 
Conhecimento sobre a pluralidade de aquisição, produção e socialização dos
conhecimentos; 
Buscapelainterfaceentreensino,pesquisaeextensão; 
Entrelaçamentodashabilidadestécnicasehumanísticas; 
Equilíbrioentreospressupostosdaciênciaedatecnologiacomasnecessidades
dohomemedasociedade; 
Respeito aosconhecimentosdosalunosadvindosdesuasexperiênciasdevida,
articulando-osaosnovosconhecimentosconstruídosnoprocessodeformação;
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8.
9.
10.

Valorização de metodologias que potencializem a multidisciplinaridade e
interdisciplinaridadenoprocessodeensino-aprendizagem; 
Comprometimentocomosvaloreséticosehumanísticos; 
ValorizaçãodasPolíticasambientaisedeacessibilidade; 

1.5.2.CO NTEÚDOS CU RRICULARES E  O  PE RFIL PR OFISSIONAL D O EG RESSO 
Oatingimentodoperfildoprofissionaldoegressodependedaapropriaçãodeumconjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam a atuação assertiva em qualquer
tipo de projeto. Por esta razão, a seleção dos conteúdos tem como princípio norteador a
aplicação dos saberes por meio dos conteúdos práticos de cada módulo, enfatizando a
relação entre teoria e prática. A participação no processo que vai da concepção à
sustentação de empresas de nível de complexidade variados está prevista em todos os
módulosesóépossívelgraçasaoníveldosprofessoresdaInstituição,todosempresáriose
empreendedoresdesucesso. 
Os conteúdos curriculares visam odesenvolvimentodotalentoempreendedordoaluno,o
que permitirá que o mesmo montesuaprópriaempresaouatueemempresasdeterceiros
com grande destaque (intraempreendedorismo). Os módulos flutuantes desenvolvem as
chamadassoftskills(habilidadescomportamentaiseatitudinais)visandoamelhoriadesuas
relações interpessoais e de comunicação, além de sensibilizar os alunos para questões
sociais,econômicas,culturais,éticasehumanas,comconteúdosdeformaçãohumanística. 

1.5.3.AT UALIZAÇÃO D A ÁR EA D E FO RMAÇÃO 
AFaculdadeRobertoMirandapromove,acadabimestre,painéisdediscussãoparadebate
sobre temas relevantes entre docentes, discentes e profissionais atuantes em empresas de
destaquenomeio.NoiníciodecadaanoaFaculdadeRobertoMiranda,jáháalgunsanos,
promove o concorrido Billion Dollar Breakfast que reúne grandes nomes do segmento
trazendoaospainéisdedebateoquehádemaisatualnosetorempresarial,startupsenovos
modelosdenegócioscomasperspectivasparaoanovindouro.Esseseventos,abertospara
acomunidadeacadêmicaeparaopúblicogeral(Overviews)fornecemumavisãocríticada
situaçãodomercadoetrazemdebatescomespecialistassobreastendênciaseperspectivas
futuras. Desta forma, a Faculdade Roberto Miranda incentiva a troca de experiências e
ajuda a promover o crescimento do mercado por meio da troca de experiências e
informações. 
Os dados coletados durante os painéis de discussão são utilizados na geração de
conhecimento, novas tecnologias e processos pelo Centro de Pesquisa da Faculdade
Roberto Miranda. Os relatórioseconteúdosficamdisponíveisparausonapráticadocente
portodaacomunidadeacadêmica,epodemseraprofundadoscasoocorpodiscentedetecte
umatendênciaoucasoomercadotenhaalgumademandaespecífica. 
Desta forma o programa é permeado com o que há de mais atual em termos de novas e
melhorespráticasdosetor,astendênciaseoacessoemprimeiramãoaqualquerinovação. 
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1.5.4.CA RGA HO RÁRIA 
AcargahoráriadocursoexcedeaexigênciaprevistanaResoluçãoCNE/CESno 2de18de
Junho de 2007 e oferece 3.200 horas de formação aos seus alunos, compreendendo
conteúdosdadisciplinadelínguaportuguesa,conteúdosvoltadosàspolíticasdeeducação
ambiental, da educação em direitos humanos e educação das relações étnico-raciais, e
história e cultura afro-brasileira, africanaeindígena,conteúdosespecíficospertinentesao
Bacharelado em Administração, desenvolvimento do talento empreendedor, atividades
práticaseadisciplinaopcionaldeLibras.  
As 160 horas reservadasparaatividadescomplementaressãodedicadasavisitastécnicas,
aulasexternas,atividadesdeextensãoeoplanejamentoemontagemdeempresasreaissob
asupervisãodocorpodocenteederenomadosprofissionaisdomercado. 
As80horasreservadasparaotrabalhodeconclusãoserãodedicadasàorientaçãoetutoria
empesquisa,redaçãoeexecuçãodeprojeto. 

1.5.5.BIBLIOGRAFIA  
A Faculdade Roberto Miranda colocaàdisposiçãodacomunidadeacadêmicaoacervoda
BibliotecaProf.RobertoLiraMiranda,comlivrosefontesdeinformaçãodealtarelevância
queoferecemsuporteaosassuntosabordadosemcadaumdoscomponentescurriculares. 
1.5.5.1.B
 IBLIOGRAFIA B
 Á SICA 
Na biblioteca é possível encontrar pelo menos 3 títulos adequados a cada componente
curricular(videbibliografiabásica). 
1.5.5.2.B
 IBLIOGRAFIA C
 O MPLEMENTAR 
A bibliografia complementar também excede 5 (cinco) títulos para cada componente
curriculareaomenos2(dois)exemplaresdecadatítulodisponíveisnabiblioteca. 

1.5.6.AC ESSIBILIDADE ME TODOLÓGICA 
Aacessibilidadeplenaaosconteúdoscurriculareségarantidaemníveldeexcelênciagraças
às políticas de promoção da acessibilidade da IES. Em relação aos componentes
curriculares, a Faculdade Roberto Miranda oferece adaptaçõessobmedidaparaatendera
alunoscomnecessidadesespeciais.Nestesentido,asaçõesdeacessibilidademetodológica
incluem: 
● Softwaredeleituradelivrosdisponívelemtabletsnabiblioteca 
● Intérpreted
 eLibrassobdemanda 
● Ajustedeprocessosdeavaliação 
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● Acompanhamento de todas as ações acadêmicas pelo Núcleo de Apoio
Psicopedagógico 

1.5.7.ED UCAÇÃO AM
 BIENTAL 
Os conteúdos contemplam a educação ambiental em seusváriosaspectos,ramificaçõese
implicações.Asdisciplinassão: 
● EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 
● EducaçãoA
 mbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 
● EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais 

1.5.8.DIREITOS HU MANOS 
A educação para os direitos humanos segue as diretrizes nacionais para educação em
direitoshumanosepermeiatodoocursoatravésdeumasériedemedidasprevistasemseu
PDI,PPCeRegimento.EsteconteúdoéabordadoemprofundidadenoscomponentesEtnia
e Cultura Brasileira: Formação da Cultura BrasileiraContemporâneaeEtniaeCultura
Brasileira:ColonizaçãoeImigração. 

1.5.9.RE LAÇÕES ÉT NICO-RACIAIS 
A educação das relações étnico-raciais obedecem às DCNs e permeiam os conteúdos
curriculares direta e transversalmente, bem como a formação de docentes e equipes
administrativas,alémdaentregaatravésdedisciplinasespecíficascomo: 
● EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 
● Etniae CulturaBrasileira:ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração 
● EtniaeCultura:AescravidãodeetniasafricanastrazidasparaoBrasil 

1.5.10.HISTÓRIA E  CU LTURA AF RO-BRASILEIRA,AF RICANA E  IN DÍGENA 
Conteúdos exclusivos para tratar a matéria são componentes curriculares do curso nas
disciplinas: 
● EtniaeCulturaBrasileira:ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração 
● Etniae Cultura:AescravidãodeetniasafricanastrazidasparaoBrasil 

1.5.11.NE CESSIDADES LO CAIS E  RE GIONAIS 
Os conteúdos curriculares atendem às necessidades locais e regionais quando formam
profissionaisaptosamontarnegóciosinovadores,compropósito,apartirdeconteúdosque
desenvolvemcomportamentoseatitudesexigidosparaatuaçãonosetorenaregião. 
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1.5.12.CO MPONENTES CU RRICULARES



COMPONENTE 

PERÍODO 

CARGAH
 ORÁRIA 

ComunicaçãoeExpressãoI 

1ºMódulo 

80 
(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

FunçõesEmpresariais 

1ºMódulo 

80 

Macrocenários 

1ºMódulo 

120 
(24hEAD) 

ProcessoEmpreendedor 

1ºMódulo 

40 

TalentoseCompetências 

1ºMódulo 

80 

AtividadeComplementarI 

2ºMódulo 

60 

ComunicaçãoeExpressãoII 

2ºMódulo 

80 
(100%EAD) 
MóduloFlutuante 


OsNegóciosnaÓrbitaTurismo 

2ºMódulo 

100 
(14hEAD) 

Suprimentos 

2ºMódulo 

60 

VisãodeOportunidades 

2ºMódulo 

60 

AtividadeComplementarII

3ºMódulo 

60 

ComunicaçãoeExpressãoIII 

3ºMódulo 

80 
(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

Marketing 

3ºMódulo 

160 
(16hEAD) 

OsProdutosTurísticosedeLuxo 

3ºMódulo 

140 
(14hEAD) 

AnálisedeInformaçõesediagnóstico 

4ºMódulo 

60 

ComunicaçãoeNegociação 

4ºMódulo 

60 
(100%EAD) 
MóduloFlutuante 
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Economiaaplicada 

4ºMódulo 

140 
(20hEAD) 

EngenhariadoLucro 

4ºMódulo 

160 
(32hEAD) 

EstágioSupervisionadoI 

5ºMódulo 

120 

OscanaisdevendasO
 K 

5ºMódulo 

120 
(24hEAD) 

PesquisaseEstatísticas 

5ºMódulo 

80 

PlanejamentoEstratégicoe
Operacional 

5ºMódulo 

120 
(24hEAD) 

AtividadeComplementarIII 

6ºMódulo 

40 

GestãodePessoaseEquipesO
 K 

6ºMódulo 

120 
(24hEAD) 

GestãodeTecnologiadaInformação 

6ºMódulo 

80 

GestãodoPDVdeLuxoO
 K 

6ºMódulo 

180 
(18hEAD) 

AvaliaçãoeMelhoriaContínuade
ProcessosO
 K 

7ºMódulo 

180 
(18hEAD) 

EducaçãoAmbiental 

7ºMódulo 

40 
(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

EstágioSupervisionadoII 

7ºMódulo 

120 

RelaçõesÉtnico-raciais 

7ºMódulo 

40 
(100%EAD) 
MóduloFlutuante 

ConsolidaçãoeCrescimento 

8ºMódulo 

100 
(10h EAD) 

LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS
(optativa)OK 

8ºMódulo 

40 

MelhoriaContínuadoDesempenho
Humano 

8ºMódulo 

120 
(12hEAD) 

TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 


8ºMódulo 

80 
(10hEAD) 
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3200h
 oras-aula 




RESUMOcargaEAD 
Disciplinasofertadasintegralmenteadistância:3 80h 
Disciplinasofertadasparcialmenteadistância:260h 
CargahoráriatotalemEaD=20%dototaldocurso 

1.5.13.PO LÍTICA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE 
A política de seleção do corpo docente da Faculdade Roberto Miranda, que contrata
somente profissionais de mercado atuantes em empresas líderesdosegmento,trazparao
curso,demaneiranatural,oqueexistedemaisatualizadonosetor,criandoumdiferencial
deste curso dentro de sua área profissional e garantindo o contato do aluno com o que
existedemaisrecenteeinovadornomercado. 
Ocontatodosdocentesediscentescomconhecimentorecenteeinovadoréreforçadopelo
Programa de Atualização Permanente, que criou um ambiente propício à inovação na
instituição.Osprofessoresdemercadotambémtrazemcomponentessempreatuaisparaos
conteúdoscurriculares. 

1.5.14.CO NTEÚDO PR OGRAMÁTICO 
O conteúdo de cada componente curricular, suas ementas, objetivos gerais e específicos,
tópicos,bibliografiabásicaecomplementarestãodetalhadosabaixoemconsonânciacomo
perfildoegressoecomaplataformaeducacionaldaInstituição. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina: ComunicaçãoeExpressãoI 
ComunicaçãoeExpressão:LínguaPortuguesa.Conversação 

Cód.ADM1.01

 C.H.40h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Língua Portuguesa,gramática,usocorretodalíngua,figurasdelinguagem,conversação.
EmpatiaeEnvolvimento. 

ObjetivoGeral: 
Proporcionarumacompreensãoholísticadoprocessodecomunicaçãoesuautilizaçãono
dia-a-dia do profissional de arquitetura. Capacitaroalunoemconhecimento,técnicase
práticas de conversação culta, através do exercício de diálogo sobreosmaisdiferentes
temas. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver o interesse pela conversação. Apresentar a neurolinguística e técnicas de
psicodramaobjetivandomelhoraracapacidadedeexpressãodoaluno. 
Capacitaroestudantenastécnicasdeconversação,leituraeinterpretação. 
Apresentar a neurolinguística e técnicas de psicodrama objetivando melhorar a
capacidadedeexpressãodoestudante. 
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ConteúdoProgramático: 

● A
 comunicaçãoverbal 
● A
 comunicaçãonãoverbal 
● L
 ínguaPortuguesa.Conversação 
● L
 inguagemecomunicação 
● F
 igurasefunçõesdelinguagem 
● N
 eurolinguística 
● P
 sicodrama 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos de discussão,
tutoriaon-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 
BibliografiaBásica: 
SOARES,Magda.Alfabetizaçãoeletramento.SP:Contexto,2016. 
PIRANDELLO, Luigi. FLAKSMAN, Sérgio (Trad.). Seis personagens à procura de
autor.Ed.PeixotoNeto,2004. 
MIRANDA,Renata.E
 xpressividade-VocêesuaImagem.SP:Saraiva,2008. 
BibliografiaComplementar: 
Hattie,J.10PrincípiosparaaAprendizagemVisível:EducarparaoSucessoGrupo
A,06/2019. 
HANMER,Paula.Escutar,habilidadeearte.Ed.24horas,2017. 
Val, Maria da Graça Costa Alfabetização e língua portuguesa - Livros didáticos e
práticaspedagógicasGrupoAutêntica,12/2009. 
CAGLIARI,LuizCarlos.A
 lfabetizaçãoeLinguística.SP:Scipione,2007. 
Barroso,PriscilaFarfanA
 ntropologiaeCulturaGrupoA,02/2018. 
FARACO,CarlosAlberto.NormaCultaBrasileira:desatandoalgunsnós.SãoPaulo:
Parábola,2008. 
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PATTERSON,Kerryetalli.ConversasCruciais–Habilidadesparaconversasdealto
interesse.EdXXX,2017. 
CALVET. Louis-Jean. Sociolinguística. Uma introduçãocrítica.SãoPaulo:Parábola,
2004. 
VALLE, Maria Lúcia. Nãoerremais-LínguaPortuguesanaEmpresa.Intersaberes,
2013. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina: ComunicaçãoeExpressãoI 
ComunicaçãoeExpressão:LeituraeInterpretaçãodeTextos. 

Cód.ADM1.02

 C.H.40h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
LínguaPortuguesa.LeituraeInterpretaçãodetextos 

ObjetivoGeral: 
Desenvolver o interesse e a capacitação do aluno nas práticas de leitura, análise,
compreensãoeinterpretaçãodetextos. 
Capacitaroalunonastécnicasdeleituraeinterpretaçãodetextos 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolveraleituraeinterpretaçãodetextos.Praticaraleitura,interpretaçãoe
críticadetextosdediversosgêneros.Ampliaroconhecimentodosalunosem
termosdeconteúdoevocabulário.Identificaresubstituirdeficiênciaseerrosde
vocabulárioeconcordância. 
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ConteúdoProgramático: 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Leituraeinterpretaçãodetextos 
Habilidadesdeleitura 
Interpretaçãodetextoscomplexos 
Análisedetextos 
Novagramática 
Orientaçõesortográficas 
Variaçãoepreconceitolinguístico 
Tiposegênerostextuais 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 


BibliografiaBásica: 
FIGUEIREDO, Adriana. Gramática comentada com interpretação de textos. SP:
Saraiva,2017. 
CEREJA,WilliamRoberto.Interpretaçãodetextos:ConstruindoCompetências
eHabilidadesemLeitura.A
 tual,2012. 
BRASILEIRO, AdaMagalyMatiasUniA:LeituraeProduçãoTextualGrupoA
,01/2015. 
BOFF,OdeteMaria.L
 eituraeproduçãotextual.RJ:Vozes,2013. 
DOS SANTOS, Leonor Werneck, RICHE, Rosa. Análise e ProduçãodeTextos.
Contexto,2012. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual: Análise de gêneros e
compreensão.Parábola,2013. 

FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

73




BibliografiaComplementar: 
BOFF,Leonardo.Aáguiaeagalinha. RJ:Vozes,2002. 
FIGUEIREDO, Adriana. Gramática comentada com interpretação de textos.
SP:Saraiva,2017. 
CUNHA,C.F.,CINTRA,L.Novagramáticadoportuguêscontemporâneo.RJ:
NovaFronteira,2013. 
DOS SANTOS, Leonor Werneck, RICHE, Rosa. Análise e ProduçãodeTextos.
Contexto,2012. 
FARACO,CarlosAlberto.P
 ráticadetexto.Petrópolis:Vozes,2011. 
CarlosAlbertoMoysésL
 ínguaPortuguesaE
 ditoraSaraiva,03/2016. 
INFANTE,U.D
 otextoaotexto.SP: Scipione,2002. 
BAGNO,MARCOS.AlínguadeEulália:novelasociolinguística.SP:Contexto,
2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina:FunçõesEmpresariais 

Cód.ADM1.03



C.H.80h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Empreendimentoseconômicos,indústria,comércio,prestaçãodeserviços,negócios
digitais,aspontoCOM,asStartups,negóciosexponenciais. 
Funções operacionais X gerenciais. Os tipos de
particularidades. 

negócios digitais e sua

ObjetivoGeral: 
Orientaroalunoparaapercepçãodasdiferentesfunçõesgerenciaiseoperacionais
existentes nas empresas, oferecendo orientação para a organização de negócios,
alocaçãodepessoaseoportunidadesdeespecializaçãoparacarreira. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver o conhecimento e a competência dos alunos para o exercício de
funções gerenciais eoperacionais(variandodenegócioparanegócio)egerenciais
(damesmanaturezaparaquaisquerramosdenegócios). 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 


PesquisaeDesenvolvimento 
SuprimentoseManutenção 
Transformação/Produção 
Marketing 
Vendas/Distribuição
ApoiosAdministrativos(Finanças/RH/Jurídico/TI) 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40% 
-Trabalhodomódulo60% 

BibliografiaBásica: 
BALLOU,R.H.LogísticaEmpresarial:Transportes,AdministraçãodeMateriais
eDistribuiçãoFísica.S
 ãoPaulo:Atlas,2014. 
DIAS,MarcoAurelioP.A
 dministraçãodemateriais:umaabordagemlogística.
SP:Atlas,2015. 
PIRES,SílvioR.I.G
 estãodaCadeiadeSuprimentos-Conceitos,Estratégicas,
PráticaseCasos,3ªediçãoGrupoGEN,09/2016 
BOWERSOX,DonaldJ.;CLOSS,DavidJ.;COPPER,M.Bixby;BOWERSOX,JohnC.
GestãoLogísticadaCadeiadeSuprimentos.GrupoA,2013-01-01. 
DENNIS,Pascal,KOSSAKA,Gilberto.ProduçãoLeanSimplificada:U
 mGuiapara
EntenderoSistemadeProduçãoMaisPoderosodoMundo.PortoAlegre:Bookman, 
2008. 
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BibliografiaComplementar: 
CASAROTTOFILHO,Nelson.E
 laboraçãodeprojetosempresariais:análise
estratégica,estudodeviabilidadeeplanodenegócio.SãoPaulo:Atlas,2009. 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.C
 oaching,MentoringeCounseling,
3ªediçãoGrupoGEN,10/2018. 
BERTI,Anélio.C
 onsultoriaediagnósticoempresarial.JuruáEditora,2013. 
CROCCO,Luciano;ERIK,Guttmann.Consultoriaempresarial.SãoPaulo:
Saraiva,2012. 
CECCONELLO,A.Renato;AJZENTAL,Alberto.Aconstruçãodoplanode
negócios.SãoPaulo:Saraiva,2008.LocalizaçãonabibliotecadocampusMonte
Alegreem658.401C387c. 
BIZZOTTO,CarlosEduardoNegrão.P
 lanodenegóciosparaempreendimentos
inovadores.SãoPaulo:Atlas,2008. 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.M
 anualdeConsultoriaEmpresarial, 
14ªediçãoGrupoGEN,01/2019 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.M
 anualdeconsultoriaempresarial:
conceitos,metodologia,práticas.S
 ãoPaulo:Atlas,2015. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina: Macrocenários 
Macrocenários101-Introduçãoàmacroeconomia 

Cód.ADM1.04



C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceitos básicos. Conceito de macroeconomia. Custos e estrutura de mercado.
Oferta e demanda. Diferentes modelos econômicos. Variáveis macroeconômicas
importantes.ComposiçãodoPIB.Estoquedemoeda.Mercadosdebensemercados
financeiros.Economiaaberta.Políticaeconômica. 

ObjetivoGeral: 
ContemplarosaspectosdaEconomiaaplicadaàgestão. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitar o aluno a entender o impacto do macroambiente econômico nos
negócios. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

MatemáticaBásica 
Macroeconomia 
GestãodeInvestimentos 
MercadodeCapitais 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 


BibliografiaBásica: 
BLANCHARD,O.Macroeconomia.RiodeJaneiro:PearsonBrasil,2011. 
BERNANCAbel.M
 acroeconomics.RiodeJaneiro:PearsonBrasil,1995. 
DORNBUSH S. Fisher, STARTZ, R. Macroeconomics. USA: McGraw -Hill,
2009. 

BibliografiaComplementar: 
ABEL, A.; BERNANKE, B. Macroeconomics; Rio de Janeiro: Pearson Brasil,
1995. 
BLANCHARD,O. M
 acroeconomia.Ed.PrenticeHall,3ªed,2004. 
SIMONSEN, Mario Henrique ; CYSNE, Rubens Penha. Macroeconomia, 4ª
ediçãoGrupoGEN,2009-08-01 
MANKIW,G. M
 acroeconomia. Ed. LTC,5ªed,2004. 
JONES, C. E.IntroduçãoàTeoriadoCrescimentoEconômico.Campus,2000. 
ALÉM, ANA C. Macroeconomia: Teoria e Prática no Brasil. Rio de Janeiro:
Ed.Campus,2010. 
ROSSETTI, José Paschoal Introdução à Economia, 21ª edição Grupo GEN
,08/2016 
MANKIW, N. GREGORY . Introdução à Economia. São Paulo: Ed. Cengage
Learning,2009.

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 
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Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Macrocenários 
Macrocenários102 

Cód.ADM1.05

C
 .H.12h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceitos básicos. Conceito de macroeconomia. Custos e estrutura de mercado.
Oferta e demanda. Diferentes modelos econômicos. Variáveis macroeconômicas
importantes.ComposiçãodoPIB.Estoquedemoeda.Mercadosdebensemercados
financeiros.Economiaaberta.Políticaeconômica. 

ObjetivoGeral: 
Introduziroalunoàmacroeconomia. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitaroalunoaentenderimpactodomacroambienteeconômiconosnegócios, 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

MatemáticaBásica 
Macroeconomia 
GestãodeInvestimentos 
MercadodeCapitais 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 
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Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
BLANCHARD,O.M
 acroeconomia. RiodeJaneiro:PearsonBrasil,2011. 
ABEL, A. BERNANKE, B. Macroeconomics. Rio de Janeiro: Pearson Brasil,
1995. 
DORNBUSH,R;FISHER,S. MacroeconomicsUSA:McGraw-Hill,2009. 

BibliografiaComplementar: 
BLANCHARD,O. M
 acroeconomia.Ed.PrenticeHall,3ªed,2004. 
SIMONSEN, Mario Henrique ; CYSNE, Rubens Penha. Macroeconomia, 4ª
ediçãoGrupoGEN,2009-08-01. 
MANKIW,G. M
 acroeconomia. Ed. LTC,5ªed,2004. 
JONES, C. E.IntroduçãoàTeoriadoCrescimentoEconômico.Campus,2000. 
ROMER,D.AdvancedMacroeconomics.3 rded.,McGraw-Hill,2005. 
ALÉM, ANA C. Macroeconomia: Teoria e Prática no Brasil. Rio de Janeiro:
Ed.Campus,2010. 
ROSSETTI, José Paschoal Introdução à Economia, 21ª edição Grupo GEN
,08/2016. 
MANKIW, N. GREGORY . Introdução à Economia. São Paulo: Ed. Cengage
Learning,2009.




CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina: Macrocenários 

Cód.ADM1.06

C
 .H.96h

Módulo:Fixo 
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ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceito de macroeconomia. Custos e estrutura de mercado. Oferta e demanda.
Diferentes modelos econômicos. Variáveis macroeconômicas importantes.
ComposiçãodoPIB.Estoquedemoeda.Mercadosdebensemercadosfinanceiros.
Economiaaberta.Políticaeconômica. 

ObjetivoGeral: 
Introduziroalunoàmacroeconomia. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitaroalunoaentenderimpactodomacroambienteeconômiconosnegócios. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ConceitodeMacroeconomia 
Custoseestruturademercado 
Ofertaedemanda 
Diferentesmodeloseconômicos 
Variáveismacroeconômicasimportantes 
ComposiçãodoPIB 
Estoquedemoeda 
Mercadosdebememercadosfinanceiros 
Economiaaberta 
Políticaeconômica 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40% 
-Trabalhodomódulo60% 

BibliografiaBásica: 
BLANCHARD,O.M
 acroeconomia.RiodeJaneiro:PearsonBrasil,2011. 
ABEL, A.; BERNANKE, B. Macroeconomics; Rio de Janeiro: Pearson Brasil,
1995. 
DORNBUSH,R.FISHER,S.M
 acroeconomics;USA:McGRAW-HILL,2009. 

BibliografiaComplementar: 
BLANCHARD,O. M
 acroeconomia.Ed.PrenticeHall,3ªed,2004. 
SIMONSEN, Mario Henrique ; CYSNE, Rubens Penha. Macroeconomia, 4ª
ediçãoGrupoGEN,2009-08-01 
MANKIW,G. M
 acroeconomia. Ed. LTC,5ªed,2004. 
JONES, C. E.IntroduçãoàTeoriadoCrescimentoEconômico.Campus,2000. 
ALÉM, ANA C. Macroeconomia: Teoria e Prática no Brasil. Rio de Janeiro:
Ed.Campus,2010. 
ROSSETTI, José Paschoal Introdução à Economia, 21ª edição Grupo GEN
,08/2016 
MANKIW, N. GREGORY . Introdução à Economia. São Paulo: Ed. Cengage
Learning,2009.




CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 


Disciplina:P
 rocessoEmpreendedor 

Cód.ADM1.07



C.H.40h

Módulo:Fixo 
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ComponenteCurricular 
Ementa: 
Etapasetalentosenvolvidosnoprocessoempreendedorincluindoavisualizaçãode
oportunidades de negócios, avaliação de custos e prazos de abordagem,
desenvolvimento de projetos paraocupação(PlanosdeNegócios);implementação
esustentaçãoalongoprazodosprojetoselaborados. 
ObjetivoGeral: 
Facultaraosalunosaidentificaçãoecompreensãodesuadominânciadetalentosao
longo do modelo dos seis pólos de talentos: Corporais, Organizacionais, Sociais,
Críticos,Criativos,Espirituais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Entregar os conhecimentos e ferramentas para que cada aluno possa exercitar,
desenvolver e utilizar, produtivamente, cada um de seus talentos, dominantes ou
secundários. 
ConteúdoProgramático: 
● P
 rocessoempreendedoreProcessoempresarial 
● V
 isãodeoportunidadeseameaças 
● A
 nálisedeinformaçõesediagnósticodesituações 
● P
 lanejamentoestratégicoeoperacional 
● AvaliaçãoeMelhoriacontínuadeprocessos 
● MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
MIRANDA, Roberto Lira. Inteligência Total na Empresa. Uso integral das
aptidõescerebraisnoprocessoempreendedor.RJ:EdCampus,1998 
HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações, 3ª edição
EditoraSaraiva,2013-08-01. 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espíritoempreendedor.
4ªed.Barueri:Manole,2012. 
SALIM, C. S. Introdução ao Empreendedorismo: Despertando a atitude
empreendedora.RJ:Elsevier,2010. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo corporativo. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier,2008. 

BibliografiaComplementar: 
DOLABELA,F.AOficinadoEmpreendedor.SãoPaulo:CulturaEditores,2001. 
BERNARDI, L. A. Manual de Empreendedorismo e Gestão – Fundamentos,
EstratégiaseDinâmicas.SãoPaulo:Atlas.2003. 
DORNELAS, José, Empreendedorismo Fazendo acontecer - Livro do Aluno -
Volume1EditoraEmpreende,01/2020. 
DORNELAS, J. C. A.Empreendedorismo:transformandoideiasemnegócios.
5ªed.RiodeJaneiro:Empreende/LTC,2014. 
DOLABELA,F.OsegredodeLuisa.SãoPaulo:Sextante,2008. 
DORNELAS, José. Dicas essenciais de empreendedorismo. Editora Empreende
,07/2020. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 


Disciplina:T
 alentoseCompetênciasdoGestor 

Cód.ADM1.08



C.H.80h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Ostalentoshumanoseascompetênciasempresariais-chave. 
ObjetivoGeral: 
Facultaraosalunosaidentificaçãoecompreensãodesuadominânciadetalentosao
longo do modelo dos seis pólos de talentos: Corporais, Organizacionais, Sociais,
Críticos,Criativos,Espirituais. 

ObjetivosEspecíficos: 
Entregar os conhecimentos e ferramentas para que cada aluno possa exercitar,
desenvolver e utilizar, produtivamente, cada um de seus talentos, dominantes ou
secundários. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AntropologiadoEmpreendedorismo 
OsTalentosHumanoseoProcessoEmpreendedor 
AnálisedeInformaçõesevisualizaçãodesituaçõe 
Avaliaçãodesituaçõesetomadadedecisãoparaabordagem 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
Mobilização,organizaçãoeconservaçãoderecursos 
Comunicações,MotivaçãoeLiderança 
Avaliaçãoemelhoriadodesempenhohumano 
Coaching,mentoringee mpowerment 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40% 
-Trabalhodomódulo60% 

BibliografiaBásica: 
França, Ana Cristina Limongi. Práticas de Recursos Humanos – PRH :
conceitos,ferramentaseprocedimentosGrupoGEN,2012-12-01 
FRANÇA, A. C. Práticas de Recursos Humanos - Conceitos, Ferramentas e
Procedimentos.SãoPaulo:Atlas,2008. 
ACADEMIA PEARSON. Administração de Recursos Humanos. São Paulo:
Pearson,2010. 
LACOMBE, F. Recursos Humanos - Princípios e Tendências. São Paulo:
Saraiva,2011. 
Wayne F. Cascio. Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Editora Saraiva
,06/2014. 
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas:onovopapeldosrecursoshumanosnas
organizações.3ed.RiodeJaneiro:Elsevier,2008. 

BibliografiaComplementar: 
GIL,A.C. GestãodePessoas:enfoquenospapéisprofissionais.1ed.SãoPaulo:
Atlas,2001. 
BOHLANDER, G., SNELL, S. Administração de Recursos Humanos. 14 ed.
SãoPaulo:PioneiraThomsonLearning,,2010. 
MILKOVICH, George T. Administração de Recursos Humanos. Grupo GEN
,11/1999 
IVANCEVICH,J.G
 estãodeRecursosHumanos.SãoPaulo:McGraw-Hill,2008. 
MASCARENHAS, A. Gestão Estratégica de Pessoas: Evolução, Teoria e
Crítica.SãoPaulo:CengageLeraning,2009. 
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ACADEMIA PEARSON. Administração de Recursos Humanos. São Paulo:
Pearson,2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: AtividadeComplementarI 

Cód.ADM2.01

C
 .H.60h

Módulo:Fixo(LAB) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades laboratoriais internas e externas na concepção e gestão de empresas
próprias(IncubadoraURM). 
ObjetivoGeral 
Memorizar e compreender, em maior profundidade, os conteúdos abordados nos
módulosanteriores. 
ObjetivosEspecíficos: 
Exercitar e internalizar os conhecimentos adquiridos, através de prática pessoale
orientação(trocadeconhecimentos)doscolegasenvolvidosnasincubadoras. 

MetodologiadeEnsino: 
Learning by doing e Learning by teaching. Elaboração e  apresentação, pelos
alunos, de trabalhos experimentais, individuais e/ou grupais. Resposta a
questionamentosemsaladeaula. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
NSA 
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BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: ComunicaçãoeExpressãoII 
ComunicaçãoeExpressão:CriaçãoeRedaçãodeTextos 

Cód.ADM2.02

 C.H.40h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
LínguaPortuguesa:CriaçãoeRedaçãodeTextos. 
Estilos de redação. Leitura e interpretação de texto. Redação aplicada. Criação e
redaçãodetextos.Apráticadaescrita.Redaçãoempresarial. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolverhabilidadesdecriaçãoeredação detextosatravésdarecapitulaçãoe
reinvençãodetextosanalisadoseinterpretadosnasaulasrelativasàleituraeanálise
gramaticaleléxica.Aperfeiçoartécnicasderedaçãoaplicadasadiferentesmeiose
situações. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver habilidades de redação aplicadas aos documentos comumente
utilizados na comunicação empresarial interna e externa, textos institucionais,
protocolos e etiqueta empresarial escrita, textoscomerciaisepromocionaisparaa
empresa. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

O
 processocriativo 
C
 riaçãoeredaçãodetextos 
A
 práticadaescrita 
R
 edaçãoempresarial 
E
 stilos 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Prova on-line. 

BibliografiaBásica: 
FIGUEIREDO, Adriana. Gramática comentada com interpretação de textos. SP:
Saraiva,2017. 
CEREJA,WilliamRoberto.Interpretaçãodetextos:ConstruindoCompetências
eH
 abilidadesemLeitura.A
 tual,2012. 
BRASILEIRO, AdaMagalyMatiasUniA:LeituraeProduçãoTextualGrupoA
,01/2015. 
BOFF,OdeteMaria.L
 eituraeproduçãotextual.Vozes,2013. 
DOS SANTOS, Leonor Werneck, RICHE, Rosa. Análise e ProduçãodeTextos.
Contexto,2012. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual: Análise de gêneros e
compreensão.SP:Parábola,2013. 
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BibliografiaComplementar: 
BOFF.Leonardo.Aáguiaeagalinha.Vozes,2002. 
FIGUEIREDO, Adriana. Gramática comentada com interpretação de textos.
SP:Saraiva,2017. 
CUNHA,C.F.,CINTRA,L.Novagramáticadoportuguêscontemporâneo.RJ:
NovaFronteira,2013. 
DOS SANTOS, Leonor Werneck, RICHE, Rosa. Análise e ProduçãodeTextos.
Contexto,2012. 
FARACO,CarlosAlberto.P
 ráticadetexto.Petrópolis:Vozes,2011. 
CarlosAlbertoMoysésL
 ínguaPortuguesaE
 ditoraSaraiva,03/2016. 
INFANTE,U.D
 otextoaotexto.SP: Scipione,2002. 
BAGNO,MARCOS.AlínguadeEulália:novelasociolinguística.SP:Contexto,
2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: ComunicaçãoeExpressãoII 
ComunicaçãoeExpressão:AnáliseeRevisãodeTextos 

Cód.ADM2.03

 C.H.40h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
LeituraeInterpretaçãodetextos.Análiseerevisãodetextos.Gramáticaecorreção.
Desenvolvimentodovocabulário. 

ObjetivoGeral: 
Desenvolverhabilidadesdeleituraeinterpretaçãoatravésdeumaamplavariedade
detextos.Aperfeiçoartécnicasderedaçãoaplicadasadiferentesmeiosesituações. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver habilidades de redação aplicadas aos documentos comumente
utilizados nas empresas. Compreender e utilizar elementos textuais comocoesão,
clarezaeconcisão.Principaisformasdecomposiçãoparaatingirobjetivos. 

ConteúdoProgramático: 
● G
 ênerostextuais 
● Estudodalinguagememtextosdeteatroecinema 
● Releitura,resenhaeproduçãoliterária 
● Análisee revisãodetextos 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
DOSSANTOS,LeonorWerneck,RICHE,Rosa.AnáliseeProduçãodeTextos.
Contexto,2012. 
ANTUNES,Irandé,MARCIONILO,Marcos.A
 nálisedeTextos.Fundamentose
Práticas.Parábola,2 010. 
PERISSÉ,Gabriel.AArtedaPalavra:ComoCriarumEstiloPessoalna
Comunicação.EscritaEditoraManole,01/2003 
ASSISBRASIL,LuizAntonio.E
 screverficção:Ummanualdecriaçãoliterária.Cia
dasLetras,2000. 

BibliografiaComplementar: 
MORAES,Allan.R
 evisãodetextosacadêmicos:Boaspráticaspararevisores.Ed.
Moinhos,2020. 
MACHADO,Carolina.Manualdesobrevivênciadorevisoriniciante.E
 d.Moinhos,
2018. 
CarlosAlbertoMoysésL
 ínguaPortuguesaE
 ditoraSaraiva,03/2016 
BECHARA,Evanildo.C
 ompreendereInterpretarosTextos.NovaFronteira,
2020. 
FIGUEIREDO,Adriana.G
 ramáticacomentadacominterpretaçãodetextos.
SP:Saraiva,2017. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina: NegóciosSetoriais 
OsNegóciosnaÓrbitadoTurismo 

Cód.ADM2.04



C.H.14h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
O turismo já é e será, cada vez mais, a maior indústria do terceiro milênio, uma
indústriamultifacetadaemdezenasdesegmentosdenegócios,incluindoaabertura,
paratodoomundo,detodaagamadeprodutoseserviçosdegrifenoMercadodo
Luxo. 

ObjetivoGeral: 
Chamar a atenção para as oportunidades de negócios desenvolvidas e em
desenvolvimentonaáreadoturismo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Prover conhecimentos sobre este grande segmento da economia que abriga
oportunidadesímparesnoBrasil. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

PerfildeNegócios naórbitadoTurismo 
Fomento/D
 estinationManagement 
AgenteseOperadoresdeViagens 
Receptivos,TransporteeHospedagem 
Atrativosfixos,eventoseentretenimento 
D
 iversão/CulturaeGastronomia 
ComércioeArtesanato 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
BORGESPAULA,AntonioHenrique.CadeiaProdutivadoTurismo.SP:Senac,
2015 
PANOSSO NETTO, Alexandre. Produtos Turísticos e novos segmentos de
mercado.SP:Manole,2015 
RUSCHMANN,DoriseTOMELIN,CarlosAlberto.Turismo,ensinoepráticas
interdisciplinares.SP:Manole,2010 
PELIZZER, Hilário Ângelo. Turismo de Negócios: Qualidade na Gestão de
Viagens Empresariais - 2ª edição revista e atualizada. SP: Cengage Learning,
2014. 
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BibliografiaComplementar: 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: Mitos e verdades dos
EmpreendedoresdeSucesso.RiodeJaneiro:Elsevier,2007. 
ROGERS,Steven.FinançaseEstratégiasdeNegóciosparaEmpreendedores,2ª
ediçãoGrupoA,2011-01-01. 
FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, Marly; MARCONDES, LucianaPassos.
Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. Cengage
LearningEditoresSAdeCV,2017-04-01. 
DORNELAS,J.C.A.Empreendedorismo:Transformandoideiasemnegócios.
2.Ed.RiodeJaneiro,Campus,2005: 
SALIM, C. S. Introdução ao Empreendedorismo: Despertando a atitude
empreendedora.RJ:Elsevier, 2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina: NegóciosSetoriais 
OsNegóciosnaÓrbitadoTurismo 

Cód.ADM2.05

C
 .H.86h



Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
O turismo já é e será, cada vez mais, a maior indústria do terceiro milênio, uma
indústriamultifacetadaemdezenasdesegmentosdenegócios,incluindoaabertura,
paratodoomundo,detodaagamadeprodutoseserviçosdegrifenoMercadodo
Luxo. 

ObjetivoGeral: 
Chamar a atenção para as oportunidades de negócios desenvolvidas e em
desenvolvimentonaáreadoturismo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Prover conhecimentos sobre este grande segmento da economia que abriga
oportunidadesímparesnoBrasil. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Imóveisemobiliário/Arteecoleções 
Autos/Barcos/Aeronaves 
JóiaseRelógios/VestuárioeAcessórios 
PersonalCare,CosméticosePerfumaria 
SaúdeeBeleza/Serviçospessoais 
SeguroseGestãodeFortunas 
PerfildeNegócios naórbitadoTurismo 
Fomento/D
 estinationManagement 
AgenteseOperadoresdeViagens 
Receptivos,TransporteeHospedagem 
Atrativosfixos,eventoseentretenimento 
Diversão/CulturaeGastronomia 
ComércioeArtesanato 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
BORGESPAULA,AntonioHenrique.C
 adeiaProdutivadoTurismo.S
 P:Senac,
2015 
PANOSSONETTO,Alexandre.ProdutosT
 urísticosenovossegmentosdemercado.
SP:Manole,2015 
RUSCHMANN,DoriseTOMELIN,CarlosAlberto.Turismo,ensinoepráticas
interdisciplinares.SP:Manole,2010 
PELIZZER, Hilário Ângelo. Turismo de Negócios: Qualidade na Gestão de
Viagens Empresariais - 2ª edição revista e atualizada. SP: Cengage Learning,
2014. 
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BibliografiaComplementar: 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: Mitos e verdades dos
EmpreendedoresdeSucesso.RiodeJaneiro:Elsevier,2007. 
ROGERS,Steven.FinançaseEstratégiasdeNegóciosparaEmpreendedores,2ª
ediçãoGrupoA,2011-01-01. 
FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, Marly; MARCONDES, LucianaPassos.
Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. Cengage
LearningEditoresSAdeCV,2017-04-01. 
DORNELAS,J.C.A.Empreendedorismo:Transformandoideiasemnegócios.
2.Ed.RiodeJaneiro,Campus,2005: 
SALIM, C. S. Introdução ao Empreendedorismo: Despertando a atitude
empreendedora.RJ:Elsevier, 2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Suprimentos 

Cód.ADM2.06



C.H.60h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Logísticadeinsumos,compraseProcurement,Relacionamentocomfornecedores,
suprimentos para os diversossetoresesegmentosdenegócios,logística,compras,
cronogramas, controles, produtividade em suprimentos, cadeias de suprimentos
digitais. 

