
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM

ADMINISTRAÇÃO
PPC - PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Versão/2020
Aprovado pelo CONSUP em xx de xxxxxxx de 2020

Resolução nº xxx/2020



Este é o instrumento que concentra a concepção do curso, os fundamentos da gestão
acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais condutores para
todas as ações a serem adotadas na condição do processo de ensino-aprendizagem
do curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão Woli.



©2020 Instituto Educacional Woli

FICHA TÉCNICA
Prof. Wagner de Freitas Oliveira
CEO do Grupo Woli

Prof. Dr. Válter Gomes
Diretor da FGW

Prof. M.e Winicius Pereira
Diretor de T.I.

Equipe Responsável pelo Projeto Pedagógico do Curso
Coordenador do Curso: Profa. M.ª Daniela Prado Salerno
Prof. M.e Fernando Gonçalves - NDE
Profa. M.ª Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes - NDE
Prof. Dr. Válter Gomes - NDE
Prof. M.e Winicius Pereira - NDE

Revisão
Rosa Maria Ribeiro Bernini

Designer Gráfico
José Moreira Barbosa

Todos os direitos reservados.

Não estão autorizados qualquer forma de reprodução parcial ou integral deste ma-
terial sem autorização expressa da Faculdade de Gestão Woli, conforme os pressu-
postos da Lei 9.610/1998.



SUMÁRIO

1 A INSTITUIÇÃO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
1.1 IDENTIFICAÇÃO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
1.1.1 Mantenedora · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
1.1.2 Mantida · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9
1.2 HISTÓRICO DA FGW - FACULDADE DE GESTÃO WOLI · · · · · · · · · · · · · · · · 9
1.3 IDENTIDADE INSTITUCIONAL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12
1.5 PERFIL INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL DO EGRESSO · · · · · · · · · · · · · · · 13
1.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
1.7 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15
1.8 A REGIÃO DE INSERÇÃO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16

2 O CURSO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22
2.1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 23
2.2 DIRETRIZES PARA O ENSINO NA MODALIDADE EAD · · · · · · · · · · · · · · · · 24
2.3 RECURSOS PARA ENSINO/APRENDIZAGEM EM EAD · · · · · · · · · · · · · · · · 25
2.4 PRODUÇÃO DE MATERIAIS E LOGíSTICA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25
2.4.1 Equipe envolvida na produção dos materiais · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29
2.4.2 Administração Acadêmica: Coordenação de Curso · · · · · · · · · · · · · · · 30
2.4.2.1 Atuação do Coordenador · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 32



2.4.2.2 Formação e Experiência Profissional do Coordenador · · · · · · · · · · · · · · 34
2.4.2.3 Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional · · · · · · · · · · · 34
2.4.2.4 Implementação das Políticas Institucionais constantes do PDI e do PPI · · · · · 35
2.4.3 Administração Acadêmica: Conselho Superior, Colegiado de Curso e NDE · · · 48
2.4.3.1 Composição e Funcionamento do Conselho Superior · · · · · · · · · · · · · · 48
2.4.3.2 Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso · · · · · · · · · · · · · 51
2.4.3.3 Composição e Funcionamento do NDE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 51
2.4.4 Formas de Acesso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 52
2.4.5 Projeto Pedagógico de Curso - PPC: Concepção do Curso · · · · · · · · · · · · 54
2.4.5.1 Curricularização da Extensão · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 55
2.4.5.2 Concepção do curso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 57
2.4.5.3 Mecanismos de Aprendizagem · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58
2.4.5.4 A Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem · · · · · · · · · · · · · · · 60
2.4.5.5 Sistema de Avaliação · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 64
2.4.5.6 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso · · · · · · · · · · · · 68
2.4.5.7 Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas a Partir dos Resultados das
Avaliações · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70
2.4.5.8 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI · · · · · · · · · · · 71
2.4.5.9 Objetivos do Curso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 72
2.4.5.10 Perfil Profissional do Egresso do Curso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 74
2.4.6 Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estratégias Metodológicas · · · · · · · · · 76
2.4.7 Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Material Didático e Sistema de Logística · · 89
2.4.8 Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Atividades do Curso · · · · · · · · · · · · 91
2.4.9 Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estrutura Curricular · · · · · · · · · · · · 92
2.4.9.1 Matriz Curricular · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 96
2.4.10 Componentes Curriculares · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100
2.4.10.1 Disciplinas: Ementas e Bibliografias · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100
2.4.11 Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso · · · · · · · · · · · · · · 164
2.4.12 Coerência do Currículo com as DCNs e demais legislações · · · · · · · · · · 165
2.4.13 Atividades Complementares · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 166
2.4.14 Trabalho de Conclusão do Curso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 167
2.4.15 Estágio extracurricular não obrigatório · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 168
2.5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 169



2.6 PROGRAMAS DE APOIO AO ALUNO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 176
2.6.1 Apoio Pedagógico · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 176
2.6.1.1 Nivelamento da Aprendizagem · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 176
2.6.1.2 Programa de Ambientação em Educação a Distância · · · · · · · · · · · · · · 177
2.6.1.3 Intermediação e acompanhamento de Estágios Extracurriculares não obrigató-
rios · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 178
2.6.1.4 Programa de Monitoria · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 179
2.6.2 APOIO FINANCEIRO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 179
2.6.2.1 Política de Bolsa · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 179
2.6.3 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC · · · · · · · · · · · · · · · · · · 180
2.6.4 NÚCLEO DE APOIO AO EGRESSO · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 180
2.6.5 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA · · · · · · · · · · · · · · · · · 181
2.7 ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 183
2.8 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS - NO PROCESSO DE EN-
SINO APRENDIZAGEM · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 184

3 CORPO DOCENTE E TUTORIAL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 186
3.1 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE · · · · · · · · · · · · · · · · · 186
3.2 ATUAÇÃO DO COORDENADOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 188
3.3 FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR · · · · · · · · · · 189
3.3.1 Formação e Experiência Profissional do Coordenador · · · · · · · · · · · · · 189
3.3.2 Organização da Equipe Multidisciplinar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 190
3.4 PERFIL DOCENTE E TUTORIAL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 192
3.4.1 Titulação, Regime de Trabalho, Experiência de Magistério Superior e Profissio-
nal, Produção Científica · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 194
3.4.2 Tutor Presencial · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 202
3.5 COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES, DOCENTES E TUTORES · · · · · · · · · · · · 203
3.5.1 Política de Contratação · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 204
3.5.2 Política de Qualificação · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 204
3.5.3 Política de Qualificação Docente e Tutorial nas Atividades do Curso · · · · · · 205
3.5.4 Atuação do Colegiado de Curso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 206

4 INFRAESTRUTURA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 207
4.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL - TI · · · · · · 208
4.2 ESPAÇOS DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMI-
COS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 209



4.3 SALA DE PROFESSORES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 210
4.4 SALAS DE AULA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 210
4.5 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 211
4.6 SOFTWARE LICENCIADOS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 211
4.7 ESTRUTURA COMPUTACIONAL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 212

5 BIBLIOTECA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 215
5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 215
5.1.1 Bibliografia Básica · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 217
5.1.2 Bibliografia Complementar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 217
5.1.3 Periódicos Especializados · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 218
5.1.4 Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência · · · · · · · · · · · · · · · 220
5.1.5 Área Física da Biblioteca · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 222
5.1.6 Pessoal Técnico-Administrativo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 222
5.1.7 Atualização do Acervo Virtual · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 223
5.1.8 Normatização da Biblioteca · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 223

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 224

7 REFERENCIAS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 225



Lista de abreviaturas e siglas

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem

CONAES Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior

CONSUP Conselho Superior

CPA Comissão Própria de Avaliação

EaD Educação a Distância

ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio

FGW Faculdade de Gestão Woli

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IES Instituição de Ensino Superior

Inep Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira

LDB Lei de Diretrizes e Bases

MEC Ministério da Educação

NAPI Núcleo de Apoio Psicopedagógico

NDE Núcleo Docente Estruturante

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional

PNE Plano Nacional de Educação



PPC Projeto Pedagógico de Curso

PPI Projeto Pedagógico Institucional

SNE Sistema Nacional de Educação

TCC Trabalho de Conclusão de Curso



9

1 A INSTITUIÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO

1.1.1. Mantenedora

INSTITUTO EDUCACIONAL WOLI LTDA
Natureza: Pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos
CNPJ: 28.419.176/0001-40
Registro: número 31210914641 em 15/08/2017 da Empresa INSTITUTO EDUCA-
CIONAL WOLI LTDA, Nire 31210914641 e protocolo 173945406 - 11/08/2017.
Autenticação: BA4162E7491CF07A5FAF629484656188F31AC6A5. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Avenida João Moreira Salles, 690 – Arasol, Araxá MG
Fone: (34) 3664-5161

1.1.2. Mantida

FGW - FACULDADE DE GESTÃO WOLI
Endereço: Avenida João Moreira Salles, 690 – Arasol, Araxá MG
Fone: (34) 3664-5161

1.2. HISTÓRICO DA FGW - FACULDADE DE GESTÃO WOLI

A criação da mantenedora, denominada Instituto Educacional Woli Ltda., sur-
giu da vontade e empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, os quais
se propõem à prestação de serviços, como amanutenção de instituição de educação
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superior, com oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitá-
ria, assim delimitado em seu contrato social, dentre outras obrigações regimentais e
estatutárias. Esse grupo é constituído por professores e gestores, com formação nas
áreas de educação e finanças, que acreditam que a educação é um dos principais
instrumentos de evolução do homem.

Importante dizer, que o Instituto de Gestão Woli, tem como um dos funda-
dores, o Sr. Wagner de Freitas Oliveira, presidente da Woli Tecnologia em Gestão
de RH, empresa consolidada na oferta de consultoria e treinamento a distância. O
Sr. Wagner de Freitas Oliveira, Químico Industrial, pós-graduado em Metodologia do
Ensino Superior (FAFI), em Marketing e Gestão Empresarial pela FGV e possui MBA
em Gestão Estratégica e em Marketing pela ESPM. Também merece destaque, sua
participação e experiência como professor e coordenador de curso no Centro Univer-
sitário do Planalto de Araxá, UNIARAXÁ. Foi, ainda, presidente da mantenedora do
UNIARAXÁ, a Fundação Cultural de Araxá.

A Woli Tecnologia em Gestão de RH nasceu em 2002, na cidade de Araxá,
para atender a um crescente e exigente mercado varejista. Sua prioridade é oferecer
treinamento de qualidade, facilidade de acesso e gestão de pessoas e do conheci-
mento.

Há 15 anos no mercado, é consolidada por sua atuação profissional, onde a
qualidade gera confiança e resultado, por isso, está presente em todos os estados bra-
sileiros e vários países da América do Sul, são eles: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

A Woli já treinou mais de 3.000.000 (três milhões) de profissionais, conta com
mais de 2.000 (dois mil) cursos desenvolvidos e tem mais de 230.000 (duzentos e
trinta mil) usuários corporativos ativos.

Outro membro fundador do Instituto e que tem vasta experiência na Educa-
ção, é o Prof. Válter Gomes, Doutor em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD) - Portugal; Mestre em Ciências Contábeis pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - Brasil (2005); Especialista em Gestão
Empresarial pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) (1999); Graduado em
Administração (1986) e em Ciências Econômicas (1985). Professor nas áreas de Es-
tratégia, Empreendedorismo, Marketing e Recursos Humanos. Foi reitor do Centro
Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ, de fevereiro de 2009 a janeiro de
2017. Foi coordenador de curso, diretor de faculdade e pró-reitor de planejamento,
administração e finanças. Possui experiência em áreas de gestão de empresas de
grande porte.

O Prof. Válter, em seu trabalho como Reitor, por quase 08 anos, liderou a
implantação de importantes projetos, tais como: procedimentos visando o atendi-
mento das normas para credenciamento junto ao MEC; reorganização do Estatuto,
Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); projetou e implantou Con-
vênio com entidade não governamental para a cessão de bolsas de estudos, para
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alunos carentes, com o apoio financeiro de empresários e pessoas físicas, além de
idealizar e coordenar a formatação e implementação de um Projeto de Centro Cul-
tural.

Outro fundador com grande experiência da área de Educação é o Sr. Rafael
Rosa Pereira Diniz. Possui Graduação em Administração pelo Centro Universitário
do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ; Pós-Graduação em Gestão de Marketing e Gestão
de RH, pela ESAMC Uberlândia e em Docência no Ensino Superior, pelo Centro Uni-
versitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de
Cursos Superiores de Tecnologia emGestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial
e Marketing. Atualmente é sócio Diretor de Operações da Woli Tecnologia em Gestão
de RH.

Outro fundador da Mantenedora, com atuação na educação é o Prof. Winicius
Pereira. É mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU). Especialista em Banco de Dados pelo Centro Universitário do Triângulo
(UNITRI) e em Docência Universitária pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá
(UNIARAXÁ). Possui graduação em Ciências da Computação também pelo Centro
Universitário do Triângulo (UNITRI). Foi coordenador e professor dos cursos de Siste-
mas de Informação e Pós-Graduação em Banco de Dados, assim como do Curso Su-
perior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Centro Universitário do Planalto
de Araxá. Foi coordenador de Tecnologia da Informação e Coordenador do processo
de implantação de Educação a Distância do Centro Universitário do Planalto de Araxá
- UNIARAXÁ. Ressalta-se ainda que participou ativamente comomembro da CPA do
UNIARAXÁ e coordenou projetos importantes como implantação do Ambiente Vir-
tual de Aprendizagem – AVA - Blackboard e o Sistema Acadêmico RM-TOTVS, dentre
outros.

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com fundadores ex-
perientes, conscientes e comprometidos com a oferta de educação de qualidade e
apoiará a FGW - Faculdade de Gestão Woli - FGW na construção de uma história
pautada em objetivos sólidos que serão mais detalhados posteriormente.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli é mantida pelo Instituto Educacional Woli
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Araxá/MG, constituída e
registrada na forma da lei, também localizada na Avenida João Moreira Sales, nº 690,
Bairro Arasol, Araxá/MG, CEP: 38.182.264, com atuação em todo o território nacional.

1.3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Missão
A FGW - Faculdade de Gestão Woli tem comomissão “Contribuir para o crescimento
sustentável das pessoas e organizações, através de um ensino sem fronteiras, de ex-
celência, por meio de soluções inovadoras”.
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Visão
Ser uma Faculdade de gestão reconhecida por sua excelência na oferta de ensino a
distância.

Valores

• Ética e Respeito às pessoas;

• Transparência e Compromisso;

• Proatividade e Cooperação;

• Criatividade e Inovação.

1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Objetivo Geral
Disponibilizar serviços educacionais à comunidade, alicerçados pela Lei de Diretrizes
e Bases da EducaçãoNacional, visando àmelhoria da qualidade de vida e respeitando
a unidade física, intelectual e moral dos estudantes, professores, tutores, preceptores
e colaboradores.

Objetivos Específicos
A FGW - Faculdade de GestãoWoli - FGW, emobediência ao art. 2º do seu Regimento,
tem por objetivos:

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pen-
samento reflexivo.

II. Formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, ap-
tos para a inserção nas respectivas carreiras e para a participação no desenvolvi-
mento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continu-
ada.

III. Incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do
meio em que vive.

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do en-
sino, de publicações ou de outras formas de comunicação.

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e pos-
sibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento
de cada geração.
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VI. Estimular o conhecimento dos problemas domundo globalizado e, simultanea-
mente, prestar serviços especializados à comunidade, além de estabelecer, com
esta, uma relação de reciprocidade.

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das
con-quistas e benefícios da criação cultural e da iniciação científica e tecnoló-
gica geradas na instituição.

VIII. Contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais e desenvolver
ações afirmativas para a promoção de igualdade de condições com vistas à in-
clusão social.

IX. Buscar bons níveis de excelência no ensino, acompanhando os parâmetros na-
cionais.

1.5. PERFIL INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL DO EGRESSO

A FGW - Faculdade de Gestão Woli visa formar e qualificar profissionais, bem
como estimular a iniciação científica e promover o desenvolvimento de novos pro-
cessos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a
sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos
para a educação continuada.

O Projeto Pedagógico do curso de Administração deverá abranger as aptidões,
competências e habilidades necessárias ao futuro profissional. Elas devem estar co-
erentes com os objetivos do curso, os componentes curriculares, o estágio, quando
houver, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de inicia-
ção científica e o trabalho de curso. Sendo assim, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli buscará, por meio dos projetos pedagógicos de seus cursos, proporcionar aos
alunos aptidões globais para:

a) Desenvolver ações, tanto em nível individual quanto coletivo, dentro de seu âm-
bito profissional.

b) Assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com
as demais instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz de pensar
criticamente, de anali-sar os problemas da sociedade e de procurar soluções
para os mesmos.

c) Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princí-
pios da ética.

d) Desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões, visando o
uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, dos valores humanos e recursos
materiais disponíveis.
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e) Serem acessíveis emanter a confidencialidade das informações a eles confiadas,
na interação com outros profissionais e o público em geral.;

f) Dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e leitura e de
tecnolo-gias de comunicação e informação.

g) Trabalhar em equipe multiprofissional, assumir posições de liderança, sempre
tendo em vista o bem-estar da comunidade, além de compromisso, responsa-
bilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e geren-
ciamento de forma efetiva e eficaz.

h) Tomarem iniciativas e a atuar com criatividade e inovação.

i) Serem capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na
sua prática.

j) Serem empreendedores.

k) Terem responsabilidade social no exercício de suas atividades profissionais.

Para alcançar este perfil profissional geral delineado, deverão ser desenvolvidas
nos alunos, ao longo dos cursos, competências e habilidades para:

a) Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo em que estiver envolvido, atuar preventi-
vamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus
de complexidade, o processo da tomada de decisão;

b) Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou in-
tergrupais;

c) Refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo sua
posição e função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade, controle ou
supervisão;

d) Dominar os conhecimentos científicos básicos, da sua área de atuação, e ter
raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos
problemas e na sua resolução;

e) Conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura
crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção de conheci-
mentos;

f) Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas
de sua área profissional.
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Dessa forma, ao final dos cursos, os egressos estarão habilitados a exercer suas
funções junto ao mercado de trabalho.

Um estudo foi realizado, considerando sua distribuição geográfica e aspectos
regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos superiores e
a relação entre número de matriculados e de evadidos, bem como a contribuição
do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e os indicadores
estabelecidos no PNE vigente, assim, contará inicialmente com polos, nas cidades
de Araxá (MG), Curitiba (PR), Divinópolis (MG), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Franca
(SP), 2 polos em Goiânia (GO), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP),
Santo André (SP), Uberaba (MG) e Uberlândia (MG).

Conforme mencionado acima, a FGW - Faculdade de Gestão Woli optou por
realizar estudos individualizados por cidade-polo, observando as particularidades, as
especificidades e o Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do curso, o
Egresso deverá ter garantido, em forma de habilidades e competências específicas
de cada região.

Há ainda, estudos para implantações futuras de polos em outras cidades.

1.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

De acordo com o seu Regimento, a estrutura acadêmico-administrativa da
FGW - Faculdade de Gestão Woli está formalizada em órgãos deliberativos e nor-
mativos, órgãos avaliativos e propositivos e órgãos executivos, contando com a efe-
tiva participação de representantes da Comunidade Acadêmica, nos diversos órgãos
legislativos.

Conforme estabelece o Regimento Geral, a FGW - Faculdade deGestãoWoli pos-
sui em relação à Mantenedora autonomia administrativa, pedagógica e disciplinar.

A Mantenedora será responsável pela Faculdade perante as autoridades públi-
cas e o público em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitados os limites da Lei, a liberdade acadêmica dos corpos do-
cente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos,
além de autonomia didático-científica.

À Mantenedora reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial
da Faculdade, assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. Com-
pete, também, à Mantenedora designar o Diretor, e contratar o pessoal docente e
técnico-administrativo da Faculdade.

1.7. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA

Namodalidade graduação, a FGW - Faculdade de GestãoWoli - FGW pretende
atuar, inicialmente, com cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, na moda-
lidade a distância. Em relação aos quatro cursos inicialmente pretendidos, cumpre
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registrar que o bacharelado pertence à área de Ciências Sociais Aplicadas e os cursos
superiores de tecnologia estão alocados no eixo Gestão e Negócios.

A partir de seu credenciamento, a instituição terá como escopo, em harmonia
com sua visão e objetivos, ampliar sua atuação para as outras áreas do conhecimento.

Na modalidade de pós-graduação, sua atuação durante o período de vigência
do PDI (2017-2021) está concentrada nas áreas de Ciências Humanas e Ciências
Sociais Aplicadas.

Na modalidade de extensão, os cursos, projetos e programas a serem desen-
volvidos durante a vigência do PDI (2017-2021), tomarão por base as áreas de co-
nhecimento estabelecidas para os cursos de graduação e pós-graduação, haja vista
a indissociabilidade entre as atividades de ensino e extensão.

E, para alcance de tais propostas, a FGW - Faculdade de Gestão Woli, por meio
de práticas inovadoras baseadas no exercício didático, propõe disponibilizar, aos seus
discentes, a participação, a autonomia, o espírito empreendedor, a interdisciplinari-
dade e a transversalidade como parte dos princípios pedagógicos. Tais práticas ino-
vadoras, descritas e detalhadas a frente, serão planejadas previamente de modo que
os corpos docente e tutorial desenvolvam, por meio de atividades, as competências
profissionais compatíveis com as necessidades do mercado de trabalho, permitindo,
ao estudante, relacionar teoria e prática.

A partir de 2017 e anos subsequentes, até a conclusão do PDI vigente, a FGW
- Faculdade de Gestão Woli - FGW continuará atuando nas áreas de conhecimento
citadas acima, bem como em outras, de acordo com as tendências do mercado, com
o firme propósito de participar ativamente do processo de melhoria da qualidade
educacional do país e do aumento do número de vagas acessíveis à população.

1.8. A REGIÃO DE INSERÇÃO

A sede da FGW - Faculdade de Gestão Woli está situada em Araxá/MG, cuja
localização geográfica é mostrada na figura 1. A cidade tem nome de origem tupi-
guarani e significa “lugar de onde primeiro se avista o sol”, sendo que tal denominação
era atribuída aos antigos moradores do lugar, os índios Araxás.

Conforme apontado no mapa exposto na figura 1, temos que a cidade de
Araxá está inserida na região da Zona da Mata do Alto Paranaíba, no Estado de Minas
Gerais, a 363 km de Belo Horizonte – capital mineira, fazendo divisa com as cidades
de Ibiá, Perdizes, Sacramento e Tapira.

A cidade possui hoje, seguramente, mais de 100.000 habitantes, já que a po-
pulação constatada em 2010 era de 93.672 habitantes e a estimativa para 2014 era
de que a cidade tivesse 101.136 habitantes, de acordo com dados do CENSO/IBGE
de 2010.

A localização geográfica de Araxá é estratégica. Traçando-se um raio de 600
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Figura 1 – Mapa geográfico com distâncias de raio de 600km dos municípios da região de Araxá

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

km, partindo de Araxá, está a região demaior concentração populacional do país, São
Paulo, com 73% do PIB Nacional e um público potencial de 43 milhões de pessoas.

Durante o século XIX, a economia da cidade de Araxá esteve amparada na
agricultura de subsistência, com o cultivo de milho, fumo, café, mandioca e algodão.
A organização da produção sinalizou, em 1980, para o aproveitamento das águas
minerais do Barreiro, em função do seu valor terapêutico. O turismo, de saúde e de
lazer, atingiu o auge com a inauguração do Grande Hotel/Termas, em 1944. Com
a descoberta do nióbio, em 1950, teve início a indústria da mineração e, depois, a
de fertilizantes. Hoje a economia se consolidou, principalmente, na mineração e no
turismo, mas a cidade também tem grande influência da atividade agrícola realizada
na região, com o cultivo da soja, milho, café e batata.

É importante ressaltar que Araxá está localizada a 178 quilômetros de Uber-
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lândia, importante polo logístico do Estado, com indústrias e empresas de grande
porte, que buscam uma região central com grande viabilidade de fabricação e esco-
amento de produtos, seja por via terrestre ou aérea. Essa informação foi gerada pela
Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, em um
estudo realizado sobre a Força do Triângulo Mineiro.

Araxá, em relação aos índices educacionais, propriamente quanto ao IDEB, no
ano de 2015, atingiu o percentual de 5,1%, em relação aos anos finais do ensino
fundamental, da rede pública, podendo logicamente atingir a meta, que no ano de
2019 é de 6,0%. O referido percentual atingido foi apurado pela realização da Prova
Brasil, em Português e Matemática.

Quanto ao ensino médio, vale destacar que a cidade possuía, em 2015, 3.827
alunos matriculados entre escolas privadas, públicas federais e estaduais.

Já as cidades limítrofes a Araxá, no ano de 2015, somavam 2.267 alunos ma-
triculados no ensino médio.

Outra análise que merece destaque, é que conforme o mapa apresentado na
figura 2, o Estado de Minas Gerais faz limite com 06 estados da federação, que são
muito importantes no crescimento do país, são eles: Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás.

Especificamente, quanto à região Sudeste, esta se destaca também como o
maior IDHM do país, com valor de 0,766. Os dados constam da publicação lançada
em 31/03/2016, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação
João Pinheiro; e os dados dos Censos Demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010
que estão disponíveis para consulta no site do Atlas do Desenvolvimento Humano.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Domicílios (Pnad), divulgados pelo
IBGE, no primeiro semestre de 2015, nos três últimos meses de 2014, 34% dos
trabalhadores da região sudeste tinham o ensino médio concluído e, ainda, 19,5%
destes tinham ensino superior completo.

Os dados do último Censo da Educação Superior – de 2015 – mostram que
enquanto o ensino presencial teve um crescimento de 2,3% nasmatrículas em2015,
em relação a 2014, o ensino a distância (EaD) teve expansão de 3,9%.

Com base nesses dados, e ainda, com a grande tendência de que tais números
da educação a distância continuem crescendo no país, devidos às novas normativas,
ao valor acessível da maioria das mensalidades praticadas, à flexibilidade de horários
para estudo, etc. é que a educação a distância, de qualidade, que a FGW - Faculdade
de Gestão Woli - FGW pretende desenvolver, se torna importante em seu contexto
de inserção.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli – FGW pretende atuar também onde os
fundadores da Mantenedora já operam seus negócios atuais, ou seja, em todos os
estados da federação, por meio de parcerias diretas, com grandes empresas. Dessa
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Figura 2 – Mapa geográfico dos limites do Estado de Minas Gerais

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

forma, o grande foco da FGW é formar profissionais nas áreas de gestão das organi-
zações brasileiras. A figura 3 mostra a abrangência dos negócios dos fundadores da
mantenedora relacionado à educação a distância corporativa.

No que se refere a Trabalho e Renda, segundo dados do IBGE (2017), em
2015, o salário médio mensal era de 3.1 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 31.6%. Na comparação com os outros
municípios do estado, ocupava as posições 15 de 853 e 29 de 853, respectivamente.
Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 176 de 5.570 e 441
de 5.570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de
até meio salário mínimo por pessoa, tinha 28.7% da população nessas condições, o
que o colocava na posição 810 de 853, dentre as cidades do estado e na posição
4.935 de 5.570 dentre as cidades do Brasil.
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Figura 3 – Mapa de abrangência de áreas de gestão das organizações brasileiras

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Ainda segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Parcerias - SE-
DEP (2015), setorialmente, no primeiro semestre de 2015, em Araxá, 3 segmentos
registraram saldo negativo em postos de trabalho: indústria (-99), construção civil
(-31) e comércio (-5); agropecuária apresentou resultado positivo 150, cabendo o
maior destaque ao setor de serviços que gerou 547 novos postos de trabalho com
carteira assinada. Foi nos setores comércio e serviços emque aconteceram asmaiores
movimentações de trabalhadores. O comércio respondeu por 36% das contrações
e 31% das demissões deste ano, enquanto o setor de serviços foi responsável por
31% das contratações e 34% das demissões. O gráfico da figura 4 mostra como foi
a participação dos principais segmentos na cidade.

Já em relação à Economia, segundo o IBGE (2017), em2014, tinha umPIB per
capita de R$ 47.115,64. Na comparação com os demais municípios do estado, sua
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Figura 4 – Participação por Tipo de Atividade

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Parcerias - SEDEP (2015)

posição era 27 de 853. Já na comparação com cidades de todo Brasil sua colocação
era 261 de 5.570. Em 2015, tinha 71.9% do seu orçamento proveniente de fontes
externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 681 de
853 e, quando comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4.410 de 5.570.

É importante ressaltar, ainda, o estudo realizado para implantação de polos
EaD, em algumas regiões de atuação da Woli. Como a Woli tem grande expertise em
formação corporativa EaD de profissionais voltados à área de gestão e varejo, a FGW
- Faculdade de Gestão Woli pretende utilizar deste conhecimento para melhorar as
habilidades e competências de inúmeras pessoas, por meio de um ensino superior
de qualidade, tal como dito a sua missão.

Foi considerado ainda, para o estudo dos polos, sua distribuição geográfica
e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos
superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos, bem como a
contribuição do(s) curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e os
indicadores estabelecidos no PNE vigente.

O estudo complementar foi realizado nas cidades de Araxá (MG), Águas Claras
(DF), Brasília – Asa Sul (DF), Limoeiro do Norte (CE), Luis Eduardo Magalhães (BA) e
São Paulo (SP).

Conforme mencionado acima, a FGW - Faculdade de Gestão Woli optou por
realizar estudos individualizados por cidade-polo, observando as particularidades, as
especificidades e o Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do curso, o
Egresso deverá ter garantido, em forma de habilidades e competências específicas
de cada região.

Há ainda, estudos para implantações futuras de polos em outras cidades.
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2 O CURSO

O curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão Woli, surgiu levando
em consideração a observação do novo cenário do Mercado de trabalho, que exige,
cada vez mais, a atuação de profissionais competentes e preparados para o desem-
penho de atividades criativas, que tragamboas alternativas de desenvolvimento, com
a finalidade de acompanhar a concorrência advinda da globalização. Neste sentido,
a FGW consciente da demanda de profissionais com este perfil, concebeu o curso de
Administração.

O curso de Administração, vinculado ao ato de Credenciamento da FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli, quando autorizado pelo MEC, funcionará na Avenida João
Moreira Sales, nº 690, Bairro Arasol, Araxá/MG, CEP: 38.182.264.

O curso será ofertado na modalidade de EaD e está previsto para iniciar com
1.000 vagas anuais, distribuídas inicialmente em 10 polos, no regime trimestral.

O tempo de integralização do curso será de, no mínimo, 16 trimestres e má-
ximo 24 trimestres, com carga horária de 3.140 horas.

A coordenadora do curso, Professora Daniela Prado Salerno, foi designada pela
Portaria 013 de 03 de setembro de 2018. É graduada em Administração pela Uni-
versidade de Uberaba (2011), pós-graduada em Controladoria e Finanças, pela Fa-
culdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro (2012). Mestre em Educação
pela Universidade de Uberaba (2014).

Anteriormente à atuação na FGW - Faculdade de Gestão Woli, registra experi-
ência na Educação Superior com ênfase na área da Administração. Atuou como pro-
fessora de graduação em cursos presenciais na área de Gestão, em disciplinas como:
Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, Empreendedorismo, Processos Admi-
nistrativos, Estatística, Matemática, Logística, Economia (micro e macro) nos cursos
de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Huma-
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nos, Zootecnia, Agronegócio, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, nas insti-
tuições de ensino, Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU), Centro Universitário
do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), Centro de Ensino Superior de Uberaba (CESUBE)
nesse com disciplina EAD e Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro
(FCETM). Foi professora do curso de MBA Gestão Empresarial e Logística e MBA Ges-
tão Financeira, controladoria e Auditoria, com a disciplina de Cenários Econômicos
na FCETM. Ainda na FCETM foi membro do Núcleo Docente Estruturante – NDE do
Curso de Administração e Ciências Contábeis. Atualmente trabalha no ramo de ven-
das para varejo, com representação e é professora de Ensino Técnico Intensivo, para
jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho.

E-mail do coordenador: daniela.salerno@fgw.edu.br
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/9745201603729216

2.1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de educação considerada
como uma forma alternativa para a formação de profissionais na contemporanei-
dade. De forma geral, a Educação a Distância caracteriza-se pela separação física
(espaço - temporal) entre educando e educador, bem como, pela intensa utilização
de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para mediar a rela-
ção ensino-aprendizagem. A partir dessa premissa, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli compreende que a modalidade EaD é um importante caminho para a constru-
ção de novos espaços de ensino/aprendizagem.

É fato que há uma demanda para que os processos educacionais sejam pen-
sados além das lógicas estabelecidas para a educação presencial, nos quais os ins-
trumentos e metodologias advindos da evolução das TDIC transformam a sala de
aula, extrapolando as restrições impostas pelos limites de espaço e tempo. É pre-
ciso que as instituições de ensino ressignifiquem suas práticas, propondo estratégias
metodológicas que atendam às demandas do mundo atual e suas especificidades.

Neste sentido, e, conforme apresentado tambémnoPlano deDesenvolvimento
Institucional - PDI, a FGW possui uma política institucional, específica para o EaD, que
articula, contempla e alinha a base tecnológica com o esse projeto pedagógico, dis-
ponibilizada ao aluno, sempre observando as condições reais da localidade de oferta.

O curso de Administração buscará, em sua organização didático pedagógica,
cumprir a concepção de educação superior com o princípio da indissociabilidade
entre ensino, atividades investigativas e extensão, disposto no artigo 207 da Consti-
tuição Brasileira, de 1988, e terá como parâmetro as Diretrizes Nacionais de acordo
com a Legislação vigente:

I. Projeto Político Institucional da FGW - Faculdade de Gestão Woli - PPI.

daniela.salerno@fgw.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9745201603729216
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II. Plano deDesenvolvimento Institucional da FGW - Faculdade deGestãoWoli PDI.

III. Decreto nº 9.057 de 25 de Maio de 2017.

IV. Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de Junho de 2007 (carga horária mínima e
tempo de integralização).

V. Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007 (conceito de hora-aula).

VI. Resolução CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares; Na-
cionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e Indígena).

VII. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de
2002 (Políticas de Educação Ambiental).

VIII. Resolução CNE nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a Edu-
cação em Direitos Humanos).

IX. Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 (NDE).

X. Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017.

2.2. DIRETRIZES PARA O ENSINO NA MODALIDADE EaD

Na FGW - Faculdade de Gestão Woli, a EaDmostra-se como uma ferramenta
de fortalecimento da qualidade de ensino que a Faculdade oferecerá. Exige-se, por-
tanto, uma nova concepção do ensino, em que se busca, por meio da tecnologia
da informação, desenvolver novas formas de interação entre instituição e sociedade,
sempre na busca da eficiência e qualidade de ensino.

Assim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli define como diretrizes para a EaD:

• ampliar o conhecimento dessa modalidade de ensino, por meio de difusão de
informações e da própria estrutura instalada junto aos cursos de graduação e
pós-graduação e gestores;

• oferecer cursos a distância, em todos os níveis, mantendo a qualidade de ensino
proposta;

• fortalecer a parceria com as empresas que ora prestam serviços, por meio da
educação a distância;

• ampliar a busca de novos discentes para a Instituição, por meio de cursos de
pós-graduação lato sensu oferecidos namodalidade a distância e de graduação,

• promover a atualização constante dos recursos materiais e humanos voltados
para a educação a distância;
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• promover a gestão do ambiente de aprendizagem dispondo de ferramentas
para gestão pedagógica, tecnológica, administrativa e financeira;

• promover a interação síncrona, assíncrona, democratização da informação e a
socialização do conhecimento, através do uso de tecnologias de informação e
comunicação.

2.3. RECURSOS PARA ENSINO/APRENDIZAGEM EM EaD

As atividades virtuais serão realizadas pela utilização Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (AVA) de qualidade reconhecida internacionalmente, com apoio de equipe
técnica para aprimorar os serviços do AVA e customizar sua interface com o sistema
de gestão acadêmica. O AVA está armazenado em um datacenter que garante dis-
ponibilidade do sistema de 99,9%.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli investirá fortemente na infraestrutura ne-
cessária para o desenvolvimento de programas nessa modalidade. Com o AVA, o
corpo docente poderá usufruir de ferramentas de apoio ao planejamento de suas
atividades pedagógicas, utilizando as ferramentas para troca rápida de informações
com o corpo discente, disponibilizando arquivos, vídeos, apostilas e outros materi-
ais. O uso do AVA facilita a disponibilidade de recursos aos discentes, tais como:
atendimento, agendamento, download de materiais instrucionais, gabarito das ava-
liações, entre outros e favorece a interatividade formal entre discentes e docentes.
O discente terá acesso ao AVA da Faculdade por meio do portal institucional (http:
//www.fgw.edu.br) que ocorrerá em caráter restrito, por meio do número de matrícula
e senha.