ObjetivoGeral: 
Suprir o discente com o conhecimento, as habilidades e instrumentos para
criar/formaredominarsuacadeiadesuprimentos/ 
ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver no aluno a capacidade de construir alianças estratégicas para a
formaçãodeumapoderosacadeiadesuprimentosparaoseunegócio. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Gestãodacadeiadesuprimentoselogística 
Relacionamentocomfornecedores 
CompraseProcurement 
Estratégiasdecompetitividade 
Serviçoaocliente 
Gestãoda SupplyChainnaeradainternet(IoT) 
Estoqueearmazenagem 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40% 
-Trabalhodomódulo60% 

BibliografiaBásica: 
BALLOU, R.H. Logística Empresarial: Transportes, Administração de
MateriaiseDistribuiçãoFísica.SãoPaulo:Atlas,2014. 
NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 3a
Edição.SãoPaulo:Elsevier,2007. 
COOPER,M.,BOWERSOX,D.,CLOSS,D.Gestãodacadeiadesuprimentose
logística.RiodeJaneiro:Campus,2007. 

BibliografiaComplementar: 
SIMCHI-LEVI,D.,KAMINSKY,P.,SIMCHI-LEVI,E. CadeiadeSuprimentos:
ProjetoeGestão.3aEdição; Bookman,2010. 
NOVAES, A. G. LogísticaeGerenciamentodaCadeiadeDistribuição.Riode
Janeiro:Elsevier,2005. 
BERTAGLIA,P.R.Logísticaegerenciamentodacadeiadeabastecimento.São
Paulo:Saraiva,2006. 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo:
Bookman,2006. 
LUZ, Charlene Bitencourt Soster; AGUIAR, Fernanda Rocha de; SCHINOFF,
Roberto Amaral. Gestão de tecnologia e informação em logística, Grupo A
,01/2019. 
DAVID, Pierre A.  Logística internacional: Gestão de operações de comércio
internacional – Tradução da 4ª edição norte-americana. Cengage Learning
EditoresSAdeCV,14/07/2018. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: VisãodeOportunidades 

Cód.ADM2.07



C.H.60h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Criatividade,intuição,pontosdevista,inovação,técnicasparacriaçãodenegócios
inovadoresedisruptivos, 

ObjetivoGeral: 
Desenvolver no aluno a capacidade de vislumbrar oportunidades denegóciosnos
maisdiversossegmentos. 
ObjetivosEspecíficos: 
Capacitar os discentes com instrumentos, ferramentas e técnicas para aguçar sua
capacidadedecriarnegóciosdemaneirarápidaedisruptiva. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Criatividade 
VigilânciaambientalparaforçasatuantesnoMercado 
Análiseambientalinterna/O“momento”organizacional 
VisionScenarios/Identificaçãodeoportunidades,ameaçaseproblemas 
MissionScenarios/Projetosdeocupaçãodeoportunidades 
Mobilizaçãoderecursos/ReengenhariaEstrutural 
I mplementaçãoesustentaçãodosprojetos 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
DORNELAS, José CarlosAssis.Empreendedorismo:transformandoideiasem
negócios.3ª.ed.RiodeJaneiro:Elsevier,2008. 
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor:empreendercomoopçãodecarreira.
SãoPaulo:PearsonPrenticeHall,2009. 
HISRICH, Robert D., PETERS, Michael P., SHEPHERD, Dean A.
Empreendedorismo.7ª.ed.PortoAlegre:Bookman,2009. 

BibliografiaComplementar: 
DORNELAS, José Carlos Assis.EmpreendedorismoCorporativo.2ª.ed.Riode
Janeiro:Elsevier,2008. 
BARON, Robert A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo:
ThomsonLearning,2007. 
GOOSSEN, Richard J. e-Empreendedor: vencendo no mercado virtual
corporativo.RiodeJaneiro:Elsevier,2009. 
BESSANT, John.; TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre:
Bookman,2009. 
SEIFFERT, Peter Quadros. Empreendendo novos negócios em corporações:
estratégias,processoemelhorespráticas.SãoPaulo:Atlas,2005. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: AtividadeComplementarII 

Cód.ADM3.01

C
 .H.60h

Módulo:Fixo(LAB) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades laboratoriais internas e externas, na concepção e gestão de empresas
próprias(IncubadoraURM). 

ObjetivoGeral: 
Memorizaçãoecompreensãoemmaiorprofundidadedosconteúdosabordadosnos
módulosanteriores. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolvimentodeprojetosreaisnaincubadora. 

MetodologiadeEnsino: 
Learning by doing e Learning by teaching. Elaboração e  apresentação, pelos
alunos, de trabalhos experimentais, individuais e/ou grupais. Resposta a
questionamentosemsaladeaula. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40% 
-Trabalhodomódulo60% 
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BibliografiaBásica: 
NSA 

BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina: ComunicaçãoeExpressãoIII 
ComunicaçãoeExpressão:DiscursoeArgumentação 

Cód.ADM3.02

 C.H.40h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Língua Portuguesa. SistemasdeRepresentação.SintoniaeLiderança.Abordagens
heterocentradas. Empatia e envolvimento. Negociação para obtenção de acordo e
compromisso. 
Teoria e análise do discurso. Técnicas retóricas. Expressões não-verbais. Dicção,
entonação, impostação e assertividade. Técnicas de apresentação. Técnicas de
argumentação. Apresentações para grande público. Exercícios práticos.Estudoda
linguagemnão-verbal. 

ObjetivoGeral: 
Desenvolveracapacidadedecompreensãoeusodediferentestiposdeabordagem
e linguagemverbalenão-verbal. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver técnicas de abordagem e negociação convergente, discurso e
argumentação. Treinar o aluno nas boas práticas de comunicação voltada ao
atendimentoaoclienteinternoeexterno. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

AbordagensEgoXHeterocentradas 
Estudodalinguagemnão-verbal 
Técnicasdeconciliaçãoeargumentação 
OuvireAcolherobjeções 
Exercíciospráticos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Prova on-line. 

BibliografiaBásica: 
MIRANDA, Roberto. Estratégias e Técnicas Avançadas de Negociação e Vendas.
BookMidia:2000 
BOFF,OdeteMaria.L
 eituraeproduçãotextual.RiodeJaneiro:Vozes,2013. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual: Análise de gêneros e
compreensão.Parábola,2013. 
MIRANDA, Renata. Expressividade –Você e sua Imagem .SãoPaulo:Saraiva.
2008. 
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BibliografiaComplementar: 
BOFF.Leonardo.Aáguiaeagalinha.Pretópolis:Vozes,2002. 
CUNHA, C. F. & CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo.
RiodeJaneiro:NovaFronteira,2013. 
FARACO,CarlosAlberto.P
 ráticadetexto.Petrópolis:Vozes,2011. 
INFANTE,U.D
 otextoaotexto. SãoPaulo:Scipione,2002. 
BAGNO, MARCOS. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo:
Contexto,2010. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração






Disciplina: ComunicaçãoeExpressãoIII 
ComunicaçãoeExpressão:Oratória(HabilidadesdePlataforma) 

Cód.ADM3.03

 C.H.40h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Língua Portuguesa. SistemasdeRepresentação.SintoniaeLiderança.Abordagens
heterocentradas. Empatia e envolvimento. Negociação para obtenção de acordo e
compromisso. 

ObjetivoGeral: 
Desenvolveracapacidadedecompreensãodediferentestiposdelinguagemverbal
enão-verbal.Desenvolverascapacidadesdeexpressãooralecorpóreo-gestual. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar conceitos e técnicasparaodesenvolvimentodahabilidadedaoratória.
Estudar a história e desenvolvimento da oratória. Conhecer técnicas para
comunicaçãoefetiva. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●

História,usoeimportânciadaoratória 
Preparaçãododiscurso 
Linguagemnão-verbal 
Dicção,entonação,impostaçãoeassertividade 
Neurolinguística 
Argumentação 
Coesão 
Improviso

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 
Apresentaçõespresenciais. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CARNEGIE, Dale. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos
negócios.Record,2018. 
IBRAHIN,FranciniImeneDias;BARBOSA,RildoPereira;BARSANO,PauloRoberto.
Comofalarcorretamenteeseminibições.EditoraSaraiva,2019-11-01. 
POLITO,ReinaldoComofalarcorretamenteeseminibições.S
 araiva,2016. 
MIRANDA, Renata, Expressividade –Você e sua Imagem . São Paulo: Saraiva,
2008. 
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BibliografiaComplementar: 
ANDERSON,Chris,GARSCHAGEN,Donaldson. OGuiaoficialdoTEDparafalar
emPúblico.Intrínseca,2016. 
DIAS BATISTA, Maria Cecilia Veluk. O palco da espontaneidade. Psicodrama
contemporâneo.Roca,2012. 
DOMINGOS,Mônica.Inflexãoeentonaçãodavoz.Exercíciosparaestimularafala
eacomunicação.M
 atrix,2020 
WEIL,Pierre.TOMPAKOW,Roland.OCorpoFala.Vozes,2016. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Marketing 
Marketing101-Introduçãoaomarketing 

Cód.ADM3.04

C
 .H.8h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa 
Os fundamentos do marketing. Ambiente mercadológico e o contexto
organizacional. O composto mercadológico. Marketing estratégico e tático.
Administração de marketing. Ambiente interno e ambiente externo.
Comportamentodoconsumidor.Entregadevalorefidelizaçãodeclientes. 
ObjetivoGeral: 
Munirosalunoscominformaçãodefundamentosdemarketing. 
ObjetivosEspecíficos: 
Prepararoalunocomcabedalteóricoparacompreenderomarketingpreparando-o
paracriaraçõesdemarketingcomplexasatravésdomódulo. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

Marketing,fundamentos 
Aslendasdomarketing 
Os4p’sdeMcCarthy 
Marketingmix 
Marketingemação 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Prova on-line. 

BibliografiaBásica: 
KOTLER, P., KELLER, K. L. Administração demarketing.12aed.SãoPaulo:
PrenticeHall,2006. 
KOTLER,PhilipM
 arketing4.0SP:Sextante,2017. 
KUAZAQUI,Edmir.GestãodeMarketing4.0-Casos,ModeloseFerramentas.
GrupoGEN,08/2019 
ROCHA, A., FERREIRA, J. B., SILVA, J. F. da. Administração demarketing:
conceitos,estratégiaseaplicações.SãoPaulo:Atlas,2012. 

BibliografiaComplementar: 
DEMO,G.;PONTE,V.MarketingdeRelacionamento(CRM):estadodaartee
estudosdecaso.SãoPaulo:Atlas,2008. 
KOTLER,P.,KELLER,K.L.AdministraçãodeMarketing.14a.ed..SãoPaulo:
PearsonEducationdoBrasil,2012. 
MALHOTRA,Naresh.P
 lanosdemarketing,1ªediçãoEditoraSaraiva,07/2009. 
LAS CASAS, A. Administração de Marketing - conceitos, planejamento e
aplicaçãoàrealidadebrasileira.SãoPaulo:Atlas,2006. 
URDAN, A; URDAN, F. Marketing Estratégico no Brasil TeoriaeAplicação.
SãoPaulo:Atlas,2011. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Marketing 
Marketing102 

Cód.ADM3.05

C
 .H.8h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa 
Ações de marketing, media, planejamento, campanhas, o marketing em ação,
tarketing,mensuraçãodasaçõesdemarketing,budgets,ROI. 

ObjetivoGeral 
Acrescentar conhecimento teórico sobre marketing, trazerconceitosfundamentais
aodesenvolvimentodecampanhasdemarketing. 

ObjetivosEspecíficos 
Capacitar o aluno para compreender os pontos de partida do marketing e sua
relaçãocomonegócioquenasce. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

FoconoClienteeFocodoCliente 
ComportamentodoConsumidor 
DesenvolvimentodePropostas 
Propagandaemídias 
Promoção,eventosepress-office 
CRMCostumerRelationshipManagement 
ROI 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Prova on-line. 


BibliografiaBásica: 
SILVA,AnielsonBarbosada.PesquisaQualitativaemEstudosOrganizacionais
-Pradigmas,estratégiasemétodos,2ªEdiçãoEditoraSaraiva,2011-06-01. 
ROCHA,MarcosDonizeteAparecido;OLIVEIRA,SérgioLuisIgnáciode.Gestão
estratégica de marcas (Coleção Marketing em Tempos Modernos). Editora
Saraiva,2017-06-08. 
KOTLER, P. KELLER, K. L. Administração de marketing. 12a ed. SãoPaulo:
PrenticeHall,2006. 
ROCHA, A., FERREIRA, J. B., SILVA, J. F. da. Administração demarketing:
conceitos,estratégiaseaplicações.SãoPaulo:Atlas,2012. 
BibliografiaComplementar: 
DEMO,G.,PONTE,V.MarketingdeRelacionamento(CRM):estadodaartee
estudosdecaso.SãoPaulo:Atlas,2008. 
KOTLER,P.,KELLER,K.L.AdministraçãodeMarketing.14a.ed.SãoPaulo:
PearsonEducationdoBrasil,2012. 
MALHOTRA,Naresh.P
 lanosdemarketing,1ªediçãoEditoraSaraiva,07/2009. 
LAS CASAS, A. Administração de Marketing - conceitos, planejamento e
aplicaçãoàrealidadebrasileira.SãoPaulo:Atlas,2006. 
URDAN, A, URDAN, F. Marketing Estratégico no Brasil TeoriaeAplicação.
SãoPaulo:Atlas,2011. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Marketing 

Cód.ADM3.06



C.H.144h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa 
Consolidação de fundamentos dimensões e sua relação com a prática, criação de
campanhasdemarketing,marketingcooperado,crossmarketing,medias,canaisde
comunicação, promoção, divulgação, in-store marketing, mass marketing,
produções,eventoscomoferramentasdemarketing,marketingdeexperiências,live
marketing, digital marketing, redes sociais, internet, inversão das verbas de
marketing,rentabilizaçãodecampanhas. 

ObjetivoGeral 
Desenvolverumamploconhecimentosobremarketingeacapacidadedefazeruso
desuasferramentasparaosucessodosnegócios. 

ObjetivosEspecíficos 
Capacitaroalunoparacolocarempráticaaçõesdemarketingvencedoras. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Campanhasdemarketing 
Targets 
Propostas 
ChamadasetesteA-B 
MarketingPromocional 
Budget 
RentabilizaçãodeCampanhas 
DigitalMarketing 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Prova on-line. 


BibliografiaBásica: 
SILVA,AnielsonBarbosada.PesquisaQualitativaemEstudosOrganizacionais
-Pradigmas,estratégiasemétodos,2ªEdiçãoEditoraSaraiva,2011-06-01. 
ROCHA,MarcosDonizeteAparecido;OLIVEIRA,SérgioLuisIgnáciode.Gestão
estratégica de marcas (Coleção Marketing em Tempos Modernos). Editora
Saraiva,2017-06-08. 
KOTLER, P. KELLER, K. L. Administração de marketing. 12a ed. SãoPaulo:
PrenticeHall,2006. 
ROCHA, A., FERREIRA, J. B., SILVA, J. F. da. Administração demarketing:
conceitos,estratégiaseaplicações.SãoPaulo:Atlas,2012. 
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BibliografiaComplementar: 
DEMO,G.,PONTE,V.MarketingdeRelacionamento(CRM):estadodaartee
estudosdecaso.SãoPaulo:Atlas,2008. 
KOTLER,P.,KELLER,K.L.AdministraçãodeMarketing.14a.ed.SãoPaulo:
PearsonEducationdoBrasil,2012. 
MALHOTRA,Naresh.P
 lanosdemarketing,1ªediçãoEditoraSaraiva,07/2009. 
LAS CASAS, A. Administração de Marketing - conceitos, planejamento e
aplicaçãoàrealidadebrasileira.SãoPaulo:Atlas,2006. 
URDAN, A, URDAN, F. Marketing Estratégico no Brasil TeoriaeAplicação.
SãoPaulo:Atlas,2011. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: OsProdutosTurísticosedeLuxo 
NegóciosSetoriais 

Cód.ADM3.07



C.H.14h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Introduçãoaomercadodoluxo,criaçãodenegóciosdealtograudecomplexidade, 
UHNWI (Ultra-High-Net-Worth-Individuals), os 13 mega segmentos do luxo, 
oportunidades emviagenselazer,imóveis,personalcare,homecare,alimentos&
bebidas,oacessoaoconsumidordealtagama.LuxuryTech.. 

ObjetivoGeral: 
Introduzir os alunos ao mercado de alta gama e apresentá-lo ao high-demanding
client. 
ObjetivosEspecíficos: 
Prepararoalunoparaatuarjuntoaclientescomaltograudeexpectativa. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

Os11pilaresdoluxo 
Os13macro-segmentosdoluxomundial 
UHNWI-Ultra-High-Net-Worth-Individuals 
Negóciosdealtagama 
Posicionamentonomercadodoluxo 
LuxuryTech(Startupsnoluxo) 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Prova on-line. 

BibliografiaBásica: 
GASTAL,Susana.Turismo,imagenseimaginários.SãoPaulo:Aleph,2005. 
DELATORRE,F.A
 gênciasd
 eviagensetransportes.SãoPaulo:Roca,2003. 
LAGE, Beatriz HelenaGelas;MILONE,PauloCesar.EconomiadoTurismo,7ª
ediçãoGrupoGEN,05/2001. 
NETTO, Alexandre Panosso; ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis (eds.).
ProdutosTurísticoseNovosSegmentosdeMercado:Planejamento,Criaçãoe
Comercialização.EditoraManole,01/2015. 
BibliografiaComplementar: 
BOFF,Leonardo.Virtudesparaumoutromundopossível.vol.I:hospitalidade:
direitoedeverdetodos.Petrópolis:Vozes,2005. 
DENCKER,AdadeFreitasManeti(coord.).Planejamentoegestãoemturismoe
hospitalidade.CengageLearningEditoresSAdeCV,10/2004 
MULLINS, Laurie J. Gestão da Hospitalidade e Comportamento
Organizacional,4ªediçãoGrupoA,2004-01-01. 
FURTADO, Silvana. (org.); VIEIRA, Francisco (org.). Hospitalidade: turismoe
estratégiassegmentadas.CengageLearningEditoresSAdeCV,14/07/2018. 
PAIM, Wilson Moisés. Custos e Orçamento em Serviços de Hospitalidade -
UmaVisãoOperacional.EditoraSaraiva,06/2014. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  NegóciosSetoriais 
OsProdutosTurísticosedeLuxo 

Cód.ADM3.08



C.H.126h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
No mercado do luxo, incluindo bens e serviços, o turismo seapresenta,cadavez
mais, como um importante e dinâmico gerador de oportunidades de negócios,
empregoerenda. 
ObjetivoGeral: 
Inventariar e comentar as oportunidades de negócios em desenvolvimento nos
mercados de alta gama. Transformar jovens em empreendedores de altoimpacto,
geradoresdeempregoerenda. 
ObjetivosEspecíficos: 
Orientar e aconselhar os alunos no âmbitodaidentificaçãodeoportunidadespara
empreendimentos nas frentes de maior convergência com suas competências,
recursos e interesses. Desenvolver os talentos eascompetênciasgerenciais-chave
necessáriosaoempreendedorismo 
ConteúdoProgramático 
●
●
●
●
●
●
●

PerfildeNegócios naórbitadoTurismo 
Fomento/D
 estinationManagement 
AgenteseOperadoresdeViagens 
Receptivos,TransporteeHospedagem 
Atrativosfixos,eventoseentretenimento 
Diversão/CulturaeGastronomia 
ComércioeArtesanato 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

124




MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40% 
-Trabalhodomódulo60% 
BibliografiaBásica: 
GASTAL,Susana.Turismo,imagenseimaginários.SãoPaulo:Aleph,2005. 
DELATORRE,F.A
 gênciasd
 eviagensetransportes.SãoPaulo:Roca,2003. 
LAGE, Beatriz HelenaGelas;MILONE,PauloCesar.EconomiadoTurismo,7ª
ediçãoGrupoGEN,05/2001. 
NETTO, Alexandre Panosso; ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis (eds.).
ProdutosTurísticoseNovosSegmentosdeMercado:Planejamento,Criaçãoe
Comercialização.EditoraManole,01/2015. 
DENCKER,AdadeFreitasManeti(coord.).Planejamentoegestãoemturismoe
hospitalidade.CengageLearningEditoresSAdeCV,10/2004. 
BibliografiaComplementar: 
BOFF,Leonardo.Virtudesparaumoutromundopossível.vol.I:hospitalidade:
direitoedeverdetodos.Petrópolis:Vozes,2005. 
DENCKER,AdadeFreitasManeti(coord.).Planejamentoegestãoemturismoe
hospitalidade.CengageLearningEditoresSAdeCV,10/2004 
MULLINS, Laurie J. Gestão da Hospitalidade e Comportamento
Organizacional,4ªediçãoGrupoA,2004-01-01. 
FURTADO, Silvana. (org.); VIEIRA, Francisco (org.). Hospitalidade: turismoe
estratégiassegmentadas.CengageLearningEditoresSAdeCV,14/07/2018. 
PAIM, Wilson Moisés. Custos e Orçamento em Serviços de Hospitalidade -
UmaVisãoOperacional.EditoraSaraiva,06/2014. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  AnálisedeInformaçõesediagnóstico 
ProcessoDecisório 

Cód.ADM4.01



C.H.60h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Posicionamento diante de oportunidades de negócios no mercado Forças
competitivasdomercado.Análisedepontosfortes,pontosfracos,oportunidadese
ameaças.Percepçãoedefiniçãodenovaspropostasdeocupaçãodeoportunidades. 

ObjetivoGeral: 
Muniroalunodeferramentasparatomadadedecisão. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolveracapacidadedeleituradecenários,relatóriosedadosparatomadade
decisõesgerenciais. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Coletadedados 
Tabulaçãoeanálisededados 
AnáliseSwot
MatrizBCG 
GriddecisórioI 
GriddecisórioII 
Big-data 
Estatísticas 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

126




MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
BERTI,Anélio.C
 onsultoriaediagnósticoempresarial.JuruáEditora,2013. 
CONTADOR,J.C.Camposearmasdacompetição:novomodelodeestratégia.
São Paulo: Saint Paul Editora, 2008. Localização na biblioteca MonteAlegreem
658.401C759c. 
CECCONELLO, A. Renato; AJZENTAL, Alberto. A construção do plano de
negócios. São Paulo: Saraiva, 2008. Localização na biblioteca do campus Monte
Alegreem658.401C387c. 

BibliografiaComplementar: 
SARQUIS, A. B.; PIZZINATTO, N. K. Modelo de processo de diagnóstico
mercadológico para organizações de serviços de pequeno e médio portes.
RevistadeNegócios,Blumenau,v.18,n.2,p.81-100,Abril/Junhode2013. 
ARAUJO,C.E.Betal.Graudeadesãodeempresasfamiliaresàsboaspráticas
degovernançacorporativa:ProposiçãoetestedeumInstrumento-diagnóstico.
RevistaAlcance-Eletrônica,Vol.20-n.01-p.117-138-jan./mar.2013. 
BORGES, R. S. G.; MARQUES, A. L. Desenvolvendo e validando uma
metodologia de diagnóstico das práticas de recursos humanos. Gestão &
Regionalidade-Vol.24-Nº70-mai-ago/2008. 
ROCHA, Fábio Theoto; ROCHA, Armando Freitas da. Neuroeconomia e
ProcessoDecisório.GrupoGEN,2011-08-01. 
Nascimento, Auster Moreira;Reginato,Luciane.Controladoria:Instrumentode
ApoioaoProcessoDecisório,2ªedição.GrupoGEN,06/2015. 
PEREIRA, Maria José Lara de Bretas; FONSECA, João Gabriel Marques. Série
Gestão Estratégica - Faces da Decisão - Abordagem Sistêmica do Processo
Decisório.GrupoGEN,01/2009. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 



Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina: ComunicaçãoeNegociação 
ComunicaçãoeNegociação:DiscursoeArgumentação 

Cód.ADM4.02



C.H.30h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
O objetivo da comunicação eficaz é a construção de acordo e compromisso. Por
isso, o desempenho ótimo do negociador é alcançado quando ele consegue
desenvolver e transmitir informações e argumentos que vão ao encontro das
percepçõesdeseusinterlocutores(heterocentradas). 

ObjetivoGeral: 
Capacitaroalunoparaanegociação.Ostiposdediscurso,aconstruçãododiscurso
apartirdaspercepçõeseinteressesdeseuinterlocutor. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver no aluno a capacidade de prevenir e superar objeções a partir da
construçãodeumargumentáriodevendasquepossasercompartilhadojuntoaseus
colaboradorescriandoabordagensvencedorasemseusprocessosnegociais. 

ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Construçãodepontesdecomunicação 
Neurolinguísticavoltadaànegociação 
Leituradesinaiscorporais 
AcolhimentoeSuperaçãodeobjeções 
Construçãodeargumentáriosdevendas 
Comunicaçãocomenvolvimento 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 
Apresentaçõespresenciais. 

Avaliação: 
-Prova on-line+provaoral. 

BibliografiaBásica: 
CARNEGIE, Dale. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos
negócios.Record,2018 
POLITO,ReinaldoComofalarcorretamenteeseminibições.S
 araiva,2016 
MIRANDA, Roberto. Estratégias e Técnicas Avançadas de Negociação e
Vendas.BookMidia:2000 

BibliografiaComplementar: 
MIRANDA,Renata.Expressividade–V
 ocêesuaImagem.Saraiva,2008. 
ANDERSON,Chris.GARSCHAGEN,Donaldson. OGuiaoficialdoTEDparafalar
emPúblico.Intrínseca,2016 
DIAS BATISTA, Maria Cecilia Veluk. O palco da espontaneidade. Psicodrama
contemporâneo.Roca,2012. 
DOMINGOS,Mônica.Inflexãoeentonaçãodavoz.Exercíciosparaestimularafala
eacomunicação.M
 atrix,2020 
WEIL,Pierre.TOMPAKOW, Roland.OCorpoFala.Vozes,2016 
LUCAS,StephenE.A
 ArtedeFalaremPúblico.GrupoA,01/2014. 
BRASILEIRO,AdaMagalyMatias.ComunicaçãoeExpressão.GrupoA,01/09/2016. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: ComunicaçãoeNegociação 
ComunicaçãoeNegociação:Oratória 

Cód.ADM4.03

C
 .H.30h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Oratória, apresentações e sustentações orais comerciais, montagem de
apresentações, uso de recursos audiovisuais, construção de textos e chamadas de
impacto,sensoestéticoaplicado,postura,comunicaçãonãoverbal,preparaçãopara
arguiçãooral,defesadepropostasdiantedegrandepúblico,superaçãodeobjeções
em apresentações orais, assimilação e elaboração de devolutivas em situações
adversas. 

ObjetivoGeral: 
Capacitar o aluno para lidar com negociações em apresentações para diferentes
audiências, resposta a questionamento e superação deobjeçõesemapresentações,
mantendoaqualidadedaapresentaçãoemsituaçõesadversas. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver no aluno a capacidade de realizar apresentações oraisqueenvolvam
interaçãocomopúblico,superandooposiçõesenegociandoatravésdousododom
daoratóriacomexcelência. 



FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

131




ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Oratória 
Apresentaçõesvencedoras(benchmarks) 
Elaboraçãodeapresentaçõesvencedoras 
Usoderecursosaudiovisuais 
Domíniodeaudiências 
Negociaçãoconvergente 
Equalizaçãodesituaçõesadversas 
Acolhimentoesuperaçãodeobjeções 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo.Apresentaçõespresenciais. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CARNEGIE, Dale. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos
negócios.Record,2018 
POLITO,ReinaldoComofalarcorretamenteeseminibições.S
 araiva,2016 
MIRANDA,Renata.Expressividade–V
 ocêesuaImagem.SP:Saraiva,2008. 
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BibliografiaComplementar: 
ANDERSON,Chris.GARSCHAGEN,Donaldson. OGuiaoficialdoTEDparafalar
emPúblico.Intrínseca,2016 
DIAS BATISTA, Maria Cecilia Veluk. O palco da espontaneidade. Psicodrama
contemporâneo.Roca,2012. 
DOMINGOS,Mônica.Inflexãoeentonaçãodavoz.Exercíciosparaestimularafala
eacomunicação.M
 atrix,2020 
WEIL,Pierre.TOMPAKOW, Roland.OCorpoFala.Vozes,2016 
LUCAS,StephenE.A
 ArtedeFalaremPúblico.GrupoA,01/2014. 
BRASILEIRO,AdaMagalyMatias.ComunicaçãoeExpressão.GrupoA,01/09/2016. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Economiaaplicada 
Microeconomia101-Introduçãoamicroeconomia 

Cód.ADM4.04

 C.H.10h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Mercado, monopólio, oligopólio e concorrência. Modelos econômicos. Curvasde
ofertaedemanda.Equilíbriogeral,trocaeprodução.Teorias. 

ObjetivoGeral 
Apresentar estruturas de mercado, princípios de concorrência e a interação de
agentesnocontextosocial. 
ObjetivosEspecíficos 
Compreender os conceitos básicosdaeconomiaesuaaplicaçãonaAdministração
deEmpresas.Estudarasváriasinter-relaçõesentreagenteseconômicos.Analisaros
principaismodeloseconômicosesuasimplicaçõesnobemestar. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Conceitosedefinições 
Monopólio 
Oligopólio 
Modeloseconômicos 
CurvasdedemandaIndividual 
CurvasdedemandadoMercado 
Demandalinearecurvasdeoferta 
TeoriadademandaedoBemEstar 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
GONÇALVES,R.R.Economiaaplicada.RiodeJaneiro:FGV,2003. 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 19ª ed. São Paulo: Editora
Atlas,2002" 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez.
Fundamentosdeeconomia,6 ED.EditoraSaraiva,2018-12-06. 
FRANK, Robert H.; BERNANKE, Ben S. Princípios de Economia, 4ª Edição.
GrupoA,2012-01-01. 
BibliografiaComplementar: 
LARSON, R. Cálculo Aplicado – Curso Rápido. Editora Cengage. 8ª edição,
2011. 
BITTINGER,M.L.;ELLENBOGEN,D.J.eSURGENT,S.A.–CalculusandIts
Applications.10thedition–2012,AddisonWesley(Pearson). 
JAMESStewart.C
 álculo,volume1.EditoraCengage.7ªEdição,2014. 
MORETTIN, P.; BUSSAB, W. O. e HAZZAN, S. Introdução ao Cálculo para
Administração,EconomiaeContabilidade.EditoraSaraiva,2009. 
GITMAN, L. J. & McDANIEL, C. O Futuro dos Negócios. 4ª Edição. Editora
CengageLearning,2011. 
SAFIER,Fred.Pré-Cálculo,2ªedição.GrupoA,2011-01-01. 
MERCHEDE, Alberto HP-12C: cálculos e aplicações financeiras: exercícios
interativos.GrupoGEN,2009-03-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Economiaaplicada 
Microeconomia102 

Cód.ADM4.05

 C.H.10h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Teoria da produção. Mercado de fatores e oferta de trabalho. Teoria dos jogos.
Externalidadesebenspúblicos.Informaçãoassimétrica. 

ObjetivoGeral: 
Apresentar estruturas de mercado, princípios de concorrência e a interação de
agentesnocontextosocial. 
ObjetivosEspecíficos 
Compreender os conceitos básicosdaeconomiaesuaaplicaçãonaAdministração
deEmpresas.Estudarasváriasinter-relaçõesentreagenteseconômicos.Analisaros
principaismodeloseconômicosesuasimplicaçõesnobemestar. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

Teoriadaprodução 
Mercadosefatoresdeprodução 
Mercadodetrabalho 
Teoriadosjogos 
Assimetriadeinformação 
Benspúblicoseprivados 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
GONÇALVES,R.R.Economiaaplicada.RiodeJaneiro:FGV,2003. 
FRANK, Robert H.; BERNANKE, Ben S. Princípios de Economia, 4ª Edição.
GrupoA,2012-01-01. 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 19ª ed. São Paulo: Editora
Atlas,2002" 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez.
Fundamentosdeeconomia,6 ED.EditoraSaraiva,2018-12-06. 
BibliografiaComplementar: 
LARSON, R. Cálculo Aplicado – Curso Rápido. Editora Cengage. 8ª edição,
2011. 
BITTINGER,M.L.;ELLENBOGEN,D.J.eSURGENT,S.A.–CalculusandIts
Applications.10thedition–2012,AddisonWesley(Pearson). 
JAMESStewart.C
 álculo,volume1.EditoraCengage.7ªEdição,2014. 
MORETTIN, P.; BUSSAB, W. O. e HAZZAN, S. Introdução ao Cálculo para
Administração,EconomiaeContabilidade.EditoraSaraiva,2009. 
GITMAN, L. J. & McDANIEL, C. O Futuro dos Negócios. 4ª Edição. Editora
CengageLearning,2011. 
SAFIER,Fred.Pré-Cálculo,2ªedição.GrupoA,2011-01-01. 
MERCHEDE, Alberto HP-12C: cálculos e aplicações financeiras: exercícios
interativos.GrupoGEN,2009-03-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Economiaaplicada 

Cód.ADM4.06

 C.H.120h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Teoria da firma e estrutura do mercado. A dinâmica macroeconômica. Mercado
monetário e financeiro. Teoria monetária, política fiscal e cambial. Negócios
internacionais:ainter-relaçãocomoexterior. 

ObjetivoGeral 
Formar alunos com forte compreensãodomundoqueocercaecomoaeconomia
podeajudá-loaagirproativamenteparaosucessodeseunegócio. 
ObjetivosEspecíficos 
Capacitar o aluno para acessar oportunidades de mercado e antever cenários.
Compreender a intrincada interação entre agentes econômicos, mercado, preço e
consumo.Analisaradinâmicadomercadoquantoàmaximizaçãodautilidadeedo
bem-estar. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pressupostosdeanálise 
Atividadeseconômicassoboenfoquedaprodução 
Agregadosmacroeconômicos 
Visõesnovo-clássicasenovo-keynesianas 
Moeda,preçoejuros 
Políticamonetáriaefiscal 
Distribuiçõaderenda,acumulaçõaecrescimento 
Introduçãoàeconomiainternacional 
OsEstadosesuaspolíticaseconômicas 
Comérciointernacional 
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MetodologiadeEnsino 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
GONÇALVES,R.R.Economiaaplicada.RiodeJaneiro:FGV,2003. 
FRANK, Robert H.; BERNANKE, Ben S. Princípios de Economia, 4ª Edição.
GrupoA,2012-01-01. 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 19ª ed. São Paulo: Editora
Atlas,2002" 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez.
Fundamentosdeeconomia,6 ED.EditoraSaraiva,2018-12-06. 
BibliografiaComplementar: 
LARSON, R. Cálculo Aplicado – Curso Rápido. Editora Cengage. 8ª edição,
2011. 
BITTINGER,M.L.;ELLENBOGEN,D.J.eSURGENT,S.A.–CalculusandIts
Applications.10thedition–2012,AddisonWesley(Pearson). 
JAMESStewart.C
 álculo,volume1.EditoraCengage.7ªEdição,2014. 
MORETTIN, P.; BUSSAB, W. O. e HAZZAN, S. Introdução ao Cálculo para
Administração,EconomiaeContabilidade.EditoraSaraiva,2009. 
GITMAN, L. J. & McDANIEL, C. O Futuro dos Negócios. 4ª Edição. Editora
CengageLearning,2011. 
SAFIER,Fred.Pré-Cálculo,2ªedição.GrupoA,2011-01-01. 
MERCHEDE, Alberto HP-12C: cálculos e aplicações financeiras: exercícios
interativos.GrupoGEN,2009-03-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: EngenhariadoLucro 
Finanças101-Introduçãoafinanças 

Cód.ADM4.07

C
 .H.16h

 Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Administração integrada de custos e preços. O pensar estratégico em busca da
monetizaçãodenovosmodelosdenegócios.Exercíciodecriaçãodevalorenovas
abordagensparaobtençãodelucroemnegóciostradicionais. 

ObjetivoGeral: 
Fornecerosfundamentosdefinançasempresariais. 
ObjetivosEspecíficos: 
EmbasaroalunocomconhecimentoteóricosobreaEngenhariadoLucro. 

ConteúdoProgramático 
●
●
●
●
●
●

AuditoriadeCustos 
PlanejamentoFinanceirodeProcessos 
Controlesdequalidadeeprodutividade 
ContabilidadeeGestãoFiscal 
Six-Sigma 
GovernançaCorporativa 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ANTON,H.;RORRES,C.ÁlgebraLinearcomAplicações.1ªed.PortoAlegre:
Bookman,2012. 
CALLIOLI, C. A; DOMINGOS, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e
Aplicações.6ªed.SãoPaulo:AtualEditora,2013.352p. 
SAMY,DANA.IntroduçãoaFinançasEmpresariais.Saraiva,jan2015. 

BibliografiaComplementar: 
COSTA, R.P.;FERREIRA,H.A.S.;SARAIVAJR.,A.F.Preços,orçamentose
custosindustriais.R
 iodeJaneiro:Campus-Elsevier,2010. 
GARRISON,R.H.;NOREEN,E;W.;BREWER,P.C.ContabilidadeGerencial.
11ªed.RiodeJaneiro:LTC,2007. 
MÜLLER, Aderbal; SCHERER, Luciano. Contabilidade Avançada e
Internacional-4ED.EditoraSaraiva,2019-04-12. 
FREZATTI, Fábio; ROCHA, Welington; NASCIMENTO, Artur Roberto do;
JUNQUEIRA, Emanuel. Controle gerencial: umaabordagemdacontabilidade
gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico. Grupo GEN
,2011-12-01. 
MARTINS,E.;ROCHA,W.Métodosdecusteiocomparados:custosemargens
analisadossobdiferentesperspectivas.SãoPaulo:Atlas,2010. 
GIAMBIAGI,Fabio;D
 erivativoseRiscodeMercado.GrupoGEN,12/2017. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: EngenhariadoLucro 
Finanças102 

Cód.ADM4.08



C.H.16h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Administração integrada de custos e preços. O pensar estratégico em busca da
monetizaçãodenovosmodelosdenegócios.Exercíciodecriaçãodevalorenovas
abordagens para obtenção de lucro em negócios tradicionais através de novas
abordagens. 

ObjetivoGeral 
Reforçar oconhecimentosobregestãofinanceiraempresarialemseuaspectomais
amplo. 
ObjetivosEspecíficos 
Capacitar o aluno para identificar gargalos que reduzem o lucro de formaaestar
aptoaacionarprocessosdereorganizaçãointernosvisandoolucro. 
ConteúdoProgramático 
●
●
●
●
●
●
●
●

AuditoriadeCustos 
DRE 
FluxodeCaixa
Gestãodofluxodecaixa 
Controlesdequalidadeeprodutividade 
ContabilidadeeGestãoFiscal 
Six-Sigma 
GovernançaCorporativas 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ANTON,H.;RORRES,C.ÁlgebraLinearcomAplicações.1ªed.PortoAlegre:
Bookman,2012. 
CALLIOLI, C. A; DOMINGOS, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e
Aplicações.6ªed.SãoPaulo:AtualEditora,2013.352p. 
BALEEIRO, ALIOMAR. Uma Introdução àCiênciadasFinanças.edForense,
jan2015. 

BibliografiaComplementar: 
COSTA, R.P.;FERREIRA,H.A.S.;SARAIVAJR.,A.F.Preços,orçamentose
custosindustriais.R
 iodeJaneiro:Campus-Elsevier,2010. 
GARRISON,R.H.;NOREEN,E;W.;BREWER,P.C.ContabilidadeGerencial.
11ªed.RiodeJaneiro:LTC,2007. 
MÜLLER, Aderbal; SCHERER, Luciano. Contabilidade Avançada e
Internacional-4ED.EditoraSaraiva,2019-04-12. 
FREZATTI, Fábio; ROCHA, Welington; NASCIMENTO, Artur Roberto do;
JUNQUEIRA, Emanuel. Controle gerencial: umaabordagemdacontabilidade
gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico. Grupo GEN
,2011-12-01. 
MARTINS,E.;ROCHA,W.Métodosdecusteiocomparados:custosemargens
analisadossobdiferentesperspectivas.SãoPaulo:Atlas,2010. 
GIAMBIAGI,Fabio;D
 erivativoseRiscodeMercado.GrupoGEN,12/2017. 



FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

145




CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: EngenhariadoLucro 

Cód.ADM4.09



C.H.128h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Gestão financeira empresarial em profundidade, instrumentos, ferramentas,
softwares, sistemas, montagem de planilhas e demonstrativos de resultados,
balancetes, balanços, fluxo de caixa, jurossimples,juroscompostos,ebitda,lucro
operacionalbruto,lucrolíquido,capex,opex,fluxodecaixalivre,TIR,indicadores
dedesempenho. 

ObjetivoGeral: 
Formar alunos capazes de analisar demonstrativos de resultados, comparar
históricosdaempresaesetoriaiseincrementarolucroadministrativamente. 

ObjetivosEspecíficos: 
Colocaoalunonocomandodesuaempresacomtodasasferramentasdetomadade
decisãoàsmãos. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

Finançasempresariais 
Fluxodecaixa 
DRE 
Balanços 
Relatóriosgerenciais 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
ANTON,H.;RORRES,C.ÁlgebraLinearcomAplicações.1ªed.PortoAlegre:
Bookman,2012. 
CALLIOLI, C. A; DOMINGOS, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e
Aplicações.6ªed.SãoPaulo:AtualEditora,2013. 
LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Algebra Linear - Coleção Schaum, 4ª
edição.GrupoA,2011-01-01. 
BibliografiaComplementar: 
COSTA, R.P.;FERREIRA,H.A.S.;SARAIVAJR.,A.F.Preços,orçamentose
custosindustriais.R
 iodeJaneiro:Campus-Elsevier,2010. 
GARRISON,R.H.;NOREEN,E;W.;BREWER,P.C.ContabilidadeGerencial.
11ªed.RiodeJaneiro:LTC,2007. 
MÜLLER, Aderbal; SCHERER, Luciano. Contabilidade Avançada e
Internacional-4ED.EditoraSaraiva,2019-04-12. 
FREZATTI, Fábio; ROCHA, Welington; NASCIMENTO, Artur Roberto do;
JUNQUEIRA, Emanuel. Controle gerencial: umaabordagemdacontabilidade
gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico. Grupo GEN
,2011-12-01. 
MARTINS,E.;ROCHA,W.Métodosdecusteiocomparados:custosemargens
analisadossobdiferentesperspectivas.SãoPaulo:Atlas,2010. 
GIAMBIAGI,Fabio;D
 erivativoseRiscodeMercado.GrupoGEN,12/2017. 
COGAN, Samuel. Gestão dos Números Certos: Uma Novela sobre a
Transformação da Contabilidade GerencialparaasEmpresasLean.GrupoA
,2012-01-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 


Disciplina: EstágioSupervisionadoI 

Cód.ADM5.01



C.H.120h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Aprender fazendo (Learning by Doing) e Aprender Ensinando (Learning by
Teaching)comoalvosdoestágioremuneradoobrigatório. 

ObjetivoGeral 
Introduzir o estudante na prática profissional, fornecendo complementação da
formaçãoacadêmicaatravésdevivênciasnapráticaprofissionaldoarquiteto. 
ObjetivosEspecíficos 
Realizar atividades em ambiente profissional ou na Incubadora da Faculdade
RobertoMiranda.Realizarreuniõesdeacompanhamentocomosupervisor. 

ConteúdoProgramático 
● Estágiosupervisionadoobrigatório 

MetodologiadeEnsino 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação
-Provadomódulo40%; 
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-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Oscanaisdevendas 
Vendas101-Introduçãoavendas 

Cód.ADM5.02



C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Arevoluçãocomercialnosprimórdiosdarevoluçãoindustrialeodesenvolvimento
dos canais de vendas atacadistas e varejistas. Conceitos e práticas de atacado e
varejo. 

ObjetivoGeral: 
Propiciar ao aluno um mergulho na história do desenvolvimento dos Canais de
Vendas 
Objetivosespecíficos: 
Uniformizaraculturadevendasdosalunos 
Mostrar como e porque os canais de v
 endas se desenvolveram desde o
caixeiro-viajante até o telemarketing e o e-commerce gerido pela inteligência
artificial. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

Vendaportaaporta 
Ovendedorpracistaeocaixeiro-viajante 
Adistribuiçãoatacadistaearevendavarejista 
Aslojasderua,osupermercadoeosShoppingCenters 
Oe-commerce.Ofuturodoscanaisdevendas. 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulason-linesobdemandacomleiturasprévias,leiturascomplementares,
exercícioson-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,grupos
dediscussão,tutoriaon-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CASTRO, L. T.; NEVES, M. F. Administração de vendas: planejamento,
estratégiaegestão.SãoPaulo:Atlas,2005. 
LAS CASAS, Alexandre. Administração de vendas. 8. ed. São Paulo: Atlas,
2009. 
GOBE,A.C.etal.(Coord.).Administraçãodevendas.2.ed.SãoPaulo:Saraiva,
2007." 
MIRANDA, Roberto Lira. Marketing doVarejoeAliançasEstratégicascoma
Indústria.R
 J:Qualitymark,1997. 
BibliografiaComplementar: 
COBRA,M.A
 dministraçãodevendas.3.ed.SãoPaulo:Atlas,2006. 
BANOV, Márcia Regina. Comportamento do consumidor: vencendo desafios.
CengageLearningEditoresSAdeCV,2017-06-13. 
LIMA,AlinePoggiLinsde.C
 omportamentodoconsumidor.GrupoA,01/2020. 
PESSOA,Carlos.N
 egociaçãoaplicada.SãoPaulo:Atlas,2008. 
URDAN,Flávio;URDAN,André.Gestãodocompostodemarketing.SP:Atlas,
2006. 
SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: Comprando,
PossuindoeSendo.GrupoA,01/2016. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  Oscanaisdevendas 
Vendas102 

Cód.ADM5.03

C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estratégiasetécnicasdevendas,processosdevendas,rotinasdeequipedevendas,
modelosdeacompanhamento,sistemas. 

ObjetivoGeral: 
Prepararoalunoparaimplementardepartamentosdevendaseficazes. 

Objetivosespecíficos: 
Munirosdiscentesdeconhecimento,técnicaseinstrumentosparagestãodevendascom
sucesso. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

OFunildevendas 
EstratégiaseTécnicasdeVendas 
Ossinaisepropensãoàcompra 
Departamentosdevendas(Benchmarks) 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulason-linesobdemandacomleiturasprévias,leiturascomplementares,
exercícioson-lineadaptativosobrigatórios,respostascomentadas,fóruns,grupos
dediscussão,tutoriaon-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CASTRO, L. T.; NEVES, M. F. Administração de vendas: planejamento,
estratégiaegestão.SãoPaulo:Atlas,2005. 
LAS CASAS, Alexandre. Administração de vendas. 8. ed. São Paulo: Atlas,
2009. 
GOBE,A.C.etal.(Coord.).Administraçãodevendas.2.ed.SãoPaulo:Saraiva,
2007. 
MIRANDA, Roberto Lira. Marketing doVarejoeAliançasEstratégicascoma
Indústria.R
 J:Qualitymark,1997. 
BibliografiaComplementar: 
COBRA,M.A
 dministraçãodevendas.3.ed.SãoPaulo:Atlas,2006. 
BANOV, Márcia Regina. Comportamento do consumidor: vencendo desafios.
CengageLearningEditoresSAdeCV,2017-06-13. 
LIMA,AlinePoggiLinsde.C
 omportamentodoconsumidor.GrupoA,01/2020. 
PESSOA,Carlos.N
 egociaçãoaplicada.SãoPaulo:Atlas,2008. 
URDAN,Flávio;URDAN,André.Gestãodocompostodemarketing.SP:Atlas,
2006. 
SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: Comprando,
PossuindoeSendo.GrupoA,01/2016. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: Oscanaisdevendas 

Cód.ADM5.04



C.H.96h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Seleção de canais de vendas, criação e gestão de canais de vendas próprios e de
terceiros. Adequação por produto/serviço. Gestão de preços, o funil de negócios.
Sistema de vendas (SalesForce),followup.Montagemdegrandesdepartamentos
de vendas. Campanhas de premiação, KPIs, recursos humanos, retenção,
pós-venda.

ObjetivoGeral: 
Fornecer conhecimento profundo sobre vendas, emtodasuaextensão.Permitindo
montagemdeoperaçõescomplexas. 
ObjetivosEspecíficos: 
Capacitarosdiscentesparaamontagemegestãodesetoresdevendascomplexos. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

EstratégiasdeTécnicasAvançadasdeNegociaçãoeVendas 
RecursosHumanosemVendas 
Montagemdegrandessetoresdevendas 
Atendimento,vendas,conversòeseretenção 
Campanhasdepremiação 
Kpiseprogramadeparticipação 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
LAS CASAS, Alexandre. Administração de vendas. 8. ed. São Paulo: Atlas,
2009. 
GOBE,A.C.etal.(Coord.).Administraçãodevendas.2.ed.SãoPaulo:Saraiva,
2007." 
MIRANDA, Roberto Lira. Marketing doVarejoeAliançasEstratégicascoma
Indústria.R
 J:Qualitymark,1997. 
BibliografiaComplementar: 
COBRA,M.A
 dministraçãodevendas.3.ed.SãoPaulo:Atlas,2006. 
BANOV, Márcia Regina. Comportamento do consumidor: vencendo desafios.
CengageLearningEditoresSAdeCV,2017-06-13. 
LIMA,AlinePoggiLinsde.C
 omportamentodoconsumidor.GrupoA,01/2020 
PESSOA,Carlos.N
 egociaçãoaplicada.SãoPaulo:Atlas,2008. 
URDAN,Flávio;URDAN,André.Gestãodocompostodemarketing.SP:Atlas,
2006. 
SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: Comprando,
PossuindoeSendo.GrupoA,01/2016. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 


Disciplina: PesquisaseEstatísticas 

Cód.ADM5.05

C
 .H.80h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologia científica para seleção de amostragem, montagem de pools, coleta,
compilação, correção de desvios, validação e uso de dados,transformando-osem
estatística. 

ObjetivoGeral: 
Utilizar as ferramentas oferecidas pela pesquisa estatística como subsídio para a
tomadadedecisãonaadministraçãodeempresas. 
ObjetivosEspecíficos: 
Estudarosprincipaismétodos,estratégiasetiposdepesquisademercado.Realizar
o planejamento detalhado de pesquisa. Analisar e utilizar dados de pesquisapara
definição ou ajuste de estratégias empresariais. Desenvolver a capacidade de
elaborar, aplicar, tabular eanalisarosresultadosdepesquisasdemercadoetomar
decisõesbaseadosemdadosestatísticos. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MetodologiadePesquisa 
Tiposdepesquisa 
Levantamentoestatístico 
Planejamentodepesquisa 
Seleçãodaamostra 
Elaboraçãodequestionários 
Análisededadoseinterpretaçãoderesultados 
RedaçãodoProjetodepesquisa 
Estatísticadescritiva 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
BABBIE, Earl. Métodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2005. 
BARBETA, P.A. Estatística Aplicada àsCiênciasSociais.Florianópolis:UFSC,
2006. 
CASTRO, Monica Rabello de, FERREIRA, Giselle. GONZALEZ, Wani.
MetodologiadaPesquisaemEducação.NovaIguaçu:Marsupial,2013. 

BibliografiaComplementar: 
BUSSAB & MORETTIN. Estatística básica 8ª edição. São Paulo: MAKRON,
2013. 
FREIRE; & outros. Análise de modelos de regressão linear. Campinas:
UNICAMP,2008. 
SEVERINO,A.J.Metodologiadotrabalhocientífico.SãoPaulo:Cortez,2000. 
VIEIRA,S.EstatísticaBásica.SãoPaulo:CengageLearning,2012. 
SICSÚ, Abraham Laredo; DANA, Samy. ESTATÍSTICA APLICADA:
ANÁLISEEXPLORATÓRIADEDADOS.EditoraSaraiva,09/2012. 







FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

157




CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
PlanejamentoEstratégico101-IntroduçãoaPlanejamentoEstratégico 

Cód.ADM5.06

C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Principaisforçaseagentesdomercado.Ferramentasparaanáliseeposicionamento
estratégico. Tipos e modelos de planejamento estratégico. Introdução ao pensar
estratégico. 

ObjetivoGeral: 
Forneceraosalunosumavisãoestratégicadonegócioedoambientecompetitivo. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitarosdiscentesparaconhecerasvariáveisdemercadoeforçascompetitivas.
Analisar concorrentes e segmentos de mercado. Definir proposta de valor e
estratégiadeposicionamento. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●

Mercado,macroemicroambientes 
Forçascompetitivas 
AnáliseSWOT 
Segmentaçãodemercado 
Planejamentoestratégico 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
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de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
MINTZBERG,Henry.AHLSTRAND,B.;LAMPEL,J.SafárideEstratégia:um
roteiropelaselvadoplanejamentoestratégico.PortoAlegre:Bookman,2010. 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão:
Fundamentos,EstratégiaseDinâmicas.S
 ãoPaulo:Atlas,2009. 
DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. Competição Analítica. Editora
AltaBooks,12/2018. 
FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de.
PlanejamentoEstratégiconaPrática,3ªediçãoGrupoGEN,09/2018. 
BibliografiaComplementar: 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.Planejamentoestratégico:conceitos,
metodologia,práticas.29.ed.SãoPaulo:Atlas,2011. 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.EstratégiaEmpresarial&Vantagem
Competitiva:c omoestabelecer,implementareavaliar.SãoPaulo:Atlas,2012. 
GONÇALVES,C.(org.)Manualdeferramentasdeestratégiaempresarial.São
Paulo:Altas,2008. 
KIM, W. C., MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul. 13. ed. Rio de
Janeiro:Elsevier,2005. 
SERRA, F. R. et ali. Gestão estratégica: conceitos e casos. São Paulo: Atlas,
2013. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
PlanejamentoEstratégico102 

Cód.ADM5.07



C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Principaisforçaseagentesdomercado.Ferramentasparaanáliseeposicionamento
estratégico. Tipos e modelos de planejamento estratégico. Introdução ao pensar
estratégico. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolverplanejamentoestratégico. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitaroalunoparacriaçãoemontagemdeplanosestratégicos. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

Planejamentoestratégicoempresarial 
Roteirodeplanooperacional 
Mercadoecomportamentodoconsumidor 
Diagnósticoeprognóstico 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
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de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
MINTZBERG,Henry.AHLSTRAND,B.;LAMPEL,J.SafárideEstratégia:um
roteiropelaselvadoplanejamentoestratégico.PortoAlegre:Bookman,2010. 
FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de.
PlanejamentoEstratégiconaPrática,3ªediçãoGrupoGEN,09/2018. 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão:
Fundamentos,EstratégiaseDinâmicas.S
 ãoPaulo:Atlas,2009. 
DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. Competição Analítica. Editora
AltaBooks,12/2018. 
BibliografiaComplementar: 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.Planejamentoestratégico:conceitos,
metodologia,práticas.29.ed.SãoPaulo:Atlas,2011. 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.EstratégiaEmpresarial&Vantagem
Competitiva:c omoestabelecer,implementareavaliar.SãoPaulo:Atlas,2012. 
GONÇALVES,C.(org.)Manualdeferramentasdeestratégiaempresarial.São
Paulo:Altas,2008. 
KIM, W. C., MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul. 13. ed. Rio de
Janeiro:Elsevier,2005. 
SERRA, F. R. et ali. Gestão estratégica: conceitos e casos. São Paulo: Atlas,
2013. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: PlanejamentoEstratégicoeOperacional 

Cód.ADM5.08



C.H.96h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Identificação de Oportunidades, ameaças e problemas no ambiente externo e
internodaempresa.AvaliaçãodeImpactoeManeabilidade.Eleiçãodeprioridades
paraataque. 
ObjetivoGeral: 
Desenvolvernoalunoacapacidadedecriarplanosestratégicosdesucesso. 
ObjetivosEspecíficos: 
Munirodocentecomferramentasexitosasdeplanejamentoestratégico. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

PlanejamentoestratégicoXplanejamentotático 
Oscaminhosdoplanejamentoestratégico 
Posicionamentoestratégico 
Montagemdeplanosestratégico 


MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
MINTZBERG,Henry.AHLSTRAND,B.;LAMPEL,J.SafárideEstratégia:um
roteiropelaselvadoplanejamentoestratégico.PortoAlegre:Bookman,2010. 
FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de.
PlanejamentoEstratégiconaPrática,3ªediçãoGrupoGEN,09/2018. 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão:
Fundamentos,EstratégiaseDinâmicas.S
 ãoPaulo:Atlas,2009. 
HITT, Michael A. et al. Administração Estratégica. 8ª.ed. São Paulo: Cengage
Learning,2014.
JOHNSON, Gerry et al. Fundamentos de Estratégia. 1ªed. Porto Alegre:
Bookman,2011. 
MINTZBERG, Henry et al. Safári de estratégia: Conceitos, contextos e casos
selecionados2 .ed.PortoAlegre:Bookman,2010. 

BibliografiaComplementar: 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.Planejamentoestratégico:conceitos,
metodologia,práticas.29.ed.SãoPaulo:Atlas,2011. 
PEREIRA, Maurício Fernandes; RIZZATTI, Giselly. Planejamento Estratégico:
A Contribuição da Liderança Organizacional para o Processo de
ImplementaçãodaEstratégia,(V.5)GrupoGEN,06/2015. 
OLIVEIRA,DjalmadePinhoRebouçasde.EstratégiaEmpresarial&Vantagem
Competitiva:comoestabelecer,implementareavaliar.SãoPaulo:Atlas,2012. 
GONÇALVES,C.(org.)Manualdeferramentasdeestratégiaempresarial.São
Paulo:Altas,2008. 
KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul. 13. ed. Rio de
Janeiro:Elsevier,2005. 
SERRA,F.R.etal.Gestãoestratégica:conceitosecasos.SãoPaulo:Atlas,2013. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: AtividadeComplementarIII 

Cód.ADM6.01



C.H.40h

Módulo:Fixo(LAB) 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Atividades laboratoriais internas e externas, na concepção e gestão de empresas
próprias(IncubadoraURM). 
ObjetivoGeral: 
DesenvolverasempresasdosalunosnaIncubadora 
ObjetivosEspecíficos: 
Proporcionar ao aluno contato com a realidade do negócio pretendido com
mentoriaesuporte 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
NSA 
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BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  GestãodePessoaseEquipes 
RecursosHumanos101-Introduçãoàgestãoderecursoshumanos 

Cód.ADM6.02



C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estratégias e técnicas de gestão de recursos humanos, envolvendo liderança
situacional, gestão por talentos, e criação de ambientes de segurança psicológica
para inovação e formação de equipesmadurasatravésdacapacitaçãoeatribuição
depoder(empowerment). 

ObjetivoGeral 
Orientarosalunosparaosprocessosdeseleçãoecontrataçãodefuncionários. 
ObjetivosEspecíficos 
Ensinaraentrevistareanalisarcurrículoseentrevistas. 
Ensinaraacolherosnovoscolaboradoresnaempresaepromoveroreconhecimento
paraméritoeprogresso. 

ConteúdoProgramático 
● Desenhodosperfisdecompetênciaepersonalidaderequeridos 
● Recrutamento,seleção,treinamento 
● Motivaçãoeengajamentodepessoaseequipes 
● Coachingp
 aramelhoriacontínua 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 


Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.) Competências: conceitos,
métodoseexperiência.1 .Ed.SãoPaulo:Atlas,2008. 
SILVA, V. et al. Gestão de RH por competências e empregabilidade. 2. ed.
Campinas:Papirus,2005. 
GRIFFIN, RickyW.|MOORHEAD,Gregory.ComportamentoOrganizacional:
gestão de pessoas e organizações - Tradução da 11ª edição norte-americana.
CengageLearningEditoresSAdeCV,2016-06-02. 
BARBIERI, Ugo Franco. Gestãodepessoasnasorganizações:aaprendizagem
daliderançaedainovação.GrupoGEN,2013-03-01.
BibliografiaComplementar: 
ULRICH,D.etali.O
 códigodaliderança.SãoPaulo:BestSeller,2009. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional
aoestratégico.8ed.SãoPaulo:Futura,2004. 
NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de projetos de pesquisa:
Monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia
científicaCengageLearningEditoresSAdeCV,2016-10-19. 
VERGARA,SylviaConstant.G
 estãodePessoas.16ªed.SãoPaulo:Atlas,2014. 
BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena (coord.). Manual de gestão de pessoas e
equipes:estratégiasetendências.SãoPaulo:Gente,2002.v.1. 
GIL,A.C.GestãodePessoas:enfoquenospapéisprofissionais.1ed.SãoPaulo:
Atlas,2001. 
TANURE,Betania.EVANS,Paul.PUCIK,Vladimir.GestãodePessoasnoBrasil.
RiodeJaneiro:EditoraCampus.2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  GestãodePessoaseEquipes 
GestãodeRecursosHumanos102 

Cód.ADM6.03



C.H.12h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estratégiasetécnicasdegestãoderecursoshumanos,desdeaseleçãoprofissional,
a contrataçãoearemuneraçãodoscontratados,atéseuengajamentoenvolvendoa
criação de ambientes de segurança psicológica para inovação e formação de
equipesmaduras,atravésdacapacitaçãoeatribuiçãodepoder(empowerment). 

ObjetivoGeral: 
Orientarosalunosparaosprocessosdeseleçãoecontrataçãodefuncionários 
ObjetivosEspecíficos: 
Ensinaraentrevistareanalisarcurrículoseentrevistas. 
Ensinaraacolherosnovoscolaboradoresnaempresaepromoveroreconhecimento
paraméritoeprogresso. 

ConteúdoProgramático 
●
●
●
●

Desenhodosperfisdecompetênciaepersonalidaderequeridos. 
Recrutamento,seleção,treinamento. 
Motivaçãoeengajamentodepessoaseequipes 
Coachingparamelhoriacontínua. 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.) Competências: conceitos,
métodoseexperiência.1.Ed.SãoPaulo:Atlas,2008. 
SILVA, V. et ali. Gestão de RH por competências e empregabilidade. 2. ed.
Campinas:Papirus,2005. 
 RIFFIN,RickyW.|MOORHEAD,Gregory.ComportamentoOrganizacional:
G
gestão de pessoas e organizações - Tradução da 11ª edição norte-americana.
CengageLearningEditoresSAdeCV,2016-06-02. 
BARBIERI, Ugo Franco. Gestãodepessoasnasorganizações:aaprendizagem
daliderançaedainovação.GrupoGEN,2013-03-01.
BibliografiaComplementar: 
ULRICH,D.etali.O
 códigodaliderança.SãoPaulo:BestSeller,2009. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional
aoestratégico.8ed.SãoPaulo:Futura,2004. 
NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de projetos de pesquisa:
Monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia
científicaCengageLearningEditoresSAdeCV,2016-10-19. 
VERGARA,SylviaConstant.G
 estãodePessoas.16ªed.SãoPaulo:Atlas,2014. 
BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena (coord.). Manual de gestão de pessoas e
equipes:estratégiasetendências.SãoPaulo:Gente,2002.v.1. 
GIL,A.C.GestãodePessoas:enfoquenospapéisprofissionais.1ed.SãoPaulo:
Atlas,2001. 
TANURE,Betania.EVANS,Paul.PUCIK,Vladimir.GestãodePessoasnoBrasil.
RiodeJaneiro:EditoraCampus.2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: GestãodePessoaseEquipes 

Cód.ADM6.04



C.H.96h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Estratégiasetécnicasdegestãoderecursoshumanos,desdeaseleçãoprofissional,
a contrataçãoearemuneraçãodoscontratados,atéseuengajamentoenvolvendoa
criação de ambientes de segurança psicológica para inovação e formação de
equipesmaduras,atravésdacapacitaçãoeatribuiçãodepoder(empowerment). 

ObjetivoGeral: 
Orientarosalunosparaosprocessosdeseleçãoecontrataçãodefuncionários 
ObjetivosEspecíficos: 
Ensinaraentrevistareanalisarcurrículoseentrevistas. 
Ensinaraacolherosnovoscolaboradoresnaempresaepromoveroreconhecimento
paraméritoeprogresso. 

ConteúdoProgramático: 
Desenhodosperfisdecompetênciaepersonalidaderequeridos. 
Recrutamento,seleção,treinamento. 
Motivaçãoeengajamentodepessoaseequipes 
Coachingparamelhoriacontínua. 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 


Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. (Org.) Competências: conceitos,
métodoseexperiência.1.Ed.SãoPaulo:Atlas,2008. 
SILVA, V. et al. Gestão de RH por competências e empregabilidade. 2. ed.
Campinas:Papirus,2005. 
GRIFFIN, RickyW.|MOORHEAD,Gregory.ComportamentoOrganizacional:
gestão de pessoas e organizações - Tradução da 11ª edição norte-americana.
CengageLearningEditoresSAdeCV,2016-06-02. 
BARBIERI, Ugo Franco. Gestãodepessoasnasorganizações:aaprendizagem
daliderançaedainovação.GrupoGEN,2013-03-01.
BibliografiaComplementar: 
ULRICH,D.etal.Ocódigodaliderança.SãoPaulo:BestSeller,2009. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional
aoestratégico.8ed.SãoPaulo:Futura,2004. 
NETO, Antônio Carvalho et ali. GestãodePessoaserelaçõesdeTrabalho.São
Paulo:Atlas,2011. 
VERGARA,SylviaConstant.G
 estãodePessoas.15ªed.SãoPaulo:Atlas,2014. 
BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena (coord.). Manual de gestão de pessoas e
equipes:estratégiasetendências.SãoPaulo:Gente,2002. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: GestãodaTecnologiadaInformação 

Cód.ADM6.05



C.H.80h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceitos e evolução da Tecnologia da Informação. Gestão da informação e da
infraestruturadeTI.Tecnologiasaplicadasasistemasdeinformaçãoempresariais. 
ObjetivoGeral: 
ApresentarosprincipaisconceitosetécnicasdaGestãodaInformaçãoutilizadosna
GestãoEmpresarialmoderna. 
ObjetivosEspecíficos: 
Propiciar uma visão realista da Tecnologia da Informação quanto a seu
dimensionamento,escolhaeadequação.Demonstraropotencialdealavancagemde
negócios propiciado pela Tecnologia da Informação. Oferecersubsídiosparauma
tomadadedecisãoapropriada. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●
●

IntroduçãoeconceituaçãodeTI 
Oambientecompetitivo 
Aplicações-SistemasdeInformaçãointra-empresariais 
Aplicações-SistemasdeInformaçãointer-empresariais 
Comércioeletrônico 
Supplychainmanagement 
Desenvolvimentodesistemas 
Segurançaequalidadedesistemas 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
DE OLIVEIRA, Bruno Souza. Métodos ágeis e Gestão de Serviços de TI. RJ:
Brasport,2018. 
BARBIERI, Carlos. Governança de Dados: Práticas, conceitos e novos
caminhos.AltaBooks,2019. 
FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de
Serviços:Operações,EstratégiaeTecnologiadaInformação.GrupoA,41640. 
BibliografiaComplementar: 
ALBERTIN, A.L. Comércio Eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua
aplicação.10ªed.SãoPaulo:Atlas,2010. 
KROENKE, David M.Sistemasdeinformaçãogerenciais-1ªEdiçãoEditoraSaraiva
,08/2008. 
STAIR, RALPH M. REYNOLDS, George W.PrincípiosdeSistemasdeInformação.
9ªEd.SãoPaulo:LTC,2002. 
TEIXEIRA, Rafael Teixeira; LACERDA, Daniel Pacheco; ANTUNES, Junico;
CORCININETO,SecundinoL.H.EstratégiadeProdução:20ArtigosClássicospara
AumentaraCompetitividadedaEmpresa.GrupoA,2014-01-01. 
CRUZ,Tadeu.SistemasdeInformaçõesGerenciaiseOperacionais.GrupoGEN
,08/2019. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  GestãodoPDVdeLuxo 
Distribuição101-Introduçãoaovarejo 

Cód.ADM6.06

C.H.8h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A atividade que, em todo o mundo, gera maior visibilidade para os negócios do
luxo é a revenda varejista, suportada pelas milhares de lojas espalhadas pelas
capitaisemaiorescidadesdoplaneta. 
ObjetivoGeral: 
AculturaroalunoquantoàscaracterísticasedemandasdeadequaçãodosPontosde
Vendas(Lojasderuaeshoppings)dosprodutoseluxoegrifesinternacionais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Ensinaraidentificarasmelhoreslocalizaçõesparacadaestabelecimento. 
Ensinaramontareequipar.Ensinaradivulgarepromover. 
Ensinarageriremníveldeexcelência. 
ConteúdoProgramático: 
● Localização.Ponto,tráfego,áreadeinfluência 
● L
 ayout/Arquitetura/Decoração 
● Merchandising/Exibitécnica 
● Atendimento/e-commerce 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CASTRO, L. T.; NEVES, M. F. Administração de vendas: planejamento,
estratégiaegestão.SãoPaulo:Atlas,2005. 
GOBE, A. C.etal.(Coord.).Administraçãodevendas.2.ed.SãoPaulo:Saraiva,
2007. 
LASCASAS,A.Administraçãodevendas.8.ed.SãoPaulo:Atlas,2009. 
OLIVEIRA, Cristiane Kessler de. Gestão de vendas e negociação. Grupo A
,12/2019. 
BibliografiaComplementar: 
UNIVERSIDADE LUTERANADOBRASIL.Administraçãodevendas,varejo
eserviços.RicardoHillmann.Curitiba:IBPEX,2009.159p. 
WALLACE,ThomasF.Planejamentodevendaseoperações:guiaprático.São
Paulo:IMAM,2001.145p.,il. 
MIRANDA, Roberto Lira. Marketing doVarejoeAliançasEstratégicascoma
IndústriaRJ:Qualitymark,1999. 
SPAREMBERGER, Ariosto. Vendas : Fundamentos e Relacionamento com os
Clientes.EditoraUnijuí,11/2019. 
ROSENBLOOM,Bert.Canaisdemarketing-umavisãogerencial:Traduçãoda
8ªediçãonorte-americana.CengageLearningEditoresSAdeCV,06/2015. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  GestãodoPDVdeLuxo 
Distribuição102 

Cód.ADM6.07

C.H.10h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A atividade que, em todo o mundo, gera maior visibilidade para os negócios do
luxo é a revenda varejista, suportada pelas milhares de lojas espalhadas pelas
capitaisemaiorescidadesdoplaneta. 
ObjetivoGeral: 
AculturaroalunoquantoàscaracterísticasedemandasdeadequaçãodosPontosde
Vendas(Lojasderuaeshoppings)dosprodutoseluxoegrifesinternacionais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Ensinaraidentificarasmelhoreslocalizaçõesparacadaestabelecimento. 
Ensinaramontareequipar.Ensinaradivulgarepromover. 
Ensinarageriremníveldeexcelência 
ConteúdoProgramático: 
● L
 ocalização.Ponto,tráfego,áreadeinfluência 
● Layout/Arquitetura/Decoração 
● M
 erchandising/Exibitécnica 
● Atendimento/e-commerce 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CASTRO, L. T.; NEVES, M. F. Administração de vendas: planejamento,
estratégiaegestão.SãoPaulo:Atlas,2005. 
GOBE, A. C.etal.(Coord.).Administraçãodevendas.2.ed.SãoPaulo:Saraiva,
2007. 
LASCASAS,A.Administraçãodevendas.8.ed.SãoPaulo:Atlas,2009. 
OLIVEIRA, Cristiane Kessler de. Gestão de vendas e negociação. Grupo A
,12/2019. 
BibliografiaComplementar: 
UNIVERSIDADE LUTERANADOBRASIL.Administraçãodevendas,varejo
eserviços.RicardoHillmann.Curitiba:IBPEX,2009.159p. 
WALLACE,ThomasF.Planejamentodevendaseoperações:guiaprático.São
Paulo:IMAM,2001.145p.,il. 
ROSENBLOOM,Bert.Canaisdemarketing-umavisãogerencial:Traduçãoda
8ªediçãonorte-americana.CengageLearningEditoresSAdeCV,06/2015. 
MIRANDA, Roberto Lira. Marketing doVarejoeAliançasEstratégicascoma
IndústriaRJ:Qualitymark,1999. 
SPAREMBERGER, Ariosto. Vendas : Fundamentos e Relacionamento com os
Clientes.EditoraUnijuí,11/2019. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: GestãodoPDVdeLuxo 

Cód.ADM6.08



C.H.162h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A atividade que, em todo o mundo, gera maior visibilidade para os negócios do
luxo é a revenda varejista, suportada pelas milhares de lojas espalhadas pelas
capitaisemaiorescidadesdoplaneta. 
ObjetivoGeral: 
AculturaroalunoquantoàscaracterísticasedemandasdeadequaçãodosPontosde
Vendas(Lojasderuaeshoppings)dosprodutoseluxoegrifesinternacionais. 
ObjetivosEspecíficos: 
Ensinaraidentificarasmelhoreslocalizaçõesparacadaestabelecimento. 
Ensinaramontareequipar.Ensinaradivulgarepromover. 
Ensinarageriremníveldeexcelência. 
ConteúdoProgramático 
● L
 ocalização.Ponto,tráfego,áreadeinfluência 
● L
 ayout/Arquitetura/Decoração 
● Merchandising/Exibitécnica 
● Atendimento/e-commerce 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas; apresentação de conteúdo e discussão em sala de aula; leitura
dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e apresentação de
trabalhospráticos. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
CASTRO, L. T.; NEVES, M. F. Administração de vendas: planejamento,
estratégiaegestão.SãoPaulo:Atlas,2005. 
GOBE, A. C.etal.(Coord.).Administraçãodevendas.2.ed.SãoPaulo:Saraiva,
2007. 
LASCASAS,A.Administraçãodevendas.8.ed.SãoPaulo:Atlas,2009. 
OLIVEIRA, Cristiane Kessler de. Gestão de vendas e negociação. Grupo A
,12/2019. 
BibliografiaComplementar: 
UNIVERSIDADE LUTERANADOBRASIL.Administraçãodevendas,varejo
eserviços.RicardoHillmann.Curitiba:IBPEX,2009.159p. 
WALLACE,ThomasF.Planejamentodevendaseoperações:guiaprático.São
Paulo:IMAM,2001.145p.,il. 
ROSENBLOOM,Bert.Canaisdemarketing-umavisãogerencial:Traduçãoda
8ªediçãonorte-americana.CengageLearningEditoresSAdeCV,06/2015. 
MIRANDA, Roberto Lira. Marketing doVarejoeAliançasEstratégicascoma
IndústriaRJ:Qualitymark,1999. 
SPAREMBERGER, Ariosto. Vendas : Fundamentos e Relacionamento com os
Clientes.EditoraUnijuí,11/2019. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos 
Processos101-IntroduçãoaProcessos 

Cód.ADM7.01



C.H.8h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Conceito de processos, exemplos históricos, melhores práticas. Processo
industriais, o just in time, processos internos, gestão integrada, fundamentos e
dimensões. 

ObjetivoGeral: 
Preparar os discentes para a criação de processo de alto desempenho em suas
empresas. 

ObjetivosEspecíficos: 
Desenvolver o interesse e a capacitação dos alunosparaastarefassequenciaisda
melhoriadaqualidadedeprodutos,serviçosedesempenho: 
-

MapeamentodeProcessos 
I dentificaçãoperiódicadedesvios 
I dentificaçãodeoportunidadesdemelhoriaeganhos 
JornadasdeDiagnóstico 
JornadasdeSolução/planejamentodasmelhorias 
Introduçãodasmelhorias 
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ConteúdoProgramático: 
● Identificação clara e abrangente das cadeias de processos de trabalho na
empresa 
● Identificaçãodosfornecedoreseclientesaolongodessascadeias 
● Apuraçãocuidadosadasnecessidadesdecadaumdosclientes 
● Conscientização de todos quanto a suas responsabilidades como
fornecedores,processadoreseclientes 
● Concepção dos produtosaseremtrocadosentreosfornecedoreseclientes,
emcondiçõesdesatisfazerasnecessidadesapuradas 
● Desenvolvimento de processos capazes de gerar essesprodutosamínimo
custoemáximodesempenho 
● Atribuição de papéis, responsabilidades e tarefas para provimento
inequívocodosresultadospropostos. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
MIRANDA, Roberto Lira. Qualidade Total – Rompendo as barreiras entre a
teoriaeaprática.Pgs.79a88.SãoPaulo:MakronBooks,1995. 
RODRIGUES,MarcusVinicius.AçõesparaaQualidade:gestãointegradapara
aQualidade.RiodeJaneiro:Qualitymark,2004. 
OLIVEIRA,OtavioJr.(org).GestãodaQualidade:tópicosavançados.SãoPaulo:
CengageLearning,2008. 
PACHECO, Edson. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
EditoraAtlas,2010.339p. 
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BibliografiaComplementar: 
BRAVO, Ismael. Gestão de qualidade : em tempos de mudanças. 2.ed.
Campinas:Alínea,2007.152p. 
CHENG,LinChih;MELOFILHO,LeonelDelReyde.QFD:desdobramentoda
função qualidade na gestão de desenvolvimento de produtos. São Paulo:
EdgardBlucher,2007.539p. 
PACHECO, Edson. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
EditoraAtlas,2010.339p. 
OLIVEIRA, OtávioJr.;PALMISANO,Angelo;MAÑAS,AntônioVico;MODIA,
Esther Cabado; MACHADO, Márcio Cardoso. Gestão da qualidade: tópicos
avançados.SãoPaulo:CengageLearning,2011.243p. 
MACHADO, José Fernando. Método Estatístico : Gestão da qualidade para
melhoriacontínua.EditoraSaraiva,2010-01-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos 
Processos102 

Cód.ADM7.02



C.H.10h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Processosdegestão,delogística,decontratação,atendimentoaoclienteesistemas.  
ObjetivoGeral 
Imergirosdiscentesnouniversodosprocessos. 

ObjetivosEspecíficos 
●
●
●
●
●
●

MapeamentodeProcessos 
Identificaçãoperiódicadedesvios 
Identificaçãodeoportunidadesdemelhoriaeganhos 
JornadasdeDiagnóstico 
JornadasdeSolução/planejamentodasmelhorias 
Introduçãodasmelhorias 
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ConteúdoProgramático 
● Identificação clara e abrangente das cadeias de processos de trabalho na
empresa 
● Identificaçãodosfornecedoreseclientesaolongodessascadeias 
● Apuraçãocuidadosadasnecessidadesdecadaumdosclientes 
● Conscientização de todos quanto a suas responsabilidades como
fornecedores,processadoreseclientes 
● Concepção dos produtosaseremtrocadosentreosfornecedoreseclientes,
emcondiçõesdesatisfazerasnecessidadesapuradas 
● Desenvolvimento de processos capazes de gerar esses produtos a mínimo
custoemáximodesempenho 
● Atribuição de papéis, responsabilidades e tarefas para provimento
inequívocodosresultadospropostos. 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
MIRANDA, Roberto Lira. Qualidade Total – Rompendo as barreiras entre a
teoriaeaprática.Pgs.79a88.SãoPaulo:MakronBooks,1995. 
RODRIGUES,MarcusVinicius.AçõesparaaQualidade:gestãointegradapara
aQualidade.RiodeJaneiro:Qualitymark,2004. 
OLIVEIRA,OtavioJr.(org).GestãodaQualidade:tópicosavançados.SãoPaulo:
CengageLearning,2008. 
PACHECO, Edson. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
EditoraAtlas,2010. 
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BibliografiaComplementar: 
BRAVO,Ismael.Gestãodaqualidadeemtemposdemudanças.2.ed.Campinas:
Alínea,2007.152p. 
CHENG,LinChih;MELOFILHO,LeonelDelReyde.QFD:desdobramentoda
função qualidade na gestão de desenvolvimento de produtos. São Paulo:
EdgardBlucher,2007.539p. 
PACHECO, Edson. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
EditoraAtlasLtda,2010.339p. 
OLIVEIRA, OtávioJr.;PALMISANO,Angelo;MAÑAS,AntônioVico;MODIA,
Esther Cabado; MACHADO, Márcio Cardoso. Gestão da qualidade: tópicos
avançados.SãoPaulo:CengageLearning,2011.243p. 
MACHADO, José Fernando. Método Estatístico : Gestão da qualidade para
melhoriacontínua.EditoraSaraiva,2010-01-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 


Disciplina:  AvaliaçãoeMelhoriaContínuadeProcessos 

Cód.ADM7.03



C.H.162h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Os processos de negócios são as trocas / transações realizadas entre os
componentes dos diferentes grupos, equipes e departamentos (fornecedores e
clientesinternos)deumaorganizaçãoparagerarum“produtofinal”dentrodeuma
linhadeprodução. 

ObjetivoGeral 
Introduzir os conceitos de cadeias de fornecedores , processadores e clientes
internosnasempresas.Orientarosalunosparaamelhoriadequalidadeeprazosem
suastransaçõesinternas.  

ObjetivosEspecíficos 
●
●
●
●
●
●

MapeamentodeProcessos 
Identificaçãoperiódicadedesvios 
Identificaçãodeoportunidadesdemelhoriaeganhos 
JornadasdeDiagnóstico 
J ornadasdeSolução/planejamentodasmelhorias 
Introduçãodasmelhorias 
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ConteúdoProgramático: 
● Identificação clara e abrangente das cadeias de processos de trabalho na
empresa 
● Identificaçãodosfornecedoreseclientesaolongodessascadeias 
● Apuraçãocuidadosadasnecessidadesdecadaumdosclientes 
● Conscientização de todos quanto a suas responsabilidades como
fornecedores,processadoreseclientes 
● Concepção dos produtosaseremtrocadosentreosfornecedoreseclientes,
emcondiçõesdesatisfazerasnecessidadesapuradas 
● Desenvolvimento de processos capazes de gerar esses produtos a mínimo
custoemáximodesempenho 
● Atribuição de papéis, responsabilidades e tarefas para provimento
inequívocodosresultadospropostos. 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
MIRANDA, Roberto Lira. Qualidade Total – Rompendo as barreiras entre a
teoriaeaprática.Pgs.79a88.SãoPaulo:MakronBooks,1995. 
RODRIGUES,MarcusVinicius.AçõesparaaQualidade:gestãointegradapara
aQualidade.RiodeJaneiro:Qualitymark,2004. 
OLIVEIRA, Otavio Jr. (org). Gestão da Qualidade: tópicos avançados. São
Paulo:CengageLearning,2008. 
PACHECO, Edson. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
EditoraAtlas,2010. 
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BibliografiaComplementar: 
BRAVO, Ismael. Gestão de qualidade : em tempos de mudanças. 2.ed.
Campinas:Alínea,2007.152p. 
CHENG,LinChih;MELOFILHO,LeonelDelReyde.QFD:desdobramentoda
função qualidade na gestão de desenvolvimento de produtos. São Paulo:
EdgardBlucher,2007.539p. 
PACHECO, Edson. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
EditoraAtlas,2010.339p. 
OLIVEIRA, OtávioJr.;PALMISANO,Angelo;MAÑAS,AntônioVico;MODIA,
Esther Cabado; MACHADO, Márcio Cardoso. Gestão da qualidade: tópicos
avançados.SãoPaulo:CengageLearning,2011.243p. 
MACHADO, José Fernando. Método Estatístico : Gestão da qualidade para
melhoriacontínua.EditoraSaraiva,2010-01-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  EducaçãoAmbiental 
EducaçãoAmbiental:Ciência,TecnologiaeSustentabilidade 

Cód.ADM7.04

C.H.20h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Histórico da educação ambiental. Tecnologia na preservação do meio-ambiente.
Pesquisa e desenvolvimento. Utilização de tecnologias e processos sustentáveis.
Fundamentos da Sustentabilidade. Empresas sustentáveis. Meio ambiente e
responsabilidade socioambiental. Avaliação da sustentabilidade da operação.
Implantaçãodeprocessossustentáveis. 

ObjetivoGeral: 
Compreenderaimportânciadaspráticassustentáveisnaatividadeempresarial. 