2.4. PRODUÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA

Partindo do pressuposto de que a EaD é uma modalidade educacional em
que o material didático é o meio pelo qual o professor dialoga com os alunos, uma
vez que ambos encontram-se em espaços físicos diferentes, é de suma importância
que o material didático seja bem elaborado e que permita a interatividade do aluno
com o conteúdo disponibilizado, proporcionando a construção de aprendizagens
significativas.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli optou pela contratação de
uma empresa parceira, reconhecidamente especializada na produção de materiais
didáticos para amodalidade EaD, nomeio acadêmico, além de contar com produção
própria por meio de professores-autores. Essa produção atende a filosofia instituci-
onal definida nos PPCs incluindo as ementas e referências bibliográficas, além de
assegurar a aprendizagem nos níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos res-
pectivos cursos e pelos padrões exigidos na FGW - Faculdade de Gestão Woli. Todo

http://www.fgw.edu.br
http://www.fgw.edu.br
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material didático é validado pela equipe de profissionais da FGW - Faculdade de
Gestão Woli.

Em relação à qualidade do conteúdo, omaterial didático a ser utilizado caracteriza-
se pelo uso da linguagem dialógica e inclusiva, onde o professor estabelece uma
conversa pedagógica com os discentes. Os textos criam espaços de aprendizagens
onde o aluno tem oportunidade para refletir, analisar, buscar novos conhecimentos,
desenvolver sua autonomia, criticidade e autoria.

A metodologia didática utilizada na composição do material possibilita atin-
gir as competências e objetivos propostos, oportunizando, ao discente, inserir-se no
campo de estudo e posicionar-se em relação às suas grandes questões. Atividades
como desafios, estudos de caso, exercícios de fixação da aprendizagem, além de
outras estratégias específicas de cada unidade de aprendizagem, enriquecem o ma-
terial e proporcionam a interatividade entre aluno e material didático.

Quanto à distribuição domaterial didático a FGW - Faculdade deGestãoWoli con-
tará com um sistema logístico que atenderá a todas as regiões do Brasil. Os pedidos
logísticos serão gerados utilizando um sistema computacional desenvolvido pela Ins-
tituição.

Os alunos regularmente matriculados terão acesso a todo material disponibi-
lizado online ou, caso prefiram e solicitem, receberão material físico para cada uma
das disciplinas oferecidas no módulo que estão matriculados. Vale mencionar que
todos os pedidos de material impresso, serão endereçados aos correspondentes po-
los de apoio, onde os alunos estarão matriculados.

Para a FGW - Faculdade de Gestão Woli o material pedagógico está pautado
em:

Base Conceitual - Considera-se a perspectiva proposta pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei no 9394/1996) que sustenta a proposta de EaD da
FGW - Faculdade de Gestão Woli e que a define como uma forma de ensino que
possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematica-
mente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação;

Qualidade do Conteúdo - O material instrucional, em conformidade com o
planejamento didático-instrucional, a ser utilizado nos cursos da FGW - Faculdade
de Gestão Woli na modalidade EaD se propõe a estabelecer uma inter-relação en-
tre os diferentes atores que participarão desse processo. Para tanto, os textos serão
organizados em uma linguagem “dialógica”, nos quais o autor estabelece uma “con-
versa pedagógica” com os discentes. Os textos objetivam criar um espaço de apren-
dizagem para que o discente possa desenvolver reflexões e análises críticas, além de
provocar a busca de novos conhecimentos. A ênfase dada a esse processo privilegia
a aprendizagem, buscando desenvolver um discente independente e crítico. Os tex-
tos são estruturados de forma adequada à metodologia utilizada em EaD , contendo
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atividades de estudo, estudos de caso, exercícios de fixação da aprendizagem, além
de outras estratégias específicas de cada unidade de aprendizagem. Todas as estra-
tégias selecionadas devem ser organizadas para atingir as competências e objetivos
propostos, possibilitando ao discente inserir-se no campo de estudo e posicionar-se
em relação às suas grandes questões.

A produção do material didático terá como referencial os documentos ins-
titucionais – Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Político Institucional,
Projeto Pedagógico do Curso e os Programas de Disciplina – que são validados pelas
instâncias competentes da gestão institucional, e deverão estar em plena consonân-
cia com o planejamento didático-instrucional da FGW - Faculdade de Gestão Woli.
Ainda assim. Além disso, a elaboração do material didático requer um planejamento
de produção diferenciado, o qual deve considerar a concepção de uma lógica de
construção social do conhecimento, que será mediado pelas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação, bem como a sua importância para a promoção da interação
entre os principais agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

De acordo com o documento “Referenciais de qualidade para EaD”, elaborado
pelo MEC, o material didático, tanto no que se refere ao conteúdo quanto ao seu
formato, deve ser construído em conformidade com os princípios epistemológicos,
metodológicos e políticos do projeto pedagógico do curso, possibilitando a cons-
trução do conhecimento, mediando o diálogo entre aluno e professor e buscando
desenvolver habilidades e competências específicas, por meio de diferentes mídias.
(ZANETTI, [entre 2010 e 2015])

Na elaboração do material didático há de se pensar em estratégias que pos-
sibilitem a acessibilidade comunicacional, tão imprescindível para garantir a plena
comunicabilidade e a interação entre os participantes do curso.

Nesse sentido temos as novas tecnologias como grande aliadas, não só para
a promoção da acessibilidade comunicacional, uma vez que possibilitam a dispo-
nibilização do material didático em diferentes mídias, suportes e linguagens, mas
também para enriquecer a abordagem do professor, a compreensão do aluno, a di-
versificação e apresentação dos conteúdos, sendo um relevante recurso didático no
processo de ensino-aprendizagem. Vale enfatizar que programas educativos, jogos
e sites educacionais, transformam e dinamizam o ambiente, quando são usados de
forma pedagogicamente planejada.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, por acreditar que a acessibilidade comu-
nicacional é um dos pilares de vital importância para promover a inserção de todo e
qualquer aluno, em seus cursos, tem um cuidado especial na produção e ou seleção
do material didático, bem como na escolha de programas, sites e demais recursos
que sejam disponibilizados aos educandos desta instituição.

Um de seus cuidados se refere à linguagem e, por acreditar que ela é parte
integrante e constituinte da cultura de um povo, impregnada de identidade e pro-
motora da memória cultural, entende que quando um indivíduo não se vê incluído
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nessa linguagem, a sua participação perante a vida se dará, sempre, de forma passiva,
o que lhe tira o direito de igualdade diante das demais pessoas.

Por isso, a FGW - Faculdade de Gestão Woli, imbuída de sua responsabilidade
social, está atenta para a inclusão e acessibilidade, não só por meio do uso da lingua-
gemdialógica e inclusiva, mas tambémpormeio de práticas pedagógicas inovadoras,
respaldadas pelo planejamento didático-instrucional, e recursos diferenciados como
tecnologias digitais e ou programas, que permitam, aos seus aprendizes, transitar
pelo ambiente educacional sem nenhuma restrição, quando o assunto for acessibili-
dade e inclusão.

Sendo os materiais didáticos portadores de conteúdos e tão importantes para
o pleno desenvolvimento dos alunos, a FGW - Faculdade de Gestão Woli estabelece
que o material didático, disponibilizado por esta instituição, deve passar por atua-
lizações, anualmente, uma vez que os cursos oferecidos por esta instituição estão
alocados na área de gestão e negócios e esta não é uma área marcada por grandes
mudanças, justificando, assim, alterações anuais.

A avaliação e revisão dos materiais educacionais ocorrerão anualmente com a
seguinte metodologia:

a) Revisão e atualização do conteúdo, dos textos complementares e das atividades
propostas pelo professor, sob a supervisão da equipe pedagógica e do Coorde-
nador de Curso, sempre validada pelo NDE.

b) Adequação pedagógica, dialógica e inclusiva da linguagem, pelo designer ins-
trucional, revisores textuais e conteudistas designados para a tarefa (equipemul-
tidisciplinar).

c) Revisão da programação visual para adequação dos elementos gráficos pelo
designer gráfico e equipe.

Veja o cronograma para o processo de atualização do material didático:



29

2.4.1. Equipe envolvida na produção dos materiais

Coordenador de Curso: além das atribuições já definidas no Regimento e PDI, cabe
ao coordenador de curso validar o conteúdo didático desenvolvido pelo(s) profes-
sor(es).

Professor(es): Responsável(is) pela análise do conteúdo didático. Tem como atribui-
ções: revisar, conferir, editar e aprovar o livro ou apostila da disciplina, juntamente
com as diretrizes dos projetos pedagógicos.

Tutor: Responsável pelo apoio na análise do livro ou apostila da disciplina, obser-
vando a visão do aluno, em consonância com as diretrizes dos projetos pedagógicos.

Responsável pela TI (Tecnologia da Informação): responsável pelo suporte aos usuá-
rios e no desenvolvimento de novas soluções que auxiliem o aprendizado e a auto-
nomia do aluno.

Responsável pelos recursos instrucionais e multimídia: responsáveis pelos recur-
sos educacionais, mediados por meio de tecnologias, com intuito de desenvolver
soluções para os problemas educacionais, bem como projetar formas diferenciadas
para transmitir o conteúdo elaborado pelo professor-autor, de maneira que o aluno
sinta-se interessado, tenha prazer na realização do que foi proposto, e construa sua
aprendizagem significativa de forma autônoma e colaborativa. Tem ainda como res-
ponsabilidade a análise de vídeos, animações e som como recursos que comporão o
conteúdo.

Equipe pedagógica: responsável por verificar se a linguagem utilizada na redação do
conteúdo educacional, os procedimentos e técnicas se lecionados, de fato, proporci-
onam a construção de aprendizagens significativas, de maneira autônoma, por parte
do aluno. Cabe também à equipe pedagógica verificar se o uso da linguagem dialó-
gica e inclusiva, efetivamente proporciona a interatividade do aluno com o material
didático.

Bibliotecária: Responsável por verificar se as bibliografias básicas e complementares
estão de acordo com o conteúdo trabalhado no material didático.

Esses profissionais são peças-chave no desenvolvimento qualitativo do traba-
lho docente. Ações como: redigir um conteúdo, adequá-lo às mídias que servirão
de suporte para os temas trabalhados, decidir cores, escolher a melhor tipografia,
as melhores formas para ilustrar, revisar ortográfica e tecnicamente, produzir vídeos,
supervisionar todo o processo com um olhar didático aguçado, validar a bibliografia,
são procedimentos que tornam omaterial didático, ofertado pela FGW, diferenciado.

Estarão à disposição do discente, antes do início da disciplina, os seguintes
materiais no AVA:
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• Bibliografia básica e complementar.

• Material Didático: todos os objetos de aprendizagem utilizados pelo professor.

• Apresentação das atividades a serem realizadas.

• E, ainda, opcionalmente e de acordo com a vontade e necessidade de cada
professor responsável por disciplina, vídeos de apresentação e instrucionais.

Todo o processo de produção e distribuição está formalizado e atende à de-
manda, além de possuir um plano de contingência para a garantia de continuidade
do funcionamento. Há um sistema informatizado de acompanhamento de todo pro-
cesso, que utiliza indicadores bem definidos.

O aluno que optar pela solicitação domaterial didático impresso será instruído
a fazê-la, sempre no início da disciplina, de maneira que a FGW - Faculdade de Ges-
tão Woli tenha tempo hábil para encaminhar, via correio, sem qualquer prejuízo de
tempo para o aluno.

Ao retirar omaterial didático impresso, no polo, o aluno deve assinar um termo
informando que sua solicitação foi atendida. Caso o aluno solicite a impressão do
material didático e não o busque, na próxima solicitação deverá entrar em contato
com o NAP para justificar sua ação, cabendo a este núcleo deferir ou não o envio do
material.

2.4.2. Administração Acadêmica: Coordenação de Curso

A Coordenação de Curso será a unidade básica para os efeitos de organização
administrativa e didático-científica do curso. A ela competirá, em linhas gerais, a
administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do curso, com
especial atenção no cumprimento da carga horária e dos conteúdos das disciplinas
e atividades, bem como o desempenho docente e discente.

A Coordenação do Curso atuará em harmonia com os seguintes órgãos da
estrutura institucional:

a. Diretoria: órgão executivo superior de coordenação, fiscalização e controle das
atividades da Faculdade.

b. Coordenação Acadêmica: indicado pelo Diretor e tem como função dirigir as
atividades acadêmicas da Instituição.

c. Comissão Própria de Avaliação: Competirá a CPA gerenciar a Avaliação Institu-
cional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a coordena-
ção de curso comdados e informações que propiciem amelhoria das atividades
do curso.
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d. Núcleo Docente Estruturante: NDE ao qual competirá mais diretamente a atu-
alização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso, nos ter-
mos da Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010.

e. Núcleo de Apoio Psicopedagógico: Competirá ao NAPI a orientação psicope-
dagógica de alunos e professores com necessidades de natureza acadêmica e
pedagógica.

f. Secretaria Acadêmica: órgão de execução cuja competência será centralizar
a administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e
controle acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida acadêmica.

g. . Órgãos Suplementares de Apoio: Biblioteca, Ouvidoria, Setor de TI, entre
outros, tendo como referência a Central de Serviços Compartilhados (CSC). A
proposta da CSC é utilizar as atividades que se repetem em vários setores das
Instituições (em geral de maneira não uniforme ou padronizada) e reuni-las em
um único local (o “centro”) onde passarão a utilizar processos e tecnologias mais
sofisticadas ou eficazes, para alcançar melhor eficiência. Ainda sobre a Central
de Serviços Compartilhados, a ideia é estabelecer uma solução comprovada em
estudos do aumento da eficiência operacional, com redução dos custos, melho-
ria na qualidade dos serviços prestados, aumento da produtividade, suporte no
crescimento das empresas do grupo, padronização, comunicação e tomada de
decisão. A FGW optará por utilizar a Central de Serviços Compartilhados, que
segundo Bergerson (2003, p.3) é uma

“Estratégia na qual diversas funções de negócios existentes são concen-
tradas dentro de uma nova e semiautônoma unidade de negócio, que
tem uma estrutura gerencial designada para promover eficiência, ge-
ração de valor, redução de custos e melhoria nos serviços para clientes
internos da empresa como se fosse um negócio competindo no mer-
cado aberto.”

O Centro de Serviços Compartilhados do grupo Woli reunirá as atividades de
suporte e as funções técnicas e administrativas à medida que a Instituição for se
expandindo.

Nos estudos apresentados por Friedman (1975), já nos meados das décadas
de 60 e 70, artigos executivos publicados nos Estados Unidos já faziam referência
ao conceito, utilizado por empresas que compartilhavam, entre si, “armazéns”, para
estoque e distribuição de seus produtos (FRIEDMAN, 1975).

Por fim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli acreditando nessa proposta, tem
como base, para os seus negócios, os estudos de Silva et al. (2006, p. 22) ao discutir
que:

“Os serviços compartilhados consistem em um ambiente no qual uma
determinada empresa pode absorver atividades que apoiam os princi-
pais processos do negócio de cada uma de suas demais unidades de
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negócio, consolidando tais atividades em uma unidade de operação
principal.”

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Administra-
ção contará com sala equipada commesas, armários, computador com acesso à rede,
impressora e telefone.

A natureza da gestão do colegiado será acadêmico-administrativa, cabendo
ao Colegiado, conforme definido em Regimento, a condução do curso, o que en-
volve o planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades
previstas no PPC.

Todos os setores de apoio pautarão suas atividades no cumprimento do PPC
do Curso. Suas atividades estarão voltadas tanto para o apoio aos docentes quanto
aos discentes.

2.4.2.1. Atuação do Coordenador

Serão atribuições do Coordenador de Curso (art. 33 do Regimento Geral):

I. Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às
autoridades e órgãos da Faculdade.

II. Acompanhar a atualização do Projeto Pedagógico do Curso.

III. Realizar estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de
avaliação de aprendizagem dos estudantes.

IV. Acompanhar as novas demandas do mundo do trabalho, analisando a adequa-
ção do perfil do egresso.

V. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso.

VI. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o desempe-
nho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-administrativo
sob sua supervisão.

VII. Apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório das
atividades da Coordenadoria.

VIII. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, tutores e técnico-administrativo.

IX. Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados
pelo Diretor, os relatórios e informações sobre avaliações de alunos.

X. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso,
assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado.
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XI. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de
iniciação científica e da publicação.

XII. Estímulo e difusão para a produção acadêmica que viabilizem publicações ci-
entíficas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais.

XIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de cur-
sos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de ex-
tensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos.

XIV. Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus profes-
sores, respeitadas as especialidades.

XV. Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade curricular,
sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos.

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.

As especificidades do Curso imporão ainda, ao coordenador, as seguintes atri-
buições:

I. Estabelecer relações com empresas e com organizações públicas e privadas do
município e região.

II. Oportunizar novos ambientes de ensino aprendizagem para o aluno, no âmbito
da gestão.

III. Estar em consonância com os princípios da ética da profissão, aplicados à for-
mação de novos profissionais.

IV. Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando es-
paços de vivência do aluno neste contexto.

V. Validar e acompanhar o desenvolvimento de atividades complementares do
curso.

VI. Presidir o NDE.
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2.4.2.2. Formação e Experiência Profissional do Coordenador

Tabela 1 – Identificação do Coordenador do Curso

CURRICULUM VITAE (CV) – SÍNTESE
Nome: Daniela Prado Salerno
End.: Rua Maximiano José de Moura, 574
Cidade: Uberaba UF: MG CEP: 38.055-430
Fone: (34) 9 8868-1220
e-mail: daniela.salerno@fgw.edu.br
CPF: 070.584.156-17 RG: MG 10.215.580

Regime de trabalho: Integral Data de contratação: 03/09/2018

Formação Acadêmica:

É graduada em Administração pela Universidade de Uberaba (2011), pós-
graduada em Controladoria e Finanças, pela Faculdade de Ciências Econômicas do
TriânguloMineiro (2012). Mestre emEducação pela Universidade deUberaba (2014).

Anteriormente à atuação na Faculdade de Gestão Woli registra experiência
na Educação Superior com ênfase na área da Administração. Atuou como profes-
sora de graduação em cursos presenciais na área de Gestão, em disciplinas como:
Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, Empreendedorismo, Processos Admi-
nistrativos, Estatística, Matemática, Logística, Economia (micro e macro) nos cursos
de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Huma-
nos, Zootecnia, Agronegócio, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, nas insti-
tuições de ensino, Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU), Centro Universitário
do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), Centro de Ensino Superior de Uberaba (CESUBE)
nesse com disciplina EAD e Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro
(FCETM). Foi professora do curso de MBA Gestão Empresarial e Logística e MBA Ges-
tão Financeira, controladoria e Auditoria, com a disciplina de Cenários Econômicos
na FCETM. Ainda na FCETM foi membro do Núcleo Docente Estruturante – NDE do
Curso de Administração e Ciências Contábeis. Atualmente trabalha no ramo de ven-
das para varejo, com representação e é professora de Ensino Técnico Intensivo, para
jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho.

2.4.2.3. Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional

Há uma preocupação constante, por parte da IES, para que a gestão do curso
possa estar articulada com a gestão institucional. Entendemos que não há possibi-
lidade de existir uma gestão de qualidade se não houver conexão entre os objetivos
institucionais e as atividades do curso.

A gestão do curso foi planejada ainda, considerando a autoavaliação institucio-
nal e todos os procedimentos avaliativos aplicáveis ao curso, como fontes de insumos
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destinados a assegurar o aprimoramento contínuo, com previsão da apropriação dos
resultados pela comunidade acadêmica e indicação do processo de autoavaliação
periódica.

A Missão, a Visão e os Valores Institucionais expressas na seção 1.3 deste PPC e
no item “Perfil Institucional” do PDI serão observados e tratados como metas macro
a serem observadas no curso.

O Plano de Metas e Ações estabelecido nas 10 Dimensões da Avaliação Insti-
tucional deverá orientar, no âmbito do curso, as ações a serem tomadas de forma a
garantir a execução da missão institucional, dentro dos padrões de qualidade defini-
dos pela FGW - Faculdade de Gestão Woli.

Para tanto, foram instituídos órgãos colegiados, deliberativos superiores, com
a participação de membros de sua comunidade, da comunidade local e da repre-
sentatividade legal do corpo docente, discente e administrativo.

As políticas educacionais estabelecidas no Projeto Político da FGW - Facul-
dade de Gestão Woli orientarão a construção dos procedimentos acadêmicos de
ensino-aprendizagem, descritos nos planos de ensino, e os processos de avaliação de
desempenho dos docentes e dos discentes.

As Diretrizes Curriculares Nacionais orientarão, de forma mais específica, os
objetivos do curso e o perfil do egresso a ser formado.

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de competên-
cia da mantenedora e da mantida, o que permite e promove, consequentemente, a
democratização do conhecimento, mediante a liberdade de aprender, ensinar, pes-
quisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

2.4.2.4. Implementação das Políticas Institucionais constantes do PDI e do
PPI

No Projeto Pedagógico Institucional (PPI) estão definidas as principais políticas
orientadoras das atividades da Instituição e que se apoiam nos seguintes princípios:

I. A aprendizagem é conquista do aluno, com orientação, acompanhamento e
avaliação docente.

II. Todos aprendemos de forma diferente, por métodos diferentes, em diferentes
estilos e a ritmos diferentes.

III. A aprendizagem cresce com a atividade e o esforço do aluno.

IV. Esforço exige orientação, acompanhamento e avaliação.

Para a implementação dessas diretrizes, tanto a direção, quanto a coordena-
ção e o corpo docente devem ter profundo conhecimento das políticas institucionais,
do PDI e também das orientações do PPC.
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Essa implantação passa pela contratação de profissionais titulados para as dis-
ciplinas sob suas responsabilidades; pela adoção dematerial bibliográfico condizente
com o ensino de qualidade; pela estrutura tecnológica capacitada às demandas pró-
prias; pelo apoio administrativo adequado e preparado; pelo apoio ao corpo discente
e, ainda, pelo incentivo à prática de atividades extracurriculares de engrandecimento
do conhecimento específico.

No que tange à política didático-pedagógica, não se pode omitir que o ensino
deve, ter por meta, a formação de profissional capacitado ao desempenho, com ex-
celência, de suas funções. Nesse sentido é imprescindível privilegiar a metodologia
inter e multidisciplinar, por meio de mecanismos de integração acadêmica interna e
externa.

Outro aspecto auxiliar, nessa implantação, é a estruturação dos órgãos delibe-
rativos e executivos da Instituição em conformidade com o Regimento Interno, além
de outros órgãos fundamentais para o encaminhamento de demandas, a exemplo
da Ouvidoria.

Por fim, importante mecanismo de verificação do atingimento das metas ins-
titucionais e de aprimoramento das políticas se reflete na aplicação da Avaliação
Institucional, que deve ser recorrente durante o desenvolvimento das atividades ins-
titucionais.

Fundamental registrar que, conforme adiante exposto, o curso de Administra-
ção proposto implantará, de forma efetiva e profícua, as políticas institucionais para
o ensino, a iniciação científica e a extensão, a partir das seguintes premissas e ativi-
dades:

a) Políticas de Ensino

Para a FGW - Faculdade de Gestão Woli, a educação é concebida como um
instrumento que oferece ao indivíduo a oportunidade de construir a sua própria for-
mação intelectual e profissional.

São princípios subjacentes a essa política: formação, desenvolvimento e aper-
feiçoamento de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; preocupação
com o atendi-mento das necessidades da sociedade, no que tange à oferta de cur-
sos e programas para a formação e qualificação profissional; preocupação com os
valores e princípios éticos; flexibilização dos currículos, de maneira a proporcionar,
aos discentes, certa autonomia na sua formação acadêmica e monitoramento e atu-
alização permanente e sistemática dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, incluindo a
atualização curricular, sempre considerando as Diretrizes Curriculares e as demandas
regionais.

Acredita ainda, que seus alunos e egressos devem possuir uma formação hu-
manística e visão global que o habilite a compreender osmeios social, político, econô-
mico e cultural onde está inserido, além de promover o exercício pleno da cidadania



37

e dominar técnicas inerentes à sua área de conhecimento, assim como demons-
trar competências e habilidades na execução do conhecimento adquirido, além do
desenvolvimento de seu espírito crítico, como discutido e apresentado no perfil do
egresso da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de
acompanhar a evolução das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que
orientem seu processo de aprendizagem e estimulem a conscientização do compro-
misso com sua própria formação, não só como profissional, mas também como cida-
dão responsável. E, para alcance de tais propostas e filosofias, a FGW - Faculdade de
Gestão Woli, por meio de práticas inovadoras baseadas no exercício didático, propõe
disponibilizar, aos seus alunos, a participação, a autonomia, o espírito empreendedor,
a interdisciplinaridade e a transversalidade como parte dos princípios pedagógicos.

Em relação a tais práticas inovadoras, a FGW - Faculdade de Gestão Woli tra-
balhará com a proposta de trabalhos e projetos práticos, sempre dispostas e interca-
ladas em cada módulo, baseadas principalmente nas diretrizes do Design Thinking,
onde o aluno poderá desenvolver a capacidade para combinar criatividade e análise
em contextos de problemas reais, para geração e adaptação de soluções em um con-
texto profissional atual, tão dinâmico e volátil. A proposta de elaboração de projetos,
um componente fundamental e obrigatório do currículo, valendo a nota no compo-
nente curricular específico ofertado no respectivo módulo letivo, terá como proposta
ainda, estimular o aluno a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o de-
senvolvimento de um conjunto de competências no campo de sua futura atuação
profissional, por meio de uma aproximação maior entre a realidade prática e a teoria
aprendida nas disciplinas. Como o conhecimento na vida cotidiana não aparece frag-
mentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, com a ela-
boração de projetos, pretende-se encontrar uma forma de garantir espaço e tempo
no currículo para a integração dos saberes, sem que isso signifique desconsiderar as
especificidades disciplinares. E ainda, como outras práticas, os alunos poderão passar
por atividades que associam a teoria e a prática, usando ferramentas inovadoras, já
desenvolvidas pela Woli Tecnologia em Gestão de RH, como segue:

• Desliga RH - ferramenta que possibilita acompanhar e realizar as entrevistas de
desligamento.

• Ler & Agir - cursos na modalidade EaD, fundamentados em livros e ou conteú-
dos didáticos. Sua metodologia mescla leitura e atividades diversificadas.

• TreinaRH - ferramenta que disponibiliza material para estudo e avaliações refe-
rentes a cada módulo do treinamento.

• PERFIL RH - contribui para um processo de seleção mais assertivo e permite
umamelhor gestão das etapas da seleção, aplicando diversos testes, levantando
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informações e dados curriculares, alémde apontamentos do entrevistador sobre
suas percepções.

• SONDA RH - contribui com a famosa “gestão compartilhada”. Uma ferramenta
de pesquisa que permite coletar opiniões e percepções, dos colaboradores, so-
bre assuntos relacionados ao clima organizacional e que atende também diver-
sas necessidades de pesquisas internas, abrangentes, ou questões específicas.

• IDEIA RH vem para ajudar a empresa a levantar e organizar sugestões dispersas
as quais podem gerar grandes projetos, melhorias, contenção de custos, den-
tre outras. Entender o ponto de vista do colaborador, e como ele visualiza e
percebe as diversas situações do dia a dia, contribui significativamente para o
crescimento da organização.

• PERFORMANCE RH propõe a gestão e a avaliação de indicadores qualitativos
e quantitativos sobre o colaborador, tornando possível mensurar e retratar a
realidade do indivíduo, do grupo e da empresa como um todo.

Além de outras ferramentas como o FormaRH, AutoRH, Pílulas e ENDOMKT,
desenvolvidas pela Woli Tecnologia em Gestão de RH, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli, considerando a autonomia do aluno como fator fundamental para a construção
do seu processo de aprendizagem adota, ainda, outras práticas inovadoras, como
os Projetos Integradores, a Diagnose Coletiva, “Learning Analytics” (Analítica da
Aprendizagem), o Extrato de Participação (Feedback), a Central da disciplina, o
método Trajetória Profissional, Projeto E-aulas e Ensinando com o QRCode.

Os Projetos Integradores baseados nas diretrizes do Design Thinking, com
foco na metodologia de solução de problemas e abordagem de inovação, e funda-
mentados em estudo prévio, onde foram consideradas as particularidades, as espe-
cificidades e o mercado de trabalho de cada cidade-polo; os Projetos Integradores
favorecem a interdisciplinaridade, a promoção de competências e habilidades neces-
sárias à formação profissional e cidadã do educando, além da construção de aprendi-
zagens significativas o que possibilita, ao aluno, aptidão para o mercado de trabalho
e, consequentemente a aplicação dos conhecimentos provenientes do mundo aca-
dêmico em sua vida profissional, aliando teoria à prática.

Na Diagnose Coletiva o professor/tutor têm a possibilidade de verificar qual o
nível de conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto e assim ter
autonomia para ministrar, complementar os conhecimentos que, a princípio, foram
considerados como defasados. Por meio de relatórios disponibilizados no AVA e ou
produzidos pelo próprio professor, a metodologia acontece da seguinte forma: o pro-
fessor/tutor encaminha um relatório para o aluno, no início do trimestre de estudos,
com questões que possibilitem a coleta dos dados referentes aos conteúdos que se-
rão trabalhados no decorrer da disciplina.
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Figura 5 – Diagnose Coletiva

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Com o relatório em mãos o professor/tutor faz a análise e, de posse dos dados
obtidos, ajusta as aulas de maneira a contemplar as necessidades dos alunos em re-
lação aos temas que serão abordados, possibilitando, assim, que o educando alcance
os objetivos propostos para a aula em questão.

Nesse sentido, além das unidades de aprendizagem que serão trabalhadas, o
professor tem total autonomia para elaborar e ou sugerir materiais complementares
que favoreçam a compreensão e o entendimento do aluno, em relação aos pontos
identificados como defasados no relatório de Diagnose Coletiva.

Vale enfatizar que, além do professor e do tutor, o aluno também pode ter o
auxílio de monitores uma vez que conforme o Regulamento do Programa de Mo-
nitoria uma de suas funções é justamente acompanhar o andamento e dificulda-
des encontradas pelos alunos na realização de atividades acadêmicas, apresentando
e relatando ao(s) professor(es) e/ou tutor(es) sugestões e propostas de adequações.
Nesse sentido, a monitoria pode ser aplicada, por exemplo, aos alunos que mostra-
ram menor índice de conhecimento, em determinado tema que será trabalhado no
decorrer do trimestre, conforme dados apurados no Relatório de Diagnose Coletiva,
favorecendo, assim, um nivelamento desses alunos em relação aos demais.

Outra proposta inovadora é a Central da Disciplina.
Quando pensamos em um curso a distância, é imprescindível encontrar me-

canismos de verificação do engajamento, participação, aproveitamento e acompa-
nhamento do aluno pelo coordenador, professor e tutor da disciplina/curso.

A princípio sabemos que tal acompanhamento pode ser feito por meio de sua
simples participação no curso, pelo número de acessos, pela realização de exercícios
ou atémesmo pelo envio demensagens e dúvidas, porém, nem sempre se tem a pre-
ocupação de realizar um acompanhamento com estudos e análises mais completos
em busca de eficiência e eficácia nos resultados.

Pensando nisso, a FGW, preocupada com o desempenho de toda a comuni-
dade acadêmica, coordenadores, professores, tutores e alunos desenvolveu por meio
de seu AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem a Central da Disciplina. Uma pla-
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taforma que mantém esse tipo de acompanhamento para cada um dos objetos de
ensino da disciplina e do curso. E ainda, consegue, por meio da plataforma analisar
o interesse do aluno pela disciplina, bem como suas dificuldades e potencialidade.

Na ferramenta Central da Disciplina disponibilizada por meio do AVA, ressal-
tamos alguns recursos:

a) Configurações da Central da Disciplina: o professor poderá gerar planilhas pa-
dronizadas conforme suas necessidades, para avaliar os resultados obtidos em
suas unidades de aprendizagem disponibilizadas, analisar notas individuais ou
em grupo, participação nos exercícios, desafios e atividades.

b) Acompanhamento de Alunos: o professor e o tutor poderão gerar diversos tipos
de relatórios apontando o % de progresso do aluno, média final de cada aluno,
bem como, data e horário de acessos.

c) Acompanhamento de Progresso: há também um recurso de acompanhamento
de progresso dos alunos, disponível para os coordenadores, professores e tutores
com notificações auto instrucionais, delimitados em cores, como apresentado
na legenda a seguir:

• Vermelho: %Progresso menor que %Progresso Ideal da Turma e/ou Média
Final da Disciplina menor que a Média Final da Turma.

• Amarelo : %Progresso menor que %Progresso Ideal da Turma e/ou Média
Final da Disciplina menor que a Média Final da Turma.

• Verde : %Progressomaior que%Progresso Ideal da Turma e/ou Média Final
da Disciplina maior que a Média Final da Turma.

d) Acompanhamento de Desempenhos individuais: outro recurso inovador é o
acompanhamento de desempenho individual com notificações em cores e no-
tas, como apresentado na legenda que segue:

Figura 6 – Desempenho individual

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

e) Relatórios de acompanhamento: o AVA disponibiliza ainda por meio da Central
diversos relatórios para análise do engajamento, participação e aproveitamento
do aluno, como exemplos, mencionamos os relatórios de controle de acesso às
Unidades de Aprendizagem, Relatório de Envio de e-mails, notas entre outros.

Dessa forma, no decorrer do trimestre de estudos, por meio dos relatórios pre-
sentes na Central da Disciplina, o professor/tutor aplica a ”Learning Analytics“ (Ana-
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lítica da Aprendizagem) e consegue analisar, identificar e traçar o perfil do aluno in-
dividualmente e em relação à turma. Ao analisar dados diversificados e compará-los
com o relatório de Diagnose Coletiva tem uma visão mais ampla em relação à cons-
trução de conhecimento por parte do aluno, possibilitando-lhe maior eficácia em
suas práticas de ensino. Dessa forma o professor/tutor tem a possibilidade de cruzar
os relatórios e identificar se os procedimentos adotados para o processo de ensino-
aprendizagem foram suficientes ou se ainda é necessária alguma intervenção e ou
adaptação conforme as necessidades do educando.

O Extrato de Participação (Feedback) é uma estratégia inovadora referente
ao acompanhamento do aluno durante todo o seu percurso educacional. Por acredi-
tar que o feedback é fundamental em toda e qualquer oportunidade que gera cresci-
mento, quer seja pessoal, profissional ou educacional, e que na Educação a Distância
o acompanhamento, a mediação e o suporte, ao aluno, são procedimentos funda-
mentais para o êxito, não só do aluno como também da Instituição; a FGW utiliza
o Extrato de Participação que consiste na elaboração de uma planilha, alimentada
com dados dos alunos, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, como acesso
ao AVA, realização das atividades processuais, participação significativa nos fóruns,
resultados nas atividades avaliativas, dentre outros, e que possibilitam, ao profes-
sor/tutor/ fazer um feedback personalizado, mais assertivo, considerando o progresso
individual do aluno e em relação à turma. Vale considerar que a planilha terá forma-
tação condicional, o que possibilita uma visualização mais efetiva e rápida, proporci-
onando mais agilidade nas ações a serem tomadas pelo professor-tutor.

O Extrato de Participação tem layout próprio e é encaminhado, individual-
mente, para cada aluno garantindo, assim, a privacidade das informações. Os dados
a serem coletados e avaliados são referentes à participação do aluno nas atividades
processuais (realizadas em ambiente virtual de aprendizagem) e na avaliação pre-
sencial.

Pormeio das inovaçõesmetodológicas, tanto alunos quantos professores/tutores
são privilegiados no contexto educacional. O professor/tutor porque tem a possibili-
dade de avaliar e rever suas práticas educativas, o que favorece o pleno desenvolvi-
mento do aluno. O aprendiz porque tem a oportunidade de construir seus conheci-
mentos considerando a sua bagagem prévia, tendo o apoio e a mediação constante
dos professores/tutores e também por ter seu tempo e estilo de aprendizagem con-
siderados durante o percurso acadêmico. Os feedbacks personalizados e constantes
permitem, ao aluno, rever e aprimorar o seu rendimento acadêmico no decorrer do
curso e permitem, aos professores, um conhecimento mais individualizado e pró-
ximo do aluno, possibilitando-lhe ajustar suas aulas de acordo com as necessidades
deles, identificadas por meio das metodologias inovadoras. Esse acompanhamento
individualizado é fator primordial para o bom desenvolvimento do aluno e para evitar
a evasão, um dos pontos críticos da modalidade de educação a distância.

No Método Trajetória Profissional que tem a proposta de possibilitar ao dis-
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cente a comprovação de suas habilidades e competências desenvolvidas durante o
curso ou adquiridas na vida profissional, bem como avaliar se as atividades e conteú-
dos trabalhados pelas disciplinas ofertadas pela Instituição estão em conformidade
com o mercado de trabalho, a FGW desenvolverá por meio de fóruns semestrais, dis-
cussões e apresentação de práticas profissionais, conforme o conteúdo trabalhado
no período.