ObjetivosEspecíficos: 
Fornecer conhecimento acerca das principais ferramentas de sustentabilidade
aplicadasàatividadeempresarial.Identificaroportunidadesparaimplementaçãode
iniciativas sustentáveis. Conhecer os principais processos para a operação
ecologicamente sustentável. Compreender o impacto ecológico de sua atuação
profissionaleaimportânciadapráticasustentável. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 


Fundamentosdasustentabilidade 
Empresassustentáveis 
Meioambienteeresponsabilidadesocioambiental 
Avaliaçãodasustentabilidadedaoperação 
Implantaçãodeprocessossustentáveis 
Consultoriaemsustentabilidadeempresarial 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CECHIN, Andrei. A natureza como limite da Economia: A Contribuição de
NicholasGeorgescu-Roegen. SãoPaulo:Edusp.Senac,2010. 
MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: 
Florianópolis:Ed.daUFSC,2004. 
SACHS,Ignacy.CaminhosparaoDesenvolvimentoSustentável.RiodeJaneiro:
Ed.Garamond,2008. 
VEIGA, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: O desafio do séculoXXI.Rio
deJaneiro:Garamond,2008. 
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BibliografiaComplementar: 
TRIGUEIRO,André(org).Meioambientenoséculo21.RiodeJaneiro:Sextante,
2003. 
SCARLATO,FranciscoCapuano;PONTIN,JoelArnaldoealii.Donichoaolixo:
ambiente,sociedadeeeducação.SãoPaulo:Atual,1992. 
SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel C. de Moura; GUIMARÃES, Leandro
Belinaso.D
 esenvolvimentoSustentável. Petrópolis:Ed.Vozes,2008. 
KEINERT, TaniaMargareteMezzomo(org) Organizaçõessustentáveis:utopias
einovações. SãoPaulo:Annablume;BeloHorizonte:Fapemig,2007. 
BURSZTYN, Maria Augusta Almeida; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de
Política e Gestão Ambiental: caminhos para a sustentabilidade. RiodeJaneiro:
Garamond,2013. 
SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  EducaçãoAmbiental 
EducaçãoAmbiental:Cidadania,AmbienteeQualidadedeVida 

Cód.ADM7.05

C.H.10h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Educação ambiental formal e informal. A educação ambiental e a formação da
cidadania.Meio-ambienteequalidadedevida. 

ObjetivoGeral: 
Apresentaraoalunoacorrelaçãoentreeducaçãoambientaleodesenvolvimentoda
cidadania. Compreender a importância das práticas sustentáveis na atividade
empresarial. 

ObjetivosEspecíficos: 
Fornecer conhecimento acerca das principais ferramentas de sustentabilidade
aplicadas no ambiente empresarial. Identificar oportunidades para implementação
de iniciativas sustentáveis. Conhecer os principais processos para a operação
ecologicamente sustentável. Compreender o impacto ecológico de sua atuação
profissional e a importância da prática sustentável. Identificar o conceito de
educação ambiental e suas implicações no cotidiano. Compreender o meio
ambiente como fator determinante da qualidade de vida. Implementar políticas
ambientaissustentáveisnagestãoempresarial. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 



Ecologiaerelaçãocomomeioambiente 
Políticasambientaisesustentáveis 
Programasdepreservaçãoderecursos 
Reciclagemequalidadedevida 
Cidadaniaeavidaemsociedade 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CECHIN, Andrei. A natureza como limite da Economia: A Contribuição de
NicholasGeorgescu-Roegen. SãoPaulo:Edusp.Senac,2010. 
MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: 
Florianópolis:Ed.daUFSC,2004. 
SACHS,Ignacy.CaminhosparaoDesenvolvimentoSustentável.RiodeJaneiro:
Ed.Garamond,2008. 
VEIGA, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: O desafio do séculoXXI.Rio
deJaneiro:Garamond,2008. 
BURSZTYN, Maria Augusta Almeida; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de
Política e Gestão Ambiental: caminhos para a sustentabilidade. RiodeJaneiro:
Garamond,2013. 
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BibliografiaComplementar: 
TRIGUEIRO,André(org).Meioambientenoséculo21.RiodeJaneiro:Sextante,
2003. 
DRUCKER, Peter. Terceiro setor: exercícios de autoavaliação para empresas.
SãoPaulo:Futura,2001. 
SCARLATO,FranciscoCapuano;PONTIN,JoelArnaldoealii.Donichoaolixo:
ambiente,sociedadeeeducação.SãoPaulo:Atual,1992. 
SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel C. de Moura; GUIMARÃES, Leandro
Belinaso.D
 esenvolvimentoSustentável. Petrópolis:Ed.Vozes,2008. 
KEINERT, TaniaMargareteMezzomo(org) Organizaçõessustentáveis:utopias
einovações. SãoPaulo:Annablume;BeloHorizonte:Fapemig,2007. 
SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  EducaçãoAmbiental 
EducaçãoAmbiental:Legislação.AcordoseProtocolosGlobais 

Cód.ADM7.06



C.H.10h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Legislação.Acordos.ProtocolosGlobais. 
O desafio dasmudançasclimáticasfrenteaosacordosglobaisparaamitigaçãode
seusefeitos. 

ObjetivoGeral: 
ApresentaraosalunososdesafiosambientaisdoséculoXXI. 

ObjetivosEspecíficos: 
Identificaraevoluçãodaspolíticasdasmudançasclimáticas.Apresentarosacordos
globais referentes às mudanças climáticas. Apresentar o conceito de pegada
ecológicaeaimportânciadaconscientizaçãodapopulação. 

ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 


Históriadasustentabilidade 
Acordosglobaisparamitigaçãodosefeitosdasmudançasclimáticas 
OsimpactosdasemissõesdeCO2 
Pegadaecológica 
Programasdereduçãodeemissões 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CECHIN, Andrei. A natureza como limite da Economia: A Contribuição de
NicholasGeorgescu-Roegen. SãoPaulo:Edusp.Senac,2010. 
MONTIBELLER FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: 
Florianópolis:Ed.daUFSC,2004. 
SACHS,Ignacy.CaminhosparaoDesenvolvimentoSustentável.RiodeJaneiro:
Ed.Garamond,2008. 
VEIGA, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: O desafio do séculoXXI.Rio
deJaneiro:Garamond,2008. 
BURSZTYN, Maria Augusta Almeida; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de
PolíticaeGestãoAmbiental:caminhosparaasustentabilidade. RiodeJaneiro:
Garamond,2013. 

BibliografiaComplementar: 
TRIGUEIRO,André(org).Meioambientenoséculo21.RiodeJaneiro:Sextante,
2003. 
SCARLATO,FranciscoCapuano;PONTIN,JoelArnaldoealii.Donichoaolixo:
ambiente,sociedadeeeducação.SãoPaulo:Atual,1992. 
SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel C. de Moura; GUIMARÃES, Leandro
Belinaso.D
 esenvolvimentoSustentável. Petrópolis:Ed.Vozes,2008. 
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SOUZA, Carlos Leite de; AWAD, Juliana di C. M. Cidades Sustentáveis:
DesenvolvimentoSustentávelnumPlanetaUrbano.GrupoA,2012-01-01. 
KEINERT, TaniaMargareteMezzomo(org) Organizaçõessustentáveis:utopias
einovações.S
 ãoPaulo:Annablume,2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina: EstágioSupervisionadoII 

Cód.ADM7.07



C.H.120h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Aprender fazendo (Learning by Doing) e Aprender Ensinando (Learning by
Teaching)comoalvosdoestágioremuneradoobrigatório. 

ObjetivoGeral 
Introduzir o estudante na prática profissional, fornecendo complementação da
formaçãoacadêmicaatravésdevivênciasnapráticaprofissionaldoarquiteto. 
ObjetivosEspecíficos 
Realizar atividades em ambiente profissional ou na Incubadora da Faculdade
RobertoMiranda.Realizarreuniõesdeacompanhamentocomosupervisor. 

ConteúdoProgramático 
● Estágiosupervisionadoobrigatório 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 

BibliografiaBásica: 
NSA 
BibliografiaComplementar: 
NSA 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  RelaçõesÉtnico-raciais 
EtniaeCulturaBrasileira:FormaçãodaCulturaBrasileiraContemporânea 

Cód.ADM7.08

C
 .H.20h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A formação étnica do brasileiro. Cultura, história e atualidade. Fusão de raças e
culturas. A identidade brasileira. O futuro das etnias no Brasil. As relações
étnico-raciais tratadas no ambiente empresarialenavidapessoalcomodiretrizde
comportamentoevaloresparaocidadão. 

ObjetivoGeral: 
Debater os elementos de formação de raça e cultura brasileira. Sua identidade.
Entenderaraizdospreconceitosétnico-raciais. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os diferentes elementos culturais envolvidos na formação da cultura
brasileira e os aspectos históricos. Apresentar a miscigenação como indutor da
diversidadecultural.Debateraspolíticasafirmativasdadiversidade. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Aformaçãoétnicadobrasileiro 
Cultura,históriaeatualidade 
Fusãoderaçaseculturas 
Aidentidadebrasileira 
Opreconceitoàdiversidadedegênero 
OfuturodasetniasnoBrasil 
Estudodosdireitoshumanos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos de discussão,
tutoriaon-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 


Avaliação: 
Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CARNEIRODACUNHA,Manoela.Í ndiosnoBrasil. Cia.dasLetras, 2013.
DELPIORE,Mary.Históriasd
 asgentesbrasileiras.Ed.Leya.2016. 
DALLARI,DalmodeAbreu.D
 ireitosHumanoseCidadania.SP:Ed.Moderna,2019 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. SP:
Saraiva,2018 
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BibliografiaComplementar: 
RIBEIRO,Darcy[S2].Osíndioseacivilização:aintegraçãodaspopulaçõesindígenas
noBrasilModerno. Global,2017 
TOLEDO,Edilene;CANO,Jefferson.I migrantesnoBrasildoSéculoXIX.Atual2003
CompilaçãodoEditor.I migraçãoJaponesa.ArteeCiência.2009. 
STARLING,Heloisa.Brasil–UmaBiografia.Cia.dasLetras.2015. 
NOVINSKY,Anitaetalii.O
 sjudeusqueconstruíramoBrasil.Planeta.2015 
IACOCCA, Angelo . Retratos da Imigração Italiana no Brasil . Brasileira .
2012. 
THIÉL, Janice Cristine. Pele silenciosa, pele sonora - A literatura indígena em
destaqueGrupoAutêntica,2012-07-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  RelaçõesÉtnico-raciais 
EtniaeCulturaBrasileira:Ospovosindígenas.ColonizaçãoeImigração

Cód.ADM7.09

C
 .H.10h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Os povos indígenas. Colonização. Imigração. Respeito às tradições. Políticas
étnico-raciais nas corporações. Diversidade cultural. Cultura indígena. A diversidade
cultural no mundo atual. Racismo e preconceito. Respeito aos direitos humanos e a
DeclaraçãoUniversaldosDireitosHumanos. 

ObjetivoGeral: 
Apresentarosdiferenteselementosculturaisenvolvidosnaformaçãodaidentidade
brasileira. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar a Declaração Universal deDireitosHumanos.Debaterosconceitosde
racismo e preconceito. Identificar políticas de afirmação da diversidade nas
empresas.Apresentaraformaçãoculturalbrasileira. 
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ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Ospovosindígenas 
Colonização/EtniasAfricanasnoBrasil 
Imigração 
Respeitoàstradições 
Políticasétnico-raciaisnascorporações 
Racismoepreconceito 
Respeitoaosdireitoshumanos 
DeclaraçãoUniversaldosDireitosHumanos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos de discussão,
tutoriaon-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 


Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
CARNEIRODACUNHA,Manoela.Í ndiosnoBrasil. Cia.dasLetras, 2013 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. SP:
Saraiva,2018 
IACOCCA,Angelo.RetratosdaImigraçãoItaliananoBrasil.Brasileira.2012 
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BibliografiaComplementar: 
TOLEDO, Edilene; CANO, Jefferson. Imigrantes no Brasil do Século XIX .
Atual2003. 
CompilaçãodoEditor.I migraçãoJaponesa.ArteeCiência.2009. 
STARLING,Heloisa.Brasil–UmaBiografia.Cia.dasLetras.2015. 
NOVINSKY,Anitaetalii.O
 sjudeusqueconstruíramoBrasil.Planeta.2015. 
THIÉL, Janice Cristine. Pele silenciosa, pelesonora-Aliteraturaindígenaem
destaqueGrupoAutêntica,2012-07-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  RelaçõesÉtnico-raciais 
EtniaeCultura:AescravidãodeetniasafricanastrazidasparaoBrasil 

Cód.ADM7.10

C
 .H.10h



Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A herança dos povos africanos no Brasil e suas origens. Contribuição da cultura
africanaparaonossopaís.Valorizaçãodosafrodescendentes. 

ObjetivoGeral: 
Analisar as manifestações culturais afro-brasileiras e suas contribuições na
construçãodaidentidadebrasileira. 

ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar a variedade cultural, religiosa e social das sociedades africanas.
Analisar a imigração forçada e a sociedade escravagista entre os séculos XVI e
XIXnoBrasil. 

ConteúdoProgramático: 
● 
● 
● 
● 
● 

Reflexõessobreaformaçãodaculturabrasileira 
Históriaememóriadospovosafro-brasileiros 
Diversidadecultural 
Religiõesdematrizafricana 
Olegadodospovosquilombolas 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares, exercícios
on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos de discussão,
tutoriaon-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridasnaprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ARNAUT, Luiz e LOPES, Ana Mónica. História da África: uma introdução.
BeloHorizonte:Crisálida,2008. 
BENTO, Maria Aparecida Silva e CARONE, Iray (Orgs.). Psicologia Social do
Racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis:
Vozes,2002. 
DUARTE,EduardodeAssis(Org.).MachadodeAssisafro-descendente.Riode
Janeiro.BeloHorizonte:Pallas.Crisálida,2007. 
DELPIORE,Mary.Historiasd
 aGenteBrasileira.Ed.Leya,2016. 
GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz - Corpo e cabelo como símbolos da
identidadenegra.GrupoAutêntica,2007-06-01. 
COOPER, Frederick. Histórias de África - Capitalismo, modernidade e
globalização.G
 rupoAlmedina,01/2016. 
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BibliografiaComplementar: 
TOLEDO,Edilene;CANO,Jefferson.ImigrantesNoBrasildoSéculoXIX.Atual,
2003. 
LOPES,Nei.D
 icionárioEscolarAfro-Brasileiro.SãoPaulo:SeloNegro,2006. 
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usosesentidos.BeloHorizonte:Autêntica,
2009. 
PRANDINI,Paola.C
 ruzeSouza.SãoPaulo:SeloNegro,2011. 
SANTOS, Joel Rufino dos. A escravidão no Brasil. São Paulo: Melhoramentos,
2013. 
LOPES, Nei; MACEDO, José Rivair. Dicionário de História da África. Grupo
Autêntica,2017-05-01. 
OLIVIA, Anderson Ribeiro; CHAVES, M
 arjorie N
 ogueira; FILICE, Renísia
Cristina Garcia; NASCIMENTO, Wan. Tecendo redes antirracistas Grupo
Autêntica,2019-05-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  ConsolidaçãoeCrescimento 
Funding101-Introduçãoàcaptaçãodeinvestimentos 

Cód.ADM8.01



C.H.4h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A quarta etapa do processo empreendedor (sustentação) trata da manutenção do
sucessodaempresaemlongoprazoecrescimentodosnegócios. 
Fontesderecursos,captaçãoemrodadasdenegóciosériesA,B,CatéoIPO. 

ObjetivoGeral: 
Forneceraoalunocaminhosparacrescimentoexponencialdesuaempresa. 
ObjetivosEspecíficos: 
Trazerosconceitosderodadasdeinvestimento. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

Bootstrap 
Pre-seeds 
Seeds 
SeriesA 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ARAUJO, Leonardo; GAVA, Rogério. Empresas Proativas 4.0. Editora Alta
Books,09/2019. 
W. CHAN KIM, W. CHAN KIM RENÉE MAUBORGNE. A Estratégia do
OceanoAzul.edSextante,2005. 
T.KIYOSAKI,ROBERT.PaiRicoPaiPobre:OqueOsRicosEnsinamaSeus
FilhosSobreDinheiro.E
 dCampus,2000. 
SALIBI, José; MAGALDI, Sandro. O Que As Escolas De Negócios Não
Ensinam.EditoraAltaBooks,43586.2019. 
BibliografiaComplementar: 
Collins,Jim.C
 omoasGigantesCaem.EditoraAltaBooks,2019. 
ANDERSON,CHRIS.CaudaLongadoMercadodeMassaparaoMercadode
Nicho.EdCampus,2006. 
RIES, Al. FOCO: Uma Questão de Vida ou Morte para sua Empresa. Ed
PearsonEducation,1stedition,2010. 
GONÇALVES, PAULO. 7 Erros que as grandes empresas cometem. Ed
Independente,2020. 
HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações, 3ª edição
EditoraSaraiva,2013-08-01. 
LUZIO, Fernando. Fazendo a Estratégia Acontecer: Como Criar e
Implementar asIniciativasdaOrganização,2ªed.AmpliadaCengageLearning
EditoresSAdeCV,2010-01-01.

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 
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Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina:  ConsolidaçãoeCrescimento 
Funding102 

Cód.ADM8.02

C
 .H.6h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A quarta etapa do processo empreendedor (sustentação) trata da manutenção do
sucessodaempresaemlongoprazoecrescimentodosnegócios. 
Fontesderecurso,captaçãoemrodadasdenegócioseriesA,B,CatéoIPO. 

ObjetivoGeral: 
Fornecer ao aluno caminhos para crescimento exponencial de sua empresa em
novasrodadasdecaptaçãodeinvestimento. 

ObjetivosEspecíficos: 
Munir o aluno de conhecimentos, técnicas e formatar suas habilidades para
captaçãoderecursosparaexpansãodosnegócios. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●

Novasrodadasdecaptação 
Captable 
SeriesB
SeriesC,D,E... 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ARAUJO, Leonardo; GAVA, Rogério. Empresas Proativas 4.0. Editora Alta
Books,09/2019. 
W. CHAN KIM, W. CHAN KIM RENÉE MAUBORGNE. A Estratégia do
OceanoAzul.edSextante,2005. 
T.KIYOSAKI,ROBERT.PaiRicoPaiPobre:OqueOsRicosEnsinamaSeus
FilhosSobreDinheiro.E
 dCampus,2000. 
SALIBI, José; MAGALDI, Sandro. O Que As Escolas De Negócios Não
Ensinam.EditoraAltaBooks,43586.2019. 
BibliografiaComplementar: 
Collins,Jim.C
 omoasGigantesCaem.EditoraAltaBooks,2019. 
ANDERSON,CHRIS.CaudaLongadoMercadodeMassaparaoMercadode
Nicho.EdCampus,2006. 
RIES, Al. FOCO: Uma Questão de Vida ou Morte para sua Empresa. Ed
PearsonEducation,1stedition,2010. 
GONÇALVES, PAULO. 7 Erros que as grandes empresas cometem. Ed
Independente,2020. 
HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações, 3ª edição
EditoraSaraiva,2013-08-01. 
LUZIO, Fernando. Fazendo a Estratégia Acontecer: Como Criar e
Implementar asIniciativasdaOrganização,2ªed.AmpliadaCengageLearning
EditoresSAdeCV,2010-01-01. 

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 
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Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  ConsolidaçãoeCrescimento 

Cód.ADM8.03



C.H.90h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A quarta etapa do processo empreendedor (sustentação) trata da manutenção do
sucessodaempresaemlongoprazoecrescimentodosnegócios,atravésde.... 

ObjetivoGeral: 
Capacitarosalunosparaexpansãodassuasempresas. 
ObjetivosEspecíficos: 
Fornecer os caminhos, mapas e instrumentos para um crescimento seguro e de
longoprazo. 
ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

P
 erscrutaçãoambientalpermanente
AvaliaçãodoDesempenhoOrganizacionalcorrente 
AnálisedosindicadoresdoBSC 
Análisedeoutrosindicadores 
ATorreEstratégicaeamodelagemdofuturo 
TenYearsForecast 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 
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Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
ARAUJO, Leonardo; GAVA, Rogério. Empresas Proativas 4.0. Editora Alta
Books,09/2019. 
W. CHAN KIM, W. CHAN KIM RENÉE MAUBORGNE. A Estratégia do
OceanoAzul.edSextante,2005. 
T.KIYOSAKI,ROBERT.PaiRicoPaiPobre:OqueOsRicosEnsinamaSeus
FilhosSobreDinheiro.E
 dCampus,2000. 
SALIBI, José; MAGALDI, Sandro. O Que As Escolas De Negócios Não
Ensinam.EditoraAltaBooks,43586.2019. 
BibliografiaComplementar: 
Collins,Jim.C
 omoasGigantesCaem.EditoraAltaBooks,2019. 
ANDERSON,CHRIS.CaudaLongadoMercadodeMassaparaoMercadode
Nicho.EdCampus,2006. 
RIES, Al. FOCO: Uma Questão de Vida ou Morte para sua Empresa. Ed
PearsonEducation,1stedition,2010. 
GONÇALVES, PAULO. 7 Erros que as grandes empresas cometem. Ed
Independente,2020. 
HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações, 3ª edição
EditoraSaraiva,2013-08-01. 
LUZIO, Fernando. Fazendo a Estratégia Acontecer: Como Criar e
Implementar asIniciativasdaOrganização,2ªed.AmpliadaCengageLearning
EditoresSAdeCV,2010-01-01.

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: LínguaBrasileiradeSinais-LIBRAS(optativa) 

Cód.ADM8.04

C
 .H.40h

Módulo:Optativa 
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ComponenteCurricular 
Ementa: 
Reflexão sobre osaspectoshistóricosdainclusãodaspessoassurdasnasociedade
em geral e na escola. A língua Brasileira de Sinais como língua decomunicação
social em contextos de comunicaçãoentrepessoassurdasecomosegundalíngua.
Estrutura linguística e gramatical da Libras. Especificidades da escrita do aluno
surdonaproduçãodetextosemlínguaportuguesa.OpapeldointérpretedeLibras
naescolainclusiva. 

ObjetivoGeral: 
Entenderacondiçãodosujeitosurdonasociedadeemercadodetrabalho. 
ObjetivosEspecíficos: 
Apresentar os principais conceitos sobre surdez e comunicação com surdos.
Compreender os conceitos básicos relacionados à Libras. Debater mitos e
preconceitosemrelaçãoàslínguasdesinaisecomunidadessurdas. 
ConteúdoProgramático: 
● Aspectoshistóricoseinclusãodesurdosnasociedade 
● LínguaBrasileiradeSinaiscomomeiointegrador 
● ComunicaçãobásicaemLibras 
● Interpretaçãodesinaisdapessoasurda 
● OintérpretedeLibraseainclusãosocial 
MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
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BibliografiaBásica: 
AMIRALIAN, M. L. T. M. Deficiência Visual: Perspectivas na
contemporaneidade.SãoPaulo:Vetor,2009. 
ESTELITA, Mariangela. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de
SinaisGrupoA,01/2015. 
CORRÊA, Ygor. Língua Brasileira de Sinais e Tecnologias Digitais. Grupo A
,2019-06-03. 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: A Aquisição da
Linguagem.GrupoA,04/2011. 
MORAIS,CarlosEduardoLimade.Libras.GrupoA,01/2019. 
QUADROS,RoniceM.LínguadeHerança:LínguaBrasileiradeSinais.Grupo
A,2017-12-06. 
BibliografiaComplementar: 
PERLIN, Gladis. Estudos Surdos II. Organização Ronice Muller de Quadros;
(Org.)Petrópolis:AraraAzul,2007.v.2(SériePesquisas,20). 
PERLIN, Gladis. Estudos Surdos III. Organização Ronice Muller de Quadros;
(Org.)Petrópolis:AraraAzul,2008.v.3(SériePesquisas,20). 
PERLIN, Gladis. Estudos Surdos IV. Organização Ronice Muller de Quadros,
Petrópolis:AraraAzul,2009.v.4(SériePesquisas). 
LOPES,MauraCorcini.S
 urdez&Educação.GrupoAutêntica,2007-09-01. 
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos -
Ideologiasepráticaspedagógicas.GrupoAutêntica,06/2007. 
QUADROS, Ronice Müller ; CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais -
InstrumentodeAvaliaçãoG
 rupoA,04/2011. 




CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração
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Disciplina:  MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano 
Liderança101-Introduçãoàliderança 

Cód.ADM8.05



C.H.6h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A efetiva implementação e sustentação a longo prazo do sucesso das empresas
depende da melhoria contínua do envolvimento e comprometimento de seus
colaboradores manifestados através de indicadores e condicionadores críticos de
desempenho, como a prontidão, o espírito de equipe, a iniciativa,adisciplinaea
velocidade de aprendizado. Este módulo trata da auto e hetero avaliação desses
indicadoresedesuamovimentaçãoatravésdecoachingininterrupto. 

ObjetivoGeral: 
Melhorar, continuamente, os níveis de desenvolvimento dos indicadores e
condicionadoresdodesempenho,emdireçãoàexcelência. 
ObjetivosEspecíficos: 
Envolver superiores e subordinados em um processo de avaliação contínua de
desempenho progresso. Melhorar a velocidade de aprendizado, a disciplina, a
autonomia, e espírito de equipe,ocomprometimentoeacompetênciaoperacional
doscolaboradoresdaempresa. 

ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Avaliaçãodosindicadoresecondicionadoresdodesempenho 
Competênciaoperacional 
Prontidão/comprometimento 
Disciplinaemétodo 
Velocidadedeaprendizado. 
Coachingsistemáticoparamelhoria 
Ociclovirtuosodofeedback 
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MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 


BibliografiaBásica: 
MARRAS, Jean Pierre. AdministraçãodeRecursosHumanos:doOperacional
aoEstratégico.14ed.SãoPaulo:Saraiva,2011. 
OLIVEIRA, Marco Antonio. Comportamento Organizacional para Gestão de
Pessoas.EditoraSaraiva,2010-05-01. 
MAXIMIANO,AntonioCesarAmaru.RecursosHumanos-EstratégiaeGestão
dePessoasnaSociedadeGlobalGrupoGEN,03/2014. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano nas
Organizações.SãoPaulo:Atlas.2008. 
MIRANDA,RobertoLira.FASTMANAGEMENT-umaabordagemdecérebro
integralparaoempreendedorismo-bloco4.SP:RGEditores,2021. 
BibliografiaComplementar: 
FERNANDES,BrunoHenriqueRocha;BERTON,LuizHamilton.Administração
Estratégica: da Competência Empreendedora à Avaliação de Desempenho. 2
ed.SãoPaulo:Saraiva,2012. 
WAGNER, John A. HOLLENBECK, John R. ComportamentoOrganizacional:
CriandoVantagemCompetitiva.3ed.SãoPaulo:Saraiva,2012. 
CARBONE, Pedro Paulo; BRANDÃO, Hugo Pena. GestãoporCompetênciase
GestãodoConhecimento.3ed.RiodeJaneiro:FGV,2011. 
HITT,Michel.A
 dministraçãoEstratégica.7ed.EditoraCengagelearning2008. 
TANURE,Betania.EVANS,Paul.PUCIK,Vladimir.GestãodePessoasnoBrasil.
RiodeJaneiro:EditoraCampus.2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina:  MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano 
Liderança102 

Cód.ADM8.06



C.H.6h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A efetiva implementação e sustentação a longo prazo do sucesso das empresas
depende da melhoria contínua do envolvimento e comprometimento de seus
colaboradores manifestados através de indicadores e condicionadores críticos de
desempenho, como a prontidão, o espírito de equipe, a iniciativa,adisciplinaea
velocidade de aprendizado. Este módulo trata da auto e hetero avaliação desses
indicadoresedesuamovimentaçãoatravésdecoachingininterrupto. 

ObjetivoGeral: 
Melhorar, continuamente, os níveis de desenvolvimento dos indicadores e
condicionadoresdedesempenho,emdireçãoàexcelência. 
ObjetivosEspecíficos: 
Envolver superiores e subordinados em um processo de avaliação contínua de
desempenho progresso. Melhorar a velocidade de aprendizado, a disciplina, a
autonomia, e espírito de equipe,ocomprometimentoeacompetênciaoperacional
doscolaboradoresdaempresa. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●
●

Avaliaçãodosindicadoresecondicionadoresdodesempenho 
Competênciaoperacional 
Prontidão/comprometimento 
Disciplinaemétodo 
Velocidadedeaprendizado. 
Coachingsistemáticoparamelhoria 
Ociclovirtuosodofeedback 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
MARRAS, Jean Pierre. AdministraçãodeRecursosHumanos:doOperacional
aoEstratégico.14ed.SãoPaulo:Saraiva,2011. 
OLIVEIRA, Marco Antonio. Comportamento Organizacional para Gestão de
Pessoas.EditoraSaraiva,2010-05-01. 
MAXIMIANO,AntonioCesarAmaru.RecursosHumanos-EstratégiaeGestão
dePessoasnaSociedadeGlobalGrupoGEN,03/2014. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano nas
Organizações.SãoPaulo:Atlas.2008. 
MIRANDA,RobertoLira.FASTMANAGEMENT-umaabordagemdecérebro
integralparaoempreendedorismo-bloco4.SP:RGEditores,2021. 
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BibliografiaComplementar: 
FERNANDES,BrunoHenriqueRocha;BERTON,LuizHamilton.Administração
Estratégica: da Competência Empreendedora à Avaliação de Desempenho. 2
ed.SãoPaulo:Saraiva,2012. 
WAGNER, John A. HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional:
CriandoVantagemCompetitiva.3 ed.SãoPaulo:Saraiva,2012. 
CARBONE, Pedro Paulo; BRANDÃO, Hugo Pena. Gestão por Competência e
GestãodoConhecimento.3ed.RiodeJaneiro:FGV,2011. 
HITT,Michel.A
 dministraçãoEstratégica.7ed.EditoraCengagelearning2008. 
TANURE,Betania.EVANS,Paul.PUCIK,Vladimir.GestãodePessoasnoBrasil.
RiodeJaneiro:EditoraCampus.2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: MelhoriaContínuadoDesempenhoHumano 

Cód.ADM8.07



C.H.108h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
A efetiva implementação e sustentação a longo prazo do sucesso das empresas
depende da melhoria contínua do envolvimento e comprometimento de seus
colaboradores manifestados através de indicadores e condicionadores críticos de
desempenho, como a prontidão, o espírito de equipe, a iniciativa,adisciplinaea
velocidade de aprendizado. Este módulo trata da auto e hetero avaliação desses
indicadoresedesuamovimentaçãoatravésdecoachingininterrupto. 

ObjetivoGeral: 
Melhorar, continuamente, os níveis de desenvolvimento dos indicadores e
condicionadoresdedesempenho,emdireçãoàexcelência. 
ObjetivosEspecíficos: 
Envolver superiores e subordinados em um processo de avaliação contínua de
desempenho progresso. Melhorar a velocidade de aprendizado, a disciplina, a
autonomia, e espírito de equipe,ocomprometimentoeacompetênciaoperacional
doscolaboradoresdaempresa. 
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ConteúdoProgramático: 
●
●
●
●
●
●

Indicadoresecondicionadoresdodesempenhootimizado 
Descritivosdosníveisdeexcelênciaaolongodoscondicionadores 
Avaliaçãocomparativa.Pontosforteseespaçosparamelhoria 
Responsabilidadegerencialparadesenvolvimento 
Coaching,MentoringeEmpowerment(Capacitaçãoeatribuiçãodepoder). 
OCírculoVirtuosodoFeedback 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 
Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
FERNANDES,BrunoHenriqueRocha;BERTON,LuizHamilton.Administração
Estratégica: da Competência Empreendedora à Avaliação de Desempenho. 2
ed.SãoPaulo:Saraiva,2012. 
MARRAS, Jean Pierre. AdministraçãodeRecursosHumanos:doOperacional
aoEstratégico.14ed.SãoPaulo:Saraiva,2011. 
OLIVEIRA, Marco Antonio. Comportamento Organizacional para Gestão de
Pessoas.EditoraSaraiva,2010-05-01. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano nas
Organizações.SãoPaulo:Atlas.2008. 
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à administração de recursos humanos
EditoraManole,04/2015. 
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BibliografiaComplementar: 
WAGNER, John A. HOLLENBECK, John R. ComportamentoOrganizacional:
CriandoVantagemCompetitiva.3ed.SãoPaulo:Saraiva,2012. 
CARBONE, Pedro Paulo; BRANDÃO, Hugo Pena. Gestão por Competência e
GestãodoConhecimento.3ed.RiodeJaneiro:FGV,2011. 
HITT,Michel.A
 dministraçãoEstratégica.7ed.EditoraCengageLearning2008. 
CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu Gustavo Nogueira. Administração
EstratégicadeServiços,2ªediçãoGrupoGEN,10/2018. 
TANURE,Betania.EVANS,Paul.PUCIK,Vladimir.GestãodePessoasnoBrasil.
RiodeJaneiro:EditoraCampus.2007. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 

Curso:BachareladoemAdministração




Disciplina: TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 
NormasABNT 

Cód.ADM8.08



C.H.10h

Módulo:Flutuante 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Metodologiacientífica,normasABNT,elaboraçãodetrabalhoscientíficos. 

ObjetivoGeral: 
Preparo do aluno, por meio de conceitosepesquisas,aentenderainterdisciplinaridade
docursoetrabalharemgrupoeprepararumtrabalhoacadêmico,levandosempreaideia
de desenvolvimento de um projeto, usando sempre metodologia, referências
bibliográficas,redaçãoeapresentaçãofinal. 

ObjetivosEspecíficos: 
Prepararoalunoparaelaborartrabalhoscientíficosdentrodasnormas. 

ConteúdoProgramático: 
● Trabalhoscientíficos 
● EstruturadoTrabalhocomABNT 
● Tiposdostrabalhoscientíficos 
● FormataçãonasNormasdaABNT 
● Capa 
● FolhadeRosto 
● Pré-textuaisSumário 
● TextosoriginaiseCitações 
● ReferênciasBibliográficas 
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●

Anexos 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas on-line sob demanda com leituras prévias, leituras complementares,
exercícios on-line adaptativos obrigatórios, respostas comentadas, fóruns, grupos
de discussão, tutoria on-lineeplantãodedúvidas,questõesdadisciplinainseridas
naprovadomódulo. 

Avaliação: 
-Provaon-line. 

BibliografiaBásica: 
ECOHumberto.Comosefazumatese.21.ed.SãoPaulo:Perspectiva,2007. 
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 6. ed. Fundamentos da
MetodologiaCientífica.SãoPaulo:Atlas,2007. 
NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de projetos de pesquisa:
Monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia
científicaCengageLearningEditoresSAdeCV,2016-10-19. 
MICHEL,MariaHelena.MetodologiaePesquisaCientíficaemCiênciasSociais,
3ªediçãoGrupoGEN,09/2015. 
BibliografiaComplementar: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de
pós-graduação.6.ed.SãoPaulo:Atlas,2004. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica - Guia Prático para Trabalhos
Científicos,13ªediçãoGrupoGEN,01/2019. 
THOMAS,J.R.;NELSON,J.K.Métodosdepesquisaematividadefísica.Porto
Alegre:Artmed,2003. 
NIELSEN, Flávia Angeli Ghisi; OLIVO, Rodolfo Olivo; MORTILHAS,Leandro
José. Guia prático para elaboração de monografias, dissertações e teses em
administração.EditoraSaraiva,2017-09-29. 
MEDEIROS,JoãoBosco;TOMASI,Carolina.RedaçãoTécnica:elaboraçãode
relatórios técnico-científicos e técnicas de normalização textual: teses,
dissertações,monografias,relatóriostécnico-científicoseTCC,2ªediçãoGrupo
GEN,2010-08-01. 
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CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 


Curso:BachareladoemAdministração 

Disciplina: TrabalhodeConclusãodeCursoTCC 

Cód.ADM8.09



C.H.70h

Módulo:Fixo 


ComponenteCurricular 
Ementa: 
Planos de negócios formais e avançados, metodologia lean startup, criação de
sumáriosexecutivos,pitchdecks,apresentaçõesemPPT,Preziecriaçãodevídeos
eanimações. 

ObjetivoGeral: 
Preparo do aluno, por meio de conceitosepesquisas,aentenderainterdisciplinaridade
docursoetrabalharemgrupoeprepararumtrabalhoacadêmico,levandosempreaideia
de desenvolvimento de um projeto, usando sempre metodologia, referências
bibliográficas,redaçãoeapresentaçãofinal. 

ObjetivosEspecíficos: 
Capacitaroalunoparadesenvolvertrabalhosplanosdenegóciosprofissionaispara
apresentaçãoparainvestidoresparacaptaçãoinicialouexpansãodeseusnegócios. 


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

230




ConteúdoProgramático: 

●

LeanStartup 

● Planosdenegóciosformaiseavançados 
● Factsheetsesumáriosexecutivos 
● Pitchdecks(PPT,Prezi,criaçãodevídeoseanimações) 
● Práticadeapresentação 

MetodologiadeEnsino: 
Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de conteúdo e discussão emsalade
aula; leitura dirigida; apresentação de projetos; visitas técnicas; elaboração e
apresentaçãodetrabalhoexperimental. 

Avaliação: 
-Provadomódulo40%; 
-Trabalhodomódulo60%. 
BibliografiaBásica: 
ECOHumberto.Comosefazumatese.2 1.ed.SãoPaulo:Perspectiva,2007. 
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 6. ed. Fundamentos da
MetodologiaCientífica.SãoPaulo:Atlas,2007. 
MICHEL,MariaHelena.MetodologiaePesquisaCientíficaemCiênciasSociais,
3ªediçãoGrupoGEN,09/2015. 
RIES,Eric.A
 StartupEnxuta.6 .ed.SãoPaulo:Leya,2012. 
BibliografiaComplementar: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de
pós-graduação.6.ed.SãoPaulo:Atlas,2004. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica - Guia Prático para Trabalhos
Científicos,13ªediçãoGrupoGEN,01/2019. 
THOMAS,J.R.;NELSON,J.K.Métodosdepesquisaematividadefísica.Porto
Alegre:Artmed,2003. 
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NIELSEN, Flávia Angeli Ghisi; OLIVO, Rodolfo Olivo; MORTILHAS,Leandro
José. Guia prático para elaboração de monografias, dissertações e teses em
administração.EditoraSaraiva,2017-09-29. 
MEDEIROS,JoãoBosco;TOMASI,Carolina.RedaçãoTécnica:elaboraçãode
relatórios técnico-científicos e técnicas de normalização textual: teses,
dissertações,monografias,relatóriostécnico-científicoseTCC,2ªediçãoGrupo
GEN,2010-08-01. 
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1.6.ME TODOLOGIA D E EN SINO 
A metodologia de ensino adotada pela Faculdade Roberto Miranda, fundamentada nos
Quatro I's do Aprendizado® (Inspiração, Informação, Instrumentação e Interação)14, tem
como principal objetivo proporcionar uma formação coerente com o perfil do egresso
postulado neste PPC. O ensino do graduando é pautado pelo caráter teórico-prático nas
disciplinas básicas e laboratoriais, onde a execução de conceitos discutidos em aulas
expositivas, inquisitivas e participativas, consolida o aprendizado e confere ao aluno a
prática requerida ao exercício da profissão. O estudo de casos eamontagemdeprojetos
fazem parte central do elenco de metodologias de ensino onde o aluno é levado a
desenvolver postura crítica e profissional sobre os aspectos tecnológicos e éticos que
envolvem as situações analisadas. As ações educativas implementadas na Faculdade
Roberto Miranda também têm por base os quatro pilares da educação preconizados pela
Unesco(1998): 
● Aprenderaconhecer,combinandoumaculturageralcomapossibilidadede
trabalharemprofundidadeumdeterminadoproblemaembuscadesoluções
adequadas e viáveis. Também implica aprender a aprender, para
beneficiar-sedasoportunidadesoferecidaspelaeducaçãocontinuada,como
formadeaprimoramentoprofissional,intelectualepessoal. 
● Aprenderafazer,comoobjetivodeadquirirnãosomenteumaqualificação
profissional, mas competências e habilidades que permitam enfrentar os
diferentes desafios interpostospelavidaemumasociedadeempermanente
evolução.
● Aprenderaconvivere,apartirdacompreensãodooutro,dapercepçãodas
interdependências e do respeito aosvaloresdopluralismocultural,realizar
projetosquetêmemvistaobemcomum. 
● Aprender a ser paraagircomautonomia,discernimentoeresponsabilidade
pessoalesocial. 
A metodologia de ensino da Faculdade Roberto Miranda está orientada especificamente
para a formação de profissionais, empreendedores e intraempreendedores, em áreas de
crescimento necessário e acelerado da demanda, como a administração de empresas,
arquitetura e urbanismo, turismo, hotelaria, a indústria de eventos e a própria educação.
Nessasáreas,maisdoqueentregarconhecimento,aFaculdadeRobertoMirandasepropõe
a forjar a competência de seus alunos, entendida como competência a capacidade de
converter conhecimentos novos em comportamentos cada vez mais produtivos e
adequados;emoutraspalavras,comoacapacidadedegerardesempenhootimizado. 
Paraessefim,adotaemsuametodologiaparaodesenvolvimentodeconteúdosemtodosos
seus programas um eixo de formação dedicado ao desenvolvimento pessoal através da
abordagemantropológicadostalentoshumanosedoempreendedorismo,incluindooficinas
14

R
 egistro572951FundaçãoBibliotecaNacional 
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comautilizaçãoplenaderecursosdoPsicodramaparaodesenvolvimentodacriatividade,
do raciocínio lógico, das competências organizacionais e das competências relacionais,
para apoio ao estudo e exercício em profundidade das Competências Pessoais e
Empresariaischave: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CriatividadeeVisãodeOportunidades 
AnálisedeSituaçõeseTomadadeDecisão 
PlanejamentoEstratégicoeOperacional 
MobilizaçãoeConservaçãodeRecursos 
Comunicação,PersuasãoeNegociação 
MotivaçãoeLiderançadeEquipes 

Tendoemvista,poroutrolado,ascarênciasdaformaçãodoensinofundamentalemédioa
IES agrega, também, aos seus programas, um eixo de formação dedicado aos
embasamentosculturaiseconceituaisdasociedadedandocoberturaaostemas:OUniverso
e o mundo em que vivemos, a sociedade, a cidadania, os recursos naturais e a
sustentabilidade,asciênciaseastecnologias,osempreendimentoseconômicos. 
A IES oferece um programa gratuito de nivelamento aos seus discentes em Ambiente
VirtualdeAprendizagemcompostodeconteúdosonlineeprovas. 
Aparticipaçãoemdebatesdealtonívelsobretodosessestemasajudaaforjaregressosque
sãocidadãosdomundoeprofissionaisdepontaeclassemundialnasáreasemqueatuarão. 
Comoparteessencialecomponentedesuasatividadesduranteocurso,osdiscentesdevem
elaborar, apresentar e comprometer-se com um Plano de Desenvolvimento Pessoal para
apresentaçãoediscussãoemgrupos. 
Para alcançar os propósitos dispostos no perfil do egresso,aFaculdadeRobertoMiranda
desenvolveu uma abordagem focada especificamente nos processos de identificação,
acesso,valorizaçãoeexercíciodostalentosnaturaisdoserhumanodesenvolvidosaolongo
do processo evolutivo como resposta aos desafios ambientais e competitivos crescentes,
assimsintetizados: 
1.

2.

Talentos Corporais (Inteligência Corporal / Cinestésica): Todas as aptidões doser
humano foram desenvolvidas através de um longo processo de aprendizado que
demandou milhares de anos de evolução da espécie. As primeiras aptidões do
homem e de todos os seres vivos são aquelas essenciais ao atendimento de suas
necessidades fisiológicas básicas e imediatas. Ao longo de milênios, o homem
exercitou suas aptidões corporais para a busca de alimentação e acasalamento,
enfrentamentooufugadeameaças. 
Talentos Organizacionais (Inteligência Organizacional): Utilizando apenas seus
talentos corporais, o homem teria entrado emprocessodeextinção,vencidopelos
animaismaisfortesemaisrápidos.Eleprecisavaevoluir.Tornar-semaisforte,mais
rápido... ou mais inteligente. Enveredou pela última alternativa. A ciência afirma
que, em seu processo evolutivo, o homem “optou pelo córtex”. Aprendeu a
proteger-se,aorganizareaconservarrecursos.Abandonouavidanômadeeiniciou
aagriculturaeapecuária. 
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3.

4.

5.

Talentos Sociais (Inteligência Social / Emocional): Passou a viver sempre em
grupos, para atacar melhor e defender-se melhor. Aprendeu a comunicar-se,
primeiro por sinais e sons. Com o tempo, desenvolveu uma linguagem verbal,
faladaeescrita.Organizoucomunidadeseestruturasdeproduçãoecomando. Fez
isso melhor do que os insetos. Evoluiudasrespostasinstintivasparaasrespostas
intelectuais.Desenvolveuainteligênciasuperior. 
TalentosCríticos(InteligênciaCrítico/Racional):Começouaobservareaanalisar
oambienteaoseuredor.Aqualificar,quantificar,avaliar,compararecompreender.
Começou a imitar a natureza, descobrindo o domínio do fogo, omagnetismo,a
eletricidade, a fundição dos metais, as primeiras ferramentas e as máquinas
elementares,comoaroda,aalavancaeoplanoinclinado.Desenvolveuasciências
matemáticas,amedicinaeoutrasciênciashumanas. 
Talentos Criativos (Inteligência Criativa): Inventou coisas que não existiam na
natureza. Criou e desenvolveu as artes, as ferramentas e as máquinas complexas.
Inventou a máquina a vapor, o motor elétrico e os motores de combustão. O
automóvel, o avião, a lâmpada elétrica, a fotografia, o rádio, a televisão e o
computador. Criou as empresas, a indústria e os processos de produção e
administraçãodenegócios. 

Esses talentos encarados ao longo de séculos como rigorosamente inatos, podem, no
entanto,serdesenvolvidosdurantetodanossavidaeemqualquermomentodela,damesma
forma como desenvolvemos nosso conhecimento e, portanto, são considerados pela IES
como essenciais para a formação do indivíduo. A metodologia de ensino e a avaliação
discente adotada também buscam uma formação coerente com o perfil do egresso
postulado no PDI. O ensino do graduando é pautado pelo caráter teórico-prático nas
disciplinas básicas e laboratoriais, onde a execução de conceitos discutidos em aulas
expositivasconsolidaoaprendizadoeconfereaoalunoapráticarequeridaaoexercícioda
profissão. O estudo de casos e soluções de problemas fazem parte do elenco de
metodologiasdeensino,ondeoalunoélevadoadesenvolverposturacríticaeprofissional
sobreosaspectostecnológicoseéticosqueenvolvemassituaçõesanalisadas. 

1.6.1.ME TODOLOGIA P ARA O  DE SENVOLVIMENTO D E CO NTEÚDOS 
O desenvolvimento de conteúdos para os cursos de graduação e pós-graduação da
Faculdade Roberto Miranda obedece à metodologia retro descrita “Q
 uatro I's do
®
Aprendizado ''. Essa metodologia propõe o desenvolvimento de conteúdos de maneira
estruturada ao exigir do docente o uso de quatro jogos de aprendizado na preparaçãode
seus conteúdos. As abordagens distintas ampliam a acessibilidade ao conteúdo, gerando
maiorautonomiaaodiscente. 
Essametodologiapermitetambématransformaçãodoconhecimentopráticoemconteúdo
didático por meio de sua divisão em quatro formatos distintos, que multiplicam e
aprofundamaexploraçãodosconteúdos.Odocentedeveestruturarosconteúdosdeforma
queestesforneçam: 
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Inspiração 
Atravésdautilizaçãodepré-works,FichasdeIntroduçãoaoAprendizado,vídeos,imagens
ilustrativas, e histórias reais, o docente tratará de movimentar o foco do interesse dos
discentes para a busca de respostas no âmbito do tema levando-os a perguntar e
predispor-seaouvir,antesdemaisnada(colocaraaudiênciano“modo”deaprendizagem). 
Ao incluir esta estratégia no desenvolvimento de seus conteúdos, o docente criará,
naturalmente, uma nova forma de acesso ao seu conteúdo, e gerará insights importantes
paraodesenvolvimentodoprocessodeaprendizagemedopróprioaluno. 
Informação 
A metodologia para o desenvolvimento de conteúdos adotada pela Faculdade Roberto
Miranda prevê o enriquecimento das aulas com informações técnicas e científicas em
profundidade, fornecidas aos alunos por meio de diversas plataformas eatividadescomo
leitura de textos e artigos pré-aula, leituras deapoioeusointensivodevastabibliografia
básicaecomplementar. 
O enriquecimento dos conteúdos com informação técnico-científica é uma estratégia de
aprendizagem para discentes que têm o raciocínio lógico-analítico como pólo de
dominânciacerebral. 
Instrumentação 
Os docentes devem estimular a relação teoria-prática por meio do uso de processos,
planilhas,esquemas,tabelasoferecidascominstruçõesdepreenchimentopassoapassono
desenvolvimento de seus conteúdos. A instrumentação éumaestratégiadeaprendizagem
que constitui mais uma forma de acesso do aluno ao conteúdo, pois permite utilizar na
práticaasteoriaseconceitosadquiridos. 
Conteúdos ricos em instrumentos práticos facilitam o aprendizado de discentes que têm
comopólodedominânciacerebraltalentospreventivo-organizacionais. 
Interação(learningbyteaching) 
Ousodeexercícioseatividadesemgrupoquepermitamainteraçãoeacooperaçãoentre
os alunos integra a metodologia de desenvolvimento de conteúdosdaFaculdadeRoberto
Miranda. A interação entre discentes ao redor de trabalhos e projetos práticos é uma
estratégia de aprendizagem consolidada que aproxima teoria e prática, multiplica o
aprendizado, cria um ambiente de relacionamento que aumenta a aderência aos cursos,
gerandoimportanteredederelacionamentosparaosucessoprofissionaldoaluno. 
A oportunidade de interagir com os colegas e expor seus pontos de vista e sentimentos
pessoaisatraiefacilitaoaprendizadodealunosquetêmtalentosrelacionaiscomopólode
aptidões mais bem desenvolvido, e movimenta a inteligência emocional naqueles que
precisamdessereforço. 

1.6.2.FE RRAMENTAS D E AP RENDIZADO 
A Faculdade Roberto Miranda prevê em sua metodologia o uso de ferramentas que
auxiliamnoprocessodeaprendizagem,batizadasdeFerramentasdeAprendizado. 
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Entre as ferramentas utilizadas estão os prewoks (trabalhos preparatórios para aulas)
também chamadas de exercícios ou atividades pré-aula, composto de leituras prévias,
estudo de casos (CASE METHOD), leitura de artigos para elaboração de resenhas,
formulaçãodeperguntasparadebatedeaberturadeaulasentreoutras. 
Além disso os docentes preparam junto com a Faculdade uma ficha explicativa de cada
aula e/ou disciplina contendo os objetivos da disciplina, qual a utilidade prática do
conteúdo, o que o aluno deve absorver prioritariamente, o que se espera do aluno, os
tópicosdaquelaaula/disciplinaconstantesnaementa,ocurrículodoprofessor,oexercício
sugerido de sedimentação do aprendizado, links de interesse e a bibliografia básica e
complementar da disciplina. Essa ficha explicativa inicialmente batizada de Ficha de
IntroduçãoaoTópicodeuorigemàsigla (FIT),hojeFichadeIntroduçãoaoAprendizado. 

1.6.3.ES TRATÉGIAS D E AP RENDIZAGEM 
AFaculdadeRobertoMirandaadotaváriasestratégiasdeaprendizagemquesãoatendidas
comexcelênciapelametodologiadeensinoutilizada. 
Sãoestratégiasadotadaspelainstituiçãovisandogarantiroaprendizadodoaluno: 

EstratégiadeAprendizagem 

Metodologia 

Adivisãodosconteúdosdeacordocomosistemade
representaçãodosalunos 

OsQ
 uatroI’sdoAprendizado® 

Ousodeabordagensquefacilitemacompreensãodos
OsQ
 uatroI’sdoAprendizado® 
conteúdos 
Gerarumcursovibranteedinâmico 

Utilizaçãotransversaldecamposdosabere
intensivaatividadeprática(Incubadora) 

Ainclusãodetecnologiasinovadorasparamotivara
presençaeparticipaçãonasaulas 

Treinamentodosdocentesnautilizaçãodas
tecnologiasadquiridas 

Autilizaçãodeferramentasdeaprendizadopara
aumentodointeressedoaluno 

Inclusãointensivadetrabalhospráticos
(LearningbyDoingeLearningbyTeaching) 

Autilizaçãodeferramentasdoaprendizadopara
maximizaçãodoaproveitamento 

Exercícioseleituraspré-aula(P
 rework) 

Autilizaçãodeferramentasdesedimentaçãodo
aprendizado 

Exercíciodesedimentaçãodoaprendizadopor
disciplina/módulo 

Fomentaraparticipaçãoemtrabalhoseatividades 

Acompanhamentocontínuodeatividades 

Fomentoaosestudos 

Avaliaçõespormóduloe/oudisciplina 

Aumentaroaproveitamentododiscenteemsaladeaula FichadeIntroduçãoaoAprendizado(FIT) 
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1.6.3.1A
 C OMPANHAMENTO D AS A
 TIVIDADES 
A Faculdade Roberto Miranda adota, em sua metodologia,umcalendárioeletrônicocom
prazosdeentregadepreworks,provas,exercíciosdesedimentaçãodoaprendizado,provas
de módulo (incluindo conteúdos da bibliografia) e consecução de atividades
complementares. O coordenadordecursoeosassistentestêmcontroleemtemporealdas
atividades do aluno. O sistema também envia correios eletrônicos para coordenadores,
docentes e alunos informando sobre a proximidadedeprazosbemcomosobreatividades
comprazosvencidos. 

1.6.4.AC ESSIBILIDADE ME TODOLÓGICA 
Afimdeviabilizaraaprendizagemdeestudantesemcondiçõesadversasouportadoresde
necessidades especiais, a Faculdade RobertoMirandaofereceadaptaçõescurricularessob
medida e a possibilidade de participação em outras turmas e horários. Além disso, a
FaculdadeRobertoMirandatemàdisposiçãodosdiscentesoNúcleodeApoioPedagógico
(NAPE)queofereceorientação,apoioeprogramasdenivelamento. 
1
 .6.4.1.P
 ROGRAMA D E N
 IVELAMENTO 
Oprogramadenivelamentovisaatenderaosalunosqueeventualmentetenhamdificuldade
emacompanharasaulas. 
Este programa compreende nos primeiros semestres dos cursos um programa de
nivelamento em português e matemática desenvolvido no Ambiente Virtual de
Aprendizagemcomsupervisãodeprofessoresetutoressendogratuitoefacultativoatodos
osalunosdaFaculdadeRobertoMiranda.Aolongodocursoosalunosqueprecisaremde
apoioemoutrasdisciplinasserãoatendidospeloprogramademonitoriaepelosprofessores
RTI e RTP, que dedicarão parte de suas horas às atividades de apoio ao discente. A
FaculdadeRobertoMirandaaindaofereceoCursodeLibrascomodisciplinaoptativa. 

1.6.5.AU TONOMIA D O DISCENTE 
A autonomia do discente foi conceituada pelo grande educador Paulo Freire como o
processo que leva o estudante a assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem.
Assim, o professor deve atuar como um guia que indica o caminho para que o próprio
aluno construa seu conhecimento e vença suas próprias dificuldades. A metodologia
adotada pela Faculdade Roberto Miranda permite ao aluno maduro ter opções para
construirseucaminhoemdireçãoaoaprendizado. 
Umrobustoambientevirtualdeaprendizagem,aliadoaumabibliotecadenívelexcelentee
um corpo docente experiente permitem que o discente defina temas e áreas de interesse
para explorar durante o período de integralização do curso em trabalhos intermediários,
oferecendo a possibilidade de aperfeiçoar conceitos para aplicação no Trabalho de
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Conclusão de Curso. Além disso, os conteúdos são oferecidos por meio de múltiplas
plataformas(p reworks,artigos,trabalhos,vídeos,seminários,exercíciosetc),dandomaior
liberdadedeescolhaquantoàformadeacessoaosconteúdos. 

1.6.6.DA  TE ORIA À  PR ÁTICA 
As aulas extra-classe, visitas técnicas e atividades complementares oferecidas pela
FaculdadeRobertoMirandaestimulam,nodiscente,atangibilizaçãodeconceitosteóricos
abordadosduranteasaulas.Oprogramadeestágiocurricularnãoobrigatóriocomplementa
o vínculo entre academiaemercado,tornandooalunoaptoadesenvolversuasatividades
profissionais. O núcleo de atividades profissionais e a metodologia learning by doing e
learningbyteaching,tratamdoestímulodarelaçãoteoria-prática. 

1.6.7.RE CURSOS ME TODOLÓGICOS E  IN OVAÇÃO 
O estado da arte da tecnologia está presente em todos os aspectos da metodologia da
Faculdade Roberto Miranda. A metodologia Learning by Doing e Learning by Teaching
fornecemoportunidadesmuitoricasdetransferênciadeconhecimentoedetecnologia,uma
vez que se aproveita de saberes de professores e parceiros com experiência de mercado
internacionalparadesenvolverconhecimentosehabilidadesnosdiscentes.Ainovaçãoestá
presente em sala de aula, com conceitos e métodos inovadores, mas também e
principalmente nas atividades extra-classe e estágio, ondeosdiscentestêmcontatodireto
comainovaçãotecnológicacolocadaàserviçodaAdministraçãodeEmpresas.Ocentrode
pesquisas, intercâmbio e desenvolvimento da Faculdade Roberto Miranda no Vale do
Silício,berçodainovaçãomundial,conectadocentesediscentesdiretamentecomoquehá
de mais inovador em termos de tecnologias educacionais, modelos de negócios e novas
práticasvoltadasàAdministraçãodeEmpresas. 
1.6.7.1M
 E TODOLOGIAS A
 TIVAS D E E N SINO E  A
 PRENDIZAGEM 
ParaBarbosa&Moura(2003)“aaprendizagemativaocorrequandooalunointeragecom
o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo,fazendoeensinando–
sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do
professor”. Neste sentido, a Faculdade Roberto Miranda, fielaocompromissodeacionar
sistematicamenteosQuatroI'sdoAprendizado®,levandoosalunosa1.Perguntareouvir
comatenção;2.Acolherasrespostas;3.Registrarparamemorização;4.Compartilhá-lase
discuti-lasemgrupos,incentivaseusdocentes,atravésdaspropostasregistradasnoManual
do Professor para que atuem mais como orientadores, supervisores e facilitadores do
processo de aprendizagem do que como transmissores de informações, trabalhando os
conteúdos das unidades curriculares e dos módulos na forma de estudos de caso com
apresentação de problemas reais referentes ao mercado de trabalho que devem ser
devidamente solucionadospelosdiscenteseapresentadosdeformaaqueoalunotorne-se
atordoprocessodeaprendizagemeparticipanteativodaconstruçãodeseuconhecimento. 
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Para garantir que os assuntos tratados nas aulas sejam corretamente internalizados pelos
alunos, a IES promove exercícios de sedimentação do aprendizado em cada unidade
curricular do curso. Esses exercícios, individuais e/ou em grupos, são orientados pelos
docentes e envolvem leituras e reinterpretação de textos,pesquisas,debates,jogos,áudio
ou vídeo, podcasts, redação de resenhas e apresentação de resumos e plataforma
(apresentações conduzidas pelos alunos). As visitas técnicas guiadas(extracurriculares)e
trocadeinformaçõesnoambientedoaluno(nositedaescola)fazemparte,também,dessas
orientaçõeseatividades. 
Aposturacidadã,críticaereflexivaéestimuladaeconstruídanadiscussãodestescasossob
o ponto de vista ético e legal, levando em consideração os direitoshumanos,arealidade
brasileiraeasrelaçõesétnico-raciaiseaeducaçãoambientaledeacessibilidade. 
1.6.7.2.M
 E TODOLOGIAS D E E NSINO A  D
 ISTÂNCIA 
A Faculdade Roberto Miranda adota metodologias específicas para disciplinas ofertadas
integralmente e parcialmenteadistância.Asdisciplinascomconteúdo100%emEaDsão
entreguesatravésdeaulasgravadas,atividadesdeavaliaçãocruzadaetestesdeavaliação,
seguidas de fóruns de discussão e sessões de revisão de conteúdo e esclarecimento de
dúvidas com participação assíncrona de tutores, professores e/ou coordenadores. Já nas
disciplinasqueoferecemconteúdoparcialemEaD,hátambémumacompanhamentoativo
porpartedoprofessore/oututor,cominteraçãoemtemporeal. 
Disciplinasofertadasintegralmenteadistância 
São disciplinas complementares ou de nivelamento, que podemserrealizadasnoperíodo
de seus respectivos módulos. A totalidade do material é disponibilizado no Ambiente
VirtualdeAprendizagem(AVA)daFaculdadeRobertoMiranda,sendoqueopróprioaluno
é responsável pelo gerenciamento de seu tempoparaaefetivaconclusãodadisciplina.O
aluno deverá estudar o material disponibilizado e realizar a prova até a data limite do
móduloemquestão. 
Disciplinasofertadasparcialmenteadistância 
Nas disciplinas ofertadas parcialmente a distância, o EaD será uma extensão da sala de
aula,oferecendoumespaçoadicionalparainteraçãodealunos,professoresetutores.Além
do material didático da disciplina, o aluno terá acesso a ferramentas que lhe permitirão
interagir com seus colegaseprofessorespormeiodetextoouvideoconferência.Todasas
atividades à distância serão desenvolvimentos e desdobramentos do conteúdo ministrado
em sala, e portanto toda a interação virtual seránecessariamentemediadapeloprofessor,
que terá à sua disposição todas as ferramentas oferecidas pelo Ambiente Virtual de
Aprendizado(AVA)daFaculdadeRobertoMiranda. 
AmbienteVirtualdeAprendizagem 
O Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) da Faculdade Roberto Miranda utiliza a
plataforma Moodle, permitindo grande flexibilidade na aplicação de sua metodologia,
conduzindo o aluno à formação do perfil do egresso e favorecendo a interação dos
participantes. 
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AFaculdadeRobertoMirandautilizaasmaismodernaseinovadorasmetodologiasemseu
ensinoàdistância,entreelas: 
-

Reuniõesemtemporealporsistemaprofissionaldevideoconferência 
Videopodcasts 
Áudiopodcasts 
Fórunsdediscussãoedeavaliaçãocruzada 
Sistemademensagensautomático 
Chatparamentoriacomosprofessoresdadisciplina 
Leiturasdeapoio 
Avaliaçõeson-line 
Vídeoaulas 
Gruposdediscussão(temporeal) 

Alémdasferramentasprópriasdosistema,serádisponibilizadoomaterialdidáticodecada
módulo no formato PDF, incluindo mas nãoselimitandoaplanosdeensino,arquivosde
apresentação,leiturasdeapoio,materialdereferênciaeapostilas. 
Enquanto as disciplinas ofertadas integralmente à distânciautilizarãopredominantemente
vídeo-aulas, fóruns e provas online com a mediação de professores/tutores de forma
assíncrona, as disciplinas ofertadas parcialmente à distância poderão utilizar todas as
ferramentas disponíveis e contarão com a participação ativa e em tempo real do
professor/tutor. 
1.6.7.3.M
 E TODOLOGIAS D E A
 VALIAÇÃO D O E N SINO A  D
 ISTÂNCIA 
OsconteúdosoferecidosàdistânciasãoalvodeavaliaçãopormeiodaplataformaMoodle,
que permite o acompanhamento do acesso, participação e desempenho dos alunos pelos
tutores,professoresecoordenadores. 
A plataforma Moodle permite a elaboração deavaliaçõesetestescomplexoscomgrande
variedadedequestõeseexercícios. 
Além disso, os professores podem acrescentar trabalhos individuais e/ou em grupo se
considerarem indispensável para a sedimentação doaprendizadoe/oufomentoàpesquisa
científica. 
EmambososcasosoAmbienteVirtualdeAprendizagempermiteainteraçãocomtutores,
professores e coordenadores de maneira assíncrona (caixa de mensagens / fóruns) em
sessõesindividuaiscomhoramarcada(vídeo-chat)eemsessõesprogramadas,individuais
ouemgrupo(salasdeaulasremotas). 
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1.7.ES TÁGIO C URRICULAR SU PERVISIONADO 
A atividade de estágio supervisionado integra a estrutura do Bacharelado em
Administraçãocomoobjetivodeforneceraodiscenteaperfeiçoamentoacadêmico,pessoal
e sociocultural ao aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes em atividades práticas e
adquirirexperiêncianasdiversasáreasdecompetênciadaatuaçãoprofissional. 
Durante o estágio, o estudante terá contato mais próximo com as práticas adotadas no
ambienteprofissional,contribuindonapreparaçãoparaoiníciodesuasprópriasatividades
profissionaiseconsolidandoarelaçãoentreteoriaeprática. 

1.7.1.MO DALIDADE D E IN GRESSO E  CA RGA HO RÁRIA 
Odiscentepoderáaderiraoprogramadeestágiocurricularsupervisionadoapartirdosexto
semestre curricular,independentedomódulodeingresso.Aofinaldocurso,oalunodeve
apresentarrelatóriosdeestágiocomumtotalmínimode240horas. 

1.7.2.PO LÍTICA D E CO NVÊNIOS E  OR IENTAÇÃO  
As horas de estágio obrigatório serão orientadas por professores da instituição e serão
realizadas em empresas conveniadas.Alistagemcompletadeconveniados,assimcomoo
regulamentodoestágioestãodisponíveisnoManualdeEstágionasecretariadaFaculdade
RobertoMiranda.

1.7.3.CO ORDENAÇÃO E  SU PERVISÃO 
O NDE nomeará um professor responsável pela implementação do Estágio Curricular
Supervisionado. O professor coordenador será responsável pela análise e aprovação dos
estágios junto aos professores orientadores, bem como pela assinatura dos Termos de
Compromisso de Estágio. Ele também fará o acompanhamento e avaliação dos planos
preparados pelos Orientadores, e será responsável pelos contatos com escritórios e
empresascomasquaisaFaculdadeRobertoMirandamantémacordodeestágio. 
Osprofessoresorientadoresdecadaestágioserãoselecionadosrespeitando-seocritériode
disponibilidadeeconformeaespecialidadedecadadocente. 

1.7.4.CO NVÊNIOS 
Além de suaIncubadoradeEmpresas,aFaculdadeRobertoMirandapossuiconvêniosde
estágio com empresas dos mais variados segmentos, possibilitando o cumprimento do
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estágiocurricularobrigatórioemambienteprofissional,ondeodiscenteterácontatodireto
com aspráticaseprocessosprofissionais.OsconvêniossãolistadosemanexodoManual
deEstágioqueestádisponívelnasecretariadafaculdade. 

1.7.5.ES TRATÉGIAS P ARA GE STÃO D A IN TEGRAÇÃO E NTRE EN SINO E  MU NDO D O TR ABALHO 
Todas as atividades de estágio são mediadas e gerenciadas pelos professore e
coordenadores do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico Extraclasse da
FaculdadeRobertoMiranda,queorientadiscentessobreasnormas,direitosedeveresdos
estagiários, assim como manter documentação atualizada sobre contratos de estágio
celebradoserelatóriosdeatividadesdecadadiscente. 

1.7.6.IN TEGRAÇÃO 
O professor coordenador dos estágios conduzirá reuniões junto às empresas conveniadas
buscando insumos para uma excelente integração entre as necessidades do mundo do
trabalhoeconteúdoscurricularesemetodologias-alvodosprocessosdemelhoriacontínua
e reuniões da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) e Núcleo Docente Estruturante
(NDE).ComoestratégiaparainstitucionalizaçãodainterlocuçãoentreaIESeosambientes
de estágio, em busca de insumo para aatualizaçãodesuaspráticas,aFaculdadeRoberto
Miranda realizou convênios prioritariamente com empresas dos próprios docentes e
contratoudocentesdeempresasconveniadasparaintegraremoseucorpodocente. 

1.7.7.AT UALIZAÇÃO D AS PR ÁTICAS D E ES TÁGIO 
Paraumamelhoradequaçãodasatividadesdodiscenteàrealidadedomercado,osestágios
podem ser realizados em empresas parceiras, onde os alunos terão contato com técnicas
correntesdemercado.Asinovaçõesobservadasnapráticadoestágioserãoincorporadasao
conteúdo pedagógico pelo professor orientador, que deverá antes submeter suas
observaçõesàapreciaçãodoColegiadodeCurso. 
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1.8ES TÁGIO CU RRICULAR SU PERVISIONADO -RE LAÇÃO COM A RE DE DE ES COLAS DA 
EDUCAÇÃO BÁ SICA 
As Diretrizes Curriculares NacionaisGeraisparaoBachareladoemAdministraçãonão
mencionamoquesitoderelaçãocomarededeescolasdaEducaçãoBásica.(NSA). 
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1.9.ES TÁGIO CU RRICULAR SU PERVISIONADO -RE LAÇÃO TE ORIA E  PR ÁTICA 
Esteindicadorrefere-seàrelaçãoentreteoriaepráticaparalicenciaturas,eportantonão
seaplicaparaoBachareladoemAdministraçãodeEmpresas.(NSA). 
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1.10.AT IVIDADES CO MPLEMENTARES 
De acordo com o estabelecido na Diretriz Curricular Nacional para o curso de
Administração, os alunos desenvolverão atividades complementares visando assegurar a
formaçãodeprofissionaiscomumperfilgeneralista,apresentandoumequilíbrioadequado
decompetênciashumanas,analíticasequantitativas. 
As atividades complementares previstas para os alunos do curso de Bacharelado em
Administração estão divididas em quatro grandes áreas: visitas técnicas a empresas para
verificação dos mais variados processos gerenciais e produtivos, atividades laboratoriais
práticas na incubadora da Faculdade Roberto Miranda, e visitas a feiras e eventos de
gestão. 
As visitas guiadas darão aos alunos a dimensão prática dos seus estudos quando têm a
possibilidade de conhecer empresas e sua organização, observando asrotinasdetrabalho
desdeoatendimentoaoclienteàproduçãoegestão;aproveitandoasinergiacomosoutros
cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Roberto Miranda, os alunos poderão
tambémvisitarempresasdediversossegmentos. 
Aos alunos é solicitada a elaboração derelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidas
nas visitas, os quais são previamente estruturados pela IES para que o aluno extraia
informações relevantes de cada visita paradebatesemsaladeaula,deformaacontribuir
comseuaprendizado. 
Além das visitas guiadas e as atividades complementares descritas, os alunos terão
atividades internas nos laboratórios e na incubadora de startups da Faculdade Roberto
Miranda, apropriando-se das mais modernas técnicas de gestão de negócios, startups e
tecnologias para a implementação de projetos próprios, proporcionando conhecimentos
especializados imprescindíveis para a gestão de negócios em um mundo de mudanças e
desafiosconstantes. 
A carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares mínima de 160 horas no
curso, podendo ser estendida, não superando 20% da carga horáriatotaldocurso. Essas
atividades são requisito indispensável e obrigatório para colação de grau e entrega do
diploma,conformedispostonoProjetoPedagógicodoCurso. 
AsAtividadesAcadêmicasComplementares,adquiridasforadoambienteacadêmicoserão
reconhecidas mediante processo de avaliação, buscando levar o aluno à autonomia e
cooperação e também são fundamentais para torná-lo um profissional abrangente no
mercado de trabalho, além de conscientizá-lo de valores éticos e humanísticos e
transformá-loemumagentedetransformaçãoemseumeiosocial. 
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REGULAÇÃOEGESTÃODASATIVIDADESCOMPLEMENTARES 
Graçasaossistemasdegeolocalização,ocontroledaparticipaçãodosalunosnasatividades
complementares realizadas fora da Instituição é feitoatravésdesistemasderastreamento
remoto. 
Relatórios devisitastécnicaspodemserpreenchidosdiretamentenoscelularesdosalunos
durante a atividade, permitindo ao coordenador e docentes a gestão em tempo real de
presença,dúvidaseavaliaçãodoaproveitamento.
De acordo com o estabelecido na Diretriz Curricular Nacional para o curso de
Administração (Resolução CNE/CES no 4, de 13 de Julho de 2005) os alunos
desenvolverão atividades complementares visando assegurar a formação de profissionais
com um perfil generalista, possuidores das ferramentas necessárias para compreender as
necessidades deindivíduos,gruposecomunidade,traduzindo-asemprojetosrelacionados
àorganizaçãodoespaçointerioreexterior,levandoemcontaaspectoscomoourbanismo,
aorganização,opaisagismoeaconservaçãoevalorizaçãodopatrimônioconstruído,bem
comooequilíbriodoambienteeautilizaçãoracionalderecursos. 
As atividades complementares previstas para os alunos do curso de Bacharelado em
Administração estão divididas em quatro grandes áreas: visitas guiadas a feiras de
negócios, visitas técnicas a empresas depequeno,médioegrandeportesparaobservação
dofluxodetrabalhoeatividadeslaboratoriaispráticas. 
Feirasevisitadas 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FeiradoEmpreendedor 
Conarh 
Maximídia 
Intermodal 
FBV 
WTMLatinAmerica 
BioBrazilFair 
Feicon 
Fispal 
Futurecom 

AtividadesLaboratoriaisComplementares 
● CuboItaú 
● HabitatB
 radesco 
● IncubadoradaFaculdadeRobertoMiranda 
VisitasaEmpresas 
●
●
●
●
●

Google 
Microsoft 
Gerdau 
W/McCan 
XPInvestimentos 
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As visitas guiadas darão aos alunos a dimensão prática dos seus estudos quando tem a
possibilidadedeconhecerosmeandrosdeempresasdediversostamanhosesegmentos. 
Aos alunos é solicitada a elaboração derelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidas
nas visitas, os quais são previamente estruturados pela IES para que o aluno extraia
informações relevantes de cada visita paradebatesemsaladeaula,deformaacontribuir
comseuaprendizado. 
Além das visitas guiadas e as atividades complementares descritas, os alunos terão
atividades internas nos laboratórios da faculdade, proporcionando conhecimentos
especializadosimprescindíveisparaagestãoempresarial. 
A carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares mínima de 160 horas no
curso, podendo ser estendida, não superando 20% da carga horáriatotaldocurso. Essas
atividades são requisito indispensável e obrigatório para colação de grau e entrega do
diploma,conformedispostonoProjetoPedagógicodoCurso. 
AsAtividadesAcadêmicasComplementares,adquiridasforadoambienteacadêmicoserão
reconhecidas mediante processo de avaliação, buscando levar o aluno à autonomia e
cooperação e também são fundamentais para torná-lo um profissional abrangente no
mercado de trabalho, além de conscientizá-lo de valores éticos e humanísticos e
transformá-loemumagentedetransformaçãoemseumeiosocial. 

1.10.1.CA RGA HO RÁRIA 
AcargahoráriaregulamentadapelaIESparaasvisitastécnicasguiadas,debatesepalestras
extra-classe é de 160 (cento e sessenta) horas presenciais podendo ser estendida, não
superando 20% da carga horária total do curso, porém. As atividades exigidas do aluno
visam potencializar seu aproveitamento, como a elaboração de resenhas, artigos e
relatórios, multiplicando o número de horas dedicadas às atividades complementares em
níveldeexcelência. 

1.10.2.DIVERSIDADE D E AT IVIDADES 
As atividades permeiam todos os setores e segmentos do curso, pois estão presentes em
cada um dos módulos, obedecendo a carga horária definida nas Diretrizes Curriculares
Nacionais. 
Atividadespráticasexecutadasnasvisitasenasatividadesexigidasdosalunosvisandoseu
máximoaproveitamentocompreendemaquelasdeplanejamento/replanejamentodasações
observadas,contatoepreenchimentodeformulárioseoutrosinstrumentosdesupervisãoe
aoperaçãodireta. 
Os alunos serão ainda envolvidos em questões ligadas à elaboração de relatórios e a
apresentaçãodoaprendizadoobtidonasatividadescomplementares. 
Seráexigidodoalunoaelaboraçãoderelatórioseparecerestécnicos,preparando-oparaa
vidaprofissional. 
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1.10.3.FO RMAS D E AP ROVEITAMENTO  
A quantidade de oportunidades e acessos gerados pela IES nos mais diversossegmentos
relacionados ao curso e principalmente a pluralidade de enfoques em cada atividade
potencializarão as formas de aproveitamento, uma vez que regulamentadas para que o
aluno atinja um perfil profissional de conclusão capaz de ser aproveitadoemdezenasde
camposdeatuaçãoligadosàadministraçãodeempresas.

Os alunos utilizarão softwares e sistemas próprios para a concepção e planejamento
empresarial. 
As visitas guiadas darão aos alunos a dimensão prática dos seus estudos quando tem a
possibilidade deconhecerasáreasadministrativaseprodutivasdosmaisvariadossetores,
obter informações e observar as rotinas de trabalho, sempre acompanhados por gestores
que lhe fornecem informações preciosas sobre aspectos específicos do trabalho
administrativo. 
Aos alunos é solicitada a elaboração derelatórioscomdescriçãodaspercepçõescolhidas
nas visitas, os quais são previamente estruturados pela IES para que o aluno extraia
informações relevantes de cada visita paradebatesemsaladeaula,deformaacontribuir
comseuaprendizado. 

1.10.4.AD ERÊNCIA À  FO RMAÇÃO 
As atividades complementares do curso de Bacharelado em Administração daFaculdade
Roberto Miranda foram desenvolvidas buscando a excelência na aderência à formação
geraleespecíficadodiscente,proporcionando: 
●
●
●
●
●
●

Visitasafeirasemostras 
Visitasaempresasdeserviços 
Visitasaempresasdeprodutos 
Visitasaempresasdenegóciosdigitais 
Laboratórioscomstartups 
Palestrascomgestoreselíderesdedestaque 

1.10.5.RE GULAÇÃO E  GE STÃO D AS AT IVIDADES CO MPLEMENTARES 
Graçasaossistemasdegeolocalização,ocontroledaparticipaçãodosalunosnasatividades
complementarespropostaséfeitoatravésdesistemasderastreamentoremotos. 
Relatórios devisitastécnicaspodemserpreenchidosdiretamentenoscelularesdosalunos
durante a atividade, permitindo ao coordenador e docentes a gestão em tempo real de
presença,dúvidaseavaliaçãodoaproveitamento.
O Centro dePesquisa,IntercâmbioeDesenvolvimentodaFaculdadeRobertoMirandano
ValedoSilício,berçomundialdatecnologia,geraumainexorávelconexãocomainovação


FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

249




e as mais modernas ferramentas tecnológicas para uso nas atividades complementares
previstasparaosalunosdocursodeBachareladoemAdministração. 
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1.11.TR ABALHO D E CO NCLUSÃO D E CU RSO 
O Trabalho de Conclusão de Curso foi proposto pelo Núcleo Docente estruturantecomo
um componentecurricularteórico-práticoimportanteparaaformaçãodiscente,etevesua
inclusãonocurrículodoBachareladoemAdministraçãoaprovadapeloConselhoSuperior
deEnsinodaFaculdadeRobertoMiranda. 
Estetrabalhovisaavaliarascondiçõesdequalificaçãododiscenteparaacessoaoexercício
profissional,edeveráserdesenvolvidoduranteosdoisúltimossemestrescurriculares. 
O trabalho poderáserindividualouemgrupo,econsistenaapresentaçãodeumplanode
negócios contendo todos os elementos estudados durante a sua graduação ou em um
relatório detalhado contendo o histórico da empresa desenvolvida pelo aluno durante o
curso. Será conduzido sob a supervisão de professor orientador,escolhidopeloestudante
entreosdocentesdocurso,acritériodaInstituição. 

1.11.1.CA RGA HO RÁRIA 
A partir do penúltimo semestre, será dedicada uma aula por semana para a orientação e
prática do Trabalho de Conclusão de Curso. A carga horária total será de 80 horas/aula,
incluindoasapresentaçõesintermediáriasefinaisparabanca. 

1.11.2.FO RMAS D E AP RESENTAÇÃO,OR IENTAÇÃO E  CO ORDENAÇÃO 
O Trabalho de Conclusão deCursodeveráserdesenvolvidocomousodasferramentase
tecnologias aprendidas durante a formação do discente, culminando em um projeto
arquitetônico,urbanísticooupaisagístico quedeveráserapresentadoparabancacomposta
por membros do corpo docenteeumconvidadoexterno(demercado).Duranteoperíodo
de elaboração do TCC, o aluno contará com orientação de professores edocoordenador
que, além das horas/aula curriculares, terão acesso aos mesmos fora do horário de aula,
sendo que serão remunerados pela instituição para atender exclusivamente aosalunos.A
coordenação dos trabalhos será feita pelo coordenador do curso com o auxílio de um
professornomeadoexclusivamenteparaestefim. 

1.11.3.MA NUAL D E AP OIO À  PR ODUÇÃO D O TR ABALHO D E CO NCLUSÃO D E CU RSO 
O Manual de Apoio à Produção do Trabalho de Conclusão de Curso traz todas as
informações relevantes aos alunos, orientadores, coordenadores e banca sobre o escopo,
prazos, expectativas e formas de entrega dos trabalhos, além de detalhar aspectos da
formataçãotécnicaecritériosdeavaliação.Odocumentopodeserretiradonasecretariada
FaculdadeRobertoMirandaoubaixadonoAmbientedoAluno. 
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1.11.4.RE POSITÓRIO IN STITUCIONAL D E TR ABALHOS D E CO NCLUSÃO D E CU RSO 
A Faculdade Roberto Miranda possui repositório próprio de Trabalhos de Conclusão de
Curso hospedado em ambiente controlado e acessível aos alunos pela internet. Esse
repositório complementa o conteúdo da biblioteca efornecericafontedeconsultaparao
centrodepesquisaearevistacientíficadaFaculdadeRobertoMiranda. 
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1.12.ME CANISMOS D E AP OIO A O DISCENTE 
Em função de sua especificidade e objetivando facilitar a o
 peracionalização dos
mecanismos de apoio ao discente criou-se o Núcleo de Apoio Pedagógico e
Psicopedagógico(Nape)quedescrevemosaseguir. 

1.12.1.PR OCEDIMENTOS D E AP OIO A O DISCENTE 
Oatendimentoaoalunoseráfeitopeloscoordenadores,peloatendimentopsicopedagógico,
pelaouvidoria,pelasecretariaepelostudentconcierge. 
O atendimento aos alunos nas questões pertinentes ao seu pleno desenvolvimento
acadêmico e suas questões relativas ao curso escolhidoserãoatendidaspelocoordenador
de curso ou assistente de coordenação de cursos que disporá de 20 horas semanais para
atenderaosalunos. 