A FGW acredita que com esse projeto, inovador, contribuirá para o processo
do ensino-aprendizagem e ensino-avaliação, integrando coordenadores, professores,
tutores e alunos.

A direção da IES acredita que oMétodo Trajetória Profissional, trará uma ava-
liação dos conhecimentos e competências adquiridas e, por consequência, poderá
viabilizar novas formas de pensar e praticar o ensino e a aprendizagem dentro da
FGW.

O Projeto e-Aulas foi desenvolvido baseado no programa já iniciado pela USP,
desde 2015, e, que vem alcançando excelentes resultados, como metodologia de
ensino inovadora.

A FGW entende que essa metodologia, além de inovadora, irá dar o suporte
necessário aos alunos que não conseguiram compreender determinados conteúdos
ou obter o desempenho esperado, somente com a ajuda dos professores, tutores e
materiais disponíveis.

A proposta do E-aula será incentivar professores e tutores a disponibilizarem
seus vídeos e outros materiais digitais como reforço do conteúdo trabalho. Os mate-
riais serão disponibilizados no link e-Aula, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da
FGW. A FGW disponibilizará todos os recursos para elaboração, produção e publica-
ção de seus vídeos, com apoio inclusive de profissionais e estúdio próprio.

Os recursos audiovisuais se mostram chamativos e cativantes. Os sons trazem
mais dinamismo às imagens, além de possibilitar o uso de narrações e diálogos para
explicar o conteúdo com mais clareza. Enquanto isso, a parte visual ilustra o que
está sendo contado, permitindo que os alunos possam visualizar exatamente como
determinada questão funciona ou acontece.

Por fim, o e-aulas da FGW é considerado uma prática pedagógica inovadora,
que dará acesso aos conteúdos educacionais em mídia digital produzidos interna-
mente, o que complementará o conhecimento.

Ensinando com o QR Code é mais uma prática inovadora adotada pela FGW.
O QR code (sigla em inglês para Quick Response, ou seja, resposta rápida) é

um código de barras 2D e pode ser lido facilmente pelos alunos usando um celular
com câmera fotográfica. Basta escanear o código com um aplicativo apropriado, que
o converte imediatamente em texto, localização, números de telefone e links para
sites, vídeos, imagens e outros.

É válidomencionar que criar umQRCode não exige conhecimentos de progra-
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mação ou design dos professores ou tutores. Com um aplicativo baixado no celular,
basta escolher que tipo de informação o QR Code vai armazenar (link de internet,
texto, número de telefone, post no Facebook, arquivo PDF), indicar o conteúdo num
campo específico e gerar o código. Depois, é possível salvar o código como imagem
e usá-la da maneira mais adequada para cada situação.

Tal prática pedagógica inovadora, ainda contempla a inclusão de deficientes,
acessibilidade metodológica, onde cada imagem e texto, com o código QR Code, o
aluno poderá ouvir o conteúdo, acompanhar as unidades de aprendizagem e intera-
gir com os colegas.

Por fim, a FGW ressalta que será disponibilizado (e incentivada) com todos os
professores, tutores e alunos, diversas ferramentas/sites para criar QR Codes, gratui-
tamente, dos quais mencionamos alguns já disponíveis: https://br.qr-code-generat
or.com/; http://qrcode.kaywa.com/; e, http://www.elemento.com/.

Neste sentido, as práticas inovadoras serão planejadas, previamente, de modo
que o docente desenvolva, por meio dessas atividades, as competências profissionais
compatíveis com as necessidades domercado de trabalho, permitindo, ao estudante,
relacionar teoria e prática.

Ainda se torna importante ressaltar, que a FGW - Faculdade deGestãoWoli pos-
sibilitará práticas pedagógicas inovadoras, no que se refere a inclusão e acessibilidade,
com a compreensão da Educação Especial, ao disponibilizar a oferta de atendimento
especializado aos discentes, tutores e professores, com o oferecimento de recursos e
procedimentos apropriados, por meio de seu Núcleo de Inclusão e Acessibilidade.

Esta forma de pensar exige a incorporação de uma nova pedagogia, funda-
mentada numa concepçãomais crítica das relações existentes entre educação, socie-
dade e trabalho. Assim, compreender criticamente a educação, implica em reconhecê-
la como uma prática inscrita e determinada pela sociedade; implica ainda, entender
que, embora condicionada, a educação pode contribuir para transformar as relações
sociais, econômicas e políticas, na medida em que conseguir assegurar à todos, en-
sino de qualidade e comprometido com a formação de cidadãos conscientes de seu
papel na sociedade.

A pedagogia que se inspira nessa concepção de educação, sem desconsiderar
os condicionantes de ordem política e econômica, interessada em introduzir, no tra-
balho docente, elementos de mudanças que garantam a qualidade pretendida para
o ensino, é coerente com esse pressuposto e busca garantir, ao aluno, o acesso ao
conhecimento socialmente acumulado.

O processo de aquisição de conhecimento deve ser compreendido como de-
corrência das trocas que o aluno estabelece na interação com o meio (natural, social
e cultural), cabendo ao professor exercer a mediação desse processo e articular essas
trocas, tendo em vista a assimilação crítica e ativa de conteúdos significativos, vivos
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e atualizados.
A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento obriga

à superação da abordagem comportamentalista da aprendizagem. Consequente-
mente, os métodos de ensino passam a fundamentar-se nos princípios da psicologia
cognitiva, que privilegia a atividade e iniciativa dos discentes. Os métodos utiliza-
dos, além de propiciar o diálogo, respeitar os interesses e os diferentes estágios do
desenvolvimento cognitivo dos alunos, favorecem a autonomia e a transferência de
aprendizagem, visando, não apenas ao aprender a fazer, mas, sobretudo, ao aprender
a aprender.

Assim, a política de ensino da FGW - Faculdade de Gestão Woli fundamenta-
se em um processo de educação que permita a formação e o desenvolvimento de
profissionais capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do mer-
cado de trabalho e da sociedade, com competência para diagnosticar, desenvolver
e implementar mudanças que contribuam para o desenvolvimento sustentável da
sociedade, como segue:

I. Incentivar o trabalho em grupo, mesmo virtualmente, e, a formação de equipes
interdisciplinares;

II. Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma interdisciplinar;

III. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa/estudo
individual e coletiva, assim como os estágios não obrigatórios e a participação
em atividades de extensão; e,

IV. Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual.

O PPC do curso de Administração, para atender à concepção filosófica da or-
ganização didático-pedagógica apresenta:

I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino
que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão;

II. Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de
processos interdisciplinares;

III. Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para
a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;

IV. Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o desenvol-
vimento do processo de educação continuada.

São princípios subjacentes a essa política: formação, desenvolvimento e aper-
feiçoamento de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; preocupação
com o atendimento das necessidades da sociedade no que tange à oferta de cur-
sos e programas para a formação e qualificação profissional; preocupação com os
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valores e princípios éticos; flexibilização dos currículos, de maneira a proporcionar,
aos discentes, certa autonomia na sua formação acadêmica e monitoramento e atu-
alização permanente dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, sempre considerando as
Diretrizes Curriculares e as demandas regionais.

b) Políticas de Iniciação Científica

A política de iniciação científica a ser implementada pela FGW - Faculdade de
Gestão Woli baseia-se na visão de que a investigação científica não é somente um
instrumento de apoio ao ensino mas, principalmente, a forma mais importante de
criação e desenvolvimento da ciência e do conhecimento.

Assim, a Faculdade admite que a iniciação científica seja um importante ins-
trumento pedagógico para:

I. Incentivar projetos específicos articulados com as políticas e prioridades institu-
cionais;

II. Realizar acordos e convênios com instituições vinculadas à iniciação científica;

III. Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e culturais sobre
aspectos da realidade local e regional;

IV. Incentivar a participação dos alunos em projetos de iniciação científica;

V. Estimular a participação de alunos, egressos e docentes em Encontros, Confe-
rências e Congressos para apresentação de trabalhos desenvolvidos nos cursos
de graduação;

VI. Estimular a participação de docentes nas atividades de orientação de projetos
de iniciação científica de interesse institucional;

VII. Desenvolver a mentalidade crítica e reflexiva prevista nas DCN dos cursos;

VIII. Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de projetos interdisciplina-
res oportunizando aprendizagem integrada.

Nesse sentido, entende que os projetos de iniciação científica são essenciais
na formação do aluno, despertando e aprimorando, nos discentes, a capacidade de
diagnosticar e lapidar os problemas enfrentados no dia a dia.

Dentro dessa perspectiva, a FGW - Faculdade deGestãoWoli se propõe a incen-
tivar a iniciação científica se valendo de diversos mecanismos institucionais, sempre
aliada às práticas inovadoras, onde o discente poderá desenvolver e relacionar teoria
e prática, como mencionado anteriormente.

Para alcance dessas propostas, encontram-se a alocação de carga horária dos
docentes para este fim. Ademais, a Instituição apoiará a participação e apresentação
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da produção científica e de seus resultados, de alunos e professores, em eventos
científicos.

A Instituição também subsidiará a viabilização da execução de projetos apre-
sentados pelos docentes. Estes subsídios incluirão a disponibilização de infraestru-
tura para a realização dos trabalhos até o apoio financeiro para a o mesmo.

As bolsas de iniciação científica, a serem oferecidas pela Faculdade, também
se configuram como incentivo à pesquisa. Além das bolsas disponibilizadas pela
instituição, os discentes também poderão ser agraciados com as bolsas oferecidas
por órgãos de fomento, que venham a firmar convênio com a FGW - Faculdade de
Gestão Woli.

Por fim, vale mencionar que a FGW - Faculdade de Gestão Woli tem como
proposta a criação e implantação de um Repositório Institucional que irá armazenar,
preservar, divulgar e oferecer acesso a produção científica, cultural e artística da Ins-
tituição. O Repositório da FGW terá como objetivo preservar a memória intelectual
de sua comunidade acadêmica. A proposta da FGW é disponibilizar, por meio de seu
site, o livre acesso a todos os conteúdos digitais disponibilizados, e ampliar e facilitar
o acesso à produção científica de uma forma geral.

c) Políticas de Extensão

Para a FGW - Faculdade de Gestão Woli, as atividades de extensão são uma
maneira de aproximar a instituição e a sociedade, de forma integrada, promovendo
a interação transformadora entre ambas.

A Instituição, por meio da Extensão, aplicará os conhecimentos adquiridos a
partir do ensino e da iniciação científica, transferindo-os para a sociedade, na me-
dida de suas necessidades. Assim, a apreensão das demandas e das necessidades
da sociedade é que irão orientar a produção e o desenvolvimento de novas diligên-
cias. Esse processo recíproco é im-portante para ambas as partes e caracteriza uma
relação dinâmica entre a Faculdade e o seu meio social.

Dentro dessa perspectiva, a FGW - Faculdade deGestãoWoli conduzirá sua po-
lítica de extensão para a integração teoria e prática, a fim de preparar os alunos para
a aplicação dos conhecimentos adquiridos por meio do ensino e da iniciação cientí-
fica; a participação dos alunos emprojetos desenvolvidos para os cursos; a valorização
da participação dos discentes nas atividades relacionadas à extensão; a condução e
estabelecimento de ações voltadas à responsabilidade social, seja no contexto social,
artístico e/ou cultural.

E, para alcance de tais propostas, a FGW - Faculdade de Gestão Woli, por meio
de práticas inovadoras, baseadas no exercício didático, propõe disponibilizar aos seus
discentes a participa-ção, a autonomia, o espírito empreendedor, a interdisciplinari-
dade e a transversalidade como parte dos princípios pedagógicos. Tais práticas inova-
doras, descritas e detalhadas anteriormente, serão planejadas previamente de modo
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que os corpos docente e tutorial desenvolvam, por meio de atividades, as competên-
cias profissionais compatíveis com as necessidades do mercado de trabalho, permi-
tindo ao estudante relacionar teoria e prática.

Os programas de extensão, articulados com o ensino e iniciação científica, se-
rão desenvolvidos sob a forma de atividades permanentes em projetos.

Os serviços serão realizados sob a forma de atendimento à comunidade, dire-
tamente ou por meio de instituições públicas e privadas; participação em iniciativas
de natureza cultural, artística e científica; promoção de atividades artísticas, culturais
e desportivas e serão divulgados por meio do site institucional.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, cumprindo o seu PDI (Plano de Desen-
volvimento Institucional), também pretende desenvolver dentre suas atividades de
extensão universitária, os cursos de extensão, considerados um dos pilares de toda
faculdade, juntamente com as políticas de Ensino e Iniciação Científica. É uma ma-
neira de estreitar o relacionamento com a comunidade interna e externa, podendo,
inclusive, contar com parcerias do setor público, privado e terceiro setor.

A proposta da FGW - Faculdade de Gestão Woli , em relação aos cursos de
extensão, é também cumprir o seu papel social, difundindo o “saber” para toda a
comunidade.

Vale mencionar ainda, que os cursos livres e de extensão oferecidos pela FGW
- Faculdade de Gestão Woli atende a Lei nº 13.535, de 15 de dezembro de 2017,
que altera o art. 25 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso),
para garantir aos idosos a oferta de cursos e programas de extensão pelas instituições
de educação superior.

Os cursos oferecidos, que constam em um Catálogo de Cursos de Extensão e
livres, disponível para consulta, se classificam como:

I. Cursos Livres: onde não se exige nenhum grau de escolaridade dos interessados.

II. Cursos de extensão: constituído por alguns pré-requisitos, conforme estrutura
do curso e com carga horária mínima de 8 horas-aula.

Os Cursos de Extensão, especificamente, terão como objetivo geral articular
ações pedagógicas, de caráter teórico e prático, a distância, planejados e organizados
de maneira sistemática, com seu respectivo processo de avaliação.

Pretende-se, com esses cursos, promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da
iniciação científica e tecnológica geradas na instituição.

Na modalidade extensão, os cursos, projetos e programas respeitarão as pro-
postas vigentes no PDI e tomarão por base as áreas de conhecimento estabelecidas
para os cursos de graduação e pós-graduação, haja vista a indissociabilidade entre as
atividades de ensino e extensão.Por isso, pretende-se:



48

I. Propiciar a troca de saberes sistematizados entre os conhecimentos acadêmicos
e empíricos;

II. Trabalhar a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efe-
tiva da IES na comunidade;

III. Instrumentalizar o processo dialético da relação teoria-prática;

IV. Favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficia a visão integrada do social;

V. Identificar e atender as demandas sociais articuladas com as políticas e priori-
dades institucionais;

VI. Estimular o desenvolvimento de projetos e atividades de prestação de serviços
à comunidade e de interesse institucional.

2.4.3. Administração Acadêmica: Conselho Superior, Colegiado de Curso
e NDE

2.4.3.1. Composição e Funcionamento do Conselho Superior

As políticasmacro de gestão serão definidas pelo Conselho Superior (CONSUP)
obedecendo, na sua regulamentação, à Identidade Corporativa, ou seja, a Missão, a
Visão e os Valores consagrados nos documentos de referência. O Conselho Superior,
com representação de docentes, discentes e coordenadores de cursos, entre outros
membros, orienta as atividades institucionais por meio de portarias, resoluções e de
atos regulatórios, aos quais é dada a devida publicação, passando, assim, a constituir
também documentos de referência na gestão da Faculdade.

O Conselho Superior, órgão consultivo, normativo e deliberativo é o órgão má-
ximo da Instituição, sendo constituído: (Art. 10º do Regimento Geral)

I. Diretor, seu presidente, membro nato.

II. Coordenador Acadêmico, membro nato.

III. Coordenador de TI, membro nato.

IV. Coordenador de Pós-graduação, membro nato.

V. Coordenador da comissão própria de avaliação – CPA, membro nato.

VI. Um representante dos Coordenadores de Curso.

VII. Um representante do corpo docente.

VIII. Um representante do corpo tutorial.

IX. Um representante do corpo técnico-administrativo.
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X. Um representante do corpo discente.

XI. Presidente da mantenedora ou um representante por ela indicado.

§ 1º Os representantes previstos nos incisos VI, VII, VIII, e IX serão indicados pelos
pares e aprovados pelo CONSUP.
§ 2º O mandato dos representantes é de dois anos, permitida a recondução, exceto
para o representante previsto no inciso X que será de 1(um) ano.

Compete ao Conselho Superior:

I. Deliberar sobre o Projeto Pedagógico-Institucional (PPI) e o Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) da Faculdade.

II. Regulamentar o funcionamento dos cursos e programas de nível superior.

III. Deliberar sobre a criação, organização e extinção de cursos e programas de nível
superior, fixando-lhes as vagas anuais, atendida a legislação vigente.

IV. Autorizar o funcionamento de cursos de pós-graduação, na forma da legislação
pertinente.

V. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes curricu-
lares nacionais e o catálogo superior de cursos tecnológicos, determinados pela
legislação em vigor.

VI. Regulamentar o desenvolvimento de estágios não obrigatórios, trabalhos de
conclusão de cursos de graduação e atividades complementares.

VII. Deliberar sobre normas ou instruções para avaliação institucional e pedagógica
da Faculdade e de suas atividades de ensino, iniciação científica e extensão.

VIII. Regulamentar, alterar e deliberar sobre critérios de avaliação da aprendizagem
nas disciplinas ou unidades curriculares, quanto ao aproveitamento dos alunos.

IX. Disciplinar a realização do processo seletivo para ingresso nos cursos de gradu-
ação e em outros cursos.

X. Regulamentar as atividades de apoio à iniciação científica e ao desenvolvimento
da extensão e deliberar sobre projetos e programas que lhe forem submetidos
pelo Diretor.

XI. Fixar normas complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do aluno,
ao seu desenvolvimento e diplomação; transferências; trancamento de matrí-
culas; matrícula de graduados; avaliação da aprendizagem; aproveitamento de
estudos e de conhecimentos adquiridos na educação profissional; inclusive no
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trabalho, aceleração de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento
e regime especial; além de normas e procedimentos para o ensino de gradu-
ação e pós-graduação, iniciação científica e a extensão; e o registro e controle
acadêmico.

XII. Elaborar e reformar o seu regimento, em consonância com as normas gerais
atinentes.

XIII. Regulamentar as atividades de todos os setores da Faculdade.

XIV. Emitir parecer sobre contratos, acordos, convênios e outras matérias que lhe
forem submetidos pelo Diretor.

XV. Aprovar o orçamento e o plano anual de atividades da Faculdade.

XVI. Decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos.

XVII. Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria.

XVIII. Aprovar medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das ativi-
dades da Faculdade.

XIX. Propor diretrizes específicas de graduação, pós-graduação e extensão.

XX. Aprovar a criação de novos cursos e a paralisação de cursos, bem como, a am-
pliação e a redução de vagas.

XXI. Propor, elaborar e acompanhar as políticas de execução dos cursos de gradua-
ção, pós-graduação e extensão.

XXII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas.

XXIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, neste regimento
e demais normas aplicáveis.

O Conselho Superior e o Colegiado de Curso funcionam com a presença da
maioria absoluta de seus membros e decide por maioria de voto dos presentes.

O presidente do Conselho Superior participa da votação e, no caso de empate,
terá o voto de qualidade.

Nenhummembro do Conselho Superior pode participar de sessão em que se
aprecie matéria de seu interesse particular.

As reuniões se realizam em datas pré-fixadas ou convocadas com antecedên-
ciamínima de 24 horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta
dos assuntos.

Das reuniões é lavrada ata, lida e assinada pelosmembros presentes namesma
sessão ou na seguinte.
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2.4.3.2. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso, órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos pe-
dagógicos, científicos, didáticos e disciplinares, no âmbito do Curso, será constituído:

I. O Coordenador do Curso, que o preside.

II. Um Docente atuante na formação Básica do Curso.

III. Um Docente atuante na formação Complementar e/ou Núcleo de Estudos Inte-
gradores do Curso.

IV. Um representante do Corpo Tutorial.

V. Um representante do Corpo Técnico-Administrativo.

VI. Um representante do CorpoDiscente, regularmentematriculados no curso, com
mandato de um ano, sem direito a recondução.

§ 1ºA indicação dos representantes será feita pelos pares com aprovação da Diretoria.
§ 2º O mandato dos representantes é de dois anos, permitida a recondução, exceto
para o representante previsto no inciso VII que será de 1(um) ano.

O Colegiado de Curso irá se reunir trimestralmente e, extraordinariamente,
quando convocado pela Diretoria, pelo Coordenador de Curso, por iniciativa própria
ou a requerimento de 2

3 (dois terços) dos seus membros, com indicação do motivo
e convocação com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. Haverá o
registro das decisões; um fluxo de encaminhamentos das decisões; suporte ao regis-
tro, acompanhamento e execução de seus processos e decisões e ainda, avaliações
periódicas sobre o desempenho do colegiado para os devidos ajustes que se fizerem
necessários.

2.4.3.3. Composição e Funcionamento do NDE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído de grupo de docentes,
com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concep-
ção, consolidação e contínua atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso.

O NDE será constituído pormembros do corpo docente do curso, que exerçam
liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimen-
tos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como
importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.

Os critérios para composição do NDE do Curso atenderão os requisitos da
Resolução CONAES Nº 01, de 17 de junho de 2010, que são:

I. ser constituído por ummínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente
do curso;
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II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo pelo menos 20% em tempo integral.

Sendo assim, o NDE do curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão
Woli será formado por 5(cinco) docentes, incluindo o coordenador do curso como seu
presidente. Destes, 100% possuem titulação stricto sensu. Com relação ao regime
de trabalho, 40% trabalham em regime de tempo integral e 60% trabalham em
regime parcial. A tabela 2 detalha a composição inicial do NDE do Curso.

Tabela 2 – Composição do NDE - PORTARIA 008/2020
COMPONENTES TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO

Daniela Prado Salerno Mestre Parcial
Fernando Gonçalves Mestre Parcial
Mardiany Ribeiro dos Reis Mestre Parcial
Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes Mestre Integral
Válter Gomes Doutor Integral

As competências do NDE são definidas pela Resolução CONAES Nº 01, de 17
de junho de 2010, que são:

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso.

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes no currículo;.

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e exten-
são, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de tra-
balho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
Curso.

IV. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os Cursos de
graduação.

V. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de
iniciação científica e da publicação.

VI. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso,
assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado.

2.4.4. Formas de Acesso

Com relação ao ingresso no curso de Administração da FGW - Faculdade de
Gestão Woli, o acesso será feito mediante processo de seleção, fixado pelo Conselho
Superior (CONSUP).
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As inscrições para o processo seletivo serão abertas em edital, do qual deve-
rão constar no mínimo as seguintes informações: denominação e habilitações do
curso; ato autorizativo, com respectivo ato legal publicado no Diário Oficial da União;
número de vagas autorizadas; normas de acesso contendo os prazos de inscrição, a
relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os
critérios de classificação e desempate e demais informações úteis; e prazo de vali-
dade do processo seletivo.

A divulgação do edital, seguirá as normas da legislação vigente, podendo ser
feita de forma resumida, indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as de-
mais informações, incluindo o catálogo institucional.

Os critérios e normas de seleção e admissão somente acontecerão por can-
didatos que possuam o Certificado de Conclusão de nível de ensino, obtido pela via
regular ou da suplência, conformemencionado na Portaria do MEC 391/2002 Art.3º.

As formas de ingresso ocorrerão da seguinte maneira:

I. Processo Seletivo Unificado, incluindo o Processo Seletivo por Agendamento:
neste tipo de ingresso os candidatos realizam uma prova e a classificação é feita
considerando os resultados obtidos, respeitando o limite de vagas autorizadas
para a Instituição.

II. Portador de Diploma de Curso Superior, facultada ao graduado em outro Curso
Superior.

III. Transferência, como forma de ingresso para alunos de Graduação de outras Ins-
tituições de Ensino Superior, credenciadas pelo MEC e respeitando a legislação
pertinente.

IV. Enem, por seleção usando a Nota do ENEM como caráter classificatório.

Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedidamatrícula isolada ou avulsa
em disciplinas ou unidades curriculares de curso de graduação ou pós-graduação a
alunos que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, após processo se-
letivo prévio.

A matrícula em disciplina isolada ou avulsa do curso será permitida nas se-
guintes situações:

a) Quando da ocorrência de vaga, por alunos de outras instituições de ensino su-
perior ou por concluinte de curso superior, para fins diversos; e

b) Independente da ocorrência de vaga, para aluno da Faculdade, para fins de
cumprimento de dependência e/ou adaptação, sempre que for julgado possível
pela Coordenação de curso.
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2.4.5. Projeto Pedagógico de Curso - PPC: Concepção do Curso

Com as mudanças constantes e repentinas do Mundo do Trabalho, o mercado
vem exigindo cada vez mais a combinação de capacitações individuais das pessoas
coorganização. Diante deste cenário, onde o mercado de trabalho é competitivo e
as organizações buscam cada vez mais pessoas qualificadas, para atender os seus
objetivos estratégicos, é que surgiu a necessidade de pensar quais as competências
necessárias, que possibilitam ao indivíduo ingressar e estabelecer-se no mercado de
trabalho. Isso acontece através do desenvolvimento das suas qualificações, objeti-
vando atender as necessidades básicas da organização e do seu negócio, para garan-
tir resultados no mercado.

Para concepção do profissional é necessário possuir algumas competências
básicas, como: conhecimentos, habilidades, atitudes, interesses, valores e outras ca-
racterísticas pessoais, que são importantes para o desempenho das atividades. Estas
competências, muitas vezes, são reconhecidas quando aplicadas no contexto empre-
sarial, caracterizando o perfil profissional do indivíduo e favorecendo no seu desen-
volvimento profissional.

Diante desse contexto e em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI e o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, o Curso concebido leva
em consideração a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional,
de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, deverão:

I. Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreen-
são do processo tecnológico, em suas causas e efeitos.

II. Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas apli-
cações no mundo do trabalho.

III. Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para
a gestão de processos e a produção de bens e serviços.

IV. Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e am-
bientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias.

V. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudan-
ças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estu-
dos em cursos de pós-graduação.

VI. Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização
permanente dos cursos e seus currículos.

VII. Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva
organização curricular.

Deverão ainda, possuir as seguintes características
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I. Desenvolver competências profissionais tecnológicas para a gestão de processos
de produção de bens e serviços.

II. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudan-
ças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estu-
dos em cursos de pós-graduação.

III. Cultivar o pensamento reflexivo, a autonomia intelectual, a capacidade empre-
endedora e a compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos,
nas suas relações com o desenvolvimento do espírito científico.

IV. Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, a criação artística e
cultural e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho.

V. Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização
permanente dos cursos e seus currículos.

VI. Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva
organização curricular.

2.4.5.1. Curricularização da Extensão

A FGW - Faculdade de Gestão Woli trabalhará com a proposta de trabalhos e
projetos práticos, sempre dispostas e intercaladas em cada módulo, baseadas princi-
palmente nas diretrizes do Design Thinking, onde o aluno poderá desenvolver a cur-
ricularização da extensão. Tais projetos são considerados disciplinas que terão como
metodologia, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), onde o aluno será es-
timulado a produzir trabalhos acadêmicos práticos e na comunidade, atendendo o
Art. 5º, da resolução 7 de 18/12/2018 do CNE/CES, que estrutura a concepção e a
prática das Diretrizes da Extensão na Educação Superior, tais como:

I. a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio
da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões
complexas contemporâneas presentes no contexto social;

II. a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos
seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja va-
lorizada e integrada à matriz curricular;

III. a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais seto-
res da sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem
como por outras atividades acadêmicas e sociais;

IV. a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo peda-
gógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecno-
lógico.
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O aluno terá ainda, a oportunidade de combinar criatividade e análise em
contextos de problemas reais, para geração e adaptação de soluções em um con-
texto profissional atual, tão dinâmico e volátil. A proposta de elaboração de projetos,
que ultrapassa a integralização proposta de 10% (dez por cento) do total de cré-
ditos curriculares exigidos nos cursos de graduação, através de programas e proje-
tos de Extensão em áreas de pertinência social. Vale ressaltar que um componente
fundamental e obrigatório do currículo, valendo a nota no componente curricular
específico ofertado no respectivo módulo letivo, terá como proposta ainda, estimu-
lar o aluno a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento
de um conjunto de competências no campo de sua futura atuação profissional, por
meio de uma aproximação maior entre a realidade prática e a teoria aprendida nas
disciplinas. Obedecendo ao art. 9º da resolução 7 de 18/12/2018 do CNE/CES, a
FGW estruturou a curricularização da extensão, por meio de seus projetos, com as
atividades de extensão realizadas em região compatível com o polo EAD, no qual o
estudante esteja matriculado ou em outras localidades mediante análise da situação
do(s) aluno(s), observando-se, no que couber, as demais regulamentações, previstas
no ordenamento próprio para oferta de educação à distância. A curricularização da
Extensão proposta em nossas disciplinas, elencadas na matriz curricular, como pro-
jetos, nos desafia a repensar, concepções e práticas extensionistas, além de agregar:

I. a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação
como cidadão crítico e responsável;

II. o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais se-
tores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a
interculturalidade;

III. a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das institui-
ções de ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação,
cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnolo-
gia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às dire-
trizes para a educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos
e educação indígena;

IV. a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pes-
quisa;

V. o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição
ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do
desenvolvimento econômico, social e cultural;

VI. o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada
estabelecimento superior de educação;
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VII. a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e co-
erentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com
a realidade brasileira.

Atendendo ainda, o Art. 6º, da mesma resolução do CNE/CES. Para isso, a FGW
criou um sistema de acompanhamento de avaliação, que atendem ao planejamento
didático-instrucional da FGW, conforme definida neste PPC, onde tais projetos serão
avaliados pelo(s) professor(es) responsável(eis), dessa forma, as atividades extensio-
nistas irão compor a distribuição de notas. O Sistema de avaliação também irá pos-
sibilitar o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva,
dispondo de informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, comme-
canismos que garantam sua natureza formativa, sendo planejadas ações concretas
para amelhoria da aprendizagemem função das avaliações realizadas. Por fim, como
o conhecimento na vida cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é ne-
cessariamente global e multidimensional, com a elaboração de projetos, pretende-se
encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos
saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares.

2.4.5.2. Concepção do curso

O curso de Administração é aberto a portadores de certificado de conclusão de
nível de ensinomédio, obtido pela via regular ou da suplência, conformemencionado
na Portaria doMEC 391/2002 Art. 3º, classificados emprocesso seletivo. Diferem dos
cursos sequenciais ao qualificarem seu egresso para o prosseguimento de estudos
em cursos e programas de pós-graduação, tanto lato sensu, quanto stricto sensu.

Neste sentido, educadores têm uma preocupação constante: a melhoria da
qualidade do ensino. Independentemente das divergências que podemos ter a res-
peito do próprio conceito de “qualidade do ensino”, concordamos, assim se espera,
que um “bom ensino” deva gerar resultados satisfatórios no desempenho dos estu-
dantes, nos exames oficiais de avaliação: ENADE, exames de qualificação profissional,
concursos públicos etc. Ou seja, um “bom ensino” deve refletir nos resultados alcan-
çados pelos alunos nas avaliações a que se submetem.

Assim, uma “boa proposta pedagógica” é aquela capaz de levar o aluno a fa-
zer o esforço necessário para que sua aprendizagem ocorra. Claro que nessa “boa
proposta pedagógica” estão incluídos bons docentes e bom planejamento didático-
instrucional. Mas, é imprescindível que essa boa proposta leve mesmo a sério a ne-
cessidade do esforço permanente do aprendiz.

Como nosso objetivo principal é a aprendizagem, parte do trabalho docente
deve concentrar-se na criação de mecanismos que melhorem efetivamente a apren-
dizagem de todos os estudantes.
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2.4.5.3. Mecanismos de Aprendizagem

Percebe-se que a sala de aula é um ambiente de ensino-aprendizagemmuito
eficiente e tem sido, tradicionalmente, ao longo da vida escolar, o local mais impor-
tante. Contudo, a popularização da internet, dos computadores e dispositivos móveis
aliados a evolução da legislação educacional, tornou o Ensino a Distância uma alter-
nativa ao ensino presencial e à sala de aula tradicional, face as necessidades de di-
versos estudantes que eram impossibilitados de estudarem em horários fixos. Dessa
forma, foram criados os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), similar às salas
de aulas tradicionais, porém, sem o critério rígido da presencialidade física. Dessa
forma, não faz sentido diferenciar sala de aula física da virtual.

O que afirma Kenski (2003), ao discutir a necessidade de repensar esse as-
pecto, ao admitir que a sociedade da informação exige novos espaços, maneiras de
pensar e fazer a educação, como é o caso das plataformas de Ambiente Virtual de
Aprendizagem. A plataforma AVA, a princípio, é uma sala de aula virtual onde os alu-
nos e professores têm a possibilidade de desenvolver atividades propostas durante o
curso. Por se tratar de um ambiente tecnológico, os acessos ao AVA, pelos alunos e
professores, são feitos por meio de senha pessoal. Neste ambiente, é possível acessar,
estudar, pesquisar, armazenar e publicar conteúdos de diversas disciplinas, além de
acompanhar a evolução e o progresso do aluno, seja pelos professores ou mesmo
pelos próprios alunos.

Nesse sentido, podemos dividir o tempo de ensino-aprendizagem em trêsmo-
mentos: antes da aula, durante a aula e após a aula. Com isso o tempo de ensino-
aprendizagem é ampliado para um dia inteiro, não se limitando mais ao período de
duração das aulas como no ensino presencial. O docente é o principal responsável
por esses três momentos, cujo sucesso depende da sua competência

No primeiro momento, “antes da aula”, o docente coloca em prática a sua ha-
bilidade de preparar as aulas. Para cada aula, ele elabora um conjunto de orientações
que permite, aos alunos, o estudo antecipado, define os objetivos da aula, os textos
que deverão ser lidos, as atividades que deverão ser realizadas, a lista de exercícios, o
filme sobre o tema da aula, os sites, as imagens, enfim, todos os materiais didáticos
que tratam do assunto e que possam ajudar o aluno a aprender por si mesmo. Os
materiais não devem se limitar apenas ao que será abordado na aula; devem, tam-
bém, permitir ao aluno o estudo aprofundado do tema a ser tratado, respeitando o
conteúdo proposto no projeto pedagógico do curso. Ao fazer isso, o docente induz
a criação de uma cultura de autoaprendizagem, fundamental para a formação do
aluno de hoje e defendida no planejamento didático-instrucional da FGW - Facul-
dade de Gestão Woli.

Deve o docente, em síntese, apresentar ao estudante a vasta gama de recursos
de tecnologia de informação e comunicação disponível e adequada para a própria
imersão no processo de ensino-aprendizagem.
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Se bem preparado esse momento antes da aula, o decorrer dela será mais rico
e melhor aproveitado. O docente não gastará tempo com anotações desnecessárias
no quadro, pois, disponibilizará o conteúdo no AVA por meio dos seus materiais di-
dáticos. Seu limitado tempo de aula será usado para a explicação dos pontos funda-
mentais do tema por meio de vídeos a serem disponibilizados. Além disso, o diálogo,
a discussão e o esclarecimento de dúvidas podem ser feitos por meio de ferramen-
tas como e-mail, chats, fóruns e momentos síncronos de aprendizagem, como por
exemplo, uma aula virtual agendada online. As perguntas formuladas pelos alunos
serão, certamente, de melhor nível, enriquecendo os comentários do docente e as
discussões de todos.

Se durante a aula surgirem novas ideias que exijam acrescentar novos textos e
materiais didáticos, o docente poderá fazê-lo através do AVA. Esse instante será ainda
mais rico, por ser o resultado do ocorrido nos dois momentos anteriores. O material
das aulas, contendo o que foi realizado nos três momentos, ficará disponível para o
aluno durante todo seu tempo de formação. Assim, a qualquer momento, ele poderá
revisar o material estudado e, a cada trimestre, terá à sua disposição não apenas o
conteúdo das aulas daquele trimestre, mas o conteúdo de todos os trimestres já cur-
sados. Quando uma disciplina exigir o conhecimento dos conteúdos de um trimestre
anterior, o aluno poderá revisá-lo, recordando o que foi ensinado.

Esses três momentos, quando bem preparados pelo docente, tornam-se, as-
sim, poderoso auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Se todos os envolvidos,
dirigentes, docentes e discentes trabalharem em conjunto na construção desses mo-
mentos, a qualidade da educação será sempre crescente.

Mas, infelizmente, a prática tem demonstrado que isso não basta como único
mecanismo para fomentar a cultura da aprendizagem. Alguns estudantes não cum-
prem o seu papel e acabam apenas “assistindo às aulas”. A cultura da aprendizagem
centrada exclusivamente no momento da aula é muito forte. Alguns ainda acredi-
tam, ou às vezes usam essa crença como desculpa para a própria preguiça de estudar
sozinho, que aprendem somente na sala de aula, ouvindo o professor. Claro que a
sala de aula é importante e é mesmo muito eficiente. Mas sabemos, por experiência,
que os melhores alunos são aqueles que estudam muito sozinhos, inclusive fora da
sala de aula. É pouco provável que se possa ser um excelente aluno apenas partici-
pando do momento da aula. Quando o desempenho do docente na sala de aula é
muito bom, produz como resultado um maior desejo do aluno de estudar sozinho,
isso porque ele passa a gostar da disciplina e sentir prazer no estudo autônomo. Aí
está, talvez, sua maior eficiência. Assim, precisamos de mecanismos que possam
auxiliar os nossos bons docentes na criação de uma cultura de autoaprendizagem.

A preparação adequada de cada aula, pelo bom docente, é um desses me-
canismos, mas, na prática, não tem sido suficiente. Uma das razões para isso, talvez
esteja em certos aspectos negativos do vínculo pessoal que a sala de aula cria entre
alunos e professores. A relação afetiva entre discentes e docentes, muito importante
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em vários sentidos, algumas vezes dificulta a cobrança, pelo docente, da parte que
toca ao aluno na aprendizagem. O aluno que não estuda a aula que foi preparada
pelo professor não se sente penalizado por isso. O docente acaba cobrando nas pro-
vas apenas aquilo que ocorre na aula. Há uma cultura de valorização exclusiva da-
quilo que se passa na sala de aula. O aluno percebe que basta prestar a atenção na
aula que ele já conseguirá um excelente resultado nas provas. O professor fica feliz
com a boa participação do aluno, com seu interesse e atenção. O educando percebe
que isso é suficiente para a sua aprovação na disciplina. A atividade principal do
aluno passa a ser apenas a de prestar atenção na aula e, por isso, pouco estuda an-
tes desse momento. As ocasiões antes e após a aula não são valorizadas. Não basta,
portanto, uma aula bem preparada pelo docente, um bom planejamento didático-
instrucional, um conjunto de atividades, é fundamental uma cultura de avaliação que
leve em consideração o esforço do aluno na realização das atividades antes e após a
aula.

2.4.5.4. A Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

Uma consequência positiva dos três momentos de aprendizagem citados é o
desenvolvimento de uma cultura de que devemos avaliar os alunos não apenas por
aquilo que acontece na sala de aula, mas por tudo que foi previsto e elaborado na
preparação das aulas. Os alunos precisam aprender que poderão ser cobrados pela
aprendizagem das atividades e conteúdos programados no interior de cada disci-
plina, mesmo que não dados em sala de aula.

Uma avaliação ou prova deve ser uma boa medida da eficácia da relação
ensino-aprendizagem. Não se trata de “facilitar” ou “dificultar” um melhor resultado.
Espera-se que a avaliação seja, apenas, uma medida adequada do resultado do pro-
cesso ensino-aprendizagem, servindo assim para que professores e alunos possam
aperfeiçoar esse processo. Portanto, a avaliação deve medir conteúdos e compe-
tências propostos e elaborados pelos docentes na preparação de suas aulas e não
apenas o que foi trabalhado nas aulas. Para isso, a FGW criou um sistema de acom-
panhamento de avaliação, dos processos de ensino-aprendizagem, que atendem ao
planejamento didático-instrucional da FGW e à concepção do curso proposto, con-
forme definida no PPC, possibilitando o desenvolvimento e a autonomia do discente
de forma contínua e efetiva, dispondo de informações sistematizadas e disponibiliza-
das aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo
planejadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avalia-
ções realizadas.

Respeitando o planejamento didático-instrucional, a avaliação passa a ter um
traço especificamente formativo, o que favorece o aluno em sua trajetória educaci-
onal, uma vez que metodologia e avaliação em consonância, ou seja, colocando o
educando em seu devido lugar, o de autor da sua aprendizagem, permitem a cons-
trução dos conhecimentos de forma autônoma, compartilhada e colaborativa.
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Princípios Fundamentais

I. A aprendizagem é conquista do aluno, com orientação, acompanhamento e
avaliação docente.

II. Todos aprendemos de forma diferente – por métodos diferentes, em diferentes
estilos e a ritmos diferentes.

III. A aprendizagem cresce com a atividade e o esforço do aluno.

IV. Esforço exige orientação, acompanhamento e avaliação.

Para criarmos uma cultura de valorização da aprendizagem, levando o aluno
a realizar o esforço próprio que a aprendizagem exige, devemos adotar, pelo menos,
os seguintes princípios:

I. As disciplinas de formação geral, específicas do curso, terão seu conteúdo ava-
liado pelo Professor responsável, que observará as diretrizes expostas anterior-
mente (mecanismos e princípios), portanto, será o principal responsável pelo
processo “ensino-aprendizagem”.

II. Todas as disciplinas terão suas aulas previamente preparadas pelos docentes e
apresentadas aos alunos, com orientações precisas e detalhadas do que o aluno
deve estudar.

III. Em todas as disciplinas, os docentes fornecerão horas de atividades para os alu-
nos realizarem , com orientação e acompanhamento regular.

IV. A avaliação dos alunos, em cada disciplina, deve abranger além dos conteúdos
trabalhados na aula, os conteúdos e as atividades que foram elaborados pelo
docente na preparação das aulas.

V. A avaliação do processo ensino-aprendizagem será realizada por meio da ava-
liação do docente da disciplina – que deverá desenvolver metodologia de com-
posição da nota fazendo uso de atividades diversas. Obrigatoriamente deverá
contemplar, pelo menos, uma prova escrita, avaliativa, do conhecimento absor-
vido pelo acadêmico em relação ao conteúdo ministrado.

Visando garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, ao fim de
cada disciplina o aluno realizará uma Avaliação de Reação que contemplará tópicos
como: autoavaliação, avaliação da disciplina, avaliação do professor e avaliação do
tutor. Esta avaliação será encaminhada ao NDE para análise e posterior elaboração
de um Plano de Ação, conforme resultado obtido, de maneira que os tópicos com
resultados negativos (em defasagem) possam ser trabalhados e ajustados para nova
oferta
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Deverá ainda, ser contemplado um mecanismo de participação obrigatória
em simulados preparatórios ao ENADE, o que deverá ficar a cargo do NDE decidir e
criar.

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, e,
aomesmo tempo, apresenta-se como umdesafio ao tentar rompermodelos tradicio-
nais tecnicistas, que utilizam a avaliação única e exclusivamente para obter medição,
em termos de rendimento.

A tendência é de que a avaliação amplie seus domínios para além do seu âm-
bito tradicional, ou seja, da avaliação da aprendizagem, estendendo-se demodo cada
vez mais consciente, sistemático e fundamentado cientificamente, às políticas edu-
cacionais, às reformas e inovações do sistema educacional, dos projetos pedagógicos,
dos currículos e dos programas.

O desafio que a avaliação representa para o docente é de que, apesar de ser
vista como um comportamento comumaos seres humanos, porque estes estão cons-
tantemente se avaliando, não é tão óbvia quanta aparenta.

O conceito de avaliação recebe conotações mais ou menos particulares, de
acordo com o seu contexto, mas em sua essência, avaliar é julgar algo ou alguém
quanto a seu valor. A avaliação é, sem dúvida, um julgamento, valoração, no sentido
emque ela não tem significado fora da relação comumfim, e de umcontexto emque
o avaliador se pronuncia sobre o objeto avaliado quanto ao seu sucesso ou fracasso.

A participação do acadêmico, na avaliação, se dá pela autoavaliação, que deve
ser realizada de forma crítica e reflexiva. Ela revela conhecimentos, habilidades e
valores, encoraja a reflexão do aluno, atende as diversidades de interesses e facilita o
diálogo entre alunos e professores.

A avaliação do desempenho acadêmico deve ser entendida como umdiagnós-
tico do desenvolvimento do aluno, em relação ao processo ensino-aprendizagem, na
perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos:

I. Diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer objetivos
que nortearão o planejamento da prática docente

II. Verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de cons-
trução e de recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido.

III. Fornecer, aos professores, elementos para uma reflexão sobre o trabalho reali-
zado, tendo em vista o planejamento constante.

IV. Possibilitar, ao aluno, tomar consciência de seus avanços e dificuldades, visando
ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem.

V. Embasar a tomada de decisão quanto à promoção ou retenção dos alunos.

Portanto, os procedimentos de avaliação previstos e utilizados nos processos
de ensino-aprendizagem contemplam, adequadamente, as competências e habili-
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dades do perfil profissional, a adequação dos instrumentos à metodologia proposta,
a concepção de avaliação definida no PPC.

A aprendizagem é avaliada continuamente, mediante verificações durante o
período letivo, expressando-se o resultado final em notas de zero a cem, nos termos
do Regimento e demais normas expedidas pelo CONSUP.

O aluno que deixar de comparecer à avaliação final, nas datas fixadas, terá
direito à Avaliação Substitutiva.

Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, será atribuída nota zero ao
aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada. Quanto à
revisão de nota, esta poderá ser concedida mediante requerimento dirigido ao Coor-
denador do Curso, no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado, com o
pagamento da devida taxa.

Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à Avaliação Subs-
titutiva prevista na data fixada.

O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, de-
vendo sempre fundamentar sua decisão. Ainda assim é permitido, ao aluno, entrar
com recurso, respectivamente, à Coordenação de Curso e, em instância final, ao Co-
legiado do Curso.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende que este sistema garanta a cons-
tante atualização e melhoria do PPC, ensejando, com isso, a garantia permanente
da oferta de um curso de Administração de qualidade, compatível com a demanda
do município de Araxá, do Estado de Minas Gerais e do Brasil (municípios Polos de
EaD da FGW).

Dessa forma as atividades de ensino-aprendizagem serão disponibilizadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagemou disponibilizadas emumRoteiro da Aula, onde
devem conter os materiais didáticos ou as orientações necessárias para bibliografia
específica que tratam do tema da atividade acadêmica e que possam ajudar o aluno
a aprender por si mesmo.

Os materiais não devem se limitar apenas ao que será abordado nas aulas
síncronas (EaD); devem, também, permitir ao aluno o estudo aprofundado do tema
a ser tratado.

As avaliações da aprendizagem devemmedir conteúdos e competências pro-
postos e estabelecidos no Plano de Ensino do componente curricular e trabalhados
pelos diferentes recursos pedagógicos estabelecidos no roteiro das aulas, conforme
planejamento didático-instrucional.

Avaliação da aprendizagem dos alunos nos cursos de graduação à distância
se expressará na escala de zero a cem, com variação de um (1) em um (1) ponto e a
nota será da seguinte forma:

I. Nota 1 (N1): define-se como avaliação processual, realizada em ambiente vir-
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tual de aprendizagem, cujo resultado é aferido a partir de dados como acertos
no ambiente virtual, participação, realização de atividades previstas utilizando
material didático disponibilizado com valor 50 (cinquenta) pontos, assim distri-
buída:

• Unidades de Aprendizagem – 10 (dez) pontos (média de todas as ativida-
des)

• Forum(ns) – 20 (vinte) pontos

• Questionário(s) – 20 (vinte) pontos

II. Nota 2 (N2): define-se como uma avaliação final. Terá valor 50 (cinquenta) pon-
tos.

III. A nota final do aluno (NF ) será igual a soma das notasN1 eN2 e para que o aluno
seja aprovado essa nota deverá ser no mínimo 60 pontos. Destes, no mínimo
15 pontos devem ser obtidos na realização da N1.

Compete ao professor responsável pela disciplina, elaborar, com auxílio de tu-
tores, os instrumentos de avaliação de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e
o Plano de Ensino e Aprendizagem da Disciplina.

Para composição da nota do aluno basta somar o total das notas obtidas nas
avaliações formativas com o total obtido na avaliação final.

Para ser aprovado (a) o aluno precisa obter nota igual ou superior a 60 pontos,
após somadas as notas de avaliações processuais e final.

2.4.5.5. Sistema de Avaliação

Na FGW - Faculdade de Gestão Woli a aprendizagem é processual e avaliada
continuamente, mediante verificações durante o período letivo, expressando-se o re-
sultado final em notas de zero a cem, nos termos do Regimento e demais normas
expedidas pelo CONSUP.

A avaliação deve medir competências e conteúdos propostos e elaborados
pelos docentes, na preparação de suas aulas, e não apenas o que foi trabalhado em
ambiente virtual.

Ela se expressará na escala de zero a cem e a nota será da seguinte forma:

I. Nota 1 (N1): define-se como avaliação processual, realizada em ambiente vir-
tual de aprendizagem, cujo resultado é aferido a partir de dados como acertos
no ambiente virtual, participação, realização de atividades previstas utilizando
material didático disponibilizado com valor 50 (cinquenta) pontos, assim distri-
buída:
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• Unidades de Aprendizagem – 10 (dez) pontos (média de todas as ativida-
des)

• Forum(ns) – 20 (vinte) pontos

• Questionário(s) – 20 (vinte) pontos

II. Nota 2 (N2): define-se como uma avaliação final. Terá valor 50 (cinquenta) pon-
tos.

III. A nota final do aluno (NF ) será igual a soma das notasN1 eN2 e para que o aluno
seja aprovado essa nota deverá ser no mínimo 60 pontos. Destes, no mínimo
15 pontos devem ser obtidos na realização da N1.

As avaliações on-line (em ambiente virtual de aprendizagem) são realizadas
no decorrer da disciplina.

Haverá ainda, a Avaliação individual (N2), que será realizada no final dos con-
teúdos disponibilizados.

Por fim, o aluno terá direito às avaliações: Substitutiva e 2ª Oportunidade. A
avaliação substitutiva se aplica caso o aluno tenha perdido a avaliação final e a 2ª
Oportunidade em caráter de segunda chance ao aluno que não conseguiu média
para aprovação. Ambas serão realizadas no polo de apoio e acontecerão sempre na
semana 10 (dez). A avaliação substitutiva terá valor de 50 (cinquenta) pontos (em
substituição, apenas, à avaliação que o aluno deixou de realizar) e a 2ª Oportunidade
terá valor de 100 (cem) pontos (anula-se a nota do aluno e em 10 pontos disponibi-
lizados ele deverá obter 6 pontos). Caso o aluno não compareça para a realização da
2ª Oportunidade, automaticamente será dado como reprovado. Cabe ao professor
elaborar a Avaliação Substitutiva e a 2ª Oportunidade.

Atendidas as atividades acadêmicas programadas, o aluno é aprovado quando
obtiver resultado igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, correspondentes à so-
matória das avaliações processuais on-line (N1) realizadas durante o período letivo e
da avaliação individual (N2).

Quando o aluno não atingir a nota mínima para aprovação, 60 (sessenta)
pontos, decorrentes da somatória da N1 com a N2 ou da realização da 2ª Oportu-
nidade (sendo que destes, no mínimo 15 pontos devem ser obtidos na realização
da N1), será considerado reprovado na disciplina, devendo cursá-la novamente, em
turma regular, ao fim do curso, ou opcionalmente, em simultaneidade a outra Uni-
dade Curricular, conforme planejamento de oferta da instituição.

A nota final do aluno (NF ) será igual a soma das notas N1 e N2 ⇒ NF = N1 + N2

Aprovação na Disciplina = NF igual ou maior que 60.
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Caso o aluno peça revisão de nota, cabe ao professor responsável pela disci-
plina, após análise, mantê-la ou alterá-la, devendo sempre fundamentar sua decisão.
Ainda assim é permitido, ao aluno, entrar com recurso, respectivamente, à Coorde-
nação de Curso e, em instância final, ao Colegiado do Curso.

É promovido ao período letivo seguinte, o aluno aprovado em todas as discipli-
nas ou unidades curriculares do período cursado, admitindo-se, ainda, a promoção
com dependência, na forma regulamentada pelo Conselho Superior (CONSUP).

São atividades curriculares as preleções, iniciação científica, exercícios, argui-
ções, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, provas escritas e orais, previstas
nos respectivos planos de ensino, assim como atividades complementares, aprova-
das pela Coordenadoria de Curso. O professor, a seu critério e com a aprovação da
respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades,
que podem ser computadas nas notas ou conceitos das avaliações on-line (N2), nos
limites definidos pela Diretoria.

A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina ou unidade curricular, in-
cidindo sobre o seu aproveitamento. Seus critérios serão divulgados, aos alunos, no
início de cada trimestre ou módulo letivo.

É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo
professor, quando da elaboração dos trabalhos, exames ou qualquer outra atividade
que resulte na avaliação de conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da
aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade.

A avaliação do desempenho acadêmico deve ser entendida como umdiagnós-
tico do desenvolvimento do aluno, em relação ao processo ensino-aprendizagem, na
perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos:

• Diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer objetivos
que nortearão o planejamento da prática docente

• Verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de cons-
trução e de reelaboração do conhecimento, em função do trabalho desenvol-
vido.

• Fornecer, aos professores, elementos para uma reflexão sobre o trabalho reali-
zado, tendo em vista o planejamento constante.

• Possibilitar, ao aluno, tomar consciência de seus avanços e dificuldades, visando
ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem.

• Embasar a tomada de decisão quanto à promoção ou retenção dos alunos.

Portanto, os procedimentos de avaliação previstos e utilizados nos processos
de ensino-aprendizagem contemplam, adequadamente, as competências e habili-
dades do perfil profissional, a adequação dos instrumentos, a metodologia proposta
e a concepção de avaliação definida no PPC.



67

Em relação aos procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos pro-
cessos de ensino-aprendizagem, vale enfatizar que:

• A aprendizagem é conquista do aluno, com orientação, acompanhamento e
avaliação docente.

• Todos aprendemos de forma diferente – por métodos diferentes, em diferentes
estilos e a ritmos diferentes.

• A aprendizagem cresce com a atividade e o esforço do aluno.

• Esforço exige orientação, acompanhamento e avaliação.

Para criarmos uma cultura de valorização da aprendizagem, levando o aluno
a realizar o esforço próprio que a aprendizagem exige, devemos adotar, pelo menos,
os seguintes princípios:

• As disciplinas de formação geral, específicas do curso, terão seu conteúdo ava-
liado pelo Professor responsável, que observará as diretrizes expostas anterior-
mente (mecanismos e princípios) sendo, portanto, o principal responsável pelo
processo “ensino-aprendizagem”.

• Todas as disciplinas terão suas aulas previamente preparadas pelos docentes e
apresentadas aos alunos, com orientações precisas e detalhadas do que o aluno
deve estudar.

• Em todas as disciplinas, os docentes fornecerão horas de atividades para os alu-
nos realizarem, com orientação e acompanhamento regular.

• A avaliação dos alunos, em cada disciplina, deve abranger além dos conteúdos
trabalhados no ambiente virtual, os conteúdos e as atividades que foram elabo-
rados pelo docente na preparação das aulas.

• A avaliação do processo ensino-aprendizagem será realizada pormeio da avalia-
ção do docente da disciplina – que deverá fazer uso de atividades diversificadas,
denominadas atividades processuais on-line, que correspondem à N1 (nota 1)
e uma prova individual (N2) do conhecimento absorvido pelo acadêmico, em
relação ao conteúdo ministrado, realizada no polo.

• Deverá, ainda, ser contemplado ummecanismo de participação obrigatória em
simulados preparatórios ao ENADE, o que deverá ficar a cargo do NDE decidir e
criar.

O desafio que a avaliação representa para o docente é de que, apesar de ser
vista como um comportamento comum aos seres humanos uma vez que estes estão
constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanta aparenta.
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E, embora o conceito de avaliação receba conotações mais ou menos parti-
culares, de acordo com o seu contexto, na essência, avaliar é julgar algo ou alguém
quanto ao seu valor. No entanto a avaliação não tem significado fora da relação com
um fim e de um contexto em que o avaliador não se pronuncie sobre o objeto avali-
ado quanto ao seu sucesso ou fracasso.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende que este sistema garanta a cons-
tante atualização e melhoria do PPC, ensejando, com isso, a garantia permanente da
oferta de um curso de Administração, de qualidade, compatível com a demanda do
município de Araxá, do Estado de Minas Gerais e do Brasil (municípios Polos de EaD
da FGW)

2.4.5.6. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso

A avaliação de uma instituição começa pela percepção de que todo o processo
advém de um acordo consensual entre os atores envolvidos: gestores, professores,
funcionários e alunos, estabelecendo-se uma cultura de avaliação. É, em suma, um
processo de melhoria de qualidade que depende de uma política coordenada e sis-
têmica, engajada e democrática, com planejamento e o estabelecimento de metas
e prioridades.

Neste sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli entende que o processo
de avaliação do projeto pedagógico do curso de Administração será uma atividade
contínua, sob principal, mas não exclusiva responsabilidade de seu Núcleo Docente
Estruturante - NDE, a quem compete, nos termos da Resolução CONAES nº 1/2010,
atuar permanentemente, a partir da concepção do curso, em seu acompanhamento,
consolidação e avaliação do PPC.

Assim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende desenvolver ferramentas
de avaliação para acompanhamento da realização das metas estabelecidas promo-
vendo amelhoria da qualidade do aprendizado refletindo resultados satisfatórios nos
processos de avaliações internas e externas.

Conforme determina as orientações do órgão federal competente, o curso terá
o seu projeto pedagógico revisto e avaliado continuamente pelo Núcleo Docente
Estruturante - NDE que tem, especificamente, esta função de acompanhamento e
avaliação.

Assim, caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com seu NDE, a partir dos
resultados de todos os processos avaliativos realizados (avaliações externas, Avaliação
de Reação, autoavaliação e ENADE), traçar diagnósticos acerca da adequação e atu-
alidade do Projeto Pedagógico do Curso, de modo a promover, de forma constante,
seu aperfeiçoamento e a implantação de melhorias nas suas condições de oferta.

A instituição também possui o Programa de Avaliação Institucional, que por
meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), anualmente avalia os cursos e a insti-
tuição como um todo procurando identificar os aspectos de excelência, deficiência e
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carência, bem como diagnosticar e orientar a gestão institucional na direção do au-
mento da qualidade de prestação de seus serviços, tudo por meio de melhorias em
todas as áreas: docente, discente, direção, técnico-administrativa, infraestrutura, pro-
jetos, relacionamentos com a comunidade e demais atividades afins. É um processo
contínuo de aperfeiçoamento institucional que certamente produzirá melhorias em
todos os setores.

O Programa de Avaliação Institucional é Coordenado pela Comissão Própria de
Avaliação - CPA, composta por representantes dos corpos docente, tutores, discente
e técnico-administrativo e da comunidade, que tem a função de aplicar os módulos
de avaliação. As etapas que compõem esse processo serão aplicadas em períodos
distintos.

O processo de Avaliação Institucional será desenvolvido em 5(cinco) etapas
conforme mostra a figura 7 a seguir:

Figura 7 – Etapas da Avaliação Institucional

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Ao final, a Comissão apresentará os resultados tabulados, interpretados e as
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sugestões de ações. O programa prevê a discussão dos resultados levantados num
evento interno na Instituição.

Será feito, ainda, uma avaliação das disciplinas ministradas em cada período
com a participação de toda a comunidade acadêmica, alunos, professores e tuto-
res envolvidos. Nestas oportunidades, alunos serão solicitados a responder, também,
um instrumento de avaliação de desempenho dos professores e técnicos adminis-
trativos. Os instrumentos de avaliação do curso serão elaborados pelo Colegiado e
apresentados para apreciação e aprovação do CONSUP, em acordo com o regula-
mento Institucional. Desse modo, todos os segmentos terão participação ativa no
processo de avaliação constante do PPC, asseguradas as visões da comunidade aca-
dêmica, de forma representativa, por meio da autoavaliação, do corpo discente, atra-
vés do ENADE e, ainda, dos avaliadores designados pelo INEP, por intermédio das
avaliações externas.

Os resultados de todos esses processos avaliativos, que se complementampara
proporcionar uma visão global e sistêmica do PPC, ensejará a análise criteriosa das
fragilidades e potencialidades identificadas, permitindo, com isso, que aquelas sejam
atacadas e saneadas, sem que essas sejam desprezadas.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende que este sistema garanta a cons-
tante atualização emelhoria do PPC, ensejando, com isso, a garantia perene da oferta
de um curso de Administração de qualidade, compatível com a demanda do muni-
cípio de Araxá, do Estado de Minas Gerais e do Brasil (municípios Polos de EaD da
FGW).

2.4.5.7. Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas a Partir dos Re-
sultados das Avaliações

Para um melhor entendimento da atuação da CPA no âmbito da FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli , eis o fluxo operacional da CPA, o qual apresenta o caminho
interno entre os órgãos, ou seja: divulgação, recepção e apropriação dos relatórios
anuais de autoavaliação.

Tendo em vista o caráter analítico e propositivo dos relatórios, caberá a Co-
ordenação do Curso, no âmbito de suas competências regimentais, a definição das
metas e ações a serem desenvolvidas para melhoria das condições de oferta, tendo
por base os pontos negativos e positivos levantados e as proposições emanadas da
CPA. E ainda, assegurar que o momento seguinte da autoavaliação assegure, além
da obtenção da percepção da comunidade acadêmica sobre os aspectos previstos
para a etapa pertinente, verificar a efetividade das medidas de implantação de me-
lhoria submetidas à comunidade acadêmica. Esta sistemática, além de assegurar a
atuação da coordenação do curso, permitirá a constante evolução do programa de
autoavaliação institucional.

Por sua vez, o NDE do curso após a reflexão de análise enfocará dois aspectos: a
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análise e interpretação dos indicadores quantitativos e de qualidade e proporá ações
de procedimentos de melhorias ao programa do curso. Caberá à Diretoria da FGW
analisar os relatórios e as sugestões neles contidas e adotar as ações necessárias para
o saneamento de deficiências identificadas e o fortalecimento de outras ações para
consolidar cursos e programas com pontos fortes.

2.4.5.8. Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI

A FGW - Faculdade de Gestão Woli elaborou o seu Projeto Institucional a par-
tir da reflexão, da discussão e da colaboração de todos os segmentos envolvidos;
assumindo seu cumprimento integral como um compromisso institucional, tendo
presente em suas ações que ele “estabeleça princípios da identidade Institucional e
expressa a missão, os objetivos, os valores, as práticas pedagógicas, as políticas de
ensino, pesquisa e extensão e sua incidência social e regional”.

As políticas de ensino da FGW - Faculdade de GestãoWoli privilegiam a forma-
ção por competências e habilidades. Estruturam a concepção curricular, favorecem a
flexibilidade e a interdisciplinaridade, investindo em projetos alinhados com a identi-
dade e com amissão institucional, assim como fomentam a inovação, a produção do
conhecimento e a participação nas atividades e nos compromissos da comunidade
acadêmica.

Tais aspectos da política institucional são expressos no Projeto Pedagógico do
Curso - PPC, na medida em que os componentes curriculares promovem o desen-
volvimento integral do aluno, centrado em competências e habilidades próprias. As
Atividades Complementares favorecem a flexibilidade e a interdisciplinaridade do
Projeto.

Na construção do Projeto Pedagógico de Curso, observa-se a materialização
das políticas definidas no PPI da Instituição:

1. Política de Ensino centrada no aluno, tendo o professor como mediador e faci-
litador do processo de aprendizagem.

2. Política de Ensino ativa, com métodos e técnicas didático-pedagógicas focadas
na inter-disciplinaridade e com metodologias que favoreçam o atendimento
educacional diferenciado, tanto na Graduação ou Pós-graduação.

3. Política de Contratação de docente que orienta para a escolha de profissionais
com formação e experiência profissional adequadas para atuar na orientação
dos alunos, em todas as atividades do projeto de curso.

4. Política de Atividades Complementares, regulamentada com instrumentos cla-
ros de acompanhamento e avaliação e que privilegia a flexibilização na forma-
ção diferenciada dos alunos
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5. Política de Apoio ao Estudante envolvendo: apoio psicopedagógico, nivelamento,
bolsa de iniciação científica, bolsa de estudo (apoio financeiro), apoio na par-
ticipação em eventos e na publicação de trabalhos com reconhecido mérito
acadêmico.

6. Política de Gestão participativa com representação de todo o corpo social.

2.4.5.9. Objetivos do Curso

Os objetivos do curso de Administração estão definidos e explicitam os com-
promissos institucionais em relação ao ensino e ao perfil do egresso. O presente
projeto, proposto pela FGW - Faculdade de Gestão Woli , tem por objetivo delinear
os aspectos pedagógicos que norteiam a estruturação do curso, a fim de atender
educandos que queiram habilitar-se nesse campo do saber.

Objetivo Geral
Formar gestores líderes com sabedoria teórico-prático, capacitados para agir de forma
empreendedora, proativa e revolucionária com competências e habilidades para ana-
lisar, planejar e executar ações criativas e estratégicas de negócio, em um cenário
regional, nacional e internacional. Além de despertar um olhar crítico da realidade
do mercado e prepará-los para a tomada de decisões nas organizações, sempre ino-
vando e mantendo a justiça, ética, cidadania e responsabilidade social.

Objetivos Específicos
O curso tem como propósito para o profissional de Administração:

I. Desenvolver competências e habilidades profissionais para a gestão estratégica
eficaz, sendo capazes de planejar, organizar, dirigir e controlar resultados e de-
sempenhos nos processos administrativos.

II. Incentivar a produção através de artigos, estudos e pesquisas, a inovação científico-
tecnológica, a criação artística e cultural e suas respectivas aplicações nomundo
do trabalho.

III. Capacitar profissionais para construir uma visão ampla e global sobre a reali-
dade, o funcionamento e as necessidades do mercado, para uma eficiente to-
mada de decisão, em seus diferentes níveis de complexidade.

IV. Estimular o desenvolvimento da liderança, o trabalho em equipe, gerando a
integralização e comunicação, promovendo o espírito de união e o bom desen-
volvimento do capital humano.

V. Promover a integração das diferentes áreas, alocando pessoas, recursos e fun-
ções administrativas.
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VI. Incentivar a inovação, delimitando problemas e identificando oportunidade no
desenvolvimento de planos de negócio, estimulando a criatividade e o espírito
empreendedor.

VII. Promover a capacidade e habilidade de compreender questões técnicas, sociais,
econômicas, tecnológicas e científicas no contexto administrativo da organiza-
ção.

VIII. Possibilitar a flexibilidade intelectual, a interdisciplinaridade e a adaptabilidade
contextualizada nas diversas áreas do conhecimento e nos diferentes segmen-
tos de atuação.

IX. Impulsionar uma formação ética e humanística, com visão global afimde adotar
relações com a realidade regional, nacional e internacional.

X. Estimular a utilização de tecnologias inovadoras com o intuito de atender o
mercado.

XI. Desenvolver habilidades de relacionar a teoria com a prática, nas várias áreas do
conhecimento, que tange as organizações.

XII. Proporcionar uma sólida formação, incentivando o ensino, a pesquisa, a exten-
são e o continuo aperfeiçoamento profissional, promovendo a capacidade de
continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de traba-
lho.

XIII. Desenvolver capacidade de apropriação da cultura e dos objetivos organizacio-
nais, atuando em constantes mudanças diante uma sociedade globalizada.

Outro aspecto relevante deste curso é a coerência entre os objetivos, o perfil
e a estrutura curricular, tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais
preconizadas pela legislação do MEC.

Contudo, respeitando as diretrizes curriculares nacionais, previstas no Art. 4º
o curso apresentará um perfil com as seguintes competências e habilidades:

I. Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzirmodificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir
e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade,
o processo da tomada de decisão.

II. Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou in-
tergrupais.

III. Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento.
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IV. Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formu-
lações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo
crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais.

V. Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, von-
tade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das im-
plicações éticas do seu exercício profissional.

VI. Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional,
em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.

VII. Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações.

VIII. Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.

O Curso enfatizará a profissionalização do aluno com o objetivo de garantir
sua empregabilidade, proporcionando o desenvolvimento de competências e habi-
lidades necessárias para atuar no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e
globalizado, sem esquecer os aspectos humanísticos necessários a todo profissional.

2.4.5.10. Perfil Profissional do Egresso do Curso

O perfil profissional do egresso da FGW - Faculdade de Gestão Woli foi pen-
sado e discutido pelo NDE, observando as DCN. Ele expressa as competências a serem
desenvolvidas pelo discente que foram estruturadas de forma a articular as necessi-
dades locais e regionais, conforme estudo de polos disponibilizado.

O Curso de Graduação de Administração deverá ensejar, como perfil desejado
do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, téc-
nicas, sociais e econômicas, de acordo com os níveis graduais do processo de tomada
de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, re-
velando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual
e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emer-
gentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.

Nessa perspectiva, o profissional formado em Administração pela FGW, será
capaz de:

• Exercer funções de chefia ou direção, intermediária ou superior, assessoramento
e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da Administração Pública ou
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de entidades privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, a aplicação
de conhecimentos inerentes às técnicas de administração;

• Utilizar ferramentas gerenciais adequadas na tomada de decisão;

• Desenvolver estudos, criar e propor alternativas para a condução, acompanha-
mento, avaliação e reformulação de normas e procedimentos, utilizando meto-
dologias e técnicas específicas;

• Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e executar os serviços técnico - ad-
ministrativos, a utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros,
estabelecendo princípios, normas e procedimentos, para assegurar a correta
aplicação da produtividade e eficiência dos mesmos;

• Analisar, coordenar e acompanhar projetos e atividades estratégicas atinentes
à sua área de atuação;

• Planejar e organizar treinamentos, quando solicitado; estimulando o trabalho
em equipe e o desenvolvimento de lideranças.

• Realizar perícias, arbitragens, assessoria e consultoria em geral, pesquisas, estu-
dos, análises, interpretações, planejamento, implantação, coordenação e con-
trole de trabalhos.

Por fim, ainda apresentamos outras habilidades e competências do Graduado
em Administração, conforme Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965 que regu-
lamenta a profissão de Administrador, onde em seu artigo 3º, que discute que “A
atividade profissional do Administrador”, como profissão, liberal ou não, e compre-
ende:

I. Elaboração dos pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em
que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização.

II. Pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação, coorde-
nação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, como ad-
ministração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas
de trabalho, orçamento, administração de material e financeira, administração
mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como ou-
tros campos em que estes de desdobrem ou com os quais sejam conexos.

Vale ressaltar que para o Perfil Institucional e Profissional do Egresso, a FGW -
Faculdade de Gestão Woli levará em consideração os estudos individualizados por ci-
dades polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Traba-
lho, elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deverá apresentar habilidades
e competências específicas da região.
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2.4.6. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estratégias Metodológicas

A metodologia utilizada pela FGW - Faculdade de Gestão Woli , em conformi-
dade com o planejamento didático-instrucional, proporciona a construção de apren-
dizagens significativas por meio da coautoria, interação, colaboração e compartilha-
mento de experiências, entre os atores educacionais, priorizando o uso das meto-
dologias ativas, como a sala de aula invertida, instrução por pares e aprendizagem
baseada em problemas, dentre outras, onde o aluno aprende fazendo e atua ativa-
mente na construção do seu conhecimento.

Em relação à metodologia das aulas, elas serão disponibilizadas no ambiente
virtual de aprendizagem, semanalmente.

Em relação às metodologias, ao trabalhar com a Sala de aula invertida a FGW
oferece o conteúdo por meio de textos, vídeos, podcasts, dentre outros recursos, para
que o aluno, primeiramente estude, se aproprie e somente depois interaja com pro-
fessores, tutores e colegas de curso, explanando seus conhecimentos construídos,
compartilhando informações e experiências que servirão como base para construção
de novas aprendizagens. Essas interações acontecem nos fóruns, chats e conferên-
cias e caracterizam-se por serem dinâmicas e interativas. Cabe ao professor e ao tutor
orientarem e fazerem a mediação entre os alunos, o AVA e o conteúdo, estimulando
a criatividade, a coautoria, a pesquisa e a vontade de aprender.

Na Sala de aula Invertida, a flexibilidade, a cultura da aprendizagem, os con-
teúdos e o desempenho dos atores envolvidos são o diferencial para que a construção
da aprendizagem flua naturalmente.

Será trabalhada, ainda, a metodologia Instrução por Pares, onde o professor ou
o tutor oferece o material de estudo acompanhado de 3 ou quatro questões abertas,
referentes a aspectos mais complexos da leitura e uma questão perguntando o que
o aluno achou difícil e ou complicado na leitura proposta e, caso não tenha havido
dificuldade nenhuma, o que ele achou mais interessante.

Na instrução por pares o aluno também estuda, previamente, o material dis-
ponibilizado, para depois responder às questões propostas pelo professor. Nesta me-
todologia os discentes formam pares, interagindo por meio de fóruns e mensagens,
buscando um parceiro (a) para compor a dupla. Após responderem às questões indi-
vidualmente, interagem via fórum para discutir, comparar as respostas e reelaborar
uma resposta única fundamentada na contribuição dos dois componentes da dupla.
Na sequência todos os pares participam de um fórum geral, destinado a todos os
alunos onde interagem, comparam suas respostas e assim reconstroem os conheci-
mentos construídos desde o início das leituras.

Na Instrução por Pares os alunos ensinam e aprendem entre si e o professor e
o tutor atuam como mediadores do processo de ensino-aprendizagem.

Na metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas os alunos aprendem
em pequenos grupos, com o acompanhamento de professores/tutores, a partir de
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situações-problema. Os objetivos de aprendizagem são previamente estabelecidos e
há uma sequência a ser estudada. Os alunos, individualmente, elaboram hipóteses e
usam os conhecimentos prévios para resolver os problemas. Na sequência, discutem
os resultados nos grupos e a aprendizagem passa a ser construída coletivamente,
a partir das interações e colaborações criando a possibilidade para a aprendizagem
interdisciplinar.

Como forma de garantir a construção perene do conhecimento, a FGW - Facul-
dade de Gestão Woli adotará, também, o trabalho com projetos integradores. Estes
Projetos Integradores têm como mote aliar a teoria à prática e são trabalhados, no
decorrer de cada trimestre, sempre em interdisciplinaridade com as disciplinas es-
tudadas no trimestre de sua aplicação. São o diferencial e o ponto de inovação nos
conteúdos curriculares da FGW - Faculdade de Gestão Woli. Baseados nas diretrizes
do Design Thinking, com foco na metodologia de solução de problemas e aborda-
gem de inovação, e fundamentados em estudo prévio, onde foram consideradas as
particularidades, as especificidades e o mercado de trabalho de cada cidade-polo; os
Projetos Integradores favorecem a interdisciplinaridade, a promoção de competên-
cias e habilidades necessárias à formação profissional e cidadã do educando, além
da construção de aprendizagens significativas o que possibilita, ao aluno, aptidão
para o mercado de trabalho e, consequentemente a aplicação dos conhecimentos
provenientes do mundo acadêmico em sua vida profissional, aliando teoria à prática.
Isso, com certeza, é um grande diferencial do curso de Administração.

Por acreditar que o aluno deve ser estimulado a produzir trabalhos acadêmicos
que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de competências no campo
de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior entre a re-
alidade prática e acadêmica, é que se justifica a adoção dos Projetos Integradores,
uma vez que por meio das atividades interdisciplinares, o corpo docente, tutorial e
discente se vê envolvido nas mudanças de tomada de decisão frente aos problemas
que permeiam as disciplinas envolvidas.

Nessa perspectiva, os alunos serão convidados a atuar da seguinte maneira:

• Analisar ou discutir em duplas ou grupo um problema particular que constitua
um desafio e cuja solução demande pesquisa.

• Utilizar conteúdos trabalhados já consolidados com os conhecimentos e expe-
riências próprias.

• Automotivar-se para buscar, por si mesmos, os conhecimentos necessários para
chegarem à resposta para o problema abordado.

• Levantar uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema.

• Investigar as hipóteses apontadas.
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• E, por fim, indicar possíveis respostas e/ou hipóteses, por meio de um plano de
ação (5W2H), ao final do processo.

Por fim, visando oferecer um método de aprendizagem inovador e uma pro-
posta de prática interdisciplinar para o Ensino Superior a Distância, a FGW optou pela
oferta da disciplina Projetos Integradores – fundamentados na aprendizagem Base-
ada em Problemas e propagadores dos saberes construídos no decorrer da trajetória
educacional

Desse modo, ao aderir às metodologias ativas, embasadas em recursos que
proporcionam aprendizagem diferenciada dentro da área, como práticas pedagógi-
cas inovadoras, o maior beneficiado é o aluno uma vez que ele passa a ser o centro do
processo de ensino-aprendizagem, onde atua como coautor do seu conhecimento,
abandonando a posição de mero receptor e passando a participar, ativamente, sob
novos e diferentes vieses, da construção de sua aprendizagem.

Por fim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli também possibilitará que tais prá-
ticas pedagógicas sejam inclusivas e de acessibilidade ao disponibilizar a oferta de
atendimento especializado aos discentes, tutores e professores, com o oferecimento
de recursos e procedimentos apropriados, facilitando a acessibilidade, por meio de
seu Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

As estratégiasMetodológicas aplicadas pela FGW - Faculdade deGestãoWoli se-
rão baseadas e desenvolvidas observando a percepção crítica e a capacidade de pen-
sar a partir de problemas propostos nas disciplinas intituladas como projeto, que
compõe os eixos de formação, ou seja, núcleo de conteúdos integradores, que prevê
a realização de um projeto cujo requisito é o inter-relacionamento dos conteúdos
das disciplinas cursadas pelo aluno em determinado módulo. Para tal, faz-se neces-
sária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá os corpos docente
e tutorial e discentes em uma mudança no processo de tomada de decisão frente
aos problemas que permeiam as disciplinas envolvidas, por meio de diagnósticos e
plano de intervenção.

Assim, os alunos poderão pesquisar e desenvolver projetos, relacionados à re-
alidade do mundo em que vivem, como forma de provocar a aplicação e produção
de conhecimentos sobre temas que não podem ser encerrados nos compartimentos
das disciplinas existentes.

Nessa perspectiva, a FGW - Faculdade de Gestão Woli instituiu em suas “Ma-
trizes Curriculares”, ao final de cada módulo, de todos os seus cursos, uma disciplina
intitulada “PROJETO”. Essa disciplina terá como metodologia, a Aprendizagem Ba-
seada em Problemas (ABP), onde o aluno será estimulado a produzir trabalhos aca-
dêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de competências
no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior
entre a realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas (propostas no módulo).

Nesse processo, alunos, professores e tutores atuam colaborativamente, pois
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são coconstrutores do conhecimento, em um movimento que enfoca a metacogni-
ção (aprender a pensar) e acentua os processos gerais, como a resolução de proble-
mas comuns às disciplinas.

Com isso, os passos que caracterizam os processos acadêmicos envolverão os
alunos e os levarão a atuar da seguinte maneira:

• Discussão de um problema que constitua um desafio cognitivo e cuja solução
demande pesquisa.

• Utilização de conhecimentos e experiências dos alunos, que para isso contam
com a orientação de professores e tutores, onde serão incentivados a buscar, por
si mesmos, os conhecimentos necessários para chegarem a uma resposta para
o problema abordado.

• Levantamento de uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o pro-
blema proposto.

• Investigação das hipóteses apontadas.

• Indicações de possíveis respostas e soluções e, ao final do processo.

Assim, a FGW acredita que, com a elaboração de projetos, haverá a adoção de
atitudes interdisciplinares, as quais envolverão o corpo docente, tutores e discentes
em uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que
permeiam as disciplinas envolvidas, como apresentado na figura 8.
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Figura 8 – Diretrizes para Elaboração dos Projetos

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Nesse sentido, espera-se alcançar e garantir a integração dos saberes, sem que
isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares.

A FGW acredita ainda, que este processo de ensino-aprendizagem amplia o
conhecimento do educando através do elo de teoria e prática, além de estimular o
desenvolvi-mento da criatividade e trabalho em equipe, tanto por parte dos discen-
tes, como também do corpo docente.

Esta proposta se materializa por meio da adoção de processos metodológicos
diferenciados às disciplinas da matriz curricular, concebidas de modo que atividades
teóricas e práticas se complementem naturalmente, e pela sua adoção em um con-
junto de atividades de iniciação científica e extensão, presentes ao longo de todo o
curso.

Desse modo, ao aderir às metodologias ativas, embasadas em recursos que
proporcionam aprendizagem diferenciada dentro da área, como práticas pedagógi-
cas inovadoras, o maior beneficiado é o aluno uma vez que ele passa a ser o centro do
processo de ensino-aprendizagem, onde atua como coautor do seu conhecimento,
abandonando a posição de mero receptor e passando a participar, ativamente, sob
novos e diferentes vieses, da construção de sua aprendizagem.

Concretizando os objetivos, o perfil e a metodologia contemplados no PPC,



81

a matriz curricular foi concebida de forma a não só conjugar as disciplinas exigidas
legalmente para a formação mas também, contemplando, de maneira transversal,
os conteúdos das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura
Afro-brasileira e Africana, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
para os Direitos Humanos.

Por fim, a matriz curricular abre espaço para a realização de vocações indivi-
duais dos discentes, ao inserir na grade disciplinas optativas.

Em relação à AcessibilidadeMetodológica, a FGW - Faculdade deGestãoWoli pro-
põe metodologias e técnicas de aprendizagem que serão priorizadas, constante-
mente, tendo um acompanhamento contínuo pelo Núcleo de Apoio Psicopedagó-
gico, das necessidades, se for o caso, das adaptações curriculares e de conteúdos
programáticos inseridos e apresentados em seus Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Para o acompanhamento dessas demandas, está dispo-nível a todos os discentes a
Supervisão Pedagógica, o Programa de Nivelamento, o Núcleo de Inclusão e Acessi-
bilidade e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Mencionamos, ainda, que será ofere-
cido a disciplina optativa em Libras para todos os Cursos da FGW.
Tipos de atividades (TA) ofertadas aos alunos:

• PA = Programa de Ambientação

• ED = Exercícios diversos (por ex. análise de projeto, estudo dirigido, entrevistas,
maquetes, dentre outros)

• D = Desafios

• AP = Atividades práticas

• PT = Produção textual (relatório, resenha, resumo, dentre outras)

• EC = Estudos de caso

• F = Fórum

• FA = Fórum apresentação

• P = Pesquisa

• W = Wiki

• AV = Aula virtual

• AVDE – Avaliação de Verificação do Desempenho do Estudante

• LC = Leitura complementar

• AVI = Avaliação individual
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Para garantir uma didática que favoreça a construção de aprendizagens signi-
ficativas, a FGW - Faculdade de Gestão Woli optou por revezar os tipos de atividades,
ofertadas aos alunos, classificando-as em fáceis, moderadas e difíceis, de maneira
que, durante a semana, o aprendiz tenha umamescla desses tipos de atividades. Essa
ação tem o intuito de não comprometer o esforço cognitivo do aluno e também ga-
rantir que ele consiga conciliar os estudos com sua rotina profissional e pessoal. Veja
o quadro de classificação das atividades:

Figura 9 – Quadro de classificação das atividades

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Para efeitos de classificação das atividades a FGW definiu que o critério a ser
considerado é o grau de dificuldade e o tempo dispendido para realização de cada
atividade. Nesse sentido, quanto mais elaborada e quanto mais tempo de realização
exigir do aluno, mais difícil será a tarefa. As atividades moderadas são aquelas que
demandam tempo e esforço cognitivo menor, em relação às atividades difíceis. Já
as atividades fáceis caracterizam-se por serem realizadas sem esforço por parte do
aluno e cujo tempo de realização é bem pequeno.

Para o cumprimento das atividades obrigatórias previstas no cronograma de
cada Unidade Curricular e no Calendário Acadêmico há de se considerar o seu en-
volvimento com o Regimento Geral da Instituição e também a Metodologia da mo-
dalidade, inclusive as suas especificidades de tecnologia.

Os requisitos obrigatórios para as formas de ingresso e aproveitamento de es-
tudo estão listados nos tópicos correspondentes deste PPC e no Regimento Geral da
FGW, em sua íntegra. Entretanto, pontuamos que o ingresso nos cursos de gradu-
ação e de pós-graduação, só é possível mediante processo de seleção, fixado pelo
CONSUP.
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As inscrições para o processo seletivo serão abertas em edital, do qual deverão
constar no mínimo as seguintes informações: denominação e habilitações de cada
curso; ato autorizativo de cada curso, com respectivo ato legal publicado no Diário
Oficial da União; número de vagas autorizadas; normas de acesso contendo os prazos
de inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de cur-
rículo escolar, os critérios de classificação e desempate e demais informações úteis;
além do prazo de validade do processo seletivo.

A divulgação do edital, seguirá as normas da legislação vigente, podendo ser
feita de forma resumida, indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as de-
mais informações, incluindo o catálogo institucional.

Os critérios e normas de seleção e admissão somente acontecerão para candi-
datos que possuam o Certificado de Conclusão de nível de ensinomédio, obtido pela
via regular ou da suplência, conformemencionado na Portaria doMEC391/2002Art.
3º. As formas de ingresso ocorrerão da seguinte maneira:

I. Processo Seletivo Unificado, incluindo por Agendamento: o candidato realiza
uma prova de seleção e a classificação é feita mediante os resultados obtidos,
respeitando o limite de vagas autorizadas para a Instituição.

II. Portador de Diploma de Curso Superior, facultada ao graduado em outro Curso
Superior.

III. Transferência, como forma de ingresso para alunos de Graduação de outras Ins-
tituições de Ensino Superior, credenciadas pelo MEC e respeitando a legislação
pertinente.

IV. Enem, o processo de seleção tem caráter classificatório e considera a nota obtida
no Enem.

A matrícula, considerada um ato formal de ingresso no curso e vinculação à
Faculdade, poderá ser realizada nos polos da FGW - Faculdade de Gestão Woli e via
web, com comprovação de autenticidade dos documentos, em prazo estabelecido
no calendário acadêmico, instruído o requerimento com a documentação discipli-
nada pelo CONSUP.

Pode ser concedido trancamento de matrícula para efeito de interrupção dos
estudos, onde o aluno vinculado à faculdade terá o seu direito de renovação de ma-
trícula, desde que o curso continue em oferta e respeitando a legislação vigente.

Ocorrendo vaga ao longo do curso, pode ser concedidamatrícula a aluno trans-
ferido de curso superior de instituição congênere, para prosseguimento de estudos
domesmo ou curso afim, respeitada a legislação em vigor e classificação emprocesso
seletivo.
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Nas vagas remanescentes podem, ainda, ser matriculados concluintes de cur-
sos de graduação, incluindo os de bacharelado, licenciatura e os superiores de tec-
nologia na forma estabelecida pelo CONSUP.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli tem como proposta as seguintes ferra-
mentas e requisitos destinados aos seus discentes:

• Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

Uma das preocupações da FGW - Faculdade de Gestão Woli, no sentido de
operacionalizar e apoiar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
na modalidade de Ensino a distância, será a de implantar um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) que torne o discente autônomo, oferecendo-lhe todas as infor-
mações necessárias para o processo de ensino-aprendizagem, o acompanhamento
e interatividade com disciplinas e módulos, além da interação com os professores,
tutores, discentes e setores técnico-administrativo da Instituição.

O AVA, é um software que auxilia na montagem, organização, acompanha-
mento e disponibilização de materiais para os Cursos e disciplinas na modalidade
de EaD. Ele possibilita uma interação ampla entre a comunidade acadêmica ge-
ral, de forma colaborativa e foi desenhado considerando o planejamento didático-
instrucional do curso. Esse ambiente ajuda os docentes na elaboração e disponibi-
lização das aulas e atividades de aprendizagem online aos alunos. Além disso, por
meio de suas funcionalidades, permite o acompanhamento do progresso dos dis-
centes.

Ainda no Ambiente Virtual de Aprendizagem serão disponibilizada,s aos dis-
centes do Curso de Administração, as aulas virtuais e osmateriais didáticos e de apoio
ao estudo a distância, com o respectivo roteiro de estudos.

Além disso, por meio do AVA serão avaliadas a participação do aluno nas ativi-
dades online, em contato com os professores e tutores, a participação nas atividades
e comunicação entre os discentes propostas pela plataforma na modalidade a dis-
tância.

O AVA será tratado tambémpela FGWcomouma formade acompanhar progressiva-
mente a jornada do aluno durante o curso, de acordo com as metas cumpridas e
estabelecidas.

A Plataforma Virtual de Aprendizagem deverá, ainda, auxiliar os docentes e
tutores em relação ao conhecimento dado aos alunos neste ambiente, em que o
material possa ser revisado e acompanhado continuamente.

Dentre as funcionalidades interativas disponibilizadas pelo AVA, estão: fóruns,
mensagens, avisos, chat(s), Wiki e web conferência, as quais apoiam e facilitam o
processo de ensino-aprendizagem.

A utilização do AVA é intuitiva e pode ser realizada com facilidade, exigindo do
aluno conhecimentos básicos para acessar a internet. Além disso, existem as ativida-
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des de ambientação que são oferecidas, aos ingressantes, no início de cada período
letivo, no qual esses conhecimentos básicos podem ser reforçados. As dúvidas po-
dem ser sanadas neste momento, ou até mesmo por meio de participação de fórum
técnico criado exclusivamente para essa finalidade. O aluno conta ainda com os ca-
nais de comunicação divulgados pelo site institucional.

O AVA proposto pela FGW apresenta materiais, recursos e tecnologias apropri-
adas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes,
a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instru-
mental e comunicacional , com previsão de avaliações periódicas devidamente do-
cumentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações
de melhoria acadêmica.

A familiarização com o AVA contribui para a eficácia da comunicação entre os
participantes, pois, ela é fundamental para que a aprendizagem se torne ainda mais
produtiva.

• Participação nas atividades avaliativas a distância

Todos os discentes devem realizar as atividades avaliadas a distância, definidas
no cronograma/calendário estabelecido na oferta dos cursos, a cada trimestre. Essas
atividades que ocorrem por meio de ferramentas no AVA são: Exercícios de múltipla
escolha, testes online, questões discursivas, participação em fóruns temáticos, chats
etc.

• Cumprimento da orientação metodológica da Instituição

Os estudos a distância na FGW - Faculdade de GestãoWoli são realizados pelo
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA para as atividades de comunicação entre
discente e Instituição, discente e tutores, discentes e colegas, acesso a conteúdo e
atividades de aprendizagem online. Os alunos recebem ainda Guia Teórico com os
conteúdos abordados em cada disciplina, acessam vídeo aulas e podem participar
de web conferências.

• Apoio Tutorial

Ao longo do Curso, os alunos são acompanhados por tutores a distância que
atuarão virtualmente no apoio pedagógico e tecnológico dos conteúdos e atividades
trabalhados. O sistema de comunicação entre tutores a distância e alunos dar-se-
á por meio do AVA, através de fóruns, mensagens, avisos, e-mails, chats, e também
quando necessário de sistemas complementares comoWhatsApp, Skype, e-mail, etc.

As atividades de tutoria previstas contemplam o pleno atendimento às de-
mandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pe-
dagógica junto aos discentes, o domínio do conteúdo, de recursos e materiais di-
dáticos e o acompanhamento dos discentes ao longo do processo formativo, com
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planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso,
embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de ativida-
des futuras.

Como prática criativa e inovadora para garantir a permanência e um efetivo
trabalho de tutoria, serão usados aDiagnose Coletiva, a LearningAnalytics (Analítica
da Aprendizagem) e o Extrato de Participação (Feedback) explicados a seguir:

Na Diagnose Coletiva o tutor tem a possibilidade de verificar qual o nível de
conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto e assim, em parce-
ria com o professor, ter autonomia para ministrar, complementar os conhecimentos
que, a princípio, foram considerados como defasados. Por meio de relatórios disponi-
bilizados no AVA e ou produzidos pelo próprio professor, a metodologia acontece da
seguinte forma: o professor/tutor encaminha um relatório para o aluno, no início do
trimestre de estudos, com questões que possibilitem a coleta dos dados referentes
aos conteúdos que serão trabalhados no decorrer da disciplina. O aluno se autoavalia
com notas de 1 a 5, onde 1 = Desconheço completamente e 5 = conheço a ponto de
aplicar e ou criticar.

Com o relatório em mãos o professor/tutor faz a análise e, de posse dos dados
obtidos, ajusta as aulas de maneira a contemplar as necessidades dos alunos em re-
lação aos temas que serão abordados, possibilitando, assim, que o educando alcance
os objetivos propostos para a aula em questão.

Nesse sentido, o tutor atua nos pontos críticos, identificados no Relatório de
Diagnose Coletiva, tirando dúvidas, explicando o conteúdo, quando assim for solici-
tado pelo aluno, sugerindomateriais complementares, estimulando o aluno a buscar
mais informações sobre o conteúdo estudado, por meio de pesquisas, possibilitando,
assim, que ele pratique a autonomia em relação a construção dos seus conhecimen-
tos.

Vale enfatizar que, além do professor e do tutor, o aluno também pode ter o
auxílio de monitores uma vez que conforme o Regulamento do Programa de Moni-
toria uma de suas funções é justamente acompanhar o andamento e dificuldades
encontradas pelos alunos na realização de atividades acadêmicas, apresentando e
relatando ao(s) professor(es) e/ou tutor(es) sugestões e propostas de adequações.

Nesse sentido, a monitoria pode ser aplicada, por exemplo, aos alunos que
mostraram menor índice de conhecimento, em determinado tema que será traba-
lhado no decorrer do trimestre, conforme dados apurados no Relatório de Diagnose
Coletiva, favorecendo, assim, um nivelamento desses alunos em relação aos demais.

No decorrer do trimestre de estudos, por meio dos relatórios presentes no
AVA, o professor/tutor aplica a “Learning Analytics” (Analítica da Aprendizagem) e
consegue analisar, identificar e traçar o perfil do aluno individualmente e em rela-
ção à turma. Analisando dados como o tempo de acesso do aluno em determinado
conteúdo, qual conteúdo que ele mais acessou, o conteúdo que ele menos aces-
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sou, a quantidade de acessos em determinado conteúdo, desempenho em atividade
de aprendizagem processual e avaliação, dentre outros dados, quando comparados
com o relatório Diagnose Coletiva permitem uma visão mais ampla em relação à
construção de conhecimento por parte do aluno, possibilitando maior eficácia nas
práticas de ensino do professor. Dessa forma o professor/tutor tem a possibilidade
de cruzar os relatórios e identificar se os procedimentos adotados para o processo de
ensino-aprendizagem do aluno foram suficientes ou se ainda é necessária alguma
intervenção e ou adaptação conforme as necessidades do educando.

O Extrato de Participação (Feedback) é uma estratégia inovadora referente
ao acompanhamento do aluno durante todo o seu percurso educacional. Por acredi-
tar que o feedback é fundamental em toda e qualquer oportunidade que gera cresci-
mento, quer seja pessoal, profissional ou educacional, e que na Educação a Distância
o acompanhamento, a mediação e o suporte, ao aluno, são procedimentos funda-
mentais para o êxito, não só do aluno como também da Instituição; a FGW utiliza
o Extrato de Participação que consiste na elaboração de uma planilha, alimentada
com dados dos alunos, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, como acesso
ao AVA, realização das atividades processuais, participação significativa nos fóruns,
resultados nas atividades avaliativas, dentre outros, e que possibilitam, ao profes-
sor/tutor/ fazer um feedback personalizado, mais assertivo, considerando o progresso
individual do aluno e em relação à turma. Vale considerar que a planilha terá forma-
tação condicional, o que possibilita uma visualização mais efetiva e rápida, proporci-
onando mais agilidade nas ações a serem tomadas pelo professor-tutor.

O Extrato de Participação tem layout próprio e é encaminhado, individual-
mente, para cada aluno garantindo, assim, a privacidade das informações. Os dados
a serem coletados e avaliados são referentes à participação do aluno nas atividades
processuais (realizadas em ambiente virtual de aprendizagem) e na avaliação.

Pormeio das inovaçõesmetodológicas, tanto alunos quantos professores/tutores
são privilegiados no contexto educacional. O professor/tutor porque tem a possibili-
dade de avaliar e rever suas práticas educativas, o que favorece o pleno desenvolvi-
mento do aluno. O aprendiz porque tem a oportunidade de construir seus conheci-
mentos considerando a sua bagagem prévia, tendo o apoio e a mediação constante
dos professores/tutores e também por ter seu tempo e estilo de aprendizagem con-
siderados durante o percurso acadêmico. Os feedbacks personalizados e constantes
permitem, ao aluno, rever e aprimorar o seu rendimento acadêmico no decorrer do
curso e permitem, aos professores, um conhecimento mais individualizado e pró-
ximo do aluno, possibilitando-lhe ajustar suas aulas de acordo com as necessidades
deles, identificadas por meio das metodologias inovadoras. Esse acompanhamento
individualizado é fator primordial para o bom desenvolvimento do aluno e para evitar
a evasão, um dos pontos críticos da modalidade de educação a distância.

São atribuições dos Tutores:
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I. Dominar e utilizar as tecnologias (como ferramentas síncronas e assíncronas);

II. Assegurar o sigilo das provas e das chaves de correção, bem como os resultados
das avaliações;

III. Orientar os alunos no início do curso sobre os novos métodos de estudo e a
tecnologia adotada;

IV. Orientar os alunos a conhecerem seus direitos e deveres dentro da instituição e
do curso;

V. Orientar os alunos na elaboração de um plano de estudos;

VI. Estimular a colaboração, a cooperação e a construção de conhecimentos em
conjunto;

VII. Estimular a criação de comunidades de aprendizagem;

VIII. Motivar a participação, a aprendizagem e a reflexão crítica;

IX. Estimular o comprometimento dos alunos na resolução das atividades;

X. Estimular a autonomia, independência na tomada de decisões, iniciativa, me-
todologia autônoma de estudo, e liderança compartilhada do grupo;

XI. Alertar os alunos quanto ao cumprimento da agenda, mantendo-os atento aos
prazos das atividades;

XII. Conscientizar os alunos sobre as diferenças de cultura e experiência que podem
existir entre os membros do grupo;

XIII. Entrar em contato com os alunos que demonstram desânimo ou pouca partici-
pação;

XIV. Questionar o conhecimento adquirido pelo aluno numa atividade em outra, tes-
tando o seu raciocínio e sua criatividade;

XV. Interligar conhecimento à prática profissional dos alunos;

XVI. Participar de atividades do curso e disciplinas, como reuniões, avaliações, aulas
práticas etc.;

XVII. Executar as solicitações do professor ou da coordenação, como envio de relató-
rios, comunicação sobre problemas etc.;

XVIII. Assegurar que os objetivos do curso estão sendo atingidos.

• Apoio nos Polos
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Os discentes dos cursos da FGW - Faculdade de Gestão Woli contarão com
Polos de Apoio para a realização das seguintes atividades:

I. Participação em processo seletivo;

II. Entrega e recebimento de documentações/atestados acadêmicos;

III. Recebimento de material didático;

IV. Suporte operacional para uso do ambiente virtual de aprendizagem;

V. Suporte operacional para uso das ferramentas de gestão acadêmica e gestão
de bibliotecas;

VI. Sessões de aplicação de provas presenciais obrigatórias;

VII. Realização de encontros e formação de grupos de estudo entre colegas;

VIII. Intermediação entre a Instituição e discente.

2.4.7. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Material Didático e Sistema de
Logística

Omaterial didático, em conformidade comoplanejamento didático-pedagógico,
configura-se como dinamizador da construção curricular e é balizador metodoló-
gico, neste sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli com o objetivo de alinhar
informações e prestar todas as orientações necessárias para a excelência do trabalho
desenvolvido por todos os responsáveis no processo de ensino-aprendizagem, a Coor-
denação de Tecnologia Educacional e de Informação ficará responsável por elaborar
diferentes tipos de materiais educacionais.

Dentre os materiais educacionais e didáticos a serem utilizados nos cursos
EaD da FGW - Faculdade de Gestão Woli mencionamos:

I. Ambientes Virtuais de Aprendizagem: são ambientes online onde o aluno, ao
acessar, poderá assistir às aulas e realizar as atividades. O aluno matriculado
receberá uma senha de acesso e terá disponível, além dos conteúdos do curso,
vários outros recursos de interação, como videoaulas, áudio, videoconferências,
chats, fóruns e bibliotecas virtuais.

II. Apostilas online: disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, na
forma de livros-texto ou guia de estudos, que primam pelo uso da linguagem
dialógica, apresentando a base teórica que fundamenta a disciplina.

III. Vídeos: recurso audiovisual que agrega os encontros dialógicos e interativos,
apresentados pelo professor, e seu respectivo material de apoio que são, tam-
bém, disponibilizados no ambiente virtual.
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IV. Videoconferência: recurso que permite aos alunos, tutores e professores um
contato em tempo real.

V. Sites e Páginas virtuais disponíveis na Web, via Internet – através do Ambiente
Virtual de Aprendizagem.

VI. Chats e Fóruns: será disponibilizado também o bate-papo e fóruns de discussão,
onde os alunos podem esclarecer suas dúvidas diretamente com os professores
ou tutores e promover discussões em grupo. Essas conversas, geralmente, são
armazenadas e ficamdisponíveis para o aluno acessar o histórico quando quiser.

VII. E, ainda, a Biblioteca Virtual, que será um aporte aos alunos, tutores e professo-
res.

Todos esses materiais didáticos dão apoio às unidades temáticas de aprendi-
zagem, ao longo de todo o curso, estabelecendo-se como representantes de uma
didática para EaD acessível, de qualidade e dialógica, para auxiliar o aluno em seu
processo de ensino-aprendizagem.

O conteúdo entregue é tratado por equipe multidisciplinar, que envolve pro-
fessores, coordenador de curso, web designers, designers instrucionais, revisores téc-
nicos, técnicos especialistas em recursos multimídia, equipe pedagógica e bibliote-
cária.

A apresentação dos conteúdos se efetiva por intermédio dos materiais instru-
cionais, contextualizados e dialógicos, em diferentes formatos, linguagens e mídias,
colocados à disposição do discente durante todo o curso.

A FGW - Faculdade de Gestão Woli tem ainda a preocupação com alunos que
não possuem acesso às novas tecnologias digitais. Nesse sentido será desenvolvido
e enviado, material impresso, de modo que os alunos, sem acesso aos meios eletrô-
nicos, não percam conteúdo nem qualidade e possam acompanhar o curso com o
mesmo aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem.

Em relação à distribuição do material didático impresso, a FGW - Faculdade
de Gestão Woli contará com um sistema logístico que atenda a todas as regiões
do Brasil. Os pedidos logísticos serão gerados utilizando um sistema computacional
desenvolvido pela Instituição.

Os alunos devidamente matriculados terão ao seu dispor: Guia de Aprendiza-
gem, Bibliografia Básica e Complementar, Material Didático: apostilas e objetos de
aprendizagem e, ainda, opcionalmente e de acordo com a vontade e necessidade de
cada professor, responsável por disciplina, vídeos de apresentação e instrucionais.

A elaboração do conteúdo terá como referencial os documentos institucionais
– Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Institucional, Projeto Pedagógico
do Curso e os Programas de Disciplina – que são validados pelo Núcleo Docente Es-
truturante (NDE).
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Processo de avaliação e revisão do material educacional
A elaboração destes materiais didáticos para a EaD requer um planejamento

de produção diferenciado, o qual deve considerar a concepção de uma lógica de
construção social do conhecimento, que será mediado pelas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação, bem como a sua importância para a promoção da interação
entre os principais agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Todo essematérial possibilita o desenvolvimento da formação definida no PPC,
considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica sua acessibili-
dade

A avaliação e revisão dosmateriais educacionais ocorrem semestralmente com
a seguinte metodologia:

a) Revisão e atualização do conteúdo, dos textos complementares e das atividades
propostas pelo professor, sob a supervisão da equipe pedagógica e do Coorde-
nador de Curso, sempre validada pelo NDE.

b) Adequação pedagógica e dialógica da linguagem, pelo designer instrucional,
revisores textuais e conteudistas designados para a tarefa.

c) Revisão da programação visual para adequação dos elementos gráficos pelo
designer gráfico e equipe.

2.4.8. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Atividades do Curso

O PPC do Curso de Administração, na modalidade a distância da FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli se pauta na garantia de uma sólida formação básica, inter
e multidisciplinar, privilegiando atividades obrigatórias de campo e adequada ins-
trumentalização técnica, bem como um ensino problematizado e contextualizado.
Busca também estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de forma-
ção, como atividades extensionistas.

a) Atividades de Ensino

Nivelamento da Aprendizagem
Para um efetivo processo de aprendizagem, por parte do aluno, a instituição

deve con-siderar as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e educacio-
nais. Diante disso, a FGW - Faculdade de GestãoWoli oferece aos alunos ingressantes
o Nivelamento de Português e Matemática, na modalidade a distância, realizado via
Ambiente Virtual de Aprendizagem. O Nivelamento possui programa próprio e uma
equipe de trabalho, incluindo, Coordenação, pro-fessores e tutores. A avaliação é
processual e contínua.

Se necessário for, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pode oferecer, ao aluno,
nivelamento emoutras áreas de acordo como currículo em curso coma finalidade de
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aumentar a produtividade, a eficácia na inserção nomercado de trabalho e utilização
dos recursos tecnológicos.

b) Atividades de Iniciação Científica

A pesquisa é uma atividade que visa à complementação do processo ensino-
aprendizagem, promovendo o aperfeiçoamento da formação acadêmica, por meio
da realização de um trabalho técnico-científico, de maior profundidade, em área de
conhecimento específico.

Apresenta-se como atividade fundamental, no processo educativo, por produ-
zir conhe-cimentos sobre a realidade cada vez mais dinâmica e complexa, necessária
ao profissional do futuro. No Curso de Administração, os alunos participam por meio
de seu Trabalho de Conclusão de Curso, que possui caráter interdisciplinar e obriga-
tório e que se constitui numa atividade prolongada.

Vale mencionar, que a FGW tem como proposta a criação e implantação de
um Repositório Institucional que irá armazenar, preservar, divulgar e oferecer acesso
à produção científica, cultural e artística da Instituição. O Repositório da FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli terá como objetivo preservar a memória intelectual de sua
comunidade acadêmica. A proposta da FGW - Faculdade de GestãoWoli é disponibi-
lizar, pormeio de seu site, o livre acesso a todos os conteúdos digitais disponibilizados
e ampliar e facilitar o acesso à produção científica de uma forma geral.

b) Atividades de Extensão

O Curso de Administração, desenvolverá projetos de extensão para ampliar as
possibilidades de aplicação dos conhecimentos científicos, técnicos e humanísticos
do profissional, nas várias áreas de sua atuação, com autonomia e competência, con-
tribuindo comas demandas sociais colaborando comodesenvolvimento empresarial
da região.

As ações extensionistas se propõem a contribuir para a superação das desi-
gualdades sociais, buscando soluções para os problemas que se apresentam no dia
a dia, utilizando a criatividade e as inovações resultantes da pesquisa acadêmica.

São as ações de extensão que irão conduzir a Instituição, cada vez mais, para
o estabelecimento da identidade institucional, firmada a sua missão

2.4.9. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estrutura Curricular

A estrutura curricular proposta pela FGW privilegia a formação por competên-
cias e suas respectivas habilidades. Ao estruturar a concepção curricular, favoreceu-se
a flexibilidade e a interdisciplinaridade e a acessibilidade metodológica, investindo
em projetos práticos, com intuito de aplicar a teoria, alinhados com a identidade e
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com a missão institucional, assim como fomentam a inovação, a produção do co-
nhecimento e a participação nas atividades e nos compromissos da comunidade
acadêmica, diferencial para nossas estratégias de aprendizagem. A FGW observou
ainda, a necessidade e a preocupação com a compatibilidade da carga horária total
(em horas-relógio).

Em relação à Acessibilidade Metodológica, a FGW propõe metodologias e téc-
nicas de aprendizagem que serão priorizadas constantemente, tendo um acompa-
nhamento contínuo pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, das necessidades, se for
o caso, das adaptações curriculares e de conteúdos programáticos inseridos e apre-
sentados em seus Projetos Pedagógicos dos Cursos.

Para o acompanhamento dessas demandas e atividades está disponível, a to-
dos os discentes, a Supervisão Pedagógica, o Programa de Nivelamento, o Núcleo de
Inclusão e Acessibilidade e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

Mencionamos, ainda, que será oferecida a disciplina optativa Libras para todos
os Cursos da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

O Curso de Administração tem carga horária total de 3.140 (três mil, cento
e quarenta horas). O tempo de integralização do curso será de, no mínimo, 16 tri-
mestres e máximo 24 trimestres para sua conclusão. Planejado e organizado para
funcionar na modalidade a distância (EaD), com regime Modular, com no mínimo
(50 cinquenta dias de trabalho acadêmico efetivo em cada Módulo, excluído o pe-
ríodo reservado aos exames finais, quando houver.

O ordenamento curricular proposto para o curso seguirá as disciplinas oferta-
das nosmódulos disponíveis pela FGW, sendo o ingresso flexível emqualquermódulo
do primeiro ano, pois, não existe nenhum pré-requisito entre estas disciplinas. O mó-
dulo será trimestral e composto por 10 semanas e a sequência de cumprimento dos
módulos obedecerá a seguinte ordem:

I. O aluno que ingressar na FGW, no 1º trimestre do ano, seja por Processo Sele-
tivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no I Módulo.

II. O aluno que ingressar na FGW, no 2º trimestre do ano, seja por Processo Se-
letivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no II Módulo.

III. O aluno que ingressar na FGW, no 3º trimestre do ano, seja por Processo Sele-
tivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no III Módulo.

IV. O aluno que ingressar na FGW, no 4º trimestre do ano, seja por Processo Sele-
tivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no IV Módulo.
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Os ingressantes a partir do 2ºmódulo devem retornar para cumprir os módu-
los pendentes do primeiro ano. Vale ressaltar que o aluno somente fará o segundo
ano depois de concluir os módulos do primeiro ano, como apresentado na ilustração
da figura 10, a seguir:

Figura 10 – Opções de Ingresso

Fonte: Acervo da Instituição

Os objetos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma a atender
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as necessidades pedagógicas dos alunos de cursos de nível superior. Estes objetos
não se repetem em sua abordagem,mas se complementam, integrando-se aos novos
tópicos desenvolvidos. E por fim, vale reforçar que não há nenhum pré-requisito nos
módulos propostos pela Instituição

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos
adquiridos nas mesmas sejam complementares, dentro de cada ano letivo proposto
no curso, proporcionando assim uma formação mais sólida, conforme demonstrado
na seção 2.4.9.1 a seguir que detalha a matriz curricular do curso.
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2.4.9.1. Matriz Curricular

Tabela 3 – MATRIZ CURRICULAR

COMPONENTE CURRICULAR CH EIXO

AN
O
1 1º

SE
M
ES

TR
E

M
ÓD

1

Gestão de Equipes 40 P
Gestão de Recursos Humanos 80 P
Métodos e Técnicas de Pesquisa 40 C
Projeto - Pesquisa Sobre o Perfil de Equipe 40 C
Subtotal 220

M
ÓD

2

Empreendedorismo 40 P
Gestão de Produtos, Serviços e Marcas 80 P
Inovação Estratégica 40 P
Projeto - Planejamento de Novos Produtos, Marcas ou Empresas 40 C
Subtotal 200

2º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

3

RH Estratégico 40 P
Psicologia Organizacional 80 B
Coaching Pessoal e Profissional 40 P
Projeto - Gestão de Indicadores de RH 40 C
Subtotal 200

M
ÓD

4

Teorias Tradicionais da Administração 40 P
Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais 60 B
Administração Contemporânea 80 P
Projeto - Teoria e Prática (Relatos Atuais Sobre Modelos de Gestão) 40 C
Subtotal 220

AN
O
2 1º

SE
M
ES

TR
E

M
ÓD

5 Contabilidade Geral 80 B
Matemática Financeira 80 P
Projeto - Análise de Patrimônio e o Impacto dos Juros 40 C
Subtotal 200

M
ÓD

6

Jogos e Técnicas Vivenciais de Empresa 40 P
Pesquisa Operacional 40 Q
Estatística 80 Q
Projeto - Operações empresariais 40 C
Subtotal 200

2º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

7

Direito Trabalhista 40 B
Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional 40 P
Legislação empresarial e tributária 80 B
Projeto - Análise dos riscos trabalhistas e SO nas empresas 40 C
Subtotal 200

M
ÓD

8

Economia e Mercado 40 B
Gestão de Marketing 80 P
Gestão de Relacionamento com Clientes 40 p
Projeto - Análise de Mercado, Ambiente e Clientes 40 C
Subtotal 200

AN
O
3

1º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

9

Administração financeira 80 P
Análise de demonstrações financeiras 40 P
Contabilidade de custos 40 B
Projeto - Análise financeira e tomada de decisão 40 C
Subtotal 200

M
ÓD

10

Pesquisa de Mercado e Comportamento do consumidor 80 P
Planejamento estratégico 80 P
Projeto - Planejamento estratégico com base em informações de mercado 40 C
Subtotal 200

Continua na próxima página
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COMPONENTE CURRICULAR CH EIXO
AN

O
3

2º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

11

Filosofia 40 B
Sociologia Aplicada 40 B
Ciências Sociais Aplicadas, aspectos contemporâneos e diversidades 80 B
Projeto - Memorial “o eu na sociedade”, “o eu na empresa” “a empresa na sociedade” 40 C
Subtotal 200

M
ÓD

12

Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável 40 P
Gestão da produção, operações e serviços 80 P
Gestão da qualidade 40 P
Projeto - Análise de produção, com qualidade e sustentabilidade 40 C
Subtotal 200

AN
O
4 1º

SE
M
ES

TR
E

M
ÓD

13

Gestão de Projetos 40 P
Gestão por Processos 40 P
Metodologias de Gestão 40 P
Projeto - Plano de melhoria organizacional 40 C
Subtotal 160

M
ÓD

14

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 40 P
Logística 80 P
Projeto - Planejamento de requisições, armazenamento e distribuição 40 C
Subtotal 160

2º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

15

Gestão de Sistemas de Informações Gerenciais 40 P
Processo Decisório 40 B
Tendências tecnológicas e sistemas aplicados 40 Q
Projeto - Análise de problema e tomada de decisão com base em informações 40 C
Subtotal 160T

M
ÓD

16

Optativa I 40 C
Optativa I 40 C
Optativa III 40 C
Subtotal 120

Ativ. Curriculares Complementares 80 C
Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso 40 C

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.140

DISCIPLINAS OPTATIVAS
Administração Logística
Gestão de Canais de Distribuição
Leitura e Produção de Textos
Libras
Marketing de Serviços
Trade Marketing



98

Os conteúdos Educação Ambiental, de Relações Étnico-Raciais e de Ensino de His-
tória e Cultura e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, e Educação em Direi-
tos Humanos, também, serão disponibilizados na disciplina de Ética e Responsabi-
lidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais. Os docentes, tutores e principal-
mente os discentes serão incentivados a participar de projetos sociais e de Direitos
Humanos, contemplando atividades de caráter interdisciplinar, sendo abordados de
forma transversal nas disciplinas, assuntos relacionados à formação humanística e
pessoal do acadêmico, políticas de educação ambiental, relações étnico-raciais para
o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Eixos de Formação
Os conteúdos das disciplinas ou unidades curriculares daMatriz Curricular pro-

posta para o curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão Woli foram
classificadas segundo eixos de formação:

1. Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, so-
ciológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamen-
tais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da
comunicação e da informação e das ciências jurídicas.

2. Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas,
envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de
recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, finan-
ceira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e ser-
viços.

3. Conteúdos de EstudosQuantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa
operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação
de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e
procedimentos inerentes à administração.

4. Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter trans-
versal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.

A perspectiva consolidada de carga horária total por eixo de formação para
o curso é apresentada abaixo, na figura 11. É importante ressaltar que os projetos
que compõe o eixo de Formação Complementar, preveem a realização de atividades
cujo requisito é o inter-relacionamento dos conteúdos das disciplinas cursadas, pelo
aluno, em cada módulo.

Assim, os alunos poderão pesquisar e desenvolver projetos, relacionados à re-
alidade do mundo em que vivem, como forma de provocar a aplicação e produção
de conhecimentos sobre temas que não podem ser encerrados nos compartimentos
das disciplinas existentes.
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Nessa perspectiva, os passos e responsáveis para a elaboração e execução dos
projetos serão os seguintes:

1. Identificação e tema do Projeto - Responsáveis: Professor e Tutor.

2. Descrição da situação atual das Empresas, Mercado ou Segmento - Responsá-
veis: Professor e Tutor.

3. Caráter Investigativo do Tema - Responsável: Aluno.

4. Levantamento de Informações Gerais - Responsável: Aluno.

5. Caracterização da Empresa, Mercado ou Segmento que será pesquisada - Res-
ponsável: Aluno.

6. Levantamento do Diagnóstico (identificação de problemas ou situações encon-
tradas) - Responsável: Aluno.

7. Sistematização e análise de diagnóstico dos dados obtidos - Responsáveis: Aluno
e Tutor.

8. Proposta de um Plano de Intervenção (intervenção Organizacional) - Responsá-
vel: Aluno.

9. Avaliação de viabilidade e aplicação do Plano proposto - Responsável: Professor.

10. Entrega do Projeto Final - Responsável: Aluno.

Os projetos que compõe este eixo de formação, ou seja, núcleo de conteúdos
integradores, preveema realização de umprojeto cujo requisito é o inter-relacionamento
dos conteúdos das disciplinas cursadas, pelo aluno, em determinado módulo.

Figura 11 – Eixos de Formação

Fonte: Acervo da Instituição
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Este processo de ensino-aprendizagem amplia o conhecimento do educando
por meio do elo de teoria e prática, além de estimular o desenvolvimento da criativi-
dade e trabalho em equipe, tanto por parte dos discentes, como também do corpo
docente.

%beginfigure[H]

2.4.10. Componentes Curriculares

A cada semestre, no planejamento inicial, o NDE e Colegiado de Curso, veri-
ficarão as atividades a serem executadas e analisarão a adequação das ementas e
planos de ensino. Caberá ainda, ao NDE, realizar a constante adequação do Curso e
do acervo bibliográfico.

Neste documento, as bibliografias básicas e complementares estão adequadas
em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos neste PPC. Da mesma
forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo NDE, compro-
vando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC.

2.4.10.1. Disciplinas: Ementas e Bibliografias

Vale enfatizar que o ementário está intrinsecamente relacionado como curso e
o curso está em consonância com o adequado desenvolvimento do perfil do egresso,
além de considerar a atualização na área do curso de Administração e a devida ade-
quação da hora-aula para a hora-relógio. As bibliografias possuem adequação ao
que se é proposto para os conteúdos curriculares do curso. A abordagem de con-
teúdos pertinentes ao Meio Ambiente e Sustentabilidade, Educação das Relações
Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-brasileira e Africana, e Educação em Direitos
Humanos, são abordados na unidade curricular e do primeiro módulo (Ética e Res-
ponsabilidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais).

MÓDULO I

GESTÃO DE EQUIPES
EMENTA
Formação de equipes: conceito, importância, liderança e desempenho. Desenvolvi-
mento de equipes de alto desempenho. Gerenciando o processo de mudanças na
Organização: para o desenvolvimento de pessoas e das equipes de trabalho. Learning
Organization e sua evolução. As perspectivas e evolução da gestão de pessoas: novos
paradigmas nos sistemas modernos de trabalho e do trabalhador do conhecimento.
Motivação.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SOARES, M.T.R.C. (org). Liderança e desenvolvimento de equipes. São Paulo-SP:
Pearson, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/user
s/publications/9788543009643/pages/-6

KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: InterSaberes. 2012. Dispo-
nível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565
704250/pages/7

McShane, Steven; VonGlinow, Mary. Comportamento organizacional: conhecimento
emergente, realidade global. Porto Alegre: AMGH, 2014. https://viewer.bibliotec
aa.binpar.com/viewer/9788580554045

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Newstrom, John W. Comportamento organizacional: o comportamento humano
no trabalho. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa
.binpar.com/viewer/9788563308870

DESSLER, Gary. Administração deRecursosHumanos. São Paulo-SP: Pearson, 2014.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788543000275/pages/-22

MORENO, André, org. Estratégias de Gestão e Organização Empresarial. São Paulo:
Pearson Educativo do Brasil, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788543004983/pages/-12

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas o novo papel dos recursos humanos
nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10

McShane, Steven L.; Glinow, Mary Ann Von. Comportamento organizacional. Porto
Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788580551839

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
EMENTA
As organizações e a gestão de Recursos Humanos. Evolução da gestão de Recursos
Humanos. Subsistemas de Recursos Humanos. Desafios da gestão de pessoas. Re-
flexão sobre a política geral de gestão de pessoas: a integração e a produtividade do
trabalhador. Análise da gestão estratégica e da gestão de recursos humanos para os
resultados organizacionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas o novo papel dos recursos humanos

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009643/pages/-6
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009643/pages/-6
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250/pages/7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250/pages/7
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554045
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554045
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308870
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308870
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000275/pages/-22
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000275/pages/-22
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004983/pages/-12
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004983/pages/-12
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551839
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551839
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nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10

Oliveira, Luciano Oliveira de. Gestão estratégica de recursos humanos.. 2. ed. Porto
Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595020252

NERI, Aguinaldo, org. Gestão de RH por competências e a empregabilidade. Cam-
pinas, SP: Papirus, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com
.br/users/publications/9788530810832/pages/5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITENCOURT, Claudia. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, concei-
tos tradicionais. 2. ed. - Dados eletrônicos. Porto Alegre: Bookman, 2010. Disponível
em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806225
CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho humano nas empresas: como desenhar car-
gos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. 6. ed. rev. e atual. Barueri,
SP: Manole, 2009. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/us
ers/publications/9788520428238/pages/_7

KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: Intersaberes. 2012. Dispo-
nível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565
704250/pages/7

ULRICH, Dave; Allen, Justin; Brockbank, Wayne. A Transformação do RH: Cons-
truindo os Recursos Humanos de Fora Para Dentro. Porto Alegre: Bookman, 2011.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577808434
ULRICH, Dave; BROCKBANK, Wayne; YOUNGER, Jon; ULRICH, Mike. Competências
Globais do RH: Agregando Valor Competitivo de Fora para Dentro. Porto Alegre:
Bookman, 2014. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/978
8582601501

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
EMENTA
Método e técnica. O processo de leitura. Citações bibliográficas. Trabalhos acadê-
micos: tipos, características e composição estrutural. Pesquisa qualitativa e quanti-
tativa. Relatório de pesquisa. Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa.Relatório
de pesquisa. Estilo de redação. Normas gerais da ABNT para trabalhos acadêmicos
de disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. Barueri-SP:

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10
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http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428238/pages/_7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428238/pages/_7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250/pages/7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250/pages/7
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577808434
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Manole, 2013. Disponível em: http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicati
ons/9788520436790/pages/2

DIEHL, Astor Antonio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em Ciências Sociais Apli-
cadas: métodos e técnicas. São Paulo-SP: Pearson, 2004. Disponível em: http:

//woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918949/pages/_5

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: Teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. Petrópolis-RJ: Vozes, 2016. Disponível em: http://woli.bv3.dig
italpages.com.br/users/publications/9788532618047/pages/4

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOMEKH, B.; LEWIN, C (orgs). Teoria e métodos de pesquisa social. Petrópolis-RJ:
Vozes, 2013. Disponível em: http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicati
ons/9788532649003/pages/-1

GUIMARÃES, G.T.D.Ressignificando os labirintos da pesquisa qualitativa: exercícios
práticos de análises de discurso. Porto Alegre-RS: EDIPUCRS, 2015.Disponível em:
http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788539707126

MARTINS, V.; MELLO, C.M. (coords). Metodologia Científica: fundamentos, técnicas e
métodos. Rio de Janeiro-RJ: Freitas Bastos, 2016. Disponível em: http://woli.bv3.d
igitalpages.com.br/users/publications/9788579872518/pages/-16

Flick, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto
Alegre: Penso, 2012. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788565848138

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Lucio, María del Pilar Bap-
tista. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. Disponível em:
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565848367

PROJETO - PESQUISA SOBRE O PERFIL DE EQUIPE
EMENTA
Pesquisa através de levantamentos. Aspectos qualitativos. Descrição quantitativa.
Perfil de equipes. O que motiva minha equipe. Informações sobre recursos humanos
empresariais. Perfil de liderança. Pesquisas sobre perfil de liderança. Apresentação
de dados. Relatório de Pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. Barueri-SP:
Manole, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788520436790/pages/2

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
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blications/9788565704090/pages/5
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ZANELLI, José Carlos; SILVA, Nardal; TOLFO, Suzana da Rosa (orgs.). Processos psi-
cossociais nas organizações e no trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788580400519/pages/_1

Zanelli, José Carlos; Borges-Andrade, Jairo Eduardo; Bastos, Antonio Virgílio Bitten-
court. O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia. Porto Alegre:
Artmed, 2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885
65852753

Borges, Livia de Oliveira; Mourão, Luciana. O trabalho e as organizações: atuações a
partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013. Disponível em: https://viewer.b
ibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565852753

COACHING PESSOAL E PROFISSIONAL
EMENTA
Coaching Pessoal. Processo de Desenvolvimento Pessoal. Estratos de Desenvolvi-
mento. Psicologia Positiva. Desenvolvimento organizacional. Coaching Profissional.
Aprendizagem: fatores hereditários e ambientais. Diferentes abordagens sobre o
conceito de aprendizagem. Instrumentalização do Potencial Humano. Processo ino-
vador de desenvolvimento. Mentoring.
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KOPS, Lucia Maria Horn; RIBEIRO, Rosane Santos. Desenvolvimento de pessoas.
Curitiba: Intersaberes, 2013. http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
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Noe, Raymond A. Treinamento e desenvolvimento de pessoas: teoria e prática. 6.
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PROJETO - GESTÃO DE INDICADORES DE RH
EMENTA
Indicadores de Recursos Humanos para a tomada de decisões. Complexidade e aná-
lise das operações e manuseio dos indicadores. Diversos indicadores: Índice de Ro-
tatividade ou Turnover, Absenteísmo, Índice de retenção de talentos, Retorno sobre
o Investimento em Treinamentos (ROI em Treinamentos), Índice de reclamações tra-
balhistas, Clima Organizacional entre outros.
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CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração Estratégica: planejamento, ferra-
mentas e implantação. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2

GOULART, Iris Barbosa (org.). Psicologia organizacional e do trabalho: teoria, pes-
quisa e temas correlatos. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Disponível em:
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400274/p

ages/5

Borges, Livia de Oliveira; Mourão, Luciana. O trabalho e as organizações: atuações a
partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013. Disponível em: https://viewer.b
ibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565852753

PASETTO, Neusa Salete Vítola; MESADRI, Fernando Eduardo. Comportamento Orga-
nizacional: integrando conceitos da administração e da psicologia. Curitiba: Intersa-
beres, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/pu
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MÓDULO IV

TEORIAS TRADICIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
EMENTA
Bases históricas. Abordagens clássica (teoria clássica, administração científica), hu-
manista (relações humanas, comportamentalismo) e organizacional (estruturalismo
e burocracia). Desenvolvimento Organizacional. Organização e seus princípios, es-
truturas organizacionais formais e informais, amplitude organizacional, autoridade e
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responsabilidade, centralização, descentralização e delegação de autoridade. Tipos
de departamentalização.
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS
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Responsabilidade Social: valores e ética empresarial. Indicadores e avaliação. Código
de ética. Responsabilidade socioambiental. Instrumentos e indicadores. Desenvol-
vimento Sustentável e sustentabilidade corporativa. Responsabilidade ambiental e
gestão ambiental pública e privada. Educação em direitos humanos. Educação para
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ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA
EMENTA
Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Visão Sistê-
mica na Administração. Complexidade organizacional. Ecologia de Empresas. Abor-
dagem contingencial. Exemplos de modelos atuais: modelo de gestão em rh por
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PROJETO - TEORIA E PRÁTICA (RELATOS ATUAIS SOBRE MODELOS DE GESTÃO)
EMENTA
Abordagens tradicionais da administração com enfoque gerencial. Modelos e teo-
rias contemporâneas de gestão. Análise de estrutura organizacional. Heranças das
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biental em perspectiva inicial empírica da problemática ambiental.
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institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721010/pages/-4

Bender, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada
para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014. Disponível em: https://viewer.bibli
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Jones, Gareth R.; George, Jennifer M. Administração Contemporânea. Porto Alegre:
AMGH, 2011. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563
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CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. Barueri, SP:
Manole, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788520436714

MORENO, André, org. Estratégias de Gestão e Organização Empresarial. São Paulo:
Pearson Educativo do Brasil, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788543004983/pages/-1
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MÓDULO V

CONTABILIDADE GERAL
EMENTA
Contabilidade, conceito, objeto, finalidade. Demonstrações contábeis. Indicadores
de análise de demonstrações financeiras. Fundamentos básicos de finanças

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: http://woli.bv3.digitalpages.com.br/u
sers/publications/9788576051077/pages/_1

CHING, Hong Yuh; MARQUES, Fernando; PRADO, Lucilene. Contabilidade e finanças
para não especialistas. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível em:
http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058083/pages/_1

Garrison, Ray. Contabilidade gerencial. 14. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponí-
vel em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551624
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Bonho, Fabiana Tramontin; Silva, FilipeMartins da; Alves, Aline. Contabilidade básica.
Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/
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O uso da Calculadora financeira HP 12C. Porcentagem. Juros simples e compostos.
Descontos. Taxas: proporcional, equivalente, nominal e real. Equivalência de capitais.
Anuidades. Empréstimos. Análise de alternativas de investimento. Desconto. Méto-
dos e critérios de avaliação de investimento de capital. Matemática financeira com
excel.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática financeira com HP 12C e excel: uma abor-
dagemdescomplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Disponível em:
http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055662/pages/-22
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timentos. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: http:
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WAKAMATSU, André. Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012. Disponível
em: http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574502/pages/
-12

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
(ORG.), Editora Intersaberes. Administração empresarial. Curitiba: Intersaberes,
2015. Disponível em: http://woli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788
544303153/pages/-2
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Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível em: http://woli.bv3.digitalpages.com.br/u
sers/publications/9788576058724/pages/-25

CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de. Matemática finan-
ceira aplicada. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: http://woli.bv3.digital
pages.com.br/users/publications/9788582120019/pages/-2

BARROS, Dimas Monteiro de. Matemática financeira: didática desenvolvida para
concursos públicos. 5. ed. São Paulo: Rideel, 2014. Disponível em: http://woli.bv3
.digitalpages.com.br/users/publications/9788533931060/pages/-12

PROJETO - ANÁLISE DE PATRIMÔNIO E O IMPACTO DOS JUROS
EMENTA
Análise patrimonial. Análise de investimentos. O Juros na análise patrimonial. Juros
praticados. Formação patrimonial. Investimentos de capital. Análise financeira e
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contábil. Análise introdutória.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática financeira: aplicações à análise de investi-
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Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788576050148/pages/-13
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WAKAMATSU, A. (org). Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012. Disponível
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2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788579872204/pages/-11

MICHELS, Erico; OLIVEIRA, Ney; WOLLENHAUPT, Sandro. Fundamentos da Econo-
mia. Curitiba: InterSaberes, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788582127384/pages/3

MÓDULO VI

ESTATÍSTICA
EMENTA
Probabilidade. Variáveis aleatórias. Estatística descritiva. Distribuições teóricas e em-
píricas. Teoria de Amostragem. Introdução à Inferência: população e amostra. In-
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trodução à estimação e testes de hipóteses. Organização de dados em tabelas e
gráficos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LARSON, Ron. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson, 2015. Disponívelem:http://
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ages.com.br/users/publications/9788544302194/pages/5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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TAHA, H.A. Pesquisa Operacional: uma visão geral.São Paulo: Pearson, 2008. Dispo-
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051503/pages/_7

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos:da introdução à conclusão.
Curitiba: InterSaberes, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages
.com.br/users/publications/9788582123881

NEWTON, Richard; VIEIRA, Daniel (trad.). O gestor de projetos. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2011. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788576058113/pages/_1

JOGOS E TÉCNICAS VIVENCIAIS DE EMPRESA
EMENTA
Introdução à teoria dos jogos. Conceitos teóricos e fundamentais sobre jogos, téc-
nicas e vivências empresariais. Racionalidade e irracionalidade de jogos e técnicas
vivenciais. Modelagem de jogos. Dinâmicas e jogos. Aplicações de dinâmicas, jogos e
técnicas vivenciais. Análise e avaliação de resultados obtidos por meio de dinâmica,
jogos e técnicas vivenciais de empresa.

Dispon�vel em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004778/pages/-13
Dispon�vel em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004778/pages/-13
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051862/pages/_5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051862/pages/_5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302194/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302194/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532611451/pages/2
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532611451/pages/2
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051565/pages/_15
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051565/pages/_15
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051503/pages/_7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051503/pages/_7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123881
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123881
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058113/pages/_1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058113/pages/_1


121

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/978
8576056966/pages/_7
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users/publications/9788520410578/pages/_1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
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Lozada, Gisele Cristina da Silva. Simulação gerencial. São Paulo-SP: Pearson, 2015.
Disponível em: PortoAlegre:SAGAH,2017
Macedo, Lino de; Petty, Ana Lúcia S.; Passos, Norimar C. Aprender com jogos e
situações-problema. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: https://viewer
.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788536310787

Chandler, Heather M. Manual de produção de jogos digitais. 2. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2012. https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540701847

PESQUISA OPERACIONAL
EMENTA
Introdução à Pesquisa Operacional; OtimizaçãoMatemática; Programação Linear (PL);
Algoritmo Simplex; Programação Inteira; Problema de Transportes, Redes: Apresen-
tação dos problemas clássicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Marcos Antonio. Iniciação à pesquisa Operacional no ambiente de ges-
tão. Curitiba: Intersaberes, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalp
ages.com.br/users/publications/9788544302194/pages/5

DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J.; CHOFFNES, D.R. Sistemas operacionais. São Paulo: Pear-

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056966/pages/_7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056966/pages/_7
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051213
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051213
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520410578/pages/_1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520410578/pages/_1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436363/pages/-30
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436363/pages/-30
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571831629
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571831629
Porto Alegre: SAGAH, 2017
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788536310787
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788536310787
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540701847
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302194/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302194/pages/5


122
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ers/publications/9788571931572/pages/-15
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teorias e processos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. Disponível em: http:
//institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050261

PROJETO - OPERAÇÕES EMPRESARIAIS
EMENTA
Otimização matemática e estatística na prática. Teoria dos jogos aplicada. . Projeto
Operacional de uma empresa fictícia ou real, com base em apoio estatístico. Prin-
cípios da Pesquisa Operacional: programação linear, inteira, não linear, dinâmica,
simulação ou otimização em redes.
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CONTABILIDADE DE CUSTOS
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Origem histórica e conceituação da contabilidade de custos. Terminologias próprias.
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EMENTA
Conhecimento do ambiente no qual se insere o negócio para a análise das demons-
trações financeiras por meio dos mecanismos existentes, mostrando que os índices
têm importâncias diferentes entre os diferentes setores e segmentos de negócios.
Abordagem do conteúdo: Aplicação prática das principais ferramentas e técnicas de
análise, estimulando a visão crítica e a exposição de idéias. Elaboração de parecer
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nível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564
574434

ANDRICH, E.G.; CRUZ, J.A.W. Gestão financeira moderna: uma abordagem prática.
Curitiba: Intersaberes, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages
.com.br/users/publications/9788582128947/pages/5

BLATT, Adriano. Análise de balanços: estruturação e avaliação das demonstrações
financeiras e contábeis. Makron Books, 2001. Disponível em: http://institutowoli.
bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788534612227/pages/_5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRICH, E.G. et al. Finanças corporativas: análise de demonstrativos contábeis e
de investimentos. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: http://institutowol
i.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301036/pages/5

MARQUES, J.A.V.C. Análise Financeira das Empresas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788579872204/pages/-11

LORENTZ, Francisco. Contabilidade e análise de custos: uma abordagem prática e
objetiva. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015. Disponível em: http://institutowoli.
bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872440/pages/-12

SELEME, L.D.B. Finanças sem complicação. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885821276
81/pages/5

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. Curitiba: Intersabers, 2016. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885443037
19/pages/5
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PESQUISA DE MERCADO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
EMENTA
Conceitos fundamentais de estudos de mercado e comportamento do consumidor.
Metodologias (quantitativas e qualitativas), estratégias para obtenção de informação
(internas, externas, primárias e secundárias), etapas da pesquisa, tipos de pesquisas,
elaboração do briefing, elaboração de estudos completos (quantitativo e qualitativo),
métodos para coleta de dados e trabalho de campo; análise e desenho de relatório.
A pesquisa de mercado pela internet.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração demarketing. 14. ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-28

SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa demarketing: conceitos
e metodologia. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.Disponível em:

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/978857605

0834/pages/-10

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurelio. Comportamento do consumidor:
conceitos e casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.Disponível em:http://inst
itutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050094/pages/_1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MADY, Eliane Batista. Pesquisa de mercado. 4. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014.
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129753/p

ages/-2

FERREIRA JUNIOR, Achiles Batista; RIEPING, Marielle. ITrends: uma análise de ten-
dências de mercados. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129661/pages/-2

MALHOTRA, Naresh K et al. Introdução à pesquisa demarketing. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2005. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788587918772/pages/_1

PAIXÃO, Marcia Valéria. A influência do consumidor nas decisões de marketing.
Curitiba: Intersaberes, 2012. http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788582122822/pages/-2

OLIVEIRA, Braulio et al. Gestão de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011.Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788576052128/pages/-18
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
EMENTA
Contextualização e definição de estratégia. Ambiente externo das organizações. Plano
estratégico da empresa. Princípios fundamentais do planejamento e controle de re-
sultados. Análise de ambiente de negócio. Estratégias competitivas. Técnicas de
análise de posição competitiva. Implementação de estratégias. Etapas para a formu-
lação, implementação e acompanhamento das estratégias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Guazzelli, ArianneMenna; Xarão, Jacqueline Cucco. Planejamento estratégico. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026360

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração Estratégica: planejamento, ferra-
mentas e implantação. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2

NOGUEIRA, Cleber Suckow, org. Planejamento estratégico. São Paulo: Pearson Edu-
cation do Brasil, 2014.Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788543012148/pages/-12

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KLUYVER, Cornelis A. de; PEARCE, John A.. Estratégia: uma visão executiva. 3. ed.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível em: http://institutowoli.bv3.di
gitalpages.com.br/users/publications/9788576056959/pages/_1

SAADE, Alessandro; GUIMARAES, Thelma. Dominando estratégias de negócios: ideias
e tendências do novo universo corporativo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788576050803/pages/_1

Gamble, John E.; Thompson Jr., Arthur A. Fundamentos da administração estra-
tégica: a busca pela vantagem competitiva. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550894
CERTO, Samuel C.; MARCONDES, J. P. Peter: Reynaldo; CESAR, Ana Maria Roux. Ad-
ministração Estratégica. Planejamento e Implantação de Estratégias. 3. ed. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. Disponível em: http://institutowoli.bv3.
digitalpages.com.br/users/publications/9788576058120/pages/_1

Ruwer, LéiaMaria Erlich; Reis, Zaida Cristiane dos. Estratégias organizacionais. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026650-1
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PROJETO - PLANEJAMENTOESTRATÉGICOCOMBASEEM INFORMAÇÕESDEMER-
CADO
EMENTA
Os tipos de consumidor e decisão estratégica. Vantagem competitiva pelo conhe-
cimento do consumidor. Tomada de decisão estratégica baseada em pesquisa de
mercado. Elaboração prática de planejamento estratégico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOGUEIRA, C.S. (org). Planejamento estratégico. São Paulo: Pearson, 2014. Dispo-
nível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543
012148/pages/-6

PAIXÃO, M.V. A influência do consumidor nas decisões de marketing. Curitiba:
Intersaberes, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788582122822/pages/5

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo: Pearson, 2011.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788576058878/pages/_7

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SAMARA, B.S. MORSCH, M.A. Comportamento do consumidor: conceitos e casos.
São Paulo: Pearson, 2005. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.c
om.br/users/publications/9788576050094/pages/_5

SAMARA, B.S.; BARROS, J.C. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. São
Paulo: Pearson, 2002. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788587918260/pages/_5

KOTLER, P. KELLER, K. Administração de marketing. São Paulo-SP: Pearson, 2012.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788581430003/pages/-22

REICHELT, Valesca Persch. Fundamentos de marketing. Curitiba-PR: Intersaberes,
2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788582127407/pages/5

KOTLER, P. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. São Paulo-SP: Pren-
tice Hall, 2005. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/user
s/publications/9788587918727/pages/_5
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FILOSOFIA
EMENTA
Introdução à filosofia. A cultura humana. A formação da consciência pelo trabalho.
O senso comum, o bom senso e o conhecimento científico. A administração herdeira
da filosofia e a epistemologia da administração. A administração o contexto das ci-
ências humanas e sociais. A lógica formal. O pensamento mecanicista. Dialética e
materialismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GRUTZMANN, Lidiane. Fundamentos filosóficos da administração. Curitiba: Inter-
saberes, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788544300893/pages/5

MATTAR, J. Filosofia. São Paulo: Pearson, 2012. Disponível em: http://institutowol
i.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574373/pages/-6

MORAIS, R. Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica.
Campinas-SP: Papirus, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages
.com.br/users/publications/9788530810856/pages/5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERRAZ-NETO, J. (org). Correntes modernas da filosofia. São Paulo, Pearson, 2014.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788543009438/pages/-8

MATTAR, J. Filosofia e ética. São Paulo, Pearson, 2014. Disponível em: http://instit
utowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005034/pages/-4

CORTELLA, M.S.; LA-TAILLE, Y. Nos labirintos da moral. Campinas: Papirus, 2013.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788561773403/pages/5

REIS, J.C. A história, entre a filosofia e a ciência. Belo Horizonte-MG: Autêntica,
2011. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788582178805/pages/4

ENGELMANN, A.A. Filosofia. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: http://in
stitutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721539/pages/2

SOCIOLOGIA APLICADA
EMENTA
A sociologia como ciência. A sociologia aplicada à administração. O indivíduo e a
organização.O ser social. A organização como um sistema social. Cultura organizaci-
onal. Interação e grupos sociais nas organizações. Processos sociais nas organizações.
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Estratificação e mobilidade social nas organizações. Mudanças sociais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS, Reinaldo. Sociologia. São Paulo: Pearson, 2012. Disponível em: http://instit
utowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574359/pages/-6

FERREOL, G.; NORECK, J. Introdução à sociologia. São Paulo: Atica, 2007. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885081147
40/pages/5

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson, 2004. Disponível em:
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918987/p

ages/_5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROBBINS, S.P. et. al. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto
brasileiro. São Paulo: Pearson, 2010. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digi
talpages.com.br/users/publications/9788576055693

SALAINI, C.J. et al. Globalização, cultura e identidade. Curitiba: intersaberes, 2012.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788582124888/pages/5

CARVALHO, A.P.C. et al. Desigualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: Intersabe-
res, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publ
ications/9788582124871/pages/-2

SOUZA, C.P.S. Cultura e clima organizacional: compreendendo a essência das orga-
nizações. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.di
gitalpages.com.br/users/publications/9788544300053

ABRANTES, José. Teoria Geral da Administração - TGA: A antropologia empresarial
e a problemática ambiental. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2012. Disponível em:
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/p

ages/-17

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS E DIVERSIDADES
EMENTA
A administração como ciência humana e como ciência social aplicada. Urbanização
e êxodo rural na sociedade industrial: os impactos na sociedade e formação das ci-
dades. Trabalho x exploração infantil. Diferenças de gênero no mundo do trabalho.
Cidadania. Globalização, cultura e identidade. Desigualdades regionais. Analfabe-
tismo. Violência nas grandes cidades. Inclusão digital. Geopolítica.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788582124888/pages/5

CARVALHO, A.P.C. et al. Desigualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: Intersabe-
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Nascimento. Infância. Pessoas marcantes. Adolescência. juventude. Maturidade.
Grandes conquistas. Momentos marcantes. Perdas. Você como ser social. Você como
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MÓDULO XII

GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EMENTA
Técnicas de monitoramento e controle de variáveis no contexto da sustentabilidade.
Certificações ambientais. Visões de meio ambiente e seu impacto nas organizações.
Impactos ambientais e gestão de resíduos. Balanço ambiental: técnicas, processos
e análise de ciclo de vida de produtos. Proteção e custos ambientais. Sistema de
Gestão Ambiental.Técnicas de avaliação de desempenho ambiental. Ecoeficiência e
desenvolvimento sustentável.
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GESTÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÕES E SERVIÇOS
EMENTA
Modelos de produção industrial. Produção e produtividade em serviços. Operação,
competitividade e cadeia de valor. Estudos de layout, arranjo e fluxo. Sistemas de
produção. Otimização, padronização e documentação de operações; Ferramentas
de gestão da produção (planejamento e controle). Just in time. Natureza de serviços.
Tipos de serviço. Tendências em serviços.
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GESTÃO DA QUALIDADE
EMENTA
Conceitos de qualidade. Histórico. Ferramentas de qualidade. Interpretar normas de
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Auditoria. Certificado de qualidade.
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PROJETO - ANÁLISE DE PRODUÇÃO, COM QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE
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Planejamento e projeto de produção. Medidas de aspectos e impactos ambientais.
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MÓDULO XIII

GESTÃO DE PROJETOS
EMENTA
O projeto como forma de organização de ação administrativa. O posicionamento
do projeto na estrutura administrativa da empresa. Venda do projeto. Seleção e
avaliação de projetos. Planejamento e controle de projetos. Gerência de equipes
de projetos. Planejamento dos recursos do projeto. Acompanhamento de projetos.
Avaliação dos resultados do projeto. Capacitação e carreira em Gerenciamento de
Projetos. Programas de certificação em Gerenciamento de Projetos.
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LOGÍSTICA
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Planejamento de requisições. Controle e armazenamento dos bens de transforma-
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MÓDULO XV

GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
EMENTA
A empresa na era da informação. Vantagem competitiva. Solução de problemas
com Sistemas de Informação. Impacto e Segurança na Implementação de Sistemas
de Informação. Sistemas empresariais Básicos.Sistemas de processamentos de tran-
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PROCESSO DECISÓRIO
EMENTA
Características do processo decisório. A informação e a comunicação no processo
decisório. Método racional de processo decisório. Vieses do processo decisório e
erros mais comuns. Técnicas e instrumentos de apoio à decisão.A Importância do
empowerment.
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TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS E SISTEMAS APLICADOS
EMENTA
Histórico do uso de tecnologia. As novas gerações e o uso de tecnologias. ERPs, SCM.
Empresas digitais. Comércio eletrônico. Inteligência artificial. Sistemas Inteligentes
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jetivos; Criação de alternativas; Desdobramentos das alternativas; Ferramentas para
auxílio na tomada de decisão ; Intuição e criatividade no processo decisório; Reuniões
eficazes para tomadas de decisões; MASP - Método de Análise e Solução de Proble-
mas. Utilização de sistemas gerenciais. Relatórios de gestão. Tomada de decisão
utilizando sistemas aplicados, inteligentes, ERPs.
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EMENTA
Canais de Marketing e rede de valor. O Papel dos canais de marketing. Projeto de
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http://www.banasqualidade.com.br
http://www.banasqualidade.com.br
http://www.feiraecia.com.br
http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience
http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience
http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience
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edu.br/forscience/index.php/forscience

Gestão & Planejamento (Salvador). Disponível em: http://www.revistas.unifacs.br/
index.php/rgb/index

Gestão e Produção (UFSCar). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_serial&lng=pt&pid=0104-530X&nrm=iso

GV EXECUTIVO. Rio de Janeiro: FGV/EAESP, [200-?]- Disponível em: http://www16.fg
v.br/rae/executivo/index.cfm

HSM MANAGEMENT. Barueri, SP: Hsm do Brasil, 1997-. Bimestral. Disponível em:
http://www.hsmmanagement.com.br

JORNAL DO CFC. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 1998-. Disponível em:
http://www.cfc.org.br

Novos Estudos. CEBRAP. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sc
i_serial&lng=pt&pid=0101-3300&nrm=iso

O tradutor e interprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf
PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS. São Paulo: Globo, [1989?]. Disponível
em: http://www.pegn.globo.com/
RAC Eletrônica. Disponível em: http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.
php?revista=3

RAE Eletrônica. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_seria
l&lng=pt&pid=1676-5648&nrm=iso

RAM. Revista de Administração Mackenzie. Disponível em http://www.mackenzie.co

m.br/10293.html

RAUSP. Revista de Administração. Disponível em: http://www.rausp.usp.br/
REVISTA ANGRAD. São Paulo: Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ad-
ministração, 2000-. Disponível em: http://www.angrad.org.br/revista/artigos/inse
rt/

REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. Brasília: Conselho Federal de Contabili-
dade, 1912-. Disponível em: http://www.cfc.org.br
REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO. Brasília: Conselho Federal de Administra-
ção, 1990-. Disponível em: http://www.cfa.org.br
REVISTA DA FAE. Curitiba: Faculdade Católica de Administração e Economia, 1998-.
Disponível em: http://www.ipefae.org.br/novo
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO. São Paulo: USP, Faculdade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade, 1947-. Disponível em: http://www.rausp.usp.br
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Curitiba: Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Administração – ANPAD, 1997-. Disponível em:
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1

http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience
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http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf
http://www.pegn.globo.com/
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3
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REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. São Paulo: Escola de Administração
de Empresas, 1961-. Disponível em: http://www16.fgv.br/rae/rae/index.cfm?FuseAct
ion=SumarioEdicaoAtual

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Rio de Janeiro: FGV, Escola Brasileira de Ad-
ministração Pública, 1967-. Disponível em: http://www.ebape.fgv.br/academico/asp
/dsp_rap_sobre.asp

Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação – Disponível em:http:
//www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem

SCIELO. Disponível em http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt

Ressalta-se que os planos de ensino deverão manter coerência com as habilidades e
competências previstas na legislação e neste PPC.

2.4.11. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso

Conforme determina as diretrizes curriculares, o curso de Administração é
composto por conteúdos que contemplam a Formação Básica, a Formação Profis-
sional, Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias e Conteúdos de For-
mação Complementar.

Em relação à Formação Básica, dentre os conteúdos trabalhados, menciona-
mos a disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais,
Economia e Mercado, Contabilidade Geral, Direito Trabalhista, Legislação empresa-
rial e tributária, Psicologia Organizacional, Contabilidade de Custos, Filosofia, Socio-
logia Aplicada e Ciências Sociais aplicadas, aspectos contemporâneos e diversidades.
Mencionamos ainda a participação em projetos sociais e de Direitos Humanos, con-
templando atividades de caráter interdisciplinar, sendo abordados de forma trans-
versal nas disciplinas, assuntos relacionados à formação humanística e pessoal do
acadêmico, políticas de educação ambiental, relações étnico-raciais para o ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

No que se refere à Formação Profissional, mencionamos as disciplinas Teorias
tradicionais da administração, Administração contemporânea, Gestão de Relaciona-
mento com clientes, Gestão de Equipes, Gestão de Recursos Humanos, Empreen-
dedorismo, Gestão de produtos, serviços e marcas, Inovação Estratégica, Matemática
Financeira, Jogos e Técnicas vivenciais de empresa, Gestão da Segurança e Saúde
Ocupacional, RH Estratégico, Coaching Pessoal e Profissional, Análise de demonstra-
ções financeiras, Administração financeira, Pesquisa e Mercado e Comportamento do
consumidor, Gestão da Produção, operações e serviços, Gestão ambiental e desenvol-
vimento sustentável, Gestão da Qualidade, Gestão por processos, Gestão de projetos,
Metodologias de Gestão, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, Logís-
tica, Gestão de Sistemas de Informações Gerenciais entre outras.

Dentre as disciplinas dos Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecno-

http://www16.fgv.br/rae/rae/index.cfm?FuseAction=SumarioEdicaoAtual
http://www16.fgv.br/rae/rae/index.cfm?FuseAction=SumarioEdicaoAtual
http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_rap_sobre.asp
http://www.ebape.fgv.br/academico/asp/dsp_rap_sobre.asp
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
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logias vale mencionar Pesquisa Operacional, Estatística e Tendências tecnológicas e
sistemas aplicados.

Por fim, nos Conteúdos de Formação Complementar, mencionamos Projeto -
Teoria e prática (relatos atuais sobre modelos de gestão), Projeto - Análise de mer-
cado, ambiente e clientes, Métodos e Técnicas de Pesquisa, Projeto - Planejamento
de novos produtos, marcas ou empresa, Projeto - Análise de Patrimônio e o Impacto
dos Juros, Projeto - Operações empresariais, Projeto - Análise dos riscos trabalhistas e
SO nas empresas, Projeto - Gestão de Indicadores de RH, Projeto - Análise financeira
e tomada de decisão, Projeto - Planejamento estratégico com base em informações
demercado, Projeto - Memorial “o eu na sociedade”, “o eu na empresa” “a empresa na
sociedade”, Projeto - Análise de produção, com qualidade e sustentabilidade, Projeto
- Plano de melhoria organizacional, Projeto - Planejamento de requisições, armaze-
namento e distribuição, Projeto - Análise de problema e tomada de decisão combase
em informações, as disciplinas optativas, além das Atividades Curriculares Comple-
mentares e Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso.

Essa situação, de emaranhados de conteúdos, requer do professor e do tu-
tor a habilidade de promover o aluno, da mera reprodução de resultados, para a
competência profissional, apresentando soluções a novos problemas, tendo em vista
o constante e rápido desenvolvimento. Em síntese, o ensino deve mobilizar a for-
mação das estruturas mentais de ordem superior do pensamento formal do aluno,
a partir do nível em que ele se encontra, habilitando-o a enfrentar os novos desa-
fios do mundo das organizações. Isto pode ser operacionalizado via apresentação
de situações-problema e estudo de casos, que possibilitam a exploração e a desco-
berta de diversos caminhos para a busca da solução, debatendo, conjecturando e
buscando resolução cooperativa de tarefas, o que será determinante para formação
de um profissional apto a atuar de maneira colaborativa.

2.4.12. Coerência do Currículo com as DCNs e demais legislações

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração foi concebido atendendo
as Diretrizes Curriculares Nacionais e acatando as seguintes normativas:

I. Projeto Político Institucional da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

II. Plano de Desenvolvimento Institucional da FGW - Faculdade de Gestão Woli-
PDI.

III. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

IV. Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimen-
tos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula.
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V. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e
para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.

Os conteúdos de Relações Étnico-Raciais e de Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, Africana e Indígena e Educação em Direitos Humanos serão disponi-
bilizados na disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico
Raciais, nos Seminários e eventos do curso e nas atividades complementares e ex-
tensionistas, sem prejuízo de serem abordados em outras disciplinas, dada a multi-
disciplinaridade do curso.

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como
de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-
racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garan-
tam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da na-
ção brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, preservando, desta forma,
o respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação
da democracia brasileira.

Essas Diretrizes são normatizadas nos termos da Lei nº 9.394/96, com a reda-
ção dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008.

2.4.13. Atividades Complementares

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, trans-
versais a todos os cursos, com a proposta de mobilidade acadêmica com instituições
nacionais e internacionais, que possibilitam o reconhecimento, por intermédio de
avaliação dos Colegiados e das Coordenações de Curso, das habilidades, conheci-
mentos e competências do aluno, compreendidas, inclusive, dentre aquelas adquiri-
das fora do âmbito da FGW - Faculdade de GestãoWoli, tais como os cursos, estudos e
atividades independentes transversais, opcionais, e interdisciplinares, especialmente
no tocante às relações profissionais, oferecidos e obtidos por meio de práticas inova-
doras, com ações de iniciação científica e de ensino que associam teoria e prática e
nas ações de extensão desenvolvidas juntamente à comunidade

A matriz curricular do curso de de Administração da FGW - Faculdade de Ges-
tãoWoli possibilita, ao aluno, a realização de atividades complementares. Acredita-se
que as execuções de tais atividades podem ser de grande importância para a forma-
ção acadêmica dos alunos. As Atividades Complementares além de proporcionar
maior contato e integração do acadêmico com o mercado de trabalho também di-
reciona uma efetiva promoção e interação com a sua futura profissão.

Tais Atividades contam com total apoio e incentivo pelas instâncias acadêmi-
cas, sendo ofertadas desde o início até a integralização dos Cursos. Ademais, servem
de estímulo para que o aluno verifique a utilidade e a aplicabilidade dos conteúdos
ministrados nas diferentes disciplinas.
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Além disso, as Atividades Complementares proporcionam, por meio de ativi-
dades acadêmico-científico-culturais, a liberdade de aprender, a corresponsabilidade
de formação, a autonomia profissional, o gerenciamento da própria carreira, de forma
inter e transdisciplinar, assim como a prática de estudos independentes, transversais
e interdisciplinares.

Para o cumprimento de tais Atividades, o discente deverá comprovar sua par-
ticipação mediante atestado, certificado e/ou declaração, firmados por dirigentes da
entidade promotora, constando o período de realização, a carga horária e o nome
do(s) responsável (eis) pelas respectivas atividades. As atividades promovidas pela
Instituição são comprovadas, mediante a assinatura do discente na lista de presença
do evento em pauta ou registro de participação nas salas virtuais.

Para a diversificação da oferta de Atividades Complementares, a FGW - Facul-
dade de Gestão Woli ainda mantém convênio com a empresa Woli Tecnologia em
Gestão de RH, referência nacional em capacitações em RH, a qual oferece diversos
Cursos virtuais, gratuitos, aos alunos da área de administração.

Nesse sentido, o gestor de RH, egresso da FGW - Faculdade de GestãoWoli, po-
derá vivenciar múltiplas experiências e articulações entre teoria e prática, integrando
sua atividade profissional na produção e interlocução dos campos do conhecimento.

2.4.14. Trabalho de Conclusão do Curso

Conforme consta no PDI da FGW - Faculdade de Gestão Woli, é necessário
trazer respostas para questões que existem em relação às práticas oriundas no campo
do saber. Uma das formas de trazer estas respostas é pormeio demétodos científicos
que auxiliem na produção de novos saberes e busquem as resoluções de problemas.
A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é sem dúvida um desses
métodos.

Na FGW - Faculdade de Gestão Woli, optou-se por inserir o TCC, em sua matriz
curricular, como atividade científica, obrigatória, que fará parte integrante e funda-
mental da formação profissional, mesmo ciente que só haveria a necessidade quando
previstas nas DCNs ou quando introduzido no PPC de cada curso, sendo, nesses ca-
sos, um dos pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob
orientação direta de um docente.

O TCC terá como linha de pesquisa a Cultura, o Desenvolvimento Humano
e a Gestão e sua estrutura composta por elementos obrigatórios com o estudo de
um tema delimitado, porém observando a interdisciplinaridade e as transversais aos
cursos oferecidos, objetivando o aprofundamento do conhecimento contínuo como
importante contribuição para o segmento em que se insere.

A elaboração de TCC no curso de Administração oferecido pela FGW - Facul-
dade de Gestão Woli, será na modalidade de Elaboração de Plano de Intervenção,
Gestão e Negócios, e poderá ser elaborado em dupla ou individualmente, onde a
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apresentação pública do TCC, será obrigatória e a avaliação deverá ser feita por banca
composta por dois avaliadores. A avaliação do trabalho será estabelecida em confor-
midade com o Regulamento de Orientação e Apresentação de Trabalhos de Conclu-
são de Curso.

Concluindo, o TCC - Trabalho de Conclusão de Curso está previsto no curso e
considera carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação, a divul-
gação demanuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos e a disponibilização
dos TCC em repositórios institucionais próprios, que serão criados e disponibilizados
pela internet.

2.4.15. Estágio extracurricular não obrigatório

O estágio extracurricular não obrigatório é uma modalidade incentivada pela
FGW. Entende-se por estágio extracurricular não obrigatório todo estágio desenvol-
vido pelo estudante que busca seu aprimoramento em sua área de atuação profis-
sional, mas que não apresenta obrigatoriedade curricular. O estágio, como procedi-
mento didático-pedagógico é um ato educativo, considerado uma atividade acadê-
mica, opcional, de acordo comoprojeto pedagógico de curso, devendo ser planejado,
executado e avaliado em conformidade com normas fixadas pelo Colegiado do Curso
e por seu regulamento.

Conforme descrito em seu regulamento próprio, disponível para consulta, o
estágio poderá ser realizado ao longo do curso, conforme legislação vigente, perme-
ando o desenvolvimento dos diversos componentes curriculares.

A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, zelará para que os
estágios extracurriculares não obrigatórios sejam realizados em locais que tenham
efetivas condições de proporcionar aos estagiários experiências profissionais, ou de
desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em situações reais de
vida e de trabalho no seu meio.

São modalidades de estágio, como ato educativo, de acordo com o projeto
pedagógico de cada curso de graduação atendida as diretrizes curriculares nacionais
e o planejamento curricular do curso:

I. Estágio extracurricular não obrigatório, que deve manter coerência com o perfil
profissional de conclusão do curso.

II. Estágio profissional, sociocultural ou de iniciação científica, não incluído no pla-
nejamento da faculdade, não obrigatório, mas assumido intencionalmente pela
mesma, a partir de demanda de seus alunos ou de organizações de sua comu-
nidade, objetivando o desenvolvimento de competências para a vida cidadã e
para o trabalho produtivo.

São finalidades do Estágio extracurricular não obrigatório:
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a. Promover a integração do estudante com o mercado de trabalho, propiciando
o seu desenvolvimento profissional e acadêmico;

b. Permitir ao aluno, através do contato com a realidade da atuação profissional,
pesquisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para os problemas ob-
servados, com a devida sustentação teórica;

c. Propiciar ao aluno orientação que o direcione a análise crítica e contextualizada
da dinâmica da prática profissional nas organizações em que estagiou.

2.5. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS

As práticas pedagógicas inovadoras propostas pela FGW - Faculdade de Gestão
Woli são baseadas no exercício didático da participação, da autonomia, do espírito
empreendedor, da interdisciplinaridade, da transversalidade e da contextualização
como princípios pedagógicos.

Neste sentido, tais práticas planejadas pela FGW, contempla uma metodolo-
gia, que atende ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem,
ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à au-
tonomia do discente, coadunando-se com práticas pedagógicas que estimulem a
ação discente em uma relação teoria-prática, sendo claramente inovadora e emba-
sada em recursos que proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área.

Pensando assim, para que o discente desenvolva competências profissionais
compatíveis com as necessidades do mercado de trabalho, por meio de projetos,
com a apresentação de problemas vivenciados, onde será permitido, ao estudante,
relacioná-los à teoria, possibilitando a compreensão e soluções básicas de maneira
criativa e inovadora, a FGW operará com a proposta de trabalhos e projetos práti-
cos, sempre dispostas e intercaladas em cada módulo, baseadas principalmente nas
diretrizes do Design Thinking, onde o aluno poderá desenvolver a capacidade para
combinar criatividade e análise, em contextos de problemas reais, para geração e
adaptação de soluções em um contexto profissional atual, tão dinâmico e volátil.
A proposta [W1] de elaboração de projetos, um componente fundamental e obri-
gatório do currículo, valendo a nota no componente curricular específico ofertado
no respectivo módulo letivo, terá como proposta ainda, estimular o aluno a produ-
zir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de
competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma apro-
ximação maior entre a realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas. Como
o conhecimento na vida cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é ne-
cessariamente global e multidimensional, com a elaboração de projetos, pretende-
se encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração
dos saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares.E
ainda, como outras práticas, os alunos poderão passar por atividades, que associam
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a teoria à prática, por meio de ferramentas inovadoras, já desenvolvidas pela Woli
Tecnologia em Gestão de RH, como segue:

• Desliga RH - ferramenta que possibilita acompanhar e realizar as entrevistas de
desligamento.

• Ler & Agir - cursos na modalidade EaD, fundamentados em livros e ou conteú-
dos didáticos. Sua metodologia mescla leitura e atividades diversificadas.

• TreinaRH - ferramenta que disponibiliza material para estudo e avaliações refe-
rentes a cada módulo do treinamento.

• PERFIL RH - contribui para um processo de seleção mais assertivo e permite
umamelhor gestão das etapas da seleção, aplicando diversos testes, levantando
informações e dados curriculares, alémde apontamentos do entrevistador sobre
suas percepções.

• SONDA RH - contribui com a famosa “gestão compartilhada”. Uma ferramenta
de pesquisa que permite coletar opiniões e percepções, dos colaboradores, so-
bre assuntos relacionados ao clima organizacional e que atende também diver-
sas necessidades de pesquisas internas, abrangentes, ou questões específicas.

• IDEIA RH vem para ajudar a empresa a levantar e organizar sugestões dispersas
as quais podem gerar grandes projetos, melhorias, contenção de custos, den-
tre outras. Entender o ponto de vista do colaborador, e como ele visualiza e
percebe as diversas situações do dia a dia, contribui significativamente para o
crescimento da organização.

• PERFORMANCE RH propõe a gestão e a avaliação de indicadores qualitativos
e quantitativos sobre o colaborador, tornando possível mensurar e retratar a
realidade do indivíduo, do grupo e da empresa como um todo.

Além de outras ferramentas como o FormaRH, AutoRH, Pílulas e ENDOMKT,
desenvolvidas pela Woli Tecnologia em Gestão de RH, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli, considerando a autonomia do aluno como fator fundamental para a construção
do seu processo de aprendizagem adota, ainda, outras práticas inovadoras, como
os Projetos Integradores, a Diagnose Coletiva, “Learning Analytics” (Analítica da
Aprendizagem), o Extrato de Participação (Feedback), a Central da disciplina, o
método Trajetória Profissional, Projeto E-aulas e Ensinando com o QRCode.

Os Projetos Integradores baseados nas diretrizes do Design Thinking, com
foco na metodologia de solução de problemas e abordagem de inovação, e funda-
mentados em estudo prévio, onde foram consideradas as particularidades, as espe-
cificidades e o mercado de trabalho de cada cidade-polo; os Projetos Integradores
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favorecem a interdisciplinaridade, a promoção de competências e habilidades neces-
sárias à formação profissional e cidadã do educando, além da construção de aprendi-
zagens significativas o que possibilita, ao aluno, aptidão para o mercado de trabalho
e, consequentemente a aplicação dos conhecimentos provenientes do mundo aca-
dêmico em sua vida profissional, aliando teoria à prática.

Na Diagnose Coletiva o professor/tutor têm a possibilidade de verificar qual o
nível de conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto e assim ter
autonomia para ministrar, complementar os conhecimentos que, a princípio, foram
considerados como defasados. Por meio de relatórios disponibilizados no AVA e ou
produzidos pelo próprio professor, a metodologia acontece da seguinte forma: o pro-
fessor/tutor encaminha um relatório para o aluno, no início do trimestre de estudos,
com questões que possibilitem a coleta dos dados referentes aos conteúdos que se-
rão trabalhados no decorrer da disciplina.

Figura 12 – Diagnose Coletiva

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Com o relatório em mãos o professor/tutor faz a análise e, de posse dos dados
obtidos, ajusta as aulas de maneira a contemplar as necessidades dos alunos em re-
lação aos temas que serão abordados, possibilitando, assim, que o educando alcance
os objetivos propostos para a aula em questão.

Nesse sentido, além das unidades de aprendizagem que serão trabalhadas, o
professor tem total autonomia para elaborar e ou sugerir materiais complementares
que favoreçam a compreensão e o entendimento do aluno, em relação aos pontos
identificados como defasados no relatório de Diagnose Coletiva.

Vale enfatizar que, além do professor e do tutor, o aluno também pode ter o
auxílio de monitores uma vez que conforme o Regulamento do Programa de Mo-
nitoria uma de suas funções é justamente acompanhar o andamento e dificulda-
des encontradas pelos alunos na realização de atividades acadêmicas, apresentando
e relatando ao(s) professor(es) e/ou tutor(es) sugestões e propostas de adequações.
Nesse sentido, a monitoria pode ser aplicada, por exemplo, aos alunos que mostra-
ram menor índice de conhecimento, em determinado tema que será trabalhado no
decorrer do trimestre, conforme dados apurados no Relatório de Diagnose Coletiva,
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favorecendo, assim, um nivelamento desses alunos em relação aos demais.
Outra proposta inovadora é a Central da Disciplina.
Quando pensamos em um curso a distância, é imprescindível encontrar me-

canismos de verificação do engajamento, participação, aproveitamento e acompa-
nhamento do aluno pelo coordenador, professor e tutor da disciplina/curso.

A princípio sabemos que tal acompanhamento pode ser feito por meio de sua
simples participação no curso, pelo número de acessos, pela realização de exercícios
ou atémesmo pelo envio demensagens e dúvidas, porém, nem sempre se tem a pre-
ocupação de realizar um acompanhamento com estudos e análises mais completos
em busca de eficiência e eficácia nos resultados.

Pensando nisso, a FGW, preocupada com o desempenho de toda a comuni-
dade acadêmica, coordenadores, professores, tutores e alunos desenvolveu por meio
de seu AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem a Central da Disciplina. Uma pla-
taforma que mantém esse tipo de acompanhamento para cada um dos objetos de
ensino da disciplina e do curso. E ainda, consegue, por meio da plataforma analisar
o interesse do aluno pela disciplina, bem como suas dificuldades e potencialidade.

Na ferramenta Central da Disciplina disponibilizada por meio do AVA, ressal-
tamos alguns recursos:

a) Configurações da Central da Disciplina: o professor poderá gerar planilhas pa-
dronizadas conforme suas necessidades, para avaliar os resultados obtidos em
suas unidades de aprendizagem disponibilizadas, analisar notas individuais ou
em grupo, participação nos exercícios, desafios e atividades.

b) Acompanhamento de Alunos: o professor e o tutor poderão gerar diversos tipos
de relatórios apontando o % de progresso do aluno, média final de cada aluno,
bem como, data e horário de acessos.

c) Acompanhamento de Progresso: há também um recurso de acompanhamento
de progresso dos alunos, disponível para os coordenadores, professores e tutores
com notificações auto instrucionais, delimitados em cores, como apresentado
na legenda a seguir:

• Vermelho: %Progresso menor que %Progresso Ideal da Turma e/ou Média
Final da Disciplina menor que a Média Final da Turma.

• Amarelo : %Progresso menor que %Progresso Ideal da Turma e/ou Média
Final da Disciplina menor que a Média Final da Turma.

• Verde : %Progressomaior que%Progresso Ideal da Turma e/ou Média Final
da Disciplina maior que a Média Final da Turma.

d) Acompanhamento de Desempenhos individuais: outro recurso inovador é o
acompanhamento de desempenho individual com notificações em cores e no-
tas, como apresentado na legenda que segue:
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Figura 13 – Desempenho individual

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

e) Relatórios de acompanhamento: o AVA disponibiliza ainda por meio da Central
diversos relatórios para análise do engajamento, participação e aproveitamento
do aluno, como exemplos, mencionamos os relatórios de controle de acesso às
Unidades de Aprendizagem, Relatório de Envio de e-mails, notas entre outros.

Dessa forma, no decorrer do trimestre de estudos, por meio dos relatórios pre-
sentes na Central da Disciplina, o professor/tutor aplica a ”Learning Analytics“ (Ana-
lítica da Aprendizagem) e consegue analisar, identificar e traçar o perfil do aluno in-
dividualmente e em relação à turma. Ao analisar dados diversificados e compará-los
com o relatório de Diagnose Coletiva tem uma visão mais ampla em relação à cons-
trução de conhecimento por parte do aluno, possibilitando-lhe maior eficácia em
suas práticas de ensino. Dessa forma o professor/tutor tem a possibilidade de cruzar
os relatórios e identificar se os procedimentos adotados para o processo de ensino-
aprendizagem foram suficientes ou se ainda é necessária alguma intervenção e ou
adaptação conforme as necessidades do educando.

O Extrato de Participação (Feedback) é uma estratégia inovadora referente
ao acompanhamento do aluno durante todo o seu percurso educacional. Por acredi-
tar que o feedback é fundamental em toda e qualquer oportunidade que gera cresci-
mento, quer seja pessoal, profissional ou educacional, e que na Educação a Distância
o acompanhamento, a mediação e o suporte, ao aluno, são procedimentos funda-
mentais para o êxito, não só do aluno como também da Instituição; a FGW utiliza
o Extrato de Participação que consiste na elaboração de uma planilha, alimentada
com dados dos alunos, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, como acesso
ao AVA, realização das atividades processuais, participação significativa nos fóruns,
resultados nas atividades avaliativas, dentre outros, e que possibilitam, ao profes-
sor/tutor/ fazer um feedback personalizado, mais assertivo, considerando o progresso
individual do aluno e em relação à turma. Vale considerar que a planilha terá forma-
tação condicional, o que possibilita uma visualização mais efetiva e rápida, proporci-
onando mais agilidade nas ações a serem tomadas pelo professor-tutor.

O Extrato de Participação tem layout próprio e é encaminhado, individual-
mente, para cada aluno garantindo, assim, a privacidade das informações. Os dados
a serem coletados e avaliados são referentes à participação do aluno nas atividades
processuais (realizadas em ambiente virtual de aprendizagem) e na avaliação pre-
sencial.

Pormeio das inovaçõesmetodológicas, tanto alunos quantos professores/tutores
são privilegiados no contexto educacional. O professor/tutor porque tem a possibili-
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dade de avaliar e rever suas práticas educativas, o que favorece o pleno desenvolvi-
mento do aluno. O aprendiz porque tem a oportunidade de construir seus conheci-
mentos considerando a sua bagagem prévia, tendo o apoio e a mediação constante
dos professores/tutores e também por ter seu tempo e estilo de aprendizagem con-
siderados durante o percurso acadêmico. Os feedbacks personalizados e constantes
permitem, ao aluno, rever e aprimorar o seu rendimento acadêmico no decorrer do
curso e permitem, aos professores, um conhecimento mais individualizado e pró-
ximo do aluno, possibilitando-lhe ajustar suas aulas de acordo com as necessidades
deles, identificadas por meio das metodologias inovadoras. Esse acompanhamento
individualizado é fator primordial para o bom desenvolvimento do aluno e para evitar
a evasão, um dos pontos críticos da modalidade de educação a distância.

No Método Trajetória Profissional que tem a proposta de possibilitar ao dis-
cente a comprovação de suas habilidades e competências desenvolvidas durante o
curso ou adquiridas na vida profissional, bem como avaliar se as atividades e conteú-
dos trabalhados pelas disciplinas ofertadas pela Instituição estão em conformidade
com o mercado de trabalho, a FGW desenvolverá por meio de fóruns semestrais, dis-
cussões e apresentação de práticas profissionais, conforme o conteúdo trabalhado
no período.

A FGW acredita que com esse projeto, inovador, contribuirá para o processo
do ensino-aprendizagem e ensino-avaliação, integrando coordenadores, professores,
tutores e alunos.

A direção da IES acredita que oMétodo Trajetória Profissional, trará uma ava-
liação dos conhecimentos e competências adquiridas e, por consequência, poderá
viabilizar novas formas de pensar e praticar o ensino e a aprendizagem dentro da
FGW.

O Projeto e-Aulas foi desenvolvido baseado no programa já iniciado pela USP,
desde 2015, e, que vem alcançando excelentes resultados, como metodologia de
ensino inovadora.

A FGW entende que essa metodologia, além de inovadora, irá dar o suporte
necessário aos alunos que não conseguiram compreender determinados conteúdos
ou obter o desempenho esperado, somente com a ajuda dos professores, tutores e
materiais disponíveis.

A proposta do E-aula será incentivar professores e tutores a disponibilizarem
seus vídeos e outros materiais digitais como reforço do conteúdo trabalho. Os mate-
riais serão disponibilizados no link e-Aula, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da
FGW. A FGW disponibilizará todos os recursos para elaboração, produção e publica-
ção de seus vídeos, com apoio inclusive de profissionais e estúdio próprio.

Os recursos audiovisuais se mostram chamativos e cativantes. Os sons trazem
mais dinamismo às imagens, além de possibilitar o uso de narrações e diálogos para
explicar o conteúdo com mais clareza. Enquanto isso, a parte visual ilustra o que



175

está sendo contado, permitindo que os alunos possam visualizar exatamente como
determinada questão funciona ou acontece.

Por fim, o e-aulas da FGW é considerado uma prática pedagógica inovadora,
que dará acesso aos conteúdos educacionais em mídia digital produzidos interna-
mente, o que complementará o conhecimento.

Ensinando com o QR Code é mais uma prática inovadora adotada pela FGW.
O QR code (sigla em inglês para Quick Response, ou seja, resposta rápida) é

um código de barras 2D e pode ser lido facilmente pelos alunos usando um celular
com câmera fotográfica. Basta escanear o código com um aplicativo apropriado, que
o converte imediatamente em texto, localização, números de telefone e links para
sites, vídeos, imagens e outros.

É válidomencionar que criar umQRCode não exige conhecimentos de progra-
mação ou design dos professores ou tutores. Com um aplicativo baixado no celular,
basta escolher que tipo de informação o QR Code vai armazenar (link de internet,
texto, número de telefone, post no Facebook, arquivo PDF), indicar o conteúdo num
campo específico e gerar o código. Depois, é possível salvar o código como imagem
e usá-la da maneira mais adequada para cada situação.

Tal prática pedagógica inovadora, ainda contempla a inclusão de deficientes,
acessibilidade metodológica, onde cada imagem e texto, com o código QR Code, o
aluno poderá ouvir o conteúdo, acompanhar as unidades de aprendizagem e intera-
gir com os colegas.

Por fim, a FGW ressalta que será disponibilizado (e incentivada) com todos os
professores, tutores e alunos, diversas ferramentas/sites para criar QR Codes, gratui-
tamente, dos quais mencionamos alguns já disponíveis: https://br.qr-code-generat
or.com/; http://qrcode.kaywa.com/; e, http://www.elemento.com/.

Neste sentido, as práticas inovadoras serão planejadas previamente de modo
que o docente desenvolva, por meio dessas atividades, as competências profissionais
compatíveis com as necessidades domercado de trabalho, permitindo, ao estudante,
relacionar teoria e prática.

Ainda se torna importante ressaltar que a FGW possibilitará práticas pedagó-
gicas inovadoras, no que se refere à inclusão e acessibilidade, com a compreensão
da Educação Especial, ao disponibilizar a oferta de atendimento especializado aos
discentes, tutores e professores, com o oferecimento de recursos e procedimentos
apropriados, por meio de seu Núcleo de Inclusão e Acessibilidade..

Conforme apresentado, a teoria e a prática, a motivação e a contextualização,
são permeadas e discutidas a todo tempo. Diante desse contexto, o curso de Admi-
nistração busca inovar, onde o principal aspecto que lhe confere este diferencial é
a intensa interação entre os conceitos teóricos constituintes dos programas das dis-
ciplinas e a realidade concreta observada por meio dos projetos propostos em cada

https://br.qr-code-generator.com/
https://br.qr-code-generator.com/
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.elemento.com/
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módulo. Tal interação é feita intensamente, tanto em termos de reflexão e análise crí-
tica, quanto de intercâmbio de informações que objetivam a obtenção de resultados
concretos e desenvolvimento mútuo.

Por fim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli também possibilitará práticas pe-
dagógicas inclusivas e de acessibilidade, com a compreensão da Educação Especial,
ao disponibilizar a oferta de atendimento especializado aos discentes, tutores e pro-
fessores, com o oferecimento de recursos e procedimentos apropriados, facilitando
a acessibilidade, por meio de seu Núcleo de Inclusão e Acessibilidade.

2.6. PROGRAMAS DE APOIO AO ALUNO

2.6.1. Apoio Pedagógico

A FGW - Faculdade de Gestão Woli proporcionará o atendimento ao discente
realizado por todos os setores da instituição (Secretaria Acadêmica, Coordenadorias
dos Curso, dentre ou-tros) a fim de proporcionar ao discente ambiente adequado ao
êxito da aprendizagem.

Além disso, será criado um Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), órgão de
suporte acadêmico cuja finalidade é auxiliar alunos, professores, tutores, coordenado-
res da Instituição, visando o sucesso do processo ensino-aprendizagem, à a formação
global e a realização profissional e pessoal do estudantes facilitando, desta forma, a
integração à vida institucional e social.

O NAP se organizará como um núcleo adjunto às Coordenações de cursos,
com a finalidade de prestar auxílio psicopedagógico e assegurar a continuidade no
processo de acompanhamento dos discentes e docentes.

A proposta do NAP será oferecer apoio ao pleno desenvolvimento profissional,
por meio de atendimento de questões específicas e emergentes ao longo do pro-
cesso educativo, visando contribuir para o acompanhamento e orientação geral no
processo de ensino aprendizagem.

2.6.1.1. Nivelamento da Aprendizagem

O Programa de Nivelamento apresenta-se como uma das ações necessárias
para a adaptação dos discentes no ensino superior que, além de experimentarem
uma forte transição metodológica, trazem consigo muitas diferenciações em níveis
de conhecimentos básicos.

O sistema de nivelamento tem por objetivo diminuir as diferenças de conheci-
mentos básicos necessários como pré-requisitos para determinado curso superior. O
nivelamento é uma forma de proporcionar equiparação de conhecimento em deter-
minado assunto, suprindo, assim, as defasagens advindas do ensino médio. A turma
de nivelamento sempre é composta no início de cada curso.
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O Programa de Nivelamento tem caráter acadêmico pedagógico e de assis-
tência ao aluno. Deverá ser realizado, sistematicamente, mediante diagnóstico dos
educandos com dificuldade de aprendizagem e carência no domínio dos conteúdos.
Ocorre paralelamente às demais disciplinas. Esse programa objetiva reduzir proble-
mas de desistência e reprovação nos períodos ou módulos iniciais, possibilitar, ao
aluno, a revisão e o conhecimento de conteúdos básicos e indispensáveis à apren-
dizagem, em curso superior, e produzir metodologias que facilitem os estudos e o
resgate dos conteúdos não assimilados pelos egressos do ensino médio. Os progra-
mas e as atividades de nivelamento são organizados por professores e gerenciados
pela Coordenação do Curso.

São consideradas atividades de nivelamento: cursos, seminários, oficinas, aulas
em disciplinas básicas ou específicas, assim relacionadas, como Língua Portuguesa e
Matemática.

2.6.1.2. Programa de Ambientação em Educação a Distância

OPrograma de Ambientação emEducação a Distância da FGW - Faculdade de
Gestão Woli, destinado a todos os alunos ingressantes da Instituição. O Programa é
institucionalizado, obrigatório, e foi desenvolvido para ajudar o aluno a compreender
os princípios básicos que norteiam a Educação a Distância (EaD), focados no contexto
das atividades que serão realizadas. Ao final do programa o aluno deverá ser capaz
de:

• Compreender as concepções de EaD utilizadas no curso.

• Identificar os principais atores do seu curso.

• Reconhecer principais ferramentas de navegação doAmbiente Virtual de Apren-
dizagem - AVA.

• Desenvolver a capacidade de interação e cooperação no AVA.

• Identificar algumas políticas pedagógicas de seu curso.

• Conhecer seus direitos e obrigações.

• Conhecer e utilizar boas condutas em um ambiente virtual.

• Identificar como aprender e se organizar melhor sozinho.

• Empregar estratégias para gerenciar tempo, postura e autocontrole.

O programa de Ambientação da FGW acontecerá no decorrer do módulo que
o ingressante estiver. Nesse período o aluno terá ao seu dispor uma “trilha do conheci-
mento” composta por diversos objetos de aprendizagem, comomanuais, regulamen-
tos, cartilhas, vídeos, documentos e cursos online, optativos, com temas relacionados
ao contexto da EaD.
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Todos esses objetos de aprendizagem primam pela linguagem dialógica e in-
clusiva, possibilitando ao aluno a apropriação dos conhecimentos disponibilizados e
sua aplicação no decorrer do curso.

Por serem atividades autoinstrucionais os próprios professores responsáveis
pelas disciplinas nas quais o aluno estiver cursando o módulo poderão acompanha-
los, tirando dúvidas e estimulando à realização das atividades.

O Programa de Ambientação será realizado 100% à distância, mas o aluno
também pode usufruir das instalações dos polos da FGW para realização de suas
atividades. Além do computador, é possível acessar a ferramenta por meio de dis-
positivos móveis, como tablet ou smartphone. Com o Blackboard, disponível para
Android, iOS e Windows, o estudante pode conferir avisos, receber notificações das
atividades, verificar notas, publicar nos fóruns e visualizar conteúdos em PDF.

Em relação ao sistemade avaliação, o aluno ingressante, ao realizar o Programa
de Ambientação poderá alcançar 1(um) ponto, em todas as disciplinas do módulo,
conforme resultado obtido nas avaliações do Programa de Ambientação, em todas
as disciplinas do módulo no qual estiver cursando.

O Programa de Ambientação contará com três ações transversais:

• Unidade 1: Apresentação da EaD, o Modelo pedagógico da FGW e o AVA.

• Unidade 2: Políticas Acadêmicas.

• Unidade 3: Capacitação dos discentes - Cursos optativos.

O acompanhamento do Programa de Ambientação é de responsabilidade do
NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que funciona como apoio educativo e é
constituído por professores, dentre eles um pedagogo, escolhidos a critério da FGW,
sob a coordenação de um professor designado pelo Diretor; todos nomeados por
meio de portaria da Direção da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

2.6.1.3. Intermediação e acompanhamento de Estágios Extracurriculares não
obrigatórios

Conforme previsto na legislação vigente, existe a figura do estágio não obriga-
tório remunerado, o qual, apesar de não estar presente como atividade obrigatória,
como, aliás, a própria denominação da atividade pressupõe, pode e deve ser estimu-
lado pela FGW, em virtude da clara compreensão da importância das atividades de
estágio para a excelente preparação dos futuros profissionais para ingresso no mer-
cado de trabalho.

Essa modalidade de estágio, portanto, será oferecida e sempre estimulada
como atividade opcional ou complementar, realizada paralelamente aos componen-
tes curriculares das matrizes dos cursos superiores ofertados pela FGW, inclusive com
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possibilidade de aproveitamento de parte de sua carta horária como atividades com-
plementares. Vale ressaltar que será contabilizado como atividade complementar
30% da carga horária total realizada.

Embora, repita-se, não seja atividade obrigatória, necessária para a conclusão
dos cursos superiores, pretende a FGW envidar esforços junto à comunidade em que
está inserida para também oportunizar a seus discentes o acesso a programas de
estágios não obrigatórios e remunerados, mediante o estabelecimento de parcerias
com entidades e empresas que integram o mercado de trabalho ligado aos cursos
ofertados.

Buscará a FGW, portanto a celebração de convênios para oferta de estágio
para seus discentes, para assegurar a realização de estágios não obrigatórios, por
entender que a prática em ambiente de trabalho é componente fundamental para
a preparação de seus egressos para atuação com qualidade no mercado de trabalho.

Desse modo, os projetos pedagógicos dos cursos superiores a serem ofertados
pela FGW trará a previsão do estágio não obrigatório, nos casos previstos nas nor-
mas vigentes. Cumpre registrar que o regulamento de estágio extracurricular não
obrigatório encontra-se disponível para consulta.

2.6.1.4. Programa de Monitoria

O Programa de Monitoria da FGW - Faculdade de Gestão Woli vem ao encon-
tro do que contempla a L.D.B. de Nº 9.394/96, em seu Artigo 84, “os discentes da
Educação Superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas
respectivas instituições exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendi-
mento e seu plano de estudos”.

O Programa de Monitoria, conforme descrito em seu regulamento, disponível
para consulta, tem por objetivo proporcionar aos discentes a participação efetiva e
dinâmica em projeto acadêmico de ensino, no âmbito de determinada unidade cur-
ricular, sob a orientação direta do docente responsável pela mesma. O monitor terá
seu trabalho acompanhado por um professor-orientador.

Por fim, a FGW acredita na importância da função do monitor, pois lhe possi-
bilitará tornar-se parte fundamental no processo ensino-aprendizagem. Essa função
tem como alternativa o despertar da vocação para a docência e para o desenvolvi-
mento de atividades de pesquisa e extensão.

2.6.2. APOIO FINANCEIRO

2.6.2.1. Política de Bolsa

O Programa de Bolsa da FGW - Faculdade de Gestão Woli estabelecerá, con-
forme necessidade e segundo a natureza, os seguintes programas de bolsas: de es-
tudo (Iniciação Científica e Extensão), de trabalho, de convênio e de assistência ao
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estudante. Os programas de Bolsas obedecerão aos regulamentos específicos e apro-
vados, conforme necessidade, pelo Conselho Superior da instituição.

2.6.3. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC

OProgramade Iniciação Científica – PIC da Faculdade deGestãoWolicaracteriza-
se como uma ferramenta de apoio teórico emetodológico à realização de umprojeto
de pesquisa, e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova
mentalidade do aluno. Promove ainda, a participação efetiva do aluno em projetos
investigativos que agucem sua curiosidade e o levem a estudar situações reais com
rigor científico.

Coma implantação e funcionamento do Programade Iniciação Científica (PIC),
pretende-se incentivar o estudante à participação ativa em projetos investigativos,
sob a supervisão de um professor orientador. A Iniciação Científica é um Programa
de inserção do aluno de gradua-ção, em atividades de pesquisa científica, visando à
construção de interações com o ambiente científico, por meio do desenvolvimento
de projeto de pesquisa. O educando estará sob a orientação de um professor orien-
tador e, quando necessário, de um professor coorientador.

Por fim, vale mencionar que a FGW tem como proposta a criação e implanta-
ção de um Repositório Institucional que irá armazenar, preservar, divulgar e oferecer
acesso a produção científica, cultural e artística da Instituição. O Repositório da FGW
terá como objetivo, preservar a memória intelectual de sua comunidade acadêmica.
A proposta da FGW é disponibilizar, pormeio de seu site, o livre acesso a todos os con-
teúdos digitais disponibilizados, e ampliar e facilitar o acesso à produção científica
de uma forma geral.

2.6.4. NÚCLEO DE APOIO AO EGRESSO

A FGW - Faculdade de Gestão Woli manterá um Programa de Acompanha-
mento Acadêmico, regulamentado para consulta, de forma online, por meio de seu
site, voltado com exclusividade a alunos e ex-alunos, com o objetivo demantê-los em
contato com a IES e com o mercado de trabalho.

Os participantes do programa possuirão acesso às informações sobre a profis-
são, edu-cação continuada e aos acontecimentos domeio acadêmico, e poderão, por
meio de uma rede de contatos, manterem-se próximos a coordenadores, professores,
colegas de turma e funcionários da Instituição.

Manterá ainda a Avaliação Institucional sob a ótica do egresso como um dos
instru-mentos da Avaliação Institucional e que terá a finalidade de:

I. Identificar os pontos fortes e fracos do curso e oferecer subsídios para a reforma
curricu-lar.
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II. Identificar as necessidades de qualificação, dos ex-alunos, como subsídios para
a cria-ção de cursos de pós – graduação dentro do programa de Educação Con-
tinuada.

2.6.5. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, preocupada com questões relativas ao
acesso e permanência de pessoas com deficiências e tendo em vista os princípios
apresentados na legislação brasileira, como a Lei no 10.098/94 que estabelece nor-
mas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou commobilidade reduzida; a Lei no 10.436/02 que dispõe sobre a Lín-
gua Brasileira de Sinais – Libras; a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; a lei no 13.146/15
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa comDeficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência); o Decreto no 5.296/04 que estabelece as normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida; o Decreto no 5.626/05 que regulamenta a Lei 10.436
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e o Decreto no 186/08 que
aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007 e que
define, dentre seus documentos, disponibilizados no Regulamento do Núcleo de In-
clusão e Acessibilidade e no Plano de Acessibilidade, adequações quanto o processo
de acesso e permanência de pessoas com deficiência, distribuindo-as em três eixos:

I. Inclusão e Permanência: assistência estudantil específica para os alunos com
deficiência e/ou necessidades educacionais especiais.

II. Acessibilidade Pedagógica e Curricular: projetos e programas que visem à pro-
moção da acessibilidade ao currículo e as ações didáticas propostas no projeto
pedagógico dos cursos.

III. Acessibilidade Comunicacional e Informacional: promoção da acessibilidade
à comunicação e à informação da instituição para a comunidade interna e ex-
terna.

Neste sentido, define dentre os seus documentos, ações específicas que alcan-
çaram os objetivos de acessibilidade e inclusão, dos quais mencionamos, Criação do
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão; Aquisição de equipamentos e tecnologias as-
sistidas adequados ao atendimento das pessoas com necessidades especiais; Acom-
panhamento e atendimento de alunos, docentes, tutores e colaboradores com de-
ficiências; Disponibilizar Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais nos cursos de
graduação, pós-graduação e demais atividades internas; Disponibilizar tutoria para
alunos com Necessidades Educativas Especiais; Incentivar e divulgar eventos e pro-
jetos sobre acessibilidade e inclusão; Apoiar projetos de Extensão e de Pesquisa que
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promovam Acessibilidade; Manter meios de comunicação e informação em libras
(por meio de software); Introduzir a disciplina optativa - Libras nas matrizes curricu-
lares; Capacitar constantemente seus docentes, tutores e colaboradores visando o
atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Vale mencionar que em relação as instalações da FGW - Faculdade de Gestão
Woli, também serão contemplados os seguintes requisitos: eliminação de barreiras
arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso aos espaços de uso
coletivo; reserva de vagas em estacionamentos, nas proximidades das unidades de
serviço; rampas e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; adap-
tação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira
de rodas; colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; instalação de la-
vabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira
de rodas.

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, a Instituição as-
sume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada, e até que o aluno conclua
o curso, de manter o apoio ao estudante com visão subnormal; e adotar um plano
de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso
didático.

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a Instituição assume o
compro-misso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o
curso, de propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua por-
tuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando
a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real
conhecimento do aluno; adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valori-
zando o conteúdo semântico; estimular o aprendizado da língua portuguesa, princi-
palmente namodalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente àsmatérias do
curso em que o estudante estiver matriculado; proporcionar aos professores acesso à
literatura e informações sobre a especificidade linguística do portador de deficiência
auditiva.

A respeito do tratamento diferenciado, a Instituição estará comprometida em
disponibilizar, sempre que for necessário, assentos de uso preferencial, sinalizados,
espaços e instalações acessíveis; mobiliário de recepção e atendimento obrigatoria-
mente adaptados à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, con-
forme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; serviços de aten-
dimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas
capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato comaquelas que não se
comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias-intérpretes
ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; pessoal capacitado para prestar
atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pes-
soas idosas; disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pes-
soa com deficiência ou com mobilidade reduzida; sinalização ambiental para orien-
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tação; divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida; admissão de entrada e permanência
de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa comdeficiência ou de
treinador em locais e edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira
de vacina atualizada do animal e existência de local de atendimento específico.

Quanto aos alunos com Transtorno de Espectro Autista, em atendimento ao
disposto na Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a FGW - Faculdade de Ges-
tão Woli garantirá o atendimento visando a sua plena acessibilidade (arquitetônica,
comunicacional, pedagógica e atitudinal) ao Ensino Superior e o desenvolvimento
das competências e habilidades previstas no perfil do egresso, do curso escolhido,
em igualdade de condições. Apoiará e orientará, juntamente com os setores peda-
gógicos da instituição, o corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desen-
volvimento de metodologias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico
do aluno com Transtorno do Espectro Autista.

2.7. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL

O corpo discente será representado nos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES
com direito a voz e voto. Caberá aos Diretórios Acadêmicos indicar seus representan-
tes e respectivos suplentes junto aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES. Os re-
presentantes estudantis, nos Órgãos Colegiados Acadêmicos, terão mandato de um
ano, permitida a recondução em alguns casos. Os suplentes só poderão participar
dos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES, em caso de impedimento do represen-
tante efetivo. É vedado o exercício da mesma represen-tação estudantil em mais
de um Órgão Colegiado da Faculdade. Os representantes, junto aos Órgãos Cole-
giados Acadêmicos da Faculdade deverão ser alunos regularmente matriculados e
estar cursando, pelo menos, três disciplinas no período letivo. O não preenchimento
de qualquer destes requisitos, em qualquer tempo, implicará na perda do mandato.

Os alunos matriculados na Faculdade pertencerão aos Diretórios Acadêmi-
cos,dos seus respectivos Cursos, cujo regimento, elaborado e aprovado em confor-
midade com a legislação pertinente, disporá sobre sua constituição, finalidade, ele-
gibilidade, direitos e deveres de seus membros. Os Diretórios Acadêmicos terão por
objetivo a representação estudantil, a promoção, a cooperação da comunidade aca-
dêmica e o aprimoramento da Instituição e terão o apoio da Instituição em eventos
culturais e esportivos. A Faculdade estimulará as eleições e as assembleias e, ainda,
oferecerá espaço físico com mobiliário e equipamentos para seu funcionamento.
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2.8. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS - NO PRO-
CESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

A tecnologia tem se tornado uma grande aliada no processo educacional, ao
aumentar as possibilidades de aprendizagem. Com vistas a estimular nos alunos
as competências advindas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos
processos de aprendizagem, será utilizado ferramenta adequada, perpassando to-
das as disciplinas previstas na matriz curricular, tanto na parte informacional, como
também naquelas associadas ao campo profissional.

Sendo assim, para além da internet, outras possibilidades das TICs serão traba-
lhadas, demaneira a preparar o aluno para sua atuação no contexto atual. Encontram-
se previstos o uso de softwares interativos, a disponibilização de conteúdos on-line e
outros recursos que contribuampara a promoção de interação, conectando a atenção
do aluno e tornando a aula mais dinâmica e produtiva, estimulando-o ao processo
de ensino e aprendizagem.

As TICS planejadas pela FGW para o processo de ensino-aprendizagem possi-
bilitam a execução do PPC, viabilizam a acessibilidade digital e comunicacional e a
interatividade entre docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais
e recursos didáticos a qualquer hora e lugar e propiciam experiências diferenciadas
de aprendizagem baseadas em seu uso.

Ao aluno do curso, bem como aos professores, os tutores e à coordenação do
curso, serão disponibilizados diversas formas de comunicação virtual, por meio de
plataforma acadêmica e do site da faculdade, quais sejam:

• Softwares para disciplinas específicas do curso.

• Criação de página do curso no site da IES e/ou em redes sociais, visando discutir
questões didático-pedagógicas cotidianas do curso.

• Utilização de recursos audiovisuais e multimídia em aulas teóricas e/ou práticas.

• Informações sobre a vida acadêmica, tais como: controle de presença e faltas;
notas; plano de ensino; PDI, PPC, material de apoio às aulas disponibilizadas
pelos professores.

• Utilização de pesquisa de diagnóstico online.

No curso será adotada tecnologias de informação e comunicação didático-
pedagógicas que venhamenriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem,
principalmente o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos pelo curso.

Nesse sentido a FGW apostou no material didático disponibilizado pela pla-
taforma Sagah, composto por diversos objetos de aprendizagem, que por sua vez
formam uma Unidade de Aprendizagem (UA), uma vez que levam o aluno a ter uma
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postura mais autônoma e ativa, além de funcionar como facilitadores do processo
de ensino-aprendizagem por meio de uma abordagem dialógica que permite as in-
terações aluno/interface, aluno/conteúdo, aluno/professor e aluno/aluno, através de
metodologias ativas de aprendizagem.

Por meio da aprendizagem ativa o aluno tem acesso a práticas pedagógicas
diferentes da tradicional e é engajado de maneira ativa, na construção do conhe-
cimento, e não apenas como mero receptor de informações, uma vez que na me-
todologia ativa teoria e prática andam juntas e visam desenvolver a capacidade de
construção e análise crítica do conhecimento.

Cada unidade de aprendizagem é composta por conteúdos e atividades cri-
teriosamente selecionados que viabilizam, ao aluno, um papel de protagonista no
processo de construção do conhecimento, portanto, foram construídas para signifi-
car a aprendizagem do aluno a partir de situações vivenciais.

Os objetos de aprendizagemque compõemo conteúdo, como o desafio, que
coloca o aluno próximo a situações reais que poderão ser vivenciadas em sua carreira
profissional; o infográfico que permite a análise de imagens; o conteúdo do livro que
á a parte teórica da unidade; a dica do professor onde o aluno tem ao seu dispor ví-
deos de aproximadamente quatro minutos, onde o professor dá dicas com aplicação
do assunto estudado e ou explica as partes mais difíceis do conteúdo; os exercícios
de fixação que testam o conhecimento do aprendiz e lhe permitem verificar se re-
almente está aprendendo; a prática que sempre traz um exemplo de aplicação dos
conteúdos que estão sendo usados na unidade; e o saiba mais que permite ao aluno
aprofundar os seus conhecimentos e facilita sua busca por resposta aos desafios; ofe-
recem experiências diferenciadas e foram pensados pedagogicamente para que
o processo de construção do conhecimento do aluno aconteça e se consolide com
êxito.

Esta diversidade de objetos de aprendizagem que compõem os conteúdos
atende aos diversos estilos de aprendizagem e, aliada à mediação empática de tu-
tores e professores, possibilitarão, ao aluno, construir aprendizagens significativas de
forma autônoma, ativa e colaborativa.

NÚMERODE VAGAS:OCurso propõe a oferta de 1000 vagas, quantitativo este
atendido de forma excelente pelas condições relativas ao corpo docente, tutorial e à
infraestrutura disponibilizada pela instituição.

Vale ressaltar que o número de vagas pretendidas foram fundamentadas em
estudo quantitativo e qualitativo, bem como em pesquisas com o mercado de tra-
balho e, com a comunidade acadêmica, que demonstra sua adequação à dimensão
do corpo docente e tutorial e às condições de infraestrutura física e tecnológica para
o ensino e a iniciação científica.
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3 CORPO DOCENTE E
TUTORIAL

3.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído de grupo de docentes,
com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concep-
ção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.

Os critérios para composição do NDE do Curso atenderão os requisitos da
Resolução CONAES No 01, de 17 de junho de 2010, que são:

1. ser constituído por ummínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente
do curso;

2. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;

3. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,
sendo pelo menos 20% em tempo integral.

Sendo assim, o NDE do curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão
Woli será formado por 5(cinco) docentes, incluindo o coordenador do curso como
seu presidente. Destes, 100% possuem titulação stricto sensu. Com relação ao re-
gime de trabalho, 80% trabalham em regime de tempo integral e 20% em regime
parcial. A tabela 4 detalha a composição inicial do NDE do Curso.
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Tabela 4 – Composição Inicial do NDE - PORTARIA 014/2018
COMPONENTES TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO

Carlos Eduardo de Lima Mestre Parcial
Daniela Prado Salerno Mestre Integral
Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes Mestre Integral
Válter Gomes Doutor Integral
Winicius Pereira Mestre Integral

O NDE será constituído pormembros do corpo docente do curso, que exerçam
liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimen-
tos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como
importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.

Portanto, são atribuições do NDE do Curso:

a) Elaborar, acompanhar, executar e propor alterações no Projeto Pedagógico do
Curso e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do
curso para apre-ciação.

b) Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso.

c) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
acadêmicas.

d) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação ci-
entífica e extensão, provenientes de necessidades da graduação, de exigências
do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área do
conhecimento.

e) Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de
graduação.

f) Propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso.

g) Propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na
avaliação externa.

h) Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico
do curso.

i) Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na
formação do perfil profissional do egresso.

j) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação
continu-ada.

k) Avaliar outras matérias que lhes sejam atribuídas por legislação, pelo Regi-
mento Geral, bem como sobre questões que neste ou em outros sejam omissas.
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3.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR

O Coordenador do curso é o responsável pela gestão do curso proposto, que é
planejado considerando a autoavaliação institucional e todos os procedimentos ava-
liativos aplicáveis ao curso, como fontes de insumos destinados a assegurar o apri-
moramento contínuo, com previsão da apropriação dos resultados pela comunidade
acadêmica e indicação do processo de autoavaliação periódica.

O Coordenador de curso tem dentre suas atribuições ordinárias previstas no
Regimento da instituição de ensino:

I. Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às
autorida-des e órgãos da Faculdade.

II. Acompanhar a atualização do Projeto Pedagógico do Curso.

III. Realizar estudos e atualização periódica, verificando o impacto do sistema de
avaliação de aprendizagem dos estudantes.

IV. Acompanhar as novas demandas do mundo do trabalho, analisando a adequa-
ção do perfil do egresso.

V. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso.

VI. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o desempe-
nho e a assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-administrativo
sob sua super-visão.

VII. Apresentar, semestralmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório das
ativida-des da Coordenadoria.

VIII. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, tutores e técnico-administrativo.

IX. Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados
pelo Di-retor, os relatórios e informações sobre avaliações de alunos.

X. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso,
assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado.

XI. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de
iniciação científica e da publicação.

XII. Estímulo e difusão para a produção acadêmica que viabilizem publicações ci-
entíficas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais.

XIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de cur-
sos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de ex-
tensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos.
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XIV. Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus profes-
sores, respeitadas as especialidades.

XV. Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade curricular,
sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos.

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.

As especificidades do Curso imporão ainda, ao coordenador, as seguintes atri-
buições:

I. Estabelecer relações com empresas e com organizações públicas e privadas do
município e região.

II. Oportunizar novos ambientes de ensino aprendizagem para o aluno, no âmbito
da gestão.

III. Estar em consonância com os princípios da ética da profissão, aplicados à for-
mação de novos profissionais.

IV. Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando es-
paços de vivência do aluno neste contexto.

V. Validar e acompanhar o desenvolvimento de atividades complementares do
curso.

VI. Presidir o NDE.

3.3. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR

3.3.1. Formação e Experiência Profissional do Coordenador

Tabela 5 – Identificação do Coordenador do Curso

CURRICULUM VITAE (CV) – SÍNTESE
Nome: Daniela Prado Salermo
End.: Rua Maximiano José de Moura, 574
Cidade: Uberaba UF: MG CEP: 38.055-430
Fone: (34) 3338-4242
e-mail: dany_salermo@hotmail.com
CPF: 070.584.156-17 RG: MG 10.215.580

Regime de trabalho: Integral Data de contratação: 03/09/2018

Formação Acadêmica:
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Regime de trabalho do coordenador do curso:

O coordenador do curso é contratado sob o regime de 40 horas semanais
(Tempo Integral), o que e permite o atendimento da demanda existente, conside-
rando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, tutores e equipe mul-
tidisciplinar. Possui 25 horas dedicadas exclusivamente para gestão e condução do
curso. As demais horas são destinadas à docência, reuniões de planejamento e ativi-
dades didáticas. Há a representatividade dos coordenadores em todos os colegiados
superiores, conforme apresentados nos regulamentos aprovados pelo Conselho Su-
perior, e ainda, por meio de um plano de ação documentado e compartilhado, com
indicadores disponíveis e públicos com relação ao desempenho da coordenação, e
proporciona a administração da potencialidade do corpo docente do seu curso, fa-
vorecendo a integração e a melhoria contínua. A comprovação da carga horária do
regime de trabalho poderá ser aferida pela comissão avaliadora na época da avalia-
ção in loco para fins de autorização do curso.

A coordenadora do curso, Professora Daniela Prado Salerno, foi designada pela
Portaria 13 de 03 de setembro de 2018. É graduada em Administração pela Uni-
versidade de Uberaba (2011), pós-graduada em Controladoria e Finanças, pela Fa-
culdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro (2012). Mestre em Educação
pela Universidade de Uberaba (2014).

Anteriormente à atuação na FGW - Faculdade de Gestão Woli registra experi-
ência na Educação Superior com ênfase na área da Administração. Atuou como pro-
fessora de disciplinas nas áreas de Planejamento Estratégico de Marketing, Gestão
Estratégica, Empreendedorismo, Processos Administrativos, Estatística, Matemática,
Logística, Economia (micro emacro) nos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Zootecnia, Agronegócio, Engenha-
ria de Produção, Engenharia Civil, nas instituições de ensino, Faculdades Associadas
de Uberaba (FAZU), Centro Universitário do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), Centro
de Ensino Superior de Uberaba (CESUBE) nesse com disciplina EAD e Faculdade de
Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro (FCETM). Foi professora do curso de MBA
Gestão Empresarial e Logística e MBA Gestão Financeira, controladoria e Auditoria,
com a disciplina de Cenários Econômicos na FCETM. Ainda na FCETM foi membro do
Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Administração e Ciências Contábeis.

3.3.2. Organização da Equipe Multidisciplinar

Aorganização da EquipeMultidisciplinar da FGW - Faculdade deGestãoWoli será
implantada com o objetivo de elaborar o projeto e efetuar os demais processos no
desenvolvimento e execução dos cursos, além de orientar, executar, desenvolver e
promover ações referentes aos cursos oferecidos, respeitando as Diretrizes Curricula-
res Nacionais com foco no processo de ensino e aprendizagem.
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A Equipe Multidisciplinar tem como responsabilidade o planejamento, a ela-
boração, o desenvolvimento, a validação e a publicação domaterial didático-pedagógico,
previsto no PPC, subsidiando os projetos de EaD quanto a transposição didática de
conteúdos para as linguagens da educação a distância, com o desenvolvimento e
aplicação de sistemas para internet, suporte técnico e criações gráficas e audiovisu-
ais, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessi-
bilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da
formação, além de prever linguagem inclusiva e acessível, com recursos inovadores.

Por desempenhar um papel fundamental na EaD, a Equipe Multidisciplinar
da FGW - Faculdade de Gestão Woli será formada atendendo todos os requisitos
para executar com competência suas atribuições e realizar um papel com eficácia e
eficiência.

A Equipe Multidisciplinar envolve vários profissionais, como: professor-autor,
coordenador de curso, web designers, designers instrucionais, designers gráficos, re-
visores técnicos, técnicos especialistas em recursos multimídia, equipe pedagógica e
bibliotecária.

• Professor-autor: Responsável pela redação do conteúdo didático. Tem como
atribuições: criar, revisar, conferir, editar e aprovar o livro ou apostila da disci-
plina, juntamente com as diretrizes dos projetos pedagógicos, do coordenador
de curso e dos professores responsáveis pela estrutura pedagógica do curso.

• Coordenador de curso: além das atribuições já definidas no PDI, cabe ao coor-
denador de curso validar o conteúdo desenvolvido pelo professor-autor.

• Web designer: após estudar e analisar o conteúdo que foi desenvolvido, pes-
quisa cores, tipografia, produção gráfica, ergonomia, o suporte e tudo o que for
necessário visando encontrar a melhor solução, de forma organizada, estética,
viável e que, acima de tudo, torne o material atrativo, de fácil leitura proporcio-
nando, inclusive, compreensão para públicos diferenciados.

• Design Instrucional: o designer instrucional terá como responsabilidade atuar
na execução de projetos educacionais, mediados por meio de tecnologias, com
intuito de desenvolver soluções para os problemas educacionais, bemcomopro-
jetar formas diferenciadas para transmitir o conteúdo elaborado pelo professor-
autor, de maneira que o aluno sinta-se interessado, tenha prazer na realização
do que foi proposto, e construa sua aprendizagem significativa de forma autô-
noma e colaborativa.

• Revisores técnicos: responsáveis por todo o processo de revisão técnica e gra-
matical do conteúdo.

• Técnicos especialistas em recursos multimídia: após conhecimento e com-
preensão do conteúdo, trabalham na confecção de vídeos, animações e som
como recursos que comporão o conteúdo.
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• Equipe pedagógica: responsável por verificar se a linguagem utilizada na re-
dação do conteúdo educacional, os procedimentos e técnicas selecionados, de
fato, proporcionam a construção de aprendizagens significativas, de maneira
autônoma, por parte do aluno. Caba também à equipe pedagógica verificar se
o uso da linguagem dialógica e inclusiva, efetivamente proporciona a interativi-
dade do aluno com o material didático.

• Bibliotecária: Responsável por verificar se as bibliografias básicas e complemen-
tares estão de acordo com o conteúdo trabalhado no material didático.

3.4. PERFIL DOCENTE E TUTORIAL

Seguindo as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da FGW - Facul-
dade de Gestão Woli, a instituição terá como linha norteadora para seus profissionais
acadêmicos, um papel específico na relação e prática pedagógica. E, para isso, tanto
o educador, quanto professores e tutores devem ter conhecimentos e habilidades
suficientes para auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Deve ser e estar suficientemente capacitado e habilitado para perceber o nível
de compreensão do aluno recebido pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, além de
trabalhar, paralelamente, a um novo e mais complexo nível de conduta, tanto no que
se refere ao conhecimento e às habilidades, quanto no que se refere aos elementos
e processos de convivência social.

Em síntese, para exercer o papel de professor e/ou tutor, será necessário um
compromisso de capacidade técnica, assumindo uma posição de competência pro-
fissional, em educação, que caracterize o trabalho da FGW - Faculdade de Gestão
Woli.

Para isso, e em atenção especial às atividades de tutoria, vale mencionar que
por contemplar o atendimento às demandas didático-pedagógicas da estrutura cur-
ricular e considerando a mediação pedagógica junto aos discentes, a FGW elaborou
um Plano de Capacitação e Formação Continuada, disponível para consulta, que bus-
cará promover a melhoria da qualidade no domínio do conteúdo, de recursos e dos
materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo. Vale
ressaltar que consta neste plano de capacitação e formação continuada a realização
de cursos obrigatórios aos tutores, extensivos aos docentes e técnicos-administrativos,
antes do início das atividades, como os cursos de Netiqueta, Afetividade Virtual, Me-
diação Pedagógica, Diagnóstico de Processos Avaliativos dentre outros.

O profissional esperado pela instituição será aquele comprometido com sua
práxis pedagógica e passível de melhoria constante, sempre em busca de informa-
ções que convalidem sua prática como profissional.

Enfim, espera-se que docentes e tutores da FGW - Faculdade de Gestão Woli:
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I. Apropriem-se de novas linguagens e recursos tecnológicos visando à melhoria
no pro-cesso de ensino-aprendizagem.

II. Articulem teoria e prática de forma efetiva e evidenciada.

III. Comprometam-se com as questões ambientais e relacionadas aos direitos hu-
manos, com ênfase às relações étnico-raciais.

IV. Comprometam-se com o desenvolvimento do projeto pedagógico do Curso.

V. Concebam a avaliação da aprendizagem discente como processual e constante.

VI. Demonstrem capacidade para lidar com as diferenças e as diversidades.

VII. Elaborem propostas de revisão ou correção de conteúdos quando identificar
essa necessidade.

VIII. Invistam na pesquisa como um componente complementar para a formação
do aluno.

IX. Participem e incentivem as avaliações institucionais.

X. Preocupem-se com o desenvolvimento ético e profissional do aluno.

XI. Promovam a autonomia intelectual e acadêmica do aluno.

XII. Reflitam sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos e proponham al-
ternativas de superação.

XIII. Estimulem a futura participação do aluno em programas de pós-graduação.



ID Docente (Nome Completo) 
Titulação 
Máxima 

Regime 
Trabalho 

na IES 

Tempo de 
Experiência 
- Magistério 
Superior ou 
Experiência 

na 
Educação 

Profissional 
(EM ANOS) 

Tempo de 
Experiência 

na 
Educação a 
Distância 
EaD (EM 
ANOS) 

Tempo de 
Experiência 
Profissional 
(EM ANOS) 

Docente 
com 

formação/ 
capacitação/ 
experiência 

pedagógica? 

CH 
Semanal 

Horas 
Sala de 
Aula1 

Horas Apoio 
Pedagógico 
ou Gestão 

Horas 
Iniciação 
Científica 

Horas 
Extensão 

Horas 
NDE 

Horas 
NAP 

Apoio Pedagógico/Gestão 
(NA IES) 

1 Carlos Eduardo Alves Lima Mestre Parcial 10 - 05 Sim 32 24 - 04 - 04 - Membro do NDE 

2 Daniel Pádua Reis Ferreira Especialista Horista 04 1,5 01 Sim 08 08 - - - -  - 

3 Daniela Prado Salerno Mestre Integral 04 01 7m Sim 40 08 30 - - 
02  Coordenador do Curso e Membro 

NDE 

4 Jerry Antônio Coutinho Especialista Horista 1,5 - 2,5 Sim 08 08 - - -   - 

5 Luis Fernando Zulietti Doutor Integral 11 - - Sim 40 12 - - - - 
28 Membro Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

6 Marco Aurélio Moreira Mestre Horista 10 - 24,5 Sim 04 04 - - - -  - 

7 Mardiany Ribeiro dos Reis Mestre Integral 01 02 2,5 Sim 40 06 24 - 08 02  Membro do NDE 

8 Marília Abadia Silva Castro Especialista Horista 03 - 2,5 Sim 12 12 - - - -  - 

9 Mauro Lúcio Batista Cazarotti Mestre Integral 04 01 06 Sim 40 04 26 04 - 06 
 Coordenador de Curso e Membro 

do NDE 

10 Melissa Lucchi Doutora Integral 09 - 02 Sim 40 12 - - - 
- 28 Membro Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

11 Paulo Sérgio R. de Paula Doutor Integral 06 01 - Sim 40 08 - - - - 
32 Membro Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

12 Rafael Rosa Pereira Diniz Especialista Integral 09 - 13 Sim 40 04 32 - - 04 
 Coord. de Tecnologia Educ. e 

Informática e Membro NDE 

13 Rosa Maria Ribeiro Bernini Especialista Integral - 11,5 33 Sim 40 04 34 - - 02  Coordenadora do NAP e Ouvidora 

14 
Sebastiana Aparecida Ribeiro 

Gomes 
Mestre Integral 22 - 06 Sim 40 08 24 - - 

 
08 

 Coord. Pós-graduação, I. C. e 
Extensão e M. NDE 

15 Válter Gomes Doutor Integral 14 - 26,5 Sim 40 04 26 - - 10  Diretor Acadêmico e Membro NDE 

16 Wendel Rodrigo de Almeida Mestre Integral 08 04 18 Sim 40 04 28 - - 08 
 Coordenador de Curso e Membro 

NDE 

17 Wesley Sebastião de Almeida Mestre Horista 06 - 09 Sim 12 12 - - - -  - 

18 Winícius Pereira Mestre Integral 13 01 15 Sim 40 08 28 - - 04 
 Diretor de Operações e Membro 

NDE 

                                                           
1 O Regime de Trabalho, a carga horária semanal e as horas em sala de aula (semanal) foram baseadas em relação ao Módulo que o professor atuará. 
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3.4.1. Titulação, Regime de Trabalho, Experiência de Magistério Superior e Profissional, Produção Científica
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Tabela 6 – Quadro Sintético por Titulação
Titulação Quantidade Percentual

Especialista 05 27.78%
Mestre 09 50.00%
Doutor 04 22.22%
Total do curso 18 100%

Tabela 7 – Quadro Sintético por Regime de Trabalho
Regime de Trabalho Quantidade Percentual

Horista 05 27.28%
Parcial 01 05.56%
Integral 12 66.67%
Total do curso 18 100%

Tabela 8 – Quadro Sintético por Experiência de Magistério Superior
DocentesExperiência de Magistério Superior Quantidade Percentual

Menos de 3 anos 02 11.11%
3 ou mais anos 16 88.89%
Número total de docentes 18 100%

Tabela 9 – Quadro Sintético por Experiência Profissional
DocentesExperiência Profissional Quantidade Percentual

Menos de 2 anos 03 16.66%
2 ou mais anos 15 83.34%
Número total de docentes 18 100%



PRODUÇÃO CIENTÍFICA2 

ID Docente (Nome Completo) 

Artigos 
publicados 

em 
periódico 
científico 
na área 

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 

científicos em 
outras áreas 

Livros ou 
capítulos em 

livros 
publicados na 

área 

Livros ou 
capítulos em 

livros 
publicados 
em outras 

áreas 

Trabalhos 
publicados 
em anais 

(completos) 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(resumos) 

Traduções de 
livros, 

capítulos de 
livros ou 
artigos 

publicados 

Propriedade 
intelectual 
depositada 

Propriedade 
intelectual 
registrada 

Projetos e/ou 
produções 
técnicas 

artísticas e 
culturais 

Produção 
didático-

pedagógica 
relevante, 

publicada ou 
não 

 

Outras 
Produções 

1 Carlos Eduardo Alves Lima - - - - - - - - - - - - 

2 Daniel Pádua Reis - - - - - - - - - - - - 

3 Daniela Prado Salerno - - - - - - - - - - - - 

4 Jerry Antônio Coutinho - - - - - - - - - 02 - - 