1.12.2.NA PE -NÚ CLEO D E AP OIO PE DAGÓGICO E  PS ICOPEDAGÓGICO EX TRACLASSE
O apoio pedagógico aos docentes e discentes é oferecido pelo Nape, Núcleo de Apoio
PedagógicoePsicopedagógico,compostopelasecretáriageral,pelapsicopedagogaepelos
membrosdoNDEdecadacurso. 
ONapeéumórgãodeassessoramentodidático-pedagógicodaFaculdadeRobertoMiranda
dedicadoaoacompanhamentoeapoioàoperacionalizaçãodeatividadesacadêmicas.Suas
atividadesincluem: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Criarprocedimentosderecepçãoaodiscente; 
Recepcionarodiscente; 
Promovereventosparaintegraçãodosprimeiro-anistas;
Promoveratividadesdeintegraçãointra-gruposeintergrupos; 
Coletardadossobredesejosenecessidadesdosdiscentes; 
OrientarodiscentesobreoAmbienteVirtualdeAprendizagem; 
Prestarinformaçõessobreofuncionamentodetodososprocessodainstituição; 
Cuidardaguarda,disponibilizaçãoeatualizaçãodemanuaisdosdiscentes; 
Auxiliarnasoluçãodeconflitosentrediscentes; 
Ofereceracolhimentoeaconselhamentoparadiscentesemsituaçõesdefragilidade
social,pessoaleacadêmica; 
● Acompanharosprogramasdeestágio; 
● Acompanhar,juntoaocoordenadordecurso,aevoluçãodoalunoegresso; 
● Organizar,juntoaoscoordenadoresdecursos,eventosdeegressos. 
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1.12.2.1.A
 ÇÕES D E A
 COLHIMENTO E  P
 E RMANÊNCIA 
O atendimento psicopedagógico será ofertado aos alunos também em período extra-aula
por psicopedagoga em local apropriado. Casos excepcionais a critério da psicopedagoga
podemseratendidosduranteoperíododeaulas. 
O Nape conta com uma sala exclusiva para acolhimento e permanência, oferecendo
ambiente de segurança física e emocional para discentes que necessitem de orientação
psicossocialousimplesmenteorientaçãoacadêmicaeprofissional. 
AFaculdadeRobertoMirandacontacomouvidorinstituídoedeatuaçãoindependenteque
recepcionará as demandas dos alunos e dará o devido encaminhamento à solicitaçãodos
mesmos.Esteouvidorestarádisponívelpelosseguintescanais: 
ouvidoria@urm.com.br 
Whatsapp:1194366.2738 
Secretaria:Atravésdeformuláriopróprio 
O student concierge tem a função de auxiliar os alunos em relação às dificuldades não
pedagógicas, como hospedagem, alimentação, transporte, atividades de entretenimento,
carteirinhadeestudanteentreoutros. 
1.12.2.2.A
 CESSIBILIDADE M
 E TODOLÓGICA E  I N STRUMENTAL 
ONúcleodeApoioPsicopedagógicoseráresponsávelpor:apoiareorientaroeducandoem
sua trajetória acadêmica, instrumentalizando-o para construção/reconstrução do
conhecimentoeparaformaçãodenovossaberes,baseadoemcritériosdecientificidadeque
permitam a atuação consciente do profissional junto ao mundo do trabalho; analisar e
encaminhar as demandasdosalunos,noquedizrespeitoàsdificuldadesdeaprendizagem
e/oufinanceiras;implementarumprogramadenivelamentoacadêmico,quepossibiliteao
educando condições de equidade e prosseguimento de estudos; orientar os alunos na
organização dos diretórios estudantis ou acadêmicos; implementar ações que visem
acompanharosegressosdoscursosdegraduaçãodaIES.Dessesresultados,retroalimentar
as propostas pedagógicas dos cursos e fomentar a iniciação científica como princípio
pedagógicoeeducativodosdiscentes. 
Facilitar o acesso e a permanência do estudante da Faculdade Roberto Miranda aos
programas de intercâmbio acadêmico e cultural e iniciação científica faz parte de seus
objetivos. 
1.12.2.3.A
 CESSIBILIDADE P
 L ENA 
Todos os cursos da IES atendem de maneira excelente aos critérios de acessibilidade,
cumprindoemsuatotalidadeasexigênciasdasleis,decretoseportariasqueregulamentam
ascondiçõesdeacessibilidade. 
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1.12.2.4.M
 O NITORIA 
OprogramademonitoriadaFaculdadeRobertoMirandaatravésdeseusprofessoresRTIe
RTP acompanha o progresso dos alunos atendidos pelo Nape e outros discentes
identificados por professores e coordenadores para orientação do Núcleo. Osprofessores
dedicados à monitoria podem oferecer apoio ao discente para intermediação e
acompanhamentodeestágiosremuneradosounão. 

1.12.3.PR OGRAMA D E NIVELAMENTO 
Oprogramadenivelamentovisaatenderaosalunosqueeventualmentetenhamdificuldade
emacompanharasaulas.Esteprogramacompreende,nosprimeirossemestresdoscursos,
um programa de nivelamento em português e matemática desenvolvido no Ambiente
Virtual de Aprendizagem com supervisão de professores e tutores, sendo gratuito e
facultativoatodososalunosdaFaculdadeRobertoMiranda.Aolongodocursoosalunos
queprecisaremdeapoioemoutrasdisciplinasserãoatendidospeloprogramademonitoria
epelosprofessoresRTIeRTP,quededicarãopartedesuashorasàsatividadesdeapoioao
discente. 

1.12.4.AC OMPANHAMENTO D E ES TÁGIOS 
Conforme disposto na DCN, o curso de Bacharelado em Administração inclui estágio
obrigatórioeasmedidasdeapoioaodiscentenaintermediaçãoeacompanhamentodeseu
estágioestãoprevistasnestePPCenoregulamentodeestágiosdisponívelnasecretariada
instituição. 
O Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico da Faculdade Roberto Miranda
acompanhaacontratação,adocumentaçãoeodesenvolvimentododiscenteematividades
de estágios curriculares obrigatórios. O regulamento de estágios está disponível na
secretariadainstituição. 

1.12.5.AT IVIDADES EX TRACURRICULARES  
ConformeprevistonoPDIenoPPC,estáprevistaaparticipaçãodosdiscentesemdezenas
de atividades extracurriculares não computadas como atividades complementares, tais
como: 
1. Visitação a feiras, congressos, fóruns e simpósios do setor (não previstos
anteriormenteemAtividadesComplementares) 
2. Participaçãoemreuniõessetoriais 
3. Incentivoavisitasaempresasdeváriossetores 
4. Visitasaeventossetoriaissociaisecomerciais 
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1.12.6.CE NTRO AC ADÊMICO
A IES incentiva a associação de alunos em centros acadêmicos para complementar seu
aprendizadopormeiodoexercíciodaconvivênciaedopensamentoassociativoextraclasse. 

1.12.7.PR OGRAMAS D E IN TERCÂMBIO 
A Faculdade Roberto Miranda temconvêniosdedescontoecooperaçãoeducacionalcom
algumas das maiores Universidades do mundo, a University of Central Florida, em
Orlando, o Menlo College em Palo Alto, no Vale do Silício e o grupo SEG (Swiss
EducationGroup)omaiorgrupodeUniversidadesdaSuíça. 
Os convênios celebrados com as instituições estrangeiras permitem aos discentes da
FaculdadeRobertoMirandaobteremdiplomasdeduplacertificaçãonametadedotempoe
com a metade do investimento que teriam sem o convênio de cooperação bilateral
estabelecido. 
Além disso, a Faculdade Roberto Miranda possui unidade própria nos Estados Unidos,
localizada nocoraçãodoValedoSilício,regiãoaosuldeSãoFrancisco,conhecidacomo
berçodainovaçãoedoempreendedorismo. 

1.12.8.PR OGRAMA D E AC OMPANHAMENTO D E EG RESSOS 
AssimqueoalunodaFaculdadeRobertoMirandacumprirtodososrequisitosacadêmicos
para a colação de grau o mesmo será incluído na comunidade de alumni da Instituição,
favorecendoorelacionamentoentreex-alunosepotencializandoageraçãodenegócios. 
Seus dados de contato também serão incluídos emmailingmantidoespecificamentepara
este fim, garantindo que sejam convidados para todos os eventos promovidos pela
faculdade,incluindooseventosdedivulgaçãocientífica. 
Ao ex-aluno é garantido o acesso vitalício às instalações e sistemas Institucionais,
incluindoosmateriaisatualizadosdocursoquefez(ConteúdoDinâmicoRMEC).Alémde
serconvidadoaparticipardaPesquisadeAutoavaliaçãoInstitucional,oalunoegressoserá
incentivado a contribuir com informações sobre sua trajetória no mercado que poderão
servir de subsídio para o Centro de Pesquisas e para o Programa de Atualização
PermanentedaFaculdade. 
O acompanhamento do desenvolvimento de egressos será feito por meio de comunidade
virtual e ações junto à base de dados da instituição, incluindo convites para eventos e
outrasatividades,comopesquisas,redaçãodeartigos,palestras,aulasnaprópriainstituição
comodocente,painéisdedebateeindicaçãoparatrabalhosreaisoriundosdoricoambiente
profissional da Faculdade RobertoMiranda.Oobjetivodoacompanhamentodeegressoé
oferecersuportecontinuadoparaoseusucessoeretroalimentarosCoordenadoreseNDEs
sobreosucessodosalunos. 
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Cabe ao coordenador de cada curso, com auxíliodoNape,manterosistemaatualizadoe
organizaroseventosdosegressos. 

1.12.9.IN CUBADORA D E EM
 PRESAS 
A Faculdade Roberto Mirandaofereceaosdiscentesambienteparaodesenvolvimentoda
prática empresarial no Brasil e nos Estados Unidos da América. O aluno da Faculdade
Roberto Miranda tem acesso a ambientes para desenvolvimento de negócios em caráter
experimentalcomapoiodementoreseminovadorasincubadorasempresariais.Alémdisso,
a Faculdade Roberto Miranda, através de uma ação inédita,conveniou-secomfundosde
investimento anjo paracaptaçãodeinvestimentosparaaaberturadenegóciosdosalunos,
bem como convênios com entidades financeiras para financiamentoempresarialdebaixo
custo. No curso de Administração de Empresas, parte do valor pago comomensalidades
escolares é retidoemumfundoparafinanciamentodeiniciativasempresariaisdosalunos
aofinaldocurso. 
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1.13.GE STÃO D O CU RSO E  O S PR OCESSOS D E AV ALIAÇÃO IN TERNA E  EX TERNA 
Os resultados das avaliações tanto internas quanto externas do curso e da Faculdade
Roberto Miranda devem ser analisados pela CPA, CONSEPE e Colegiado de Cursos. A
partir desta análise, cada órgão colegiado deve apresentar um relatório sobre os pontos
fortes e fracos da Faculdade Roberto Miranda e as soluções propostas para cada ponto
fraco evidenciado, sendo o mesmo encaminhado para as instâncias superiores de acordo
comoRegimentoInternodaFaculdadeRobertoMiranda. 

1.13.1.PR OJETO D E AU TOAVALIAÇÃO IN STITUCIONAL  
A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação - CPA,constituídapelo
Coordenador da CPA,umrepresentantedocente,umrepresentantetécnico-administrativo,
umrepresentantediscenteeumrepresentantedasociedadecivilorganizada. 
OsobjetivosdaautoavaliaçãoinstitucionaldaFaculdadeRobertoMirandasão: 

● Gerar conhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da instituição em
relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços de educação superior
ofertados; 
● Poremquestãoossentidosdoconjuntodeatividadesefinalidadescumpridaspela
instituição; 
● Identificar as potencialidades da instituição e as possíveis causas dos seus
problemasepontosfracos; 
● Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpodocentee
técnico-administrativo; 
● Fortalecerasrelaçõesdecooperaçãoentreosdiversosatoresinstitucionais; 
● Tornarmaisefetivaavinculaçãodainstituiçãocomacomunidade; 
● Julgaracercadarelevânciacientíficaesocialdesuasatividadeseprodutos;
● Prestarcontasàsociedadesobreosserviçosdesenvolvidos. 
Semestralmente,aCPAsolicitaráqueacomunidadeacadêmica(corposdocente,discentee
técnico-administrativo) responda o questionário de autoavaliação institucional,
considerandoasparticularidadesdecadasegmento. 
1.13.1.1.D
 IVULGAÇÃO D OS R
 ESULTADOS 
Os dados obtidos em cada questionário serão tabulados e analisados pelos membros da
CPAque,porsuavez,farãoadivulgaçãoparaacomunidadeacadêmica. 
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1.13.1.2.U
 TILIZAÇÃO D OS R
 ESULTADOS 
Os resultados obtidos das autoavaliações e avaliações externas (avaliação de curso,
ENADE, CPC, credenciamento, autorização,ouvidoriaeoutros)serãodiscutidosentreos
membros da CPA, as coordenações de curso e a diretoria. As coordenações de curso
levarão os resultados para os respectivos Núcleos Docentes Estruturantes a fim de
participarosprofessoresdocursodasquestõeslevantadaspelosalunosepropormelhorias. 
As sugestões de melhoria advindas dos professores serão analisadas e discutidas pelos
membros da CPA, coordenadores e diretoria para, conjuntamente, buscarem formas de
sanarospontosfracosemelhorarcontinuamenteospontosfortes. 
Anualmente será elaborado o Relatório de Autoavaliação institucional considerando os
resultados e asaçõesdemelhoriarealizadasemcadasemestredoanoeoscincoeixosde
avaliação que contém as dez dimensões definidas no Sinaes, segundo Nota Técnica do
INEP/DAES/CONAES Nº065, de 09 de outubro de 2014. EstaNotaTécnicadeterminou
mudança nos núcleos e dimensõesdoRelatóriodeAutoavaliaçãoInstitucional,paraestar
de acordo com o relatóriofinal,talinformaçãotambémorientouacategorizaçãoeordem
das questões da pesquisa e definiu o primeiro ano após a autorização de início docurso
como o do primeiro relatório parcial de uma série de três, onde o último, o relatório
integral, fará balançodotriêniodaavaliaçãointernadainstituiçãoterminandoaofinaldo
segundoano. 
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1.14.AT IVIDADES D E TU TORIA 
O corpo de tutores da Faculdade Roberto Miranda realiza a mediação pedagógica em
disciplinaspresenciaiseàdistância.Ostutoresestãodisponíveisparaatendimentoaoaluno
dasdisciplinasofertadastotalouparcialmenteonlinepormeiodeferramentassíncronasde
comunicação,comochat,videoconferênciaouaplicativosdemensagenscomooWhatsapp.
Mastambémemcanaisassíncronos,comopainéison-line,fórunsdediscussãoee-mail. 

1.14.1. AT ENDIMENTO À S DE MANDAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 
Oatendimentoàsdemandasdidático-pedagógicasparaalunosemdisciplinasofertadastotal
ouparcialmenteàdistânciasedarápormeiode: 
● Atendimentoinstantâneoviaaplicativosdemensagensechat 
● Sessõespré-agendadasutilizandoferramentascomochatevideoconferência 
● Monitoramento via ferramentas de comunicação assíncrona disponíveis no
AmbienteVirtualdeAprendizagem,taiscomoblogsefóruns 
● Avaliaçãoecorreçãodeexercícioseprovas 
● TranscriçãoecargadeconteúdonoAmbienteVirtualdeAprendizagem 
O atendimento às demandas didático-pedagógicas nos momentos presenciais se dará por
meiode: 
●
●
●
●

Atividadesdemonitorianautilizaçãodoslaboratórios 
AcompanhamentodosalunosdesignadospeloNúcleodeApoioPsicopedagógico 
Apoioaosalunoseatendimentodesuasdemandasacadêmicas 
Acompanhamentodosalunosematividadescomplementareseaulasexternas 

1.14.2.ME DIAÇÃO PE DAGÓGICA 
Na Faculdade Roberto Miranda, o tutor atua como facilitador do acesso do discente ao
conteúdo estudado. Nos momentos presenciais, ele monitora atividades do aluno e, na
ausência do professor, orienta o estudo e a execução de trabalhos. Nos momentos à
distância, além de orientar e esclarecer dúvidas dos alunos em sessões pré-agendadas, é
responsável por garantir que os materiais e atividades pedagógicas desenvolvidos pelos
discentesestejamsendodisponibilizadosconformeprevistopelametodologiadeensinoda
FaculdadeRobertoMiranda. 
No caso da mediação assíncrona, onde o aluno posta dúvidas ou envia por e-mail aos
tutores, estes têm como padrão de atendimento resolver asdúvidasdosalunosnomesmo
dia. Se fora de seu horário de expediente, o fará no primeiro horário da manhã do dia
seguinte. 
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1.14.3.DO MÍNIO D O CO NTEÚDO  
Todosostutorespossuempós-graduaçãostrictosensu,alémdecomprovadaexperiênciaem
tutoria e na áreaemquelecionam.Elesparticipamativamentedapreparaçãodoconteúdo
fazendosugestõeseajustesantesdapublicaçãoaosalunos. 

1.14.4.AC OMPANHAMENTO A OS DISCENTES N O PR OCESSO FO RMATIVO 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem possui um painel de controle que permite aotutor
acompanhar o processo formativo dos discentes. O acompanhamento pode ser feito de
formamaisindividualizadaepontualparaalunosqueapresentemnecessidadesespecíficas.
Todososalunospodem,aqualquermomento,agendarreuniõescomostutoresparadiscutir
quaisquer assuntos referentes a qualquer uma das disciplinas, tenha ela sido cursada
presencialmenteouàdistância. 

1.14.5.AV ALIAÇÕES PE RIÓDICAS 
Além da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, os tutores são avaliados por meio das
avaliações intermediárias realizadas em cada módulo. São consideradas também todas as
opiniões, sugestões e reclamações a respeito da tutoria enviados para qualquer um dos
canais de comunicação da Faculdade Roberto Miranda colocados à disposição da
comunidade acadêmica. Os dados são tabulados e enviados para a Comissão Própria de
Avaliação,quediscuteasquestõesepropõemelhoriasaosdemaisórgãoscolegiados. 

1.14.6.CICLO D E AT UALIZAÇÃO 
Ações corretivas de aperfeiçoamento embasadas na tabulação dos dados das pesquisas e
avaliações são acionadas e supervisionadas pela Comissão Própria de Avaliação
mensalmenteetempestivamenteconformenecessário,garantindoassimoaperfeiçoamento
dosistemadetutoriabemcomoacriaçãodeumhistóricoconsistenteparaplanejamentode
açõesfuturas. 
Paraasseguraresseciclodeatualizaçãodosserviçosdetutoria,osalunossãoincentivadosa
preencherformuláriodesatisfaçãoquesãodisponibilizadosautomaticamentenoAmbiente
VirtualdeAprendizadoaotérminodecadaatividadeexecutadapelodiscente.Atabulaçãoe
análise desses formulários é um item fixo de pauta das reuniões da Comissão Própriade
Avaliação. 
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1.15.CO NHECIMENTOS,HA BILIDADES E  AT ITUDES NE CESSÁRIAS À  TU TORIA 
O processo de seleção de tutores para os cursos presenciais que ofertam disciplinas
parcialmenteàdistânciaétãorigorosoquantoesegueosmesmoscritériosqueoprocesso
de seleção do corpo docente. Assim, os tutores da Faculdade Roberto Miranda são
plenamentehabilitadosemsuaáreadeconhecimento,contandocompós-graduaçãostricto
sensu e estando completamente integrados ao processo pedagógico, colaborando com os
professoresnodesenvolvimentodoconteúdo. 
Destamaneira,éimportantegarantirumespectroamploparaoconjuntodeconhecimentos,
habilidadeseatitudesnecessáriasàsatividadesdetutoria,umavezqueotutorsetornaráa
ligação mais próxima do aluno com a instituição. Além de um perfil profissional de
destaque, o tutor da Faculdade Roberto Miranda apresenta habilidades e atitudes
compatíveiscomsuafunçãoecomoperfilprofissionaldoegresso. 

1.15.1CO NHECIMENTOS 
Rotinasdetrabalhoecurso 
Ao ingressar na Faculdade Roberto Miranda, os tutores receberão treinamento sobre a
metodologiaeducacionaleprocessosadministrativos,familiarizando-secomasferramentas
paraexecuçãodotrabalhoeacompanhamentodosdiscentesnoprocessoformativo. 
AmbienteVirtualdeAprendizagem 
OtutordaFaculdadeRobertoMirandatempordiretrizcontratarprofissionaisquepossuam
experiência na tutoria em ensino a distância, experiência de mercado e graduação stricto
sensu.Apesardisso,seráoferecidoumtreinamentocompletoabordandoasparticularidades
doAmbienteVirtualdeAprendizagemutilizadopelainstituição. 
Conhecimentoplenonadisciplinaministradaenaeducaçãoàdistância 
Oconhecimentonadisciplinaministradaégarantidotantopelaatuaçãonomercadoquanto
pelo grau de titulação alcançado pelosprofissionais,alémdesuaexperiêncianoexercício
da atividade de tutoria. As reuniões de integração entreprofessoresetutoresprevistasno
ProgramadeAtualizaçãoPermanente(PAP)enoplanodeaçãodaEquipeMultidisciplinar,
egarantemodomíniodoconteúdoealinhamaatuaçãodedocentesetutoreseespecialistas
emtecnologiadainformação. 

1.15.2.HA BILIDADES 
Relacionamentosinterpessoais 
O tutor será a ligação mais próxima do aluno com a instituição e portanto deve possuir
capacidadedeconstruiremanterrelacionamentosconstrutivoscomocorpodiscente.Esta
habilidade é especialmente importante ao conduzir e orientar atividades ou gerenciar
conflitos, tanto presencialmente quanto à distância. Visando assegurar que os tutores
tenhamessahabilidade,ainstituiçãotomaasseguintesprovidências: 
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● Avaliação de talentos e atitudesvoltadasaorelacionamentointerpessoalduranteo
processodeseleção 
● Monitoramento dos relacionamentos interpessoais por meio das avaliações
periódicas
● Desenvolvimentodehabilidadesinterpessoaisatravésdetreinamentos 
Comunicação 
Alémdashabilidadesdeleituraeescrita,essenciaisparaexecuçãodastarefaseprocessos
inerentes ao seu trabalho, o tutor deverá apresentar excelente comunicação interpessoal,
capacidade de interpretação, argumentação e oratória. Estas habilidades serãoverificadas
durante a entrevista de seleção, e caso necessário podem ser desenvolvidas cursando os
módulos satélite de comunicação e expressão oferecidospelaprópriainstituição,alémde
treinamentosespecíficosparatutores. 
Capacidadedetrabalharemequipe 
O corpo tutor deve trabalhar em conjuntocomocorpodocentenaproduçãodeconteúdo
relevante,inovadorealinhadocomarealidadedomundodotrabalho.Oprodutofinaldeve
não apenas ser capaz de conduzir o aluno ao perfil do egresso desejado, mas
principalmente oferecer uma garantia de aprendizado através do uso de técnicas
pedagógicas eelementosquefavoreçamengajamentoeparticipação.Aintegraçãoentreo
corpo tutor e docente será garantida por meio de reuniões periódicas previstas no
calendáriodereuniõesdaInstituição. 
Organizaçãoeplanejamento 
Organizaçãoeplanejamento,atitudesessenciaisparaqualquertipodetarefa,adquiremuma
importânciaaindamaiordevidoàpropostainovadoradaspolíticasdeensinodaFaculdade
RobertoMiranda.Comaadoçãodagrademodularecíclica,cadamódulocomportaalunos
em diferentes etapas de seu percurso acadêmico, o que exigirá do tutor um
acompanhamentomuitomaispróximocomaçõespersonalizadasparacadaaluno. 

1.15.3.AT ITUDES 
Proatividade 
A Faculdade Roberto Miranda adota, como política, o atendimento instantâneo de
demandas,oqueseestendeparaatividadesdetutoria.Deacordocomoperfildefinidopara
o corpo de tutores, o tutor deve ter experiência de mercado, titulação stricto sensu e
experiência em tutoria. Essas características o habilitam resolver de forma autônoma a
maior parte das demandas geradas pelos alunos. Caso a solução do problema fuja ao
escopo de atuação do tutor, a demanda deve ser imediatamente encaminhada ao
departamentoouórgãocolegiadocompetente,eacompanharsuaconclusão. 
Empatia 
Asatividadesdetutoria,sejamelaspresenciaisouàdistância,têmcomofinalidadefacilitar
a jornada do aluno no percurso formativo proposto pela Faculdade Roberto Miranda.
Assim, além de profundo conhecimento acerca de sua área de docência, do curso e do
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perfil do egresso, o tutor deve exercitar sua habilidade de empatia para entender as
necessidadese,principalmente,asdificuldadesedesafiosenfrentadosporcadaalunopara
proporestratégiaspedagógicasqueoauxiliememsuasatividadesacadêmicas. 
Equilíbrioemocional 
Uma vez que o tutor representa aligaçãomaispróximadoalunocomainstituição,tanto
nos momentos presenciais quanto à distância, ele será confrontado com os inevitáveis
conflitos que podem surgir em sala de aula. Por esta razão, deve ter controle sobre suas
próprias emoções e, através do exercício da empatia, entender as emoções do outro e
buscarsoluçõesadequadas,mesmoemmomentosdetensão. 
Flexibilidade 
Porsuaformaçãoeexperiência,espera-sequeotutorsejaflexívelparaassumiropapeldo
professoretomardecisõespedagógicaseindicarestratégiaspedagógicasparaqueoaluno
alcancesuasmetasacadêmicaseprofissionais. 
Monitoramentoatitudinal 
Asfichasdesatisfaçãofornecidasregularmenteaosalunospossibilitamoacompanhamento
das atitudes dos tutores nas quatro dimensões epermitemquesejamtomadasasmedidas
corretivasnecessárias. 

1.15.5.DE MANDAS CO MUNICACIONAIS E  TE CNOLOGIAS 
As atividades de tutoria serão desenvolvidas em momentos presenciais e momentos à
distância, quando toda a comunicaçãoserámediadapormeiostelemáticos.Oconjuntode
conhecimentos, habilidades e atitudes previsto para o corpo tutor garante que o mesmo
tenha um perfil profissional condizente com o perfil do egresso, e que tenha as
competênciasehabilidadesnecessáriasparaoatendimentoàsdemandascomunicacionaise
tecnológicas,permitindooplenoexercíciodesuasatividades. 
Osprincipaismeiostelemáticosutilizadosparacomunicaçãocomalunossão: 
● AmbienteVirtualdeAprendizagem(Moodle) 
○ Chat 
○ Fóruns 
○ Fórunsavaliativos
○ Blogs 
○ Formulários 
● Ferramentasdevideoconferência 
● Aplicativosdemensagem 

1.15.6.AV ALIAÇÃO D A NE CESSIDADE D E CA PACITAÇÃO 
Tanto a Pesquisa de Autoavaliação Institucional quanto as avaliações intermediárias
realizadas a cada módulo medirão a aceitação e desempenho de cada tutor, indicando a
necessidade de treinamento e reciclagem. Dadosespecíficosarespeitododesempenhode
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tutores serão enviados aos órgãos colegiados e incluídos no Programa de Atualização
Permanente,conformeocaso. 

1.15.7.PR OGRAMA D E CA PACITAÇÃO PE RMANENTE D E TU TORES 
A Faculdade Roberto Miranda disponibiliza aos docentes, tutores e corpo
técnico-administrativoumasériedecursosdeatualizaçãocujainscriçãopodesersolicitada
diretamente ao departamento de RH da Instituição que tem autonomia e recursos para 
providenciarainscriçãodocolaboradordemaneirarápidaedesburocratizada. 
Órgãos colegiados como CONSU, CONSEPE, NDE e CPA também tem autonomia para
solicitar cursos de capacitação para docentes, tutores e corpo-técnico administrativo
diretamente ao departamento de recursos humanos baseados nas demandas oriundas dos
processosdeavaliaçãoconduzidospelaInstituiçãoouapartirdademandadediscentesede
sugestões postadas nos canais do Programa de Atualização Permanente da Faculdade
RobertoMiranda|PAP. 

1.15.8.AP OIO IN STITUCIONAL 
O Programa deAtualizaçãoPermanentedaFaculdadeRobertoMiranda|PAP,criadopara
manter a atuação da IES alinhada com os desejosenecessidadesdosdiscentes,docentes,
tutores, corpo técnico administrativo e mercado (perfil do egresso) incentiva uma
participaçãoamplanaproposiçãodemudançasemsistemas,processos,recursosequalquer
frentequepossacontribuirparaamanutençãoeoêxitodosdiscentes. 
OPAPconseguiucriarumambientedesegurançapsicológicadentrodaFaculdadeRoberto
Miranda, propício à inovação, incluindo como item fixo na pauta de reuniões de órgãos
colegiados, como CONSU, CONSEPE, NDE e CPA, a leitura de sugestões obtidas nos
canais de comunicação doprogramapresentesnosite,noMoodleenostotenseletrônicos
noCampus. 
A possibilidade defazerpedidosinusitadosao“programa”foiincentivadapelacriaçãode
ume-mailinformaleconvidativo:p edepropap@urm.com.br. 
Discentes,docentes,tutores,corpotécnico-administrativoesociedadetêmacessodiretoaos
órgãos colegiados pela página principal do site por meio de um formulário simples onde
podempostarsugestões,reclamaçõeseelogiossemanecessidadedeseidentificarem. 
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1.16.TE CNOLOGIAS D E IN FORMAÇÃO E  CO MUNICAÇÃO 
A IES dispõe de dois sistemas distintos para informação e comunicação com os alunos.
Utilizamos o sistema Gestão Escolar Online (GEO) para funções administrativas como
faturamento, solicitaçãodesegundaviadeboleto,consultadesituaçãocadastral,consulta
de notas e faltas. Funções pedagógicas como a disponibilização de material de aula, a
consultaàgradeeentregaeletrônicadedocumentossãofeitasatravésdosistemaMoodle,
sistema de LMS (Learning Management System) amplamente utilizado por faculdades e
universidadesaoredordomundo. 
OsmeiosdecomunicaçãooferecidosaosdiscentesedocentesdaInstituiçãopermitemuma
comunicação fluída e acesso rápido e direto entre professores, alunos e instituição
contribuindo de maneira excelente para o desenvolvimento do processo pedagógico do
curso e tem sua acessibilidade plena garantida pelas políticas de promoção da
acessibilidade que antevêem procedimentos e equipamentos para acesso de todos os
discentesàstecnologiasdeinformaçãoecomunicaçãooferecidas. 

1.16.1.AT ENDIMENTO IN STANTÂNEO 
A comunicação instantânea via aplicativos de celular foi implantada com sucesso na
Instituição. Cadadepartamentotemumnúmeropararecepçãodemensagensinstantâneas. 
Grupos em aplicativos de comunicação instantânea criados pela coordenação de cursos
permitem aos discentes e docentes a resolução instantânea de demandas, dúvidas e
sugestões de maneira superior aos demais meios de comunicação, como e-mail e
formuláriospelositeesecretaria,quepermanecemabertosaosalunoseprofessores. 
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1.17.AM
 BIENTE VIRTUAL D E AP RENDIZAGEM (AVA) 
A Faculdade Roberto Miranda oferece um ambiente virtual de aprendizagem rico em
materiais,recursoseoquehádemaisavançadoemtecnologiasdeensino-aprendizagem. 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem da Faculdade Roberto Miranda contém todos os
recursosdidáticosdisponíveishoje. 

1.17.1.MA TERIAIS 
Os alunos têm fácil acesso aos materiais disponíveis empastasdivididaspordisciplinae
subdivididas por assuntos que contém as apresentações utilizadas em aula, planilhas,
textos, Fichas de Introdução ao Aprendizado (FIT), preworks,leiturasdeapoio,artigose
demaismateriaistantoparavisualizaçãoemtelaquantoparadownload. 
Além disso, vídeos explicativos (tutoriais) e outros conteúdos on-demand gravados em
estúdio profissional com recursos de última geração são disponibilizados para os alunos
que ainda contam com espaço para comentários, envio de dúvidas e interaçãoemtempo
realcomtutoresviachateaplicativosdemensagem. 
O AVA ainda oferece um link para acesso à área administrativa do aluno onde ele pode
tratardeassuntosdesecretaria,calendáriosedemaisatosescolares. 

1.17.2.RE CURSOS 
OAmbienteVirtualdeAprendizagemdaFaculdadeRobertoMirandaéconstruídosobrea
plataforma Moodle, que garante grande flexibilidade nas aplicações e múltiplas
ferramentas para avaliação e acompanhamento do discente. Além dos recursos nativos
oferecidospelosistema,oAmbienteVirtualdeAprendizagemincorporasistemasexternos
quepermitemumaexperiênciaeducacionalmaisrica,comoporexemploaplataformaque
permiteoacessoaaulasemtemporeal. 
OsrecursosdoAVAdaInstituiçãoincluem: 
-

Tutoriaisemvídeo 
Acessoavídeo-aulasgravadas 
Acessoaaulasremotasemtemporeal 
Chatemtemporeal 
Fórunsdediscussão 
Espaçoparauploaddetrabalhos 
Downloadsdemateriais 
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1.17.3.TE CNOLOGIAS 
O LMS utilizado pela Instituição é o Moodle, plataforma utilizada por grandes
Universidadesmundiaisquepossuiinterfacesparaatuaçãoconjuntacomdiversossistemas
eaplicaçõescomoZoom,Slack,Canvas,WWNorton,PearsoneCengageAssignments. 
A presença da Faculdade Roberto Miranda no Vale do Silício na Califórnia coloca-aem
posição privilegiada para acesso às mais inovadoras tecnologias em termos de ambiente
virtualdeaprendizagem,elevandoaFaculdadeRobertoMirandaaumníveldeexcelência
internacional. 

1.17.4.AC ESSIBILIDADE PL ENA 
Além da acessibilidade atitudinal e arquitetônica, a Faculdade Roberto Miranda coloca à
disposição da comunidade acadêmica elementos e recursos deacessibilidadeinstrumental
paraeliminarbarreirasquepossamdificultarousodeferramentas,instrumentoseutensílios
porpartedealunosportadoresdenecessidadesespeciais. 
Sãoadotadasasseguintestecnologiasassistivasparaapoioaodeficientevisual: 
Jaws:softwarequepermiteaodeficientevisualutilizarocomputadorcommaisfacilidade
e praticidade por meio de voz sintética, permitindo a leitura do conteúdo escritonatela.
Disponívelem:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura de um texto a partir de sua narração em áudio,
oferecendoadaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA: permite que usuários cegos ou com deficiênciavisualpossamacessareinteragir
comosistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
Dosvox: sistema que se comunica com o usuário pormeiodevozsintetizadapermitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 
Serãoadotadasasseguintestecnologiaseprocedimentosparaapoioaodeficienteauditivo: 
● Vídeosapresentadosemsaladeaulacomlegendas 
● Monitoresequipadoscomsistemaclosedcaption 
● AcompanhamentoextraclassepeloNape 
Serão adotadas as seguintes tecnologias e procedimentos para apoio ao aluno com baixa
visão: 
●
●
●
●
●

Avaliaçõespresenciaisemformatodigitaloubraile 
Autorizaçãoparaacompanhamentoporfiscaisouleitorescapacitados 
Materialdidáticoemformato.docoupdf 
Textosimpressosfornecidoscomaumentodefonte 
AcompanhamentoextraclassepeloNape 
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1.17.5.AV ALIAÇÃO 
Todos os sistemas do AmbienteVirtualdeAprendizagemserãoperiodicamenteavaliados
quantoàsuausabilidadeeestabilidadepelaequipeinternadeTecnologiadaInformação. 
Avaliaçãodeusabilidade 
As avaliações de usabilidade terão ênfase nas ferramentaspedagógicasutilizadasdurante
oscursos,seuusoefetivoporpartededocentes,tutoresediscentes,eafacilidadedeusode
cadaumadelas.Osdadosserãocoletadosnosformuláriosdasavaliaçõesperiódicas,esua
tabulaçãoficaráacargodaComissãoPrópriadeAvaliação,queincluiráempautaetomará
providênciasconformenecessário. 
Avaliaçãodeinfraestrutura 
Acapacidadedosistema,suaestabilidadeeatualizaçõesserãorealizadaspelaequipedeTI
nos períodos de recesso acadêmico. Serão feitas checagens de carga e de acesso,
funcionalidadesdosistemaerealizaçãodecópiadesegurança.Todasasverificaçõesserão
documentadaseregistradas,eosrespectivosbackupsarmazenadosemservidorpróprio. 

1.17.6.PR OGRAMA D E AT UALIZAÇÃO PE RMANENTE |PAP  
O Programa de Atualização Permanente também abre canal para a atualização de
procedimentos e funcionalidades disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. As
solicitações dos usuários serão coletadas por meiodoscanaisoficiaisdecomunicaçãodo
PAP e incluídas nas pautasdasreuniõesdosórgãoscolegiadoscompetentes,quetomarão
asprovidênciasnecessárias.
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1.18.MA TERIAL DIDÁTICO  
Diante dos convênios com editoras internacionais, a vasta oferta de acesso a conteúdos
atuais em todas as áreas do conhecimento, a biblioteca de excelência e o programa de
atualização permanente do acervo, a Faculdade Roberto Miranda optou por nãoprevera
criaçãodemateriaisdidáticosprópriosemseuPPC(NSA). 
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1.19.PR OCEDIMENTOS D E AV ALIAÇÃO D OS PR OCESSOS D E EN SINO E  AP RENDIZAGEM 
O curso de Bacharelado em Administração é modular, acelerando oacessododiscenteà
Instituição e ao mundo do trabalho. Este formato permite que a IESpromovaavaliações
intermediáriaseespecíficasdoprocessodeensinoeaprendizagemaolongodocurso. 
Cada módulo tem um trabalho prático com nota e uma prova que tem sua nota (40%)
somada e dividida com a nota dada pela banca para o seu trabalho (60%), que pode ser
individualouemgrupo,deacordocomaorientaçãodocorpodocentedecadamódulo. 
É facultado ao professor solicitar trabalhos adicionais se julgar necessário. A prova do
módulo inclui perguntas extraídas do conteúdo dos livrosdecomponentescurriculares,o
quepermiteoacompanhamentodaleituradabibliografiabásicaecomplementardocurso,
bemcomoaavaliaçãodoseuentendimento. 
Osistemadeavaliação,portanto,englobaaavaliaçãodotrabalhoapresentadoàbancaapós
longa orientação dentro das aulas, o trabalho adicional (sesolicitado)easprovasondeo
aluno tem que responder questões pontuais, conceituais e técnicas a respeito dos temas
tratadosemcadacomponentecurriculardoprogramaedesuabibliografia. 
De acordo com a regulamentação expressa no Regimento, a avaliação do rendimento
acadêmico é feita por disciplina (componente da Unidade Curricular), incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento. A frequência às aulas e demais atividades escolares,
permitida apenasaosmatriculados,éobrigatória.Éconsideradoreprovadonadisciplinao
alunoquenãoobtenha,nomínimo,75%(setentaecincoporcento)defrequênciaàsaulas
edemaisatividadesprogramadas,independentedosdemaisresultadosobtidos.
Acadaverificaçãodeaproveitamentoéatribuídaumanota,expressaemgraunuméricode
zeroadez.Seráatribuídanota0(zero)aoalunoquenãofizeraverificaçãonadatafixada,
bem como àquele que estiver usando meios fraudulentos. As médias são expressas em
númerosinteirosouemnúmerosinteirosmaiscincodécimos.Seráconsideradoreprovado
o aluno que não obtiver, na unidade curricular, média final igual ou superior a três.
Atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e demais atividades
escolares,oalunoseráaprovado:independentedoexamefinal,oalunoqueobtivernotade
aproveitamento não inferior a 7 (sete), correspondente à média aritmética, sem
arredondamento,dasnotasdostrabalhosescolareseprovas;medianteexamefinaloaluno
que,tendoobtidonotadeaproveitamentoinferiora7(sete),porémnãoinferiora3(três),
obtiver nota final não inferior a 5 (cinco), correspondente à média aritmética, sem
arredondamento, entre a nota de aproveitamento e a nota de exame final. O aluno
reprovado por não ter alcançado frequência ou média mínima exigida, deve repetir a
unidadecurricularnomóduloseguinte.Épromovidoaomóduloseguinteoalunoaprovado
em todas as unidades curriculares do módulo cursado, admitindo-se, ainda, a promoção
comdependência. 
Em resumo,osprocedimentoseasformasdeavaliaçãodoprocessoensino-aprendizagem
dar-se-ão pela média aritmética entre a nota do trabalho do móduloeanotadaprovade
cadaunidadecurricularpertencenteaomódulo. 
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1.19.1.ME TODOLOGIA -PR OCEDIMENTOS E  PR OCESSOS AD ICIONAIS 
Como procedimento adicional de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, o
planejamento acadêmico da Faculdade Roberto Miranda tem por base as análises dos
instrumentos de pesquisa utilizados na CPA e apresentados à comunidade. Estes
instrumentos de avaliação garantem o caráter plural da autoavaliação e permitem que
gestores identifiquem os pontos fortes e fracos da IES, assim como as oportunidades de
melhorias advindas do processo de autoavaliação. Este modelo de autoavaliação cíclica
permitequeaFaculdadeRobertoMirandaproduzarelatóriosqueindicamanecessidadede
melhorias contínuas emseusprocessosdeensinoaprendizagem,gestãoeinteraçãocoma
comunidadenaqualestáinserida. 

1.19.2.RE GULAÇÃO E  GE STÃO D AS AT IVIDADES CO MPLEMENTARES 
A sede da Faculdade Roberto Miranda no Vale do Silício, berço mundial da tecnologia,
geraumainexorávelconexãocomainovaçãoeasmaismodernasferramentastecnológicas
para uso nas atividades complementares previstas para os alunos do Bacharelado em
AdministraçãodeEmpresas. 
Graçasaossistemasdegeolocalização,ocontroledaparticipaçãodosalunosnasatividades
complementarespropostaséfeitoatravésdesistemasderastreamentoremotos. 
Relatórios devisitastécnicaspodemserpreenchidosdiretamentenoscelularesdosalunos
durante a atividade, permitindo ao coordenador e docentes a gestão em tempo real de
presença,dúvidaseavaliaçãodoaproveitamento.

1.19.3.AM
 BIENTE VIRTUAL D E AP RENDIZAGEM  
A plataforma de Ensino à Distância da Faculdade Roberto Miranda permite uma ampla
variedade de modelosdeavaliaçãoàdisposiçãodosdocentes,reforçandoafidelidadedas
avaliaçõesearelaçãoensino-aprendizagem. 

1.19.4.AC ESSO A OS R ESULTADOS 
Osalunostêmacessoaosseusresultadosatravésdediversoscaminhos: 
-

Publicaçãodenotas 
Publicaçãodeprovascorrigidas 
Questõescomentadas(provasonline) 

Adisponibilizaçãodeinformaçõesaosalunosdemaneirasistematizadapermiteumamaior
liberdade do discente na escolha dos caminhos desejados para seu desenvolvimento de
formacontínuaeefetiva. 
Existem diversos caminhos disponíveis ao discente para atingir seus objetivos: rever
conteúdos on-line, recorrer ao auxílio de tutores, solicitar reuniões com docentes
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(mentoria), acessar o vasto acervo bibliográfico oferecido, participar de fóruns com seus
colegasouaindaobterajudainstantâneapelosgruposdeWhatsAppcomacoordenação,de
forma quetodasasferramentasestãoàsuadisposiçãopermitindo-lheescolheraformade
acessoquemelhorseadequaàssuasnecessidadeseaoseuperfildeaprendizagem. 

1.19.5.PA RTICIPAÇÃO DISCENTE N O AC OMPANHAMENTO E  AV ALIAÇÃO D O PPC 
Conforme previsto no PDI e no regulamento da IES, o discente tem participação
obrigatória em todos os órgãos colegiados que visam o acompanhamento e avaliação do
PPC. 
A partir de avaliações realizadas de maneira contínua,aCPAeoNDEtêmoselementos
necessárioseamissãodeplanejaraçõesconcretasecontínuasparamelhoriadosprocessos
avaliativosdaInstituição. 

1.19.6.AÇ ÕES D E ME LHORIA D O PR OCESSOS D E EN SINO E  AP RENDIZAGEM 
Os resultados obtidos pelos discentes nas avaliações de Ensino eAprendizagemapontam
comprecisãoospontosdemelhoriadosprocessos. 
É função da CPA e do NDE planejar ações concretas para a melhoria contínua das
avaliaçõesdosprocessosdeensinoeaprendizagemapartirdosdadosobtidos. 




FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

273





1.20.NÚMERODEVAGAS 
O número de vagas pretendido para o curso de Bacharelado em Administração de
Empresas da Faculdade Roberto Miranda está fundamentado em pesquisasconduzidas
pelo seu centro de pesquisas junto à comunidade acadêmica que comprovam sua
adequação à dimensão de seu corpo docente e às condições de infraestrutura física e
tecnológicaparaensinoepesquisa. 
Oestudolevouemcontaaspectosquantitativosequalitativosesuaversãomaisrecente
está publicada e disponível no portal do centro de pesquisas da faculdade em
www.luxurymarketreview.com. 
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2. CO RPO DO CENTE E  TU TORIAL 
2.1.NÚ CLEO DO CENTE ES TRUTURANTE -NDE 
O NDE é composto por cinco professores, sendo um deles o coordenador do curso,
contratados em Regime de Tempo Parcial (RTP) ou Regime de Tempo Integral (RTI),
sendo 60% integral, e 80% têm titulação obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu. Suas principais funções são: assessorar no planejamento, organização e
desenvolvimento do curso; acompanhar e diagnosticareventuaisdesviosnarealizaçãodo
projeto pedagógico; participar na elaboração e atualização do projeto pedagógico;
participar de outras atividadesdeinteresseparaoaperfeiçoamentodoprojetopedagógico
do curso e melhoria do perfil do egresso levando em conta as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as novas demandas do mundodotrabalho,verificaroimpactodosistemade
avaliação de aprendizagem na formação doestudante,entreoutras.Alémdisso,oNDEé
responsável pelo planejamento de procedimentos para garantir a continuidade de seu
própriotrabalhopormeiodapermanênciadeseusmembros,comaçõescomo aaceleração
da progressão prevista no Plano de Carreira Docente para membros que completarem o
mandatoatéoatoregulatórioseguinte. 
A participação dos professores neste órgão colegiado dar-se-á por meio de seus
representantes eleitos que opinam, discutem, deliberam e votam sobre o planejamento,
organização e desenvolvimento dos cursos, acompanhando e diagnosticando eventuais
desviosnarealizaçãodoprojetopedagógicoedoaperfeiçoamentodocursoedamelhoria
doperfildoegresso. 
AIEScontacomumaestratégiaderenovaçãodoNDEatravésdaescolhadeseusmembros
por e entre seus pares, tendo sempre participação ativa na construção do Projeto
Pedagógico do Curso, além de debater constantemente as melhores práticas de ensino e
inovação. 

2.1.1.ME MBROS D O NDE 
Composição 

Titulação 

Regime 

RobertodeÁvilaMiranda(CoordenadordoCurso) 

Especialista 

RTI 

EgbertoGomesFranco 

Doutor 

RTI 

DaviRodriguesPoit 

Doutor 

RTP 
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MiguelArmandodeCabralBrandãodeNoronhaFeyo 

Mestre 

RTP 

MiguelValioneJunior 

Mestre. 

RTP 



2.1.2.PR OCEDIMENTOS P ARA PE RMANÊNCIA 
AFaculdadeRobertoMirandaadotaumapolíticaqueincentivaosdocentesaparticiparem
ativamentedonúcleodocenteestruturante: 
●
●
●
●
●
●

Hora-auladiferenciada; 
Prioridadeemvagasemeventosinternacionais; 
Deferênciaespecialemeventos; 
Precedêncianascerimôniasdainstituição; 
PindelapelacombrasãodaInstituiçãoemcordiferenciada 
SaladereuniãocominfraestruturacompletaeserviçosdeA&B. 
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2.2. EQ UIPE MU LTIDISCIPLINAR 
A EquipeMultidisciplinartemcomofinalidadeauxiliarnoplanejamentoeimplementação
demelhoriasnosprocessosadministrativoepedagógicodasatividadesàdistânciaprevistas
neste PPC. O modelo de trabalho desenvolvido para este curso considera as demandas
específicasprevistasnasPolíticasdeEnsinodaFaculdadeRobertoMiranda. 

2.2.1.CO MPOSIÇÃO D A EQ UIPE MU LTIDISCIPLINAR
A Equipe Multidisciplinar é composta por membros da comunidade acadêmica,
notadamente professores conteudistas, tutores, coordenador de curso e especialista em
tecnologiadainformaçãodediferentesáreasdoconhecimento. 
Professoresconteudistas 
Paramóduloscomconteúdoparcialmenteoferecidonamodalidadeàdistância,oprofessor
titularseráresponsávelpelaadequaçãodoconteúdoentreguepresencialmenteeàdistância. 
Tutores 
O tutor participa ativamente da práticapedagógicaetemumcontatomuitomaispróximo
comoaluno,poisestápresentetantonosmomentospresenciaisquantoàdistância.Alémda
tutoria,auxilianarevisãodeconteúdoedefiniçãodeestratégiaspedagógicas. 
EspecialistaemTecnologiadaInformação 
Em seu corpo técnico-administrativo, a Faculdade Roberto Miranda possui técnico
capacitado no atendimento às demandas de infraestrutura da tecnologia da informação,
atuandotambémnosuporteaousuário. 

2.2.2.RE SPONSABILIDADES D A EQ UIPE MU LTIDISCIPLINAR 
A multiplicidade de perfis e de competências trazidas pelos integrantes da equipe
multidisciplinargarantirãoaformataçãoeentrega,aocorpodiscente,deconteúdoalinhado
com as Políticas de Ensino, totalmenteadaptadosparaaentregapormeiodastecnologias
de informação e comunicação com a qualidade e segurança necessárias para garantir o
cumprimento do perfil do egresso estabelecido. Suas principais responsabilidades serãoa
concepção, produção, disseminação e gestão de metodologias, tecnologias e recursos
educacionais. 
Todos os materiais, estratégias e instrumentos utilizados devem passar pela avaliação da
equipemultidisciplinarquantoàsuaaplicabilidade,seuvalorpedagógicoeseualinhamento
comaspolíticasdaInstituição. 
Osintegrantesdaequipemultidisciplinarserãoresponsáveispor: 
Professoresconteudistas 
● Adequarasestratégiasdeensinoaoambienteonline; 
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●
●
●
●
●
●

Criarpreworksa dequadosaoambienteonline; 
Revisareadaptaroconteúdo; 
Selecionarmateriaiseleiturasdeapoio; 
Adequarinstrumentosavaliativos; 
Solicitarrespostascomentadasaosprofessoresdecadadisciplina; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

Tutores 
●
●
●
●
●
●

Avaliaçãodaaplicabilidadedomaterial; 
Organizaresequenciarconteúdosemateriaisdeapoio; 
Criar,sobsupervisãodosdocentes,fórunsegruposdediscussão; 
Definirfluxogramaecalendáriodepublicaçãodemateriais; 
Inserirrespostascomentadasnasavaliações; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

EspecialistaemTecnologiadaInformação 
●
●
●
●

Avaliarrecursosdisponíveisenecessáriosparaasaçõespropostas; 
Proporsoluçõesealternativasparaasestratégiaspropostas; 
Adequarosistemaaosrequisitospedagógicoseavaliativos; 
Reportaroandamentodasatividadesaocoordenadordecurso. 

Ao final da estruturação e adequação dos conteúdos, os membros da Equipe
Multidisciplinarrealizamreuniãoparadebateevalidaçãofinaldoconteúdoesuaformade
disponibilizaçãoemconjunto. 

2.2.3.PL ANO D E AÇ ÃO E  PR OCESSOS D E TR ABALHO 
ConformePlanodeAçãodaEquipeMultidisciplinar,oprocessodevalidaçãodeconteúdos
para publicação no Ambiente Virtual de Aprendizagem segueumfluxodeterminadopara
garantirsuaadequaçãoecorretaapreensãopeloaluno. 
Após a definição inicial do conteúdo, os professores titulares de disciplinas integral ou
parcialmenteofertadasnamodalidadeadistânciadevemsubmeteromesmoàapreciaçãoda
Equipe Multidisciplinar. Essa, por sua vez, fará as devidas adaptações e sugestões no
conteúdo, que devem ser devolvidas ao professor titular para revisão e validação final.
Somente depois de validados os conteúdos poderão ser produzidos e publicados para os
alunos. 
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2.3.RE GIME D E TR ABALHO D O CO ORDENADOR D E CU RSO 
Em consonância com o Regulamento da Faculdade Roberto Miranda, a atuação do
Coordenadordecursoestáfundamentadanosartigostranscritosabaixo: 
Art.21-AcoordenaçãodidáticadecadacursoestáacargodeumCoordenadordeCurso
escolhido e designado pelo Diretor da Faculdade Roberto Miranda, para um mandato
máximodedoisanos,podendoserreconduzido. 
Art.22-OCoordenadordeCursopodeterotérminodeseumandatoantecipado,acritério
doDiretordaFaculdadeRobertoMiranda. 
Art.23-CompeteaoCoordenadordeCurso: 
I - convocar e presidir as reuniões de docentesdasváriasáreasdeestudosoudisciplinas
afinsquecompõemoCurso; 
II - acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade dos
professoresealunos; 
III.supervisionarocumprimentodasatribuiçõesdecadadocentedocurso,dandociência
deirregularidadesaoDiretordaFaculdadeRobertoMiranda; 
IV . coordenar a elaboração e sistematização das ementas e programas de ensino das
disciplinasdocurrículoplenodocursoparaapreciaçãoeaprovaçãodoórgãorespectivo; 
V-apresentar,semestralmente,aoDiretordaFaculdadeRobertoMiranda,relatóriodesuas
atividades e das de sua coordenação, bem como as indicações bibliográficas necessárias
paraopróximoperíodoletivo; 
VI-sugeriracontrataçãooudispensadopessoaldocenteemonitores; 
VII-proporouencaminharproposta,naformadesteRegimento,paraacriaçãodecursos
sequenciais,depós-graduaçãoeodesenvolvimentodeprojetosdepesquisaeprogramasde
extensãooueventosextracurriculares,culturaisoudesportivos; 
VIII . fomentar e incentivar a produção científica e intelectual dos corpos Docente e
Discente; 
IX . sugerir medidas para aperfeiçoaroperfildocurso,emfunçãodesuascaracterísticas
profissionaisesociais; 
X . sugerir e implementar atividades relacionadas com a avaliação interna e externa do
curso, mormente aqueles concernentes à avaliação institucional e aos mecanismos de
avaliaçãodosistemafederaldeensino; 
XI-exercerasdemaisatribuiçõesquelhesejamprevistasemleienesteRegimento. 
O coordenador do curso é pivô da relação entre docentes, discentes eainstituiçãoetem
representatividadenoscolegiadossuperiores. 
Aspolíticasdecontrataçãodocorpodocenteprivilegiamarelaçãodocoordenadorcomos
professores e a contratação em regime de tempo integral pressupõe que a atuação do
coordenador possa continuar a ser exercida de maneira excelente, no que diz respeito à
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gestão do curso (dedicação integral ao curso), à relação com os docentes e discentes
(gabinetes privativos de trabalho com espaço de reunião com docentes e atendimentode
discentes)esuarepresentatividadenoscolegiadossuperiores. 

2.3.1.RE GIME D E TE MPO IN TEGRAL 
OregimedetrabalhodocoordenadordoBachareladoemAdministraçãodeEmpresaséde
tempointegral,oquepermiteaomesmoumadedicaçãointensivaàcoordenaçãodocurso,
mantendo a relação entre o número de vagas anuais pretendidas e as horas semanais
dedicadasàcoordenação,beminferiora10. 
Aformadecontrataçãoescolhida(RTI)contemplaumacargahoráriade40horassemanais
eoCoordenador,quenãotemcargahoráriadedocênciamaiorque6(seis)horassemanais,
podededicar34horasporsemanaàcoordenaçãodocurso. 
Portanto, a relação entre o número de vagas anuais pretendidas (80)eashorassemanais
dedicadasàcoordenação(34)éde2,35horas. 
O regime de tempo integral permite ao coordenador a implantaçãoesustentaçãoseguras
daspolíticasinstitucionaisdeensino,extensãoepesquisaconstantesnoPDI. 

2.2.2.RE PRESENTATIVIDADE N OS CO LEGIADOS SU PERIORES 
O coordenador do curso participa do NDE, CONSEPE e do CONSU, o que lhe confere
representatividade ímpar para manutenção da excelência do Bacharelado em
Administração. 

2.3.3PL ANO D E AÇ ÃO D A CO ORDENAÇÃO 
Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da Coordenação da
Faculdade Roberto Miranda, são previstos indicadores de desempenho da coordenação
garantindo a efetividade do aprendizado, o cumprimento do percurso pedagógico e o
atingimentodoperfildoegressodefinidonestePPC. 
SãoindicadoresdedesempenhodaCoordenação: 
●
●
●
●
●

Desempenhodocorpodocenteecorpotutor; 
Padronizaçãodeinstrumentosavaliativos; 
Padronizaçãodadocumentaçãodeaula(slides,FITep reworks); 
Índicedesatisfaçãodaturma; 
Taxadeevasão. 

2.2.4.EX PERIÊNCIA D O CO ORDENADOR 
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Prof. Esp. Roberto de Ávila Miranda é empresário, empreendedor serial, bacharel em
Administração com ênfase em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi,
pós-graduado em Gestão em Hotelaria pela Faculdade Roberto Miranda, estudou gestão
emHarvard(HarvardGraduateSchoolofEducation-HGSE|IEM2918)écriadordocurso
O Empreendedor Profissional (2001), fundador da Faculdade e criador de dezenas de
programas de gestão de negócios por 20 anos, formou mais de 15.000 alunosemcursos
livres,abertosein-company,graduaçãoepós-graduação.Treinougrandesempresascomo
Cargill, Ernest & Young, Club Med, Tivoli Hotels and Resorts entre outras, é autor de
livroseartigossobregestãoempresarialemarketing,ComoMontareGerirumaPousada®
(BookMídiaEditora-2017-5aedição-Top10Fnacpor8semanas)esobreeducação. 
RobertoépalestranteemgrandeseventoscomooFórumSul-AmericanodoLuxo,crioue
coordenou o Ciclo de Palestras para Montagem e Gestão de Hotéis na feira Equipotel
(ReedExhibitionsInternacional). 
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2.4.CO RPO DO CENTE:TITULAÇÃO 
Ocorpodocentedocursofoicuidadosamenteselecionadoparaofereceramelhorformação
tantoteóricaquantopráticaaosalunosdocurso.Paraaproximarasaladeauladarealidade
do mercado, a Faculdade Roberto Miranda buscou trazer professores com experiência
dentro e fora da docência,cuidadosamenteequilibrandoosconhecimentosesaberesmais
relevantesparacadaumadasdisciplinas.Esseposicionamentofazcomqueoprocessode
recrutamentoeseleçãodeprofessoressejamaiscriteriosoedifícil,umavezqueodocente
deve, ao mesmo tempo, concentrar conhecimentos de mercado atestando sua atuação de
maneiraexcelente,eatenderaosexigentesrequisitosdeexperiênciaetitulaçãoacadêmica
adotadospelaFaculdadeRobertoMiranda. 
Para demonstrar aos profissionais de mercado e possíveis membros do corpo docente a
importância da experiência na área acadêmica, fomentando assim a continuidade da
titulação de profissionais com carreiras já estabelecidas porém sem titulação, o Núcleo
Docente Estruturante realizou um levantamento com os membros da comunidade
acadêmica para verificar a importância da experiência acadêmica na definição do corpo
docente.Assim,foidefinidoquetodososmembrosdocorpodocenteedocorpodetutores
devem possuir títulos de pós-graduação, sendo que a maior parte deve possuir titulação
strictosensu. 

2.4.1.RE LAÇÃO E NTRE CO RPO DO CENTE E  DE SEMPENHO E M SA LA D E AU LA 
Para atender ao Perfil Profissional do Egresso detalhado no item 1.3 deste PPC, o NDE
realizou levantamento entre os demais órgãos colegiados e corpo docente dos cursos de
pós-graduaçãodaFaculdadeRobertoMirandaobjetivandodefiniroperfildocorpodocente
doBachareladoemAdministração.Foidefinidoqueaexperiênciaprofissionaleacadêmica
de todos os docentes devem apresentar total aderênciaaodesempenhoesperadoemaula.
Foi definido ainda que pelo menos 60% do corpo docente deve possuir titulação stricto
sensu.Estescritériosvisamgarantirqueosdocentestenhamtotalcapacidadeparaanalisar
conteúdos dos componentes curriculares, enfatizando sua importância para a atuação
profissional e acadêmica do discente, fomentando o raciocínio crítico com base em
literaturaatualizada.Espera-seaindaqueosdocentespossibilitemaosdiscentesoacessoa
conteúdosepesquisasdeponta,fazendoarelaçãoentreteoria,práticaeperfildoegresso. 

2.4.2.GR UPOS D E ES TUDO E  GR UPOS D E PE SQUISA 
A Faculdade Roberto Miranda possui um Centro de Pesquisa voltado à criação de
conteúdos, pesquisa de mercado, desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Os
trabalhos, artigos e pesquisas podem ser utilizados pelos próprios alunos em suas
atividades acadêmicas e/ou profissionais, e estão também disponíveis para consulta pela
internet. Caso o corpo docente detecte uma tendência ou o mercado tenha alguma
demanda,estudospodemseraprofundadosourealizadossobdemanda. 
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Todos os conteúdos são publicados em www.luxurymarketreview.com, revista científica 
doCentrodePesquisas,IntercâmbioeDesenvolvimentodaFaculdadeRobertoMiranda. 
Convênios com outros centros de pesquisa e periódicos do setor ao redor do mundo
permitemaosdocentesediscenteoacessoaconteúdosdepesquisadeponta,entreeles: 
● Euromonitor; 
● LuxuryDaily; 
● JingDaily. 

2.4.3.TA BELA D E TITULAÇÃO 
Em seu dois primeiros de existência, ocursocontarácom7docentes,sendoquemaisde
51%possuemtitulaçãodepós-graduaçãos trictosensu. 

Nome 

Titulação 

EgbertoGomesFranco 

Doutorado 

MaurícioTakahashi 

Mestrado 

MiguelArmandodeCabraldeNoronhaFeyo 

Mestrado 

MiguelValioneJunior 

Mestrado 

PabloTellesdeCaldas 

Especialização 

RobertodeÁvilaMiranda 

Mestrado 

ValériaBrandinideOliveira 

Doutorado 


Docentescomtitulaçãos trictosensu:86% 
DocentescomMestrado:57% 
DocentescomDoutorado:27% 
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2.5.RE GIME D E TR ABALHO D O CO RPO DO CENTE D O CU RSO 
Emdoisprimeirosanosdeexistência,ocursocontarácom6docentes,sendoque50%do
corpo docente está comprometido para contratação como RTP ou RTI, considerada pelo
estudodoNDEcomosuficienteparaadedicaçãoàdocência,oatendimentoaosdiscentes,
a participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das
avaliaçõesdeaprendizagem. 

Nome 

Regime 

EgbertoGomesFranco 

RTI 

MaurícioTakahashi 

Horista 

MiguelArmandodeCabraldeNoronhaFeyo 

RTP 

MiguelValioneJunior 

RTI 

PabloTellesdeCaldas 

RTI 

RobertodeÁvilaMiranda 

RTI 

ValériaBrandinideOliveira 

RTI 



2.5.1.AT ENDIMENTO IN TEGRAL D A DE MANDA 
OplanejamentoderegimedetrabalhodosdocentesdaFaculdadeRobertoMirandapermite
o atendimento integral da demanda, considerando além da dedicação à docência, o
atendimentoaosdiscentes,incluindoconsultasextraclasse,aparticipaçãonoscolegiados,o
planejamento didático, incluindo reuniões de trabalho para análise e utilização das
orientações da CPA, preparação de exercícios pré-aula, preparação deaulas,avaliaçõese
suacorreçãoconformeprevistonomanualdoprofessor. 
O regime de tempo integral permite aos docentes uma atuação consistente na área de
ensino e pesquisa conforme preconizado pelo PDI, bemcomoparticipardeatividadesde
extensão. 

2.5.2.MA NUAL D O PR OFESSOR 
AsatividadesdosmembrosdocorpodocentedaFaculdadeRobertoMirandaestãodescritas
no manual doprofessor,quecontémodetalhamentodesuasfunções,acargahoráriatotal
sugeridaporatividadeeosistemaderegistroeacompanhamentodeseudesempenho. 
Os docentes têm acesso on-line em tempo real ao seu manual, que contempla ainda a
metodologiadeensinodaInstituição,ementasdesua(s)disciplina(s),modosalternativosde
preparo de aulas, dicas atualizadas de práticas de ensinoeacessoaosseusresultadosque
sãoregistradoseletronicamentenosite. 
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2.5.3.CA PACITAÇÃO D OS DO CENTES 
Em um processo de melhoria contínua, a Faculdade Roberto Miranda oferece cursos de
capacitaçãoeoportunidadesdeparticipaçãoemeventosnoBrasilenoExterior. 
Além disso a Faculdade Roberto Miranda realiza reuniões de treinamento interno para
integração dos docentes, incluindo almoços seguidos de atividades didático-educacionais
que reforçam a interdisciplinaridade, reduzem asobreposiçãodeconteúdosetrazempara
“amesa”pontosdemelhoriaidentificadospelaComissãoPrópriadeAvaliaçãoepelaCPA
paradiscussãocomosdocentes. 
Nosencontrossãopremiadosdocentesqueobtiverampontuaçãoelevadanosrelatóriosde
avaliaçãodosalunos. 



2.5.4.IN DICADORES D E PE RFORMANCE (KPIS)  
A Faculdade Roberto Miranda trabalha com diversas métricas de acompanhamento e
registrodeindicadoreschavedeperformance.Dentreelas: 
-

Presençadosalunosemsala 
Inadimplência 
Evasão 
Pontuaçãonosdiversosquesitosdafichadeavaliação 
Ausênciadereclamaçõesnacoordenação,secretariaeouvidoria 
Acompanhamentodosprazosdeuploaddepreworkse slides 
Existênciadeexercíciodesedimentaçãodoaprendizado 
Enviodeartigosparaarevistacientífica 
Prazosdecorreçãodeprovasetrabalhos 

Os indicadores chave de performance (Key Performance Indicators -KPIs)sãoapurados
pela coordenação, tesouraria, controladoria e direção da Faculdade e levados ao
conhecimento dos professores e da CPA para planejamento e gestão do processo de
melhoriacontínuadocurso. 

2.5.5.SISTEMA D E RE GISTRO D E AT IVIDADES 
O sistema Moodle permite, em seu painel administrativo, acompanhar oregistrodecada
umadasatividadesindividuaisdosprofessores.Osacessoscomologindecadaprofessor
registram as atividades do docente de maneiraamplaeassertiva.Participaçãoemfóruns,
upload de conteúdos, correção de provas, atendimento aos alunos, disponibilização de
materiais adicionais, ficam registrados automaticamente no sistema. O Manual do
Professordescreveasatribuiçõesindividuaisdosprofessores,comosãoregistradasecomo
acessarosregistrosparaprovidênciaspreventivasecorretivas. 
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2.5.6.CA RGA HO RÁRIA P OR AT IVIDADE 
A Faculdade Roberto Miranda trabalha com processos avançadosdeutilizaçãodotempo.
Fazpartedacapacitaçãodocorpodocenteocursodegestãodotempo,quedivideacarga
horária do trabalho docente de maneira dinâmica considerando o nível de importância e
urgênciadecadaumadasatividades. 

2.5.7.ME LHORIA CO NTÍNUA 
A documentação descritiva contendo os registros da performance dos docentes deve ser
enviadaparaaComissãoPrópriadeAvaliaçãoeoNúcleoDocenteEstruturanteaofinalde
cada módulo para ser utilizada no planejamento de ações de melhoria na atuação dos
docentesenosprocessosenvolvendoocurso. 




FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

286





2.6.EX PERIÊNCIA PR OFISSIONAL D O CO RPO DO CENTE 
A contratação de docentes profissionais de mercado é uma das marcas registradas da
FaculdadeRobertoMiranda. 
O Núcleo Docente Estruturante conduziu um estudo sobre a experiênciaprofissionaldos
docentes e a aderência com cada um dos conhecimentos, habilidades e competências
desejáveisnoperfildoegresso. 
Além disso, a Faculdade Roberto Miranda conseguiu reunir docentes com titulação para
obter avaliação 5tambémnestequesito.OutramarcaregistradadaInstituição,quepossui
avaliação5tantoemConceitoInstitucionalquantoemConceitodeCurso. 
O Bacharelado em Administração da Faculdade Roberto Miranda contará comumcorpo
docentequetrazaosalunosacertezadeumaformaçãoconsistenteepautadanarealidade
demercado. 

2.6.1.QU ADRO EX EMPLO EX PERIÊNCIA PR OFISSIONAL  
DOCENTE 

Empresaa tual 
PerfilProfissional 
Reitor da
Miranda. 

Prof.Esp.RobertodeÁvilaMiranda 

Faculdade

Roberto

Empresário,empreendedorserial: 
Faculdade Roberto Miranda, Roberto
Miranda & Associados Consultoria,
URMEducationLLCCalifornia. 

Prof.Me.MiguelValioneJúnior 

Diretor de Criação e Planejamento
na Valione 360º - Agência de
comunicaçãointegradaegestão 

Prof.Dr.EgbertoGomesFranco 

Consultoremg estãodepessoas 

Profa.Dra.ValériaBrandini 

Consultoraemluxo,responsávelpor
consultoria em gestão para grandes
marcas como Citroën e Harley
Davidson.http://valeriabrandini.com/ 

Consultor em marketing, Duo
Prof. Me. Miguel Armando de Cabral
Stratagegy,
BrandãodeNoronhaFeyo 
https://www.miguelfeyo.com.br/ 
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Prof.Me.MaurícioTakahashi 

Coach mundial em finanças da
Toyota 
Organizador e coordenador
EncontrosdeGestão: 

Prof.Esp.PabloTellesdeCaldas 

-

de

LuxuryArchitectureSummit®
Milan 
Luxury Hotel Architecture
Summit®N
 ewYork 

2.6.2.RE LAÇÃO E NTRE A  EX PERIÊNCIA PR OFISSIONAL E  DE SEMPENHO E M SA LA D E AU LA 
Conforme descrito noitem2.4.CorpoDocente:Titulação,orelatóriodeestudorealizado
peloNDEressaltaaimportânciadaexperiênciaprofissionalnadefiniçãodocorpodocente,
determinando a estrita observância à aderência da prática profissional do docente ao
conteúdoapresentadoemsaladeaula.Destaforma,odiscentepoderárelacionarateoriae
exemplos apresentados em sala a aplicações práticas ereais,maisumavezenfatizandoa
relaçãoentreaacademiaeomundodotrabalho.Estadeterminaçãovisaaindapromovera
aplicação da interdisciplinaridade, uma vez que aplicações práticas no mercado sempre
envolvem a interface com profissionais de áreas correlatas, fornecedores, consultores e
outros,trazendolinguagensesaberesdiversosparadentrodasaladeaula. 
2.6.2.1.C
 O NJUNTO D E C
 O MPETÊNCIAS 
Como o curso é dinâmico e estáempermanenteevolução,ascompetênciasnecessáriasa
cadadocenteserãodeterminadaspelocoordenadordocurso,esubmetidasàapreciaçãodo
NDE. A cada semestre, o conjunto de competências definidas será revisado, e o corpo
docenteseráadequadoconformeocaso. 
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2.7. EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A DO CÊNCIA BÁ SICA 
NSA. 
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2.8.EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A DO CÊNCIA SU PERIOR 
Absolutamente todos os docentes (100%) previstos/comprometidos a lecionarem no
BachareladoemAdministraçãotêmexperiênciademaisde3anosnomagistériosuperior. 

2.8.1.RE LAÇÃO E NTRE EX PERIÊNCIA AC ADÊMICA E  DE SEMPENHO E M SA LA D E AU LA 
Conforme descrito no item 2.4 Corpo Docente:Titulação,orelatóriodeestudorealizado
peloNDEressaltaaimportânciadaexperiênciaacadêmicanadefiniçãodocorpodocente,
determinandoaestritaobservânciaàtitulaçãoetempodeexperiênciadocente.Dessaforma
o docente poderá promover ações para identificar as dificuldades dos alunos e expor o
conteúdo em linguagem aderente às características da turma. O docente mais experiente
terá maior facilidade para apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculareseelaboraratividadesespecíficasparapromoveraaprendizagem
dos alunos, ajustar seu conteúdo e apresentação durante o semestre, realizar avaliações,
exercerliderançaetersuaproduçãoreconhecida. 
OrelatóriodeestudosdoNDEestádisponívelnasecretariadaInstituiçãojuntamentecom
cópiasdoscurrículosLattes,comprovandoaexperiêncianadocênciadoensinosuperior. 

2.8.2.PR OCESSO AV ALIATIVO E  UT ILIZAÇÃO D OS DA DOS 
O perfil dos docentes da Faculdade Roberto Miranda que coadunam experiência
profissional em empresas líderes de mercado e experiência no exercício da docência do
ensino superior, somado à análise dos resultados obtidos nas avaliações do processo de
ensino-aprendizagem permitem tanto uma redefinição rápida e precisadapráticadocente
quantoaliberdadedestesprofessoresdealtíssimonívelparaliderarprocessosdemudança
quesãoincentivadosereconhecidospelainstituição. 
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2.9. EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A DO CÊNCIA N A ED UCAÇÃO A  DISTÂNCIA 
Conforme descrito no item 2.4 Corpo Docente:Titulação,orelatóriodeestudorealizado
pelo NDE ressalta a importância da experiência acadêmica no exercício da docência na
educaçãoàdistânciaparadefiniçãodocorpodocente,determinandoaestritaobservânciaà
titulação e tempo de experiência docente. Dessa formaodocentepoderápromoverações
para identificar as dificuldades dos alunos e expor o conteúdoemlinguagemaderenteàs
características da turma. O docente mais experiente terá maior facilidadeparaapresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar
atividades específicas para promover a aprendizagem dos alunos, ajustar seu conteúdo e
apresentação durante o semestre, realizaravaliações,exercerliderançaetersuaprodução
reconhecida. 
OrelatóriodeestudosdoNDEestádisponívelnasecretariadaInstituiçãojuntamentecom
cópiasdoscurrículosLattes,comprovandoaexperiêncianadocênciadoensinosuperior. 

2.9.1.PR OCESSO AV ALIATIVO E  UT ILIZAÇÃO D OS DA DOS N A ED UCAÇÃO À  DISTÂNCIA 
O perfil dos docentes da Faculdade Roberto Miranda que coadunam experiência
profissional em empresas líderes de mercado e experiência no exercício da docência na
educação à distância, somado àanálisedosresultadosobtidosnasavaliaçõesdoprocesso
de ensino-aprendizagem permitem tanto uma redefinição rápida e precisa da prática
docente quanto a liberdade destes professores de altíssimo gabarito para liderarem
processosdemudançaquesãoincentivadosereconhecidospelainstituição. 

2.9.2.PR OTEÇÃO D E DA DOS 
DeacordocomodispostonaLeiNo 13.709de14deAgostode2018, aFaculdadeRoberto
Miranda assegura a privacidade dosdadospessoaisdosusuários,utilizandoquaisquerdados
fornecidos exclusivamente para fins acadêmicos. Ao aluno é facultada a solicitação da
exclusãodeseusdadosdosistema,comaressalvadequeosdadosnecessáriosàemissãodo
diploma devem ser resguardados até a finalização do percurso formativo, sendo deletados
apósafinalizaçãodocurso. 
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2.10.EX PERIÊNCIA N O EX ERCÍCIO D A TU TORIA N A ED UCAÇÃO À  DISTÂNCIA 
Todos os tutores (100%) previstos/comprometidos têm experiência no exercício da
docênciaetutorianaeducaçãoàdistância,oquepermiteaelesidentificarasdificuldades
dosalunos,exporoconteúdoemlinguagemaderenteàscaracterísticasdaturma,apresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar
atividades para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades, conforme o
relatóriodeestudorealizadopeloNDEdescritonoitem2 .4CorpoDocente:Titulação. 

2.10.1.PR OCESSO AV ALIATIVO E  UT ILIZAÇÃO D OS DA DOS N O EX ERCÍCIO D A TU TORIA 
OperfildostutoresdaFaculdadeRobertoMirandaquecoadunamexperiênciaprofissional
em empresas líderes de mercado e experiência no exercício da tutoria na educação à
distância, somado à análise dos resultados obtidos nas avaliações do processo de
ensino-aprendizagempermitemtantoumaredefiniçãorápidaeprecisadapráticadatutoria
quantoaliberdadedestestutoresexperientesparalideraremprocessosdemudançaquesão
incentivadosereconhecidospelainstituição. 
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2.11.AT UAÇÃO D O CO LEGIADO D E CU RSO 
OColegiadodeCursoéregidopeloRegulamentodaFaculdadeRobertoMiranda,noqual
estáexpostoopapeldocolegiadodecursoesuasatribuições. 
O Colegiado congrega representantes dos corpos docente e discente de cada curso de
graduaçãodaFaculdadeRobertoMiranda. 
O Colegiado de Curso é presidido por seu coordenador, substituído em suas faltas e
impedimentos por um suplente, ambos escolhidos pelo Diretor para mandato de 2(dois)
anos,permitidaarecondução. 
Os representantes docentes em número de 3(três)sãonomeadospeloDiretor,apartirde
lista quíntupla composta por seus pares, para mandato de dois anos, permitida a
recondução. 
O representante discente em número de 1 (um) é nomeado pelo Diretor, a partir delista
quádrupla indicada pelos órgãos derepresentação,paramandatode1(um)ano,vedadaa
recondução. 
OColegiadodeCursoreúne-se,ordinariamente,emdatasfixadasnocalendárioescolare,
extraordinariamente,quandoconvocadopeloCoordenadordoCurso,poriniciativaprópria,
porsolicitaçãodoDiretorouarequerimentodeumterço(1/3)deseusmembros. 
CompeteacadaColegiadodeCurso: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores,
respeitadasasespecialidades; 
deliberarsobreosprogramaseplanosdeensinodasdisciplinas; 
pronunciar-sesobreaproveitamentodeestudoseadaptaçõesdealunos; 
estipular diretrizes para o desenvolvimento da prática profissional, projeto de
estágio,formasdearticulaçãoteoria/prática,sistemadesupervisão; 
exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste
Regimento. 
expedir normas complementares para a organização e o funcionamento dos
cursosesuaarticulaçãocomosdemaisórgãosdaFaculdadeRobertoMiranda. 

Todas as decisões e regulamentações do colegiado são registradas em ata, que é datada,
numeradaearquivadanasecretariadaFaculdadeRobertoMiranda.Todasasdecisõesserão
encaminhadas por e-mail para osórgãoscolegiadosepublicadasemsistemaprópriopara
acompanhamentodeprocessos.Semestralmente,seráfeitaarevisãodasdemandasgeradas
pelo colegiado, utilizando a relação entre solicitações feitas e atendidas comomedidade
suaeficáciaeeficiência.Aodetectarumarelaçãoabaixode80%,osprocessosderegistro,
comunicaçãoeencaminhamentodeverãoserrevistos. 
Ao Colegiado de Curso aplicam-se, no que couber, as normas relativas aos colegiados
superiores.
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2.12. TITULAÇÃO E  FO RMAÇÃO D O CO RPO D E TU TORES D O CU RSO 
Emseuprimeiroanodeexistência,ocursocontarácom3tutores,sendoquemaisde51%
possuemtitulaçãodepós-graduaçãos trictosensu. 

Nome 

Graduação 

Titulação 

AlfredoPassos 

AdministraçãodeEmpresas 

Doutorado 

RicardoGouveia 

AdministraçãodeEmpresas 

Mestrado 

SydneyManzione 

AdministraçãodeEmpresas 

Doutorado 


Docentescomtitulaçãos trictosensu:100% 
DocentescomMestrado:50% 
DocentescomDoutorado:50% 
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2.13. EX PERIÊNCIA D O CO RPO D E TU TORES E M ED UCAÇÃO À  DISTÂNCIA 
Todos os tutores comprometidoscomocursotemexperiênciaemeducaçãoàdistância,o
que aliado ao seu conhecimentoprofissional,permiteaidentificaçãodasdificuldadesdos
alunos,aexposiçãodoconteúdoemlinguagemaderenteaoperfildecadaturma,apresentar
exemplos contextualizados e criar atividades com ajuda dos docentes visando garantir a
absorçãoeaprendizadodealunoscomdificuldades.
O conjunto: experiência profissional / experiência em educação à distância associado ao
ambiente de segurança psicológica da Faculdade RobertoMirandapermitemaadoçãode
práticascomprovadamenteexitosasnaconduçãodosconteúdosentreguesàdistância. 

Nome 

ExperiênciaProfissional

ExperiênciaEAD 

AlfredoPassos 

AtelierBrasilServiçoseSoluções 

ExperiênciaEAD 

RicardoGouveia 

WingsConsulting 

ExperiênciaEAD 

SydneyManzione 

ManzioneAssessoriaEmpresarial 

ExperiênciaEAD 

2.13.1.RE LAÇÃO E NTRE A  E XPERIÊNCIA E  D ESEMPENHO 
Conforme descrito no item 2.4 Corpo Docente:Titulação,orelatóriodeestudorealizado
pelo NDE ressalta a importância da experiência acadêmica na definição do corpo tutor,
determinando a estrita observância à titulação e tempo de experiência docente. Desta
forma,otutorpoderápromoveraçõesparaidentificarasdificuldadesdosalunoseexporo
conteúdo em linguagem aderente àscaracterísticasdaturma.Otutormaisexperienteterá
maior facilidade para apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculareseelaboraratividadesespecíficasparapromoveraaprendizagem
dos alunos, ajustar seu conteúdo e apresentação durante o semestre, realizar avaliações,
exercerliderançaetersuaproduçãoreconhecida. 
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2.14. IN TERAÇÃO ENTRE TU TORES, DO CENTES E CO ORDENADORES DE CU RSO À 
DISTÂNCIA 
APolíticaPedagógicadescritanestePPCprevêinúmerosmomentosdeinteraçãoentreos
vários integrantes da comunidade acadêmica, garantindo o alinhamento de práticas e
estratégiaspedagógicaseasuacoerênciaemambientespresenciaiseàdistância.Alémdas
açõespropostaspeloNúcleoDocenteEstruturantecombasenosdadoscoletados,tabulados
e analisados pela Comissão Permanente de Avaliação, os procedimentos previstos para
atuação da Equipe Multidisciplinar articulam docentes, tutores, discentes e corpo
técnico-administrativo para que a transposição da prática docente presencial para a
modalidadeadistânciaaconteçademaneirasuaveenatural. 
O Programa de Atualização Permanente também prevêatividadesparaaintegraçãoentre
os membros da comunidade acadêmica, favorecendo o cumprimento do percurso de
formaçãodefinidoparaoperfildoegresso.Paraestefim,aInstituiçãopromoveumasérie
deeventosdeintegração: 
● Reuniãodedocentesetutores(presencialeàdistância) 
● Sessões de treinamento para desenvolver competências específicas necessárias ao
exercíciodadocênciaetutoria 
● Atividadesparaintegraçãodasturmas 
● Açõesdealinhamentodeconteúdoentreprofessoresetutoresdecadamódulo 
A Faculdade Roberto Miranda promove também, todos os anos, um encontro dos
professores, tutores e corpo técnico-administrativo onde ocorre a premiação dos
profissionaisqueobtiveramosmelhoresresultadosnasavaliaçõesconduzidasaolongodo
ano. 
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2.15.PR ODUÇÃO CIENTÍFICA,TÉ CNICA,AR TÍSTICA E  CU LTURAL 
O corpo docente da Faculdade Roberto Miranda é responsável por grande número de
publicações, artigos evastaproduçãocientífica,incluindoanaisdecongressos,criaçãode
conteúdos,materiaisdidático-instrucionaisepublicaçõesemrevistaseanuáriosdegrande
circulação e relevância. Mais de 50% dos docentes têm mais de 9 (nove) produções
científicas,culturais,artísticasoutecnológicasproduzidas/publicadasnosúltimos3anos. 
Todas as produções de professores poderão ser publicadas no website do Centro de
PesquisadaFaculdadeRobertoMiranda,noendereçow
 ww.luxurymarketreview.com. 
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3.INFRAESTRUTURA 
3.1.ES PAÇO D E TR ABALHO P ARA DO CENTES E M TE MPO IN TEGRAL 
Osdocentesemtempointegral(RTI)têmàsuadisposiçãoespaçoparatrabalhoereuniões
exclusivo e individual, contando com iluminação natural e LED, isolamento acústico,
ventilação natural, ar condicionado de última geração, acessibilidade plenaeconforto.A
sala conta com telefone e acessoàinternetwi-fibandalarga(fibraótica),computadorde
uso exclusivo e notebooks adicionais sob demanda, além de armários individuais com
chave paraguardadematerialeequipamentospessoaiscomsegurança.Oprofessorainda
tem à sua disposição todos os insumos necessários àrealizaçãodesuasatividades,como
materiais de escritório, quadro e canetas para planejamento e reuniões. Esses espaços
viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático-pedagógico e o atendimento a
discenteseorientandos,atendendoàsnecessidadesdainstituição.  
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3.2.ES PAÇO D E TR ABALHO P ARA O  CO ORDENADOR 
O coordenador de curso tem à sua disposição um espaço exclusivo para trabalho e
reuniões, atendimento a alunos e professores. Este espaço permite ações
acadêmico-administrativas e o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade,
contando com iluminação natural e LED, isolamento acústico, ventilação natural, ar
condicionado de última geração, acessibilidade plena e conforto, além de quadro de
planejamento de ações, e tela grande para videoconferências com computador dedicado.
Conta também com telefone e acesso à internet fibra ótica. O coordenador do curso
receberáumcomputadorportátilexclusivoparasuautilização. 
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3.3.SA LA CO LETIVA D E PR OFESSORES 
A sala dos professores da Faculdade Roberto Miranda possui todas as facilidades para
viabilizarotrabalhoedescansododocente,comosrecursosdetecnologiaecomunicação
apropriados ao número de docentes. Possui espaço individual para a guarda de
equipamentosemateriaiscomchave,poltronasparadescanso,bate-papoelazer,cafeteirae
frigobar. 

3.3.1.EQ UIPAMENTOS 
Existe mais de um computador disponível por docente, em proporção suficiente para
atenderaosprofessorestodososturnos. 
A sala dos professoresteminternetwi-fibandalarga(fibraótica)exclusiva,comamaior
capacidadedisponívelnomercado. 
Os professores têm à sua disposiçãoimpressoras,insumosdeescritório,arquivoenichos
paraarquivoeguardademateriais. 
ProjetorLCD,tela,TVLEDesonorização.Café,água,leite,cháesnacks,alémdeacesso
exclusivoàcopaparaopreparodelanchesrápidos. 

3.3.2.DIMENSÃO 
A sala dos professores comporta até 10 professores simultaneamente,mesmoadinâmica
docursoprevendosomente2ou3professoressimultaneamentenasala.

3.3.3.CO NFORTO 
Ventilação natural e ar-condicionado de última geração, iluminação natural e iluminação
artificialemcenáriosparaestudo,reunião,trabalhoedescanso.Poltronasemlinhoecouro. 
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3.4.SA LAS D E AU LA 
AssalasdeauladaFaculdadeRobertoMirandaatendemdemaneiraexcelenteaoscritérios
de quantidade (salas já estão disponíveis para todos os anos e períodos do curso),
iluminação natural e artificial ditadas pelos padrões mundiais exigidos para a educação,
dimensões superiores às exigidas poraluno,acústicaeníveisdereverberaçãoplanejados,
isolamento acústico e sonorização. Possuem ainda ventilação natural cruzada, ar
condicionadodeúltimageraçãoeacessibilidadeplena. 
A relação entre o tamanho das salas (aprox. 50m2) e o número de alunos por turma (40
alunos)permitegrandecomodidadeeconfortoaosdiscentes.Éfacultadoaosprofessoresa
solicitação de alteração de layout e configuração desalaparamelhoratenderàestratégia
pedagógica, oportunizando assim distintas situações de ensino-aprendizagem tais como
workshops,psicodrama,dinâmicas,formaçãodegruposdetrabalhoereuniõesemgrupo. 
Todas as áreas têm acessibilidade plena para portadores de necessidades especiais de
acordocomalegislaçãoemvigor. 

3.4.1.SA LAS D E AU LA (DESCRIÇÃO) 
1°ano:SalaProfa.MariadoCarmodeÁvila 
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 


2°ano:SalaProfa.AparecidaRighini 
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 


3°ano:SalaProf.RicardoMiranda 
● Capacidadepara40alunos 
● Metragemde4
 9m2 
● ProjetoresLCDF
 ULLHD 
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●
●
●
●

Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 


4°ano:SalaOscarNiemeyer 
●
●
●
●
●
●
●

Capacidadepara40alunos 
Metragemde49m2 
ProjetoresLCDFULLHD 
Equipamentodeáudio 
Arcondicionado 
IluminaçãoemLED 
Computadores 

3.4.2.PL ANO D E MA NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção Geral da instituição prevê a checagem detalhada de todos os
equipamentos e infraestrutura ao final de cada período letivo, permitindo que todos os
reparos necessários sejam feitos durante o período de recesso, em preparação para o
próximo período letivo. Além disto, o coordenador de curso ou assistente fará uma
verificaçãodiáriadosequipamentosatestandoseubomestadodefuncionamento.
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3.5.LA BORATÓRIOS D E IN FORMÁTICA 
Os alunos da Faculdade Roberto Miranda têm à sua disposição um laboratório de
informática de última geração com equipamentos para todos os alunos utilizarem
simultaneamenteeequipamentosdereserva,adicionais. 
Acessibilidade plena, internetbandalargacomamaiorvelocidadedisponívelnomercado
(acessodedicado),redesemfiowi-fiesoftwaresdeúltimageraçãogarantidospelapolítica
deatualizaçãodeequipamentosesoftwares. 
Espaçofísicocomconfortoecomodidadeparaosdiscentes. 
Olaboratórioéequipadocomar-condicionado,projetoreteladeprojeção. 

3.5.1.RE DE WIRELESS 
A Faculdade Roberto Miranda tem rede sem fio cominternetporfibraóticaemtodasas
áreasdasuasede,disponível24hsparaosalunos,colaboradoresedocentes. 

3.5.2.TO RRES D E TA BLETS E  NO TEBOOKS 
Além dos equipamentos disponíveis no laboratório de informáticaebiblioteca,osalunos
têm à sua disposição notebooks e tablets (torres de acesso) que podem ser utilizados no
lounge de estudo e convivência bem como em qualquerdependênciadafaculdade,todos
conectadosàinternetatravésdebandalargapelaredesemfio(wi-fi). 

3.5.3.AC ESSO A OS EQ UIPAMENTOS D E IN FORMÁTICA 
Os alunos da Faculdade Roberto Miranda possuem livre acesso aos laboratórios de
informática, desde que dentro de seu horário de funcionamento e respeitando seu
regulamento interno, cabe ainda ao aluno respeitar os técnicos e pessoal de apoio que
estejamnoslaboratóriosdeinformática.  

3.5.4.PL ANO D E MA NUTENÇÃO 
O Plano de Manutenção da Faculdade Roberto Miranda também prevê a avaliação
periódica do funcionamento equalidadedosequipamentos.Aadequaçãoepertinênciado
hardwareesoftwareserãomedidospormeiodaspesquisasdeautoavaliaçãoeverificações
intermediárias colhidas através de formulários de satisfação preenchidospelosalunosem
cadamódulo. 
Quando detectada, a necessidade de atualização de equipamentos ou programas do
laboratório de informática deve ser comunicada ao professor, tutor ou membro do corpo
técnico-administrativo,quedeveentãoencaminharasolicitaçãoaoCONSU,quetomaráas
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providências necessárias para garantir as condições de acesso e usabilidade dos
equipamentos e software. Solicitações e sugestões de novos equipamentos ou softwares
também podem ser encaminhadas pelos canais de comunicação do Programa de
AtualizaçãoPermanente. 
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3.6.BIBLIOGRAFIA BÁ SICA 
O acervo físico da Biblioteca Prof. Roberto Lira Miranda está tombado, informatizadoe
adequado às unidades curriculares, aos conteúdos do curso, além de referendado pelo
relatório deadequaçãodoNDEquantoàrelaçãoentreonúmerodevagasautorizadaseo
númerodeexemplares(ouassinaturasdeacesso)disponíveis. 
A IES possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos, tantoo
acervofísicoquantoovirtual,estãoregistradosemnomedaIES. 
Aassinaturadeperiódicosespecializadossuplementamoacervo,oferecendoaosdiscentes
conteúdoscomplementaressobrecadaumadasunidadescurriculares. 
Às belíssimas instalações físicas no Campus da Avenida Paulista foram adicionados
contratos com grandes editoras que ampliaram ainda mais oacesso,quejáerade1livro
paracada3alunos,paraomundovirtual,quepermitequenossosalunostenhamacessoa
umuniversoaindasuperiordetítulos. 
OnúmerodetítulosporUnidadeCurricularexcedeospadrõesdeexcelênciaexigidos. 





FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

305





3.7.BIBLIOGRAFIA CO MPLEMENTAR 
Da mesma forma, a bibliografia complementar faz parte do acervo que está tombado,
informatizado e adequado às unidades curriculares, aos conteúdos do curso, além de
referendadopelorelatóriodeadequaçãodoNDEtambémquantoàrelaçãoentreonúmero
devagasautorizadaseonúmerodeexemplares(ouassinaturasdeacesso)disponíveis. 
A IES possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos, tantoo
acervofísicoquantoovirtual,estãoregistradosemnomedaIES. 
A assinatura de periódicos especializados suplementa o acervo, oferecendo aosdiscentes
conteúdoscomplementaressobrecadaumadasunidadescurriculares. 
Às belíssimas instalações físicas no Campus da Avenida Paulista foram adicionados
contratos com grandes editoras que ampliaram ainda mais oacesso,quejáerade1livro
paracada3alunos,paraomundovirtual,quepermitequenossosalunostenhamacessoa
umuniversoaindasuperiordetítulos. 
O número de títulos por Unidade Curricular excede os padrões de excelência exigidos
tambémparaabibliografiacomplementar. 
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3.8.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS D E FO RMAÇÃO BÁ SICA 
Em uma Faculdade que se propõe a formar empresários geradores de empregos, o
laboratóriodepráticasempresariaiséumlaboratóriodidáticodeformaçãobásica. 
Osconteúdosteóricosministradosemsaladeaulatornam-seprojetosreaisnoslaboratórios
de formação básicadaFaculdadeRobertoMiranda.Destaforma,osalunospodeminiciar
seus negócios em ambiente favorável, cercados de experts (docentes, tutores e outros
empresários)jáapartirdoprimeiroanodoensinosuperior. 

3.8.1.IN CUBADORA D E EM
 PRESAS 
Espaçodedicadoàcriação,iníciodeoperaçãoementoriaparaStartupsdealunos.Maisdo
que espaço para uma empresa júnior, um ambiente de inovação com livre acesso de
investidores anjo e fundos de venture capital para crescimentoexponencialdosnegócios
dosalunos. 
Composto de infraestrutura completa para desempenho empresarial compreendendo,
iluminaçãonaturaleLED,arejamentonaturalear-condicionadodeúltimageração,banda
largadeinternet(fibraótica),computadores,torredetabletsenotebooks,mesasecadeiras
de trabalho, salas comunitárias, booths (cabines)paracallsereuniõesprivativas,salasde
reunião, sofás, poltronas, copa com geladeira e micro-ondas, café, vending machines,
toaletes, acessibilidade plena e equipamentos como projetores,impressoras,telasgrandes
paravídeoconferências,quadrosdeplanejamentoeinsumosdeescritório,olaboratóriode
formaçãobásicadaFaculdadeRobertoMirandarepresentaoestadodaarteparaosucesso
empresarialdoaluno. 

3.8.2.NO RMAS D E FU NCIONAMENTO,UT ILIZAÇÃO E  SE GURANÇA 
As normas específicas de funcionamento de cada laboratório são descritas mais
detalhadamente nos respectivos Manuais de Utilização, porém todos seguem as mesmas
diretrizes básicas, garantindo a adoção de melhores práticas de utilização e conservação,
assimcomooalinhamentocomasPolíticasPedagógicasdaFaculdadeRobertoMiranda. 
3.8.2.1.H
 O RÁRIO D E F U NCIONAMENTO 
O horário de funcionamento dos laboratórios é das 08 às 23hs, de segunda à sexta, e
poderão ser utilizadospelosalunosnodesenvolvimentodesuasatividadespráticasepara
estudosindividuaisouemgrupo,obedecendoàsregrasdeutilização. 
3.8.2.2.R
 EGRAS D E U
 TILIZAÇÃO 
As aulas práticas previstas no Projeto Pedagógico de Curso terão acompanhamento do
professoredotécnicodeequipamentosemanutenção. 
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Alunosquedesejaremutilizarolaboratórioparaestudosindividuaisouemgrupodeverão
solicitarnasecretariapreenchendorequerimentopróprioparaestafinalidade. 
3.8.2.3.N
 O RMAS D E S E GURANÇA 
As normas de segurança para utilização dos laboratórios estão contidas no Manual de
UtilizaçãodoLaboratório.Oalunocompromete-seadarciênciaeseguirasnormascomo
objetivodepreservarasuaprópriasegurançaeadeseuscolegas. 
3.8.2.4.L A BORATÓRIOS D
 IDÁTICOS D E F O RMAÇÃO B
 Á SICA,A
 TUALIZAÇÃO,A
 CESSIBILIDADE E  I N SUMOS 
A Incubadora de Empresas da Faculdade Roberto Miranda fornece a todos os cursos da
Instituição o ambiente empresarial adequado para o desenvolvimento dos negócios dos
alunos, sejam eles startups, firmas de consultoria, hotéis, escritórios de arquitetura,
agênciasdeeventos,ouempresasdequalquersegmento. 
Foicriadacombasenoperfilprofissionaldoegresso,visandoatenderatodososrequisitos
do currículo do curso. O laboratório temacessibilidadeplenaeequipamentosatualizados
constantemente,bemcomodisponibilidadetotaldeinsumos. 
3.8.2.5.A
 CESSIBILIDADE P
 L ENA 
A Faculdade Roberto Miranda possui acesso total e absoluto aos portadores de
necessidades especiais. Seu projetoarquitetônico,hidráulico,deiluminação,sinalizaçãoe
mobiliário foi especialmente estudado para compreender acesso irrestrito a cadeirantes e
portadoresdenecessidadesespeciaisnoaspectomaisamplodesuaconcepção. 
AIESpossui: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

local de atendimento prioritário com assento exclusivo no balcão de
atendimento,nassalasdeaulaenabiblioteca; 
atendimento de recepção com espaço adaptado à altura e à condiçãofísicade
cadeirantes; 
intérpretesdeLínguaBrasileiradeSinais(Libras),alémdeapoiostécnicosque
atendempessoasquenãosecomunicamemLibraseparapessoassurdocegas; 
pessoal capacitado paraprestaratendimentoàspessoascomdeficiênciavisual,
mentalemúltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
recuo adequado, no estacionamento, paraembarqueedesembarquedepessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
adequadasinalizaçãoambiental,considerandoasdeficiênciasfísicas,auditivas,
visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, em
todososespaçosdaFaculdade; 
divulgação, em lugar visível, do direitodeatendimentoprioritáriodaspessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os locais de
atendimento; 
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8.
9.

10.

autorização para a entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamentoemtodososespaçosdaedificação; 
localdeatendimentoespecíficoparapessoasportadorasdedeficiênciasfísicas,
auditivas, visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou
idosas,casonecessário; 
atendimentoprioritáriodeidosos,seguidodeportadoresdedeficiênciasfísicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 

Em relação aos artigos 20 e 21 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
Faculdade Roberto Miranda possui acessos adaptados a portadores de deficiência ou
pessoas com mobilidade reduzida em todas as instalações. Possui também superfície
acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, conforme os padrões das normastécnicasdeacessibilidadedaABNTemtodos
osbalcõesdeatendimento,queincluem,entreoutros,secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
AFaculdadeRobertoMirandadispõedesanitáriosacessíveisdestinadosaousoporpessoa
portadoradedeficiênciaoucommobilidadereduzida,masculinoefeminino,comentradas
independentesdossanitárioscoletivos,obedecendoàsnormastécnicasdeacessibilidadeda
ABNT. 
Todo o prédio possui condição de acessoeutilizaçãodetodososambientesparapessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida,incluindosalasdeaula,biblioteca,
área de lazer e sanitários, conforme determina o artigo 24 do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembrode2004. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição de alunos, professores e
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas,
permitindo o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade decondições
comasdemaispessoas. 
Da mesma forma, a Faculdade Roberto Miranda explana e divulga normas sobre o
tratamentoaserdispensadoaprofessores,alunosefuncionáriosportadoresdedeficiência,
com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bemcomoesclarece
quantoàaplicabilidadedepossíveissançõespelodescumprimentodessasnormas. 
No que se refere ao artigo 25 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o
estacionamento possui 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas com
atendimentoprioritáriodefinidasdoDecretonº5.296,de2dedezembrode2004,todasem
local próximo à entrada principal, de fácil acesso à circulação de pedestres, com
especificaçõestécnicasdedesenhoetraçado,conformeoestabelecidonasnormastécnicas
de acessibilidade da ABNT. A permanência de veículos nessas vagas é condicionada ao
portedeidentificaçãoconfeccionadoefornecidopelosórgãosdetrânsito. 
Sobre o artigo 2426 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, oatendimentoàs
pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual é feito por meio de ajuda técnica
(instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados), favorecendo aautonomiapessoal,
totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador existente na Faculdade Roberto Miranda atende aos
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ele permite o acesso e a
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movimentaçãocômodadepessoaportadoradedeficiênciaoucommobilidadereduzida,de
acordo com o que especifica as normastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Oandarem
queapessoaseencontraestásinalizadojuntoàsbotoeirasexternasdoselevadores,alémde
oferecer piso tátil e rotas defugatambémadaptadasaousodepessoascomnecessidades
especiais.
Enfim,aFaculdadeRobertoMirandaatendeaoart.16,incisoVII,alínea“c”doDecreton
5.773/2006eDecreton5.296de02dedezembrode2004emsuaplenitude. 

3.8.3.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS D E FO RMAÇÃO BÁ SICA -SE RVIÇOS 
OslaboratóriosdidáticosdeformaçãobásicadaInstituiçãocontamcomserviçosdeapoio
técnico,manutençãodeequipamentosetemporeservadoparaatendimentoàcomunidade. 
3.8.3.1. A
 P OIO T É CNICO 
Os docentes e discentes contam com apoiotécnicoemtempointegralparautilizaçãodos
laboratóriosdidáticosdeformaçãobásica. 
3.8.3.2.P
 R OGRAMA D E M
 A NUTENÇÃO E  A
 TUALIZAÇÃO D OS E Q UIPAMENTOS 
Esse programa é feito através de parceria firmada com fornecedores de móveis e
equipamentosdosetor,incluindo: 
-

SaintGobain(vidros,vidrosacústicos) 
Interface(carpeteseforrosacústicos) 
HunterDouglas(persianasecortinas) 
Artefacto(móveis) 
SaintJames(peçasdedecoração) 
DeFragoso(texturas) 

Os laboratórios da Faculdade Roberto Miranda têm a sua disposição uma linha de
fornecimentoemanutençãocontínuadeequipamentos.
O programa de manutenção e atualização dos equipamentos dos laboratórios didáticos
especializados, prevê reuniões semestrais com os fornecedores visando a
substituição/atualizaçãodosequipamentos. 
As parcerias garantem que a IES receba os lançamentos do mercado em primeira mão,
graçasaolongorelacionamentocomosetor. 
3.8.3.3.C
 O NTROLE E  R
 EPOSIÇÃO D E I N SUMOS 
O programaderelacionamentocontínuocomfornecedorespermiteumalinhacontínuade
fornecimento de insumos para os laboratórios. Parcerias firmadas pela instituição que
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perduram por mais de 15 anos permitem aos alunos acesso a uma profusão de insumos
necessáriosàspráticaslaboratoriaisdeseuscursos. 
3.8.3.4.P
 R OGRAMAS P ARA A  C
 O MUNIDADE 
A IES abrirá vagas em aulas e realizaráworkshopsespecíficosemseuslaboratóriospara
participaçãodeindivíduosdasociedade. 
Os insumos excedentes serão doados a instituições beneficentes, tais como materiais
construtivosedeacabamento. 
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3.9.IN FRAESTRUTURA D E LA BORATÓRIOS ES PECÍFICOS 
Os Laboratórios Específicos da Faculdade Roberto Miranda visam dar ao discente
aprofundamentopráticosobreoconteúdoabordadonoscomponentescurricularesdocurso.
O Bacharelado em Administração de Empresas conta com o Laboratório de Práticas
Administrativas, onde o aluno terá à sua disposição ferramentas para a concepção e
planejamentodeumnegócioreal. 
O Laboratório de Práticas Administrativas tem normas específicas de funcionamento,
utilização e segurança, de modo a atender a todas as vagas pretendidas com o dobro de
espaço previsto por aluno, e são montados com todos os equipamentos necessários às
práticas do curso. Todos os laboratórios da Instituição contam com acessibilidade plena,
conforme previsto nasPolíticasdePromoçãodaAcessibilidadeeAtendimentoPrioritário
previstasnestePPC. 

3.9.1.LA BORATÓRIO D E PR ÁTICAS AD MINISTRATIVAS 
Laboratório com capacidade para até 40alunos,implantadocomsuasrespectivasnormas
de funcionamento, utilização e segurança, com a quantidade de equipamentos superior a
necessáriaparaaspráticasprevistasnoscomponentescurricularesqueenvolvemmateriais. 
O laboratório de práticas administrativas oferece espaço para práticas administrativas,
incluindoapossibilidadedeestágioreaisnoambientedaInstituição. 

3.9.2.NORMAS D E FU NCIONAMENTO,UT ILIZAÇÃO E  SE GURANÇA 
As normas específicas de funcionamento de cada laboratório são descritas mais
detalhadamente nos respectivos Manuais de Utilização, porém todos seguem as mesmas
diretrizes básicas, garantindo a adoção de melhores práticas de utilização e conservação,
assimcomooalinhamentocomasPolíticasPedagógicasdaFaculdadeRobertoMiranda. 
3.9.2.1.H
 O RÁRIO D E F U NCIONAMENTO 
O horário de funcionamento dos laboratórios é das 08 às 23hs, de segunda à sexta, e
poderão ser utilizadospelosalunosnodesenvolvimentodesuasatividadespráticasepara
estudosindividuaisouemgrupo,obedecendoàsregrasdeutilização. 
3.9.2.2.R
 EGRAS D E U
 TILIZAÇÃO 
As aulas práticas previstas no Projeto Pedagógico de Curso terão acompanhamento do
professoredotécnicodeequipamentosemanutenção. 
Alunosquedesejaremutilizarolaboratórioparaestudosindividuaisouemgrupodeverão
solicitarnasecretariapreenchendorequerimentopróprioparaestafinalidade. 
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3.9.2.3.N
 O RMAS D E S E GURANÇA 
Asnormasdesegurançaparautilizaçãodoslaboratóriosestãocontidasnorequerimentode
solicitaçãodeusoenoManualdeUtilizaçãodoLaboratório.Oalunocompromete-seadar
ciênciaeseguirasnormascomoobjetivodepreservarasuaprópriasegurançaeadeseus
colegas. 
3.9.2.4.L A BORATÓRIOS D
 IDÁTICOS E SPECIALIZADOS,A
 TUALIZAÇÃO,A
 CESSIBILIDADE E  I N SUMOS 
Os laboratórios didáticos especializados da Instituição foram criados com base nas
necessidades do Bacharelado em Administração, visandoatenderatodososrequisitosdo
currículo do curso. Todos os laboratórios têm acessibilidade plena e equipamentos
atualizadosconstantemente,bemcomodisponibilidadetotaldeinsumos. 
3.9.2.5.A
 CESSIBILIDADE P
 L ENA 
A Faculdade Roberto Miranda possui acesso total e absoluto aos portadores de
necessidades especiais. Seu projetoarquitetônico,hidráulico,deiluminação,sinalizaçãoe
mobiliário foi especialmente estudado para compreender acesso irrestrito a cadeirantes e
portadoresdenecessidadesespeciaisnoaspectomaisamplodesuaconcepção. 
AIESpossui: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

local de atendimento prioritário com assento exclusivo no balcão de
atendimento,nassalasdeaulaenabiblioteca; 
atendimento de recepção com espaço adaptado à altura e à condiçãofísicade
cadeirantes; 
intérpretesdeLínguaBrasileiradeSinais(Libras),alémdeapoiostécnicosque
atendempessoasquenãosecomunicamemLibraseparapessoassurdocegas; 
pessoal capacitado paraprestaratendimentoàspessoascomdeficiênciavisual,
mentalemúltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
recuo adequado, no estacionamento, paraembarqueedesembarquedepessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
adequadasinalizaçãoambiental,considerandoasdeficiênciasfísicas,auditivas,
visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, em
todososespaçosdaFaculdade; 
divulgação, em lugar visível, do direitodeatendimentoprioritáriodaspessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os locais de
atendimento; 
autorização para a entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamentoemtodososespaçosdaedificação; 
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9.

10.

localdeatendimentoespecíficoparapessoasportadorasdedeficiênciasfísicas,
auditivas, visuais, mentais e múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida ou
idosas,casonecessário; 
atendimentoprioritáriodeidosos,seguidodeportadoresdedeficiênciasfísicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 

Em relação aos artigos 20 e 21 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
Faculdade Roberto Miranda possui acessos adaptados a portadores de deficiência ou
pessoas com mobilidade reduzida em todas as instalações. Possui também superfície
acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, conforme os padrões das normastécnicasdeacessibilidadedaABNTemtodos
osbalcõesdeatendimento,queincluem,entreoutros,secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
AFaculdadeRobertoMirandadispõedesanitáriosacessíveisdestinadosaousoporpessoa
portadoradedeficiênciaoucommobilidadereduzida,masculinoefeminino,comentradas
independentesdossanitárioscoletivos,obedecendoàsnormastécnicasdeacessibilidadeda
ABNT. 
Todo o prédio possui condição de acessoeutilizaçãodetodososambientesparapessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida,incluindosalasdeaula,biblioteca,
área de lazer e sanitários, conforme determina o artigo 24 do Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembrode2004. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição de alunos, professores e
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas,
permitindo o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade decondições
comasdemaispessoas. 
Da mesma forma, a Faculdade Roberto Miranda explana e divulga normas sobre o
tratamentoaserdispensadoaprofessores,alunosefuncionáriosportadoresdedeficiência,
com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bemcomoesclarece
quantoàaplicabilidadedepossíveissançõespelodescumprimentodessasnormas. 
No que se refere ao artigo 25 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o
estacionamento possui 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas com
atendimento prioritário, todas em local próximo à entrada principal, de fácil acesso à
circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidadedaABNT.Apermanênciadeveículos
nessas vagas é condicionada ao porte de identificação confeccionado e fornecido pelos
órgãosdetrânsito. 
Sobre o artigo 24 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, o atendimento às
pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual é feito por meio de ajuda técnica
(instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados), favorecendo aautonomiapessoal,
totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador constante na Faculdade Roberto Miranda atende aos
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ele permite o acesso e a
movimentaçãocômodadepessoaportadoradedeficiênciaoucommobilidadereduzida,de
acordo com o que especifica as normastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Oandarem

FaculdadeRobertoMiranda 
PPC|BachareladoemAdministraçãodeEmpresas

314




queapessoaseencontraestásinalizadojuntoàsbotoeirasexternasdoselevadores,alémde
oferecer piso tátil e rotas defugatambémadaptadasaousodepessoascomnecessidades
especiais.
Enfim, a Faculdade Roberto Miranda atende ao Decreto n 5.296 de 02 de dezembro de
2004emsuaplenitude. 

3.9.3.LA BORATÓRIOS DIDÁTICOS ES PECIALIZADOS -SE RVIÇOS 
Os laboratórios didáticos especializados da Instituição contam com serviços de apoio
técnico,manutençãodeequipamentosetemporeservadoparaatendimentoàcomunidade. 
3.9.3.1. A
 P OIO T É CNICO 
Os docentes e discentes contam com apoiotécnicoemtempointegralparautilizaçãodos
laboratóriosdidáticosespecializados. 
3.9.3.2.P
 R OGRAMA D E M
 A NUTENÇÃO E  A
 TUALIZAÇÃO D OS E Q UIPAMENTOS 
Através de parceria firmada com fornecedores de móveis e equipamentos do setor,
incluindo: 
-

SaintGobain(vidros,vidrosacústicos) 
Interface(carpeteseforrosacústicos) 
HunterDouglas(persianasecortinas) 
Artefacto(móveis) 
SaintJames(peçasdedecoração) 
DeFragoso(texturas) 

Os laboratórios da Faculdade Roberto Miranda têm a sua disposição uma linha de
fornecimentoemanutençãocontínuadeequipamentos.
O programa de manutenção e atualização dos equipamentos dos laboratórios didáticos
especializados, prevê reuniões semestrais com os fornecedores visando a
substituição/atualizaçãodosequipamentos. 
As parcerias garantem que a IES receba os lançamentos do mercado em primeira mão,
graçasaolongorelacionamentocomosetor. 
3.9.3.3.C
 O NTROLE E  R
 EPOSIÇÃO D E I N SUMOS 
O programaderelacionamentocontínuocomfornecedorespermiteumalinhacontínuade
fornecimento de insumos para os laboratórios. Parcerias firmadas pela instituição que
perduram por mais de 15 anos permitem aos alunos acesso a uma profusão de insumos
necessáriosàspráticaslaboratoriaisdeseuscursos. 
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3.9.3.4.P
 R OGRAMAS P ARA A  C
 O MUNIDADE 
A IES abrirá vagas em aulas e realizaráworkshopsespecíficosemseuslaboratóriospara
participaçãodeindivíduosdasociedade. 
Os insumos excedentes serão doados a instituições beneficentes, tais como materiais
construtivosedeacabamento. 
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3.10.N
 SA 
3.11.N
 SA 
3.12.N
 SA 
3.13.N
 SA 
3.14.N
 SA 
3.15.N
 SA 
3.16.N
 SA 
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3.17.PL ANO D E PR OMOÇÃO D E AC ESSIBILIDADE E  AT ENDIMENTO PR IORITÁRIO 
Comoprescreveo§1odoArt.6ºdoDecretonº5.296/2004,aFaculdadeRobertoMiranda
possui: 
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

local de atendimento prioritário com assento exclusivo no balcãodeatendimento,
nassalasdeaulaenabiblioteca; 
atendimento de recepção com espaço adaptado à altura e à condição física de
pessoasemcadeirasderodas; 
intérpretesdeLínguaBrasileiradeSinais(Libras),alémdepossuirapoiostécnicos
queatendempessoasquenãosecomunicamemLibraseparapessoassurdocegas; 
pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual,
mentalemúltiplas,assimcomoàspessoasidosas; 
recuo adequado, no estacionamento, para embarque e desembarque de pessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida; 
adequada sinalização ambiental, considerado as deficiências físicas, auditivas,
visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,emtodos
osespaçosdaFaculdadeRobertoMiranda; 
divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os locais de
atendimento; 
autorização para a entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamentoemtodososespaçosdaedificação; 
local de atendimento específico para pessoas portadoras de deficiências físicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzidaouidosas,
casonecessário; 
atendimento prioritário de idosos, seguido de portadores de deficiências físicas,
auditivas,visuais,mentaisemúltiplas,pessoascommobilidadereduzida. 

Em relação aos artigos 20 e 21, a Faculdade Roberto Miranda possui acesso a todas as
instalações.Possuitambémsuperfícieacessívelparaatendimentoàspessoasportadorasde
deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de
acessibilidade da ABNT em todos os balcões de atendimento, queincluem,entreoutros,
secretaria,lanchoneteebiblioteca. 
A Faculdade dispõe de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida, com entrada independente dos sanitários
coletivos,obedecendoàsnormastécnicasdeacessibilidadedaABNT. 
Todo o prédio possui condição de acessoeutilizaçãodetodososambientesparapessoas
portadorasdedeficiênciaoucommobilidadereduzida,incluindosalasdeaula,biblioteca,
áreadelazeresanitários,conformedeterminaoartigo24. 
A Faculdade Roberto Miranda também coloca à disposição de alunos, professores e
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas,
permitindo o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade decondições
comasdemaispessoas. 
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Da mesma forma, a Faculdade explana e divulga normas sobre o tratamento a ser
dispensado a professores, alunosefuncionáriosportadoresdedeficiência,comoobjetivo
de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como esclarece quanto à
aplicabilidadedepossíveissançõespelodescumprimentodessasnormas. 
Noqueserefereaoartigo25,oestacionamentopossui2%dototaldevagasparaveículos
que transportem pessoas com atendimento prioritário definidasdoDecretonº5.296,de2
de dezembro de 2004, todas em local próximo à entrada principal, de fácil acesso à
circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado, conforme o
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidadedaABNT.Apermanênciadeveículos
nessas vagas é condicionada ao porte de identificação confeccionado e fornecido pelos
órgãosdetrânsito. 
Sobre o artigo 26, o atendimento às pessoas portadorasdedeficiênciaauditivaevisualé
feito por meio de ajuda técnica (instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados),
favorecendoaautonomiapessoal,totalouassistida. 
Consoante ao artigo 27, o elevador constante na Faculdade Roberto Miranda atende aos
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Ele permite o acesso e a
movimentaçãocômodadepessoaportadoradedeficiênciaoucommobilidadereduzida,de
acordo com o que especifica as normastécnicasdeacessibilidadedaABNT.Oandarem
queapessoaseencontraestásinalizadojuntoàsbotoeirasexternasdoselevadores. 

3.17.1.DISPOSITIVOS,SISTEMA E  ME IOS D E CO MUNICAÇÃO P ARA DE FICIENTES VISUAIS 
A Faculdade Roberto Miranda oferece em sua sede sinalização em braille em todas as
interfacesdecontatocomalunoseprofessoresbemcomopisotátil,autorizaçãodeentrada
de cão-guia e equipe de apoio treinada e orientada para atendimento de pessoas com
necessidades especiais de acordo com o decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Os
deficientes aindacontamcomoserviçodostudentconciergeparaguiá-losapartireatéo
ponto mais próximo de transporte público, bastando este solicitar o serviço ao
departamentoouàsecretaria. 
3.17.1.1.R
 ECURSOS D
 IDÁTICOS D E A
 POIO A O D
 E FICIENTE V
 ISUAL 
TecnologiasassistivasadotadaspelaFaculdadeRobertoMiranda. 
Jaws:softwarequepermiteaodeficientevisualutilizarocomputadorcommaisfacilidade
e praticidade por meio de voz sintética, permitindo a leitura do conteúdo escritonatela.
Disponívelem:http://www.freedomscientific.com 
Mecdaisy: permite ao usuário a leitura de um texto a partir de sua narração em áudio,
oferecendoadaptaçãoemcaracteresampliadosouimpressãoembraile. 
NVDA: permite que usuários cegos ou com deficiênciavisualpossamacessareinteragir
comosistemaoperacionalWindowseseusaplicativos. 
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Dosvox: sistema que se comunica com o usuário pormeiodevozsintetizadapermitindo
autonomiaaousuáriodocomputador. 

3.17.2.SE RVIÇOS D E TR ADUTOR E  IN TÉRPRETE D A LÍNGUA BR ASILEIRA D E SINAIS -LIBRAS 
A Faculdade Roberto Miranda oferecerá ao aluno com deficiência auditiva,intérpretede
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), livros em braille e arquivos digitais das aulas.
Duranteasavaliações,casosejanecessário,umintérpretedeLibrasestarápresente.
3.17.2.1.E Q UIPAMENTOS E  S ISTEMAS 
Os portadores de deficiência auditiva terão à sua disposição computadores portáteiscom
programas especiais como o Virtual Vision, que analisa os programas em busca de
informaçõesquepodemserlidasparaousuário,possibilitandoanavegaçãoempáginasda
internet,telasetextospresentesemdiversosaplicativosondeoáudioprevalece.Osvídeos
utilizadosemsaladeaulapossuemlegendaetodososmonitoresdetelevisãonafaculdade
são equipados com o sistema closed caption, que permite ao portador de deficiência
auditivaleremtemporealoqueestásendoditonatelevisão. 
3.17.2.2.R
 ECURSOS D
 IDÁTICOS D E A
 POIO A O D
 E FICIENTE A
 UDITIVO 
AlémdapresençadatradutoraintérpretedeLibras,oalunocomdeficiênciaauditivateráà
sua disposição leituras de apoio, legendas em vídeos e filmes, e closed caption nos
materiais audiovisuais utilizados em sala de aula e como material de estudo, permitindo
plenoacessoeusodetodoequalquermaterialdidático-instrucionalutilizadopelaIES. 
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3.18.PO LÍTICAS D E PR OMOÇÃO D A AC ESSIBILIDADE E  AT ENDIMENTO PR IORITÁRIO 
Afimdecumprirsuafunçãosocialepossibilitarocompletodesenvolvimentodeseucorpo
discente, a Faculdade Roberto Miranda ofertará a seu corpo docente, discente e técnico
administrativopalestrasetreinamentosdeformaaorientarecapacitarseusfuncionáriose
profissionais da comunidade local. As palestras e treinamentos serão apontados no
calendário acadêmico. Em função das diferentes necessidades de cada indivíduo, a
FaculdadeRobertoMirandaofertará: 
•

ao aluno considerado cego (cego – pessoa que tem ausência total da visão até a
perda da projeção da luz) avaliações presenciais adaptadas em formato digital ou
braile ou fiscais/leitores capacitados para acompanhamento da prova. O material
didático produzido pela Faculdade Roberto Miranda será ofertado em arquivo 
digital em formato .doc ou .pdf, além do acompanhamento do aluno para sua
locomoçãoeobomaproveitamentododiscenteemsaladeaula. 
ao aluno com baixa visão (possui campo visual entre 5% e 30%) serão ofertados
arquivos.docou.pdf,avaliaçõesemfonteaumentadae,casonecessário,aajudade
fiscais/leitores.Ostextosimpressosserãofornecidoscomaumentodefonte. 
ao aluno com deficiência auditiva (o deficiente auditivo utiliza-se deprótesepara
correção da audição, ao passo que a pessoa surda tem a perda total da audição)
serão ofertados, quando necessário, intérprete em Linguagem Brasileira de Sinais
(Libras),livrosemLibrasearquivosdigitaisdasaulas.Duranteasavaliações,caso
sejanecessário,apresençadeumintérpretedeLibras. 
ao aluno com deficiência física, cadeirante ou portador depróteseserãoofertados
recursosdemobilidadeeassistênciaàlocomoçãopelaequipedaFaculdadeRoberto
Miranda. 
aoalunocomnecessidadeseducacionaisespecíficas,acompanhamentoextraclasse
promovidopelosprofessoresRTIeRTP,alémdeacompanhamentodosmonitores. 

•

•

•

•

No caso das avaliações, estas serão adequadasàsnecessidadesespecíficasdecadaaluno.
Porexemplo,nocasodealunoscomTDAHdiagnosticado,osalunospoderãoutilizar-sede
diferentes mecanismos de avaliação que sejam mais adequados às suas necessidades.
Assim como no casodeTDAH,todasasnecessidadesdenossosalunosserãoavaliadase
atendidas por meio da atuação conjunta do corpo docente e administrativo da Faculdade
Roberto Miranda objetivando a formação integral de todos os nossos alunos. No caso
específicodeparalisiacerebral,oalunoseráacompanhadoporfiscal/leitornasavaliaçõese
quando necessário poderá recorrer ao corpo docente e administrativo para suprir
necessidadesespecíficas. 
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3.19.PO LÍTICAS D E ED UCAÇÃO AM
 BIENTAL 
AIESatendeaorequisitolegalinstituídopelaleiNo9.795de27deabrilde1999edecreto
No 4.281 de 25 de junho de 2002 atravésdaimplantaçãodiretadedisciplinasligadasao
meioambiente,entreelas: 

Educação Ambiental: Ciência, tecnologiaesustentabilidade,queanalisacasosdesucesso
deempresassustentáveisesuaimportância; 
Educação Ambiental: Cidadania, ambiente e qualidade de vida, que traz a educação
ambiental para o nível de consciência do indivíduo como cidadão e agente de
transformaçãoe, 
EducaçãoAmbiental:Legislação,acordoseprotocolosglobais,quepreparamoalunopara
desafios pertencentes à inter-relação global e seus protocolos nas relações comerciais
internacionais. 

A Educação Ambiental também está disposta de maneira transversal, nas matérias
pertencentesàdisciplinadegestãodeoperações,ondeaeducaçãoambientalsefazpresente
de forma importante no consumo consciente, na preservação de energia,substituiçãopor
fontesrenováveisepelapráticadareciclagemetratamentoderesíduos. 
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3.20.DISCIPLINA D E LIBRAS 
O requisito legal estabelecido pelo decreto No 5.626/2005 foi atendido emsuaplenitude
pelaIESatravésda:Ofertadedisciplinadelibrascomocomponentecurricular(optativo); 
Capacitaçãodedocenteparaainstruçãodelibras; 
Capacitação de profissional para atendimento em libras e difusão da ofertademateriale
conteúdoquepermitaacessoàcapacitaçãoemlibras. 
Aatualizaçãodosdocenteseequipetécnico-administrativaprevêtambémaatualizaçãodos
conhecimentosemLIBRAS. 
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3.21.PL ANO D E CA RREIRA 
O Plano de carreira da Faculdade Roberto Miranda apresenta dois níveis de
enquadramento: 
a) baseado nos processos abordados no item "Políticas de Qualificação", enquadra os
funcionáriossegundoseudesempenho,conformedeliberaçõesdoCONSUP; 
b)levaemcontaotempodetrabalhonainstituição,ouseja,paracada5anos(quinquênio),
seráacrescido5%nosaláriodofuncionário. 
Alémdisso,aFaculdadeRobertoMirandaestimulaodesenvolvimentodosprofessorespor
meiodeparticipaçãoemcongressoseeventosdaárea,ofertadecursosdeaperfeiçoamento
docente,inclusivenaLínguaBrasileiradeSinaisLIBRAS. 
Oatendimentoaorequisitolegaltambémconstadoplanodepromoçãodeacessibilidadee
atendimentoprioritáriodaIES. 
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3.22.IN FORMAÇÕES AC ADÊMICAS 
AIESafixaráemlocalvisíveljuntoàSecretariadealunos,ascondiçõesdeofertadocurso,
informando: 
1. Número do ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no
DiárioOficialdaUnião; 
2. Nome dos dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em
exercício; 
3. Arelaçãodosprofessoresqueintegramocorpodocentedocurso,comarespectiva
formação,titulaçãoeregimedetrabalho 
4. Amatrizcurriculardocurso; 
5. Os resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério da
Educação,quandohouver; 
6. O valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos,
incluindo mensalidades, taxas de matrículaerespectivosreajustesetodososônus
incidentessobreaatividadeeducacional. 
Ainstituiçãomanteráempáginaeletrônicaprópria,etambémnabiblioteca,paraconsulta
dos alunos ou interessados, registro oficial devidamente atualizado das informações
referidasacima,alémdosseguinteselementos: 
a. O projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e
critériosdeavaliação; 
b. Oconjuntodenormasqueregemavidaacadêmica,incluídosoEstatutoouRegimento
queinstruíramospedidosdeatoautorizativojuntoaoMEC; 
c. Uma descrição da bibliotecaquantoaoseuacervodelivroseperiódicos,relacionadaà
área do curso, política deatualizaçãoeinformatização,áreafísicadisponíveleformasde
acessoeutilização; 
d. A descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios,
equipamentosinstalados,infraestruturadeinformáticaeredesdeinformação. 
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3.23.PR OCESSO SE LETIVO 
Oeditaldeaberturadovestibularouprocessoseletivodocurso,serápublicadonomínimo
15 (quinze) dias antes da realização da seleção, ocorrerá com pelo menos as seguintes
informações: 
I-Adenominaçãoehabilitaçõesdecadacursoabrangidopeloprocessoseletivo; 
II-Oatoautorizativodecadacurso,informandoadatadepublicaçãonoDiárioOficialda
União,observadooregimedaautonomia,quandoforocaso; 
III - O número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada curso e
habilitação,observadooregimedaautonomia,quandoforocaso; 
IV-Onúmerodealunosporturma; 
V-Olocaldefuncionamentodecadacurso; 
VI-Quaissãoasnormasdeacesso; 
VII-Oprazodevalidadedoprocessoseletivo. 
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3.24.CE RTIFICADOS E  DIPLOMAS 
A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela
instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especial, por
opçãodoaluno.
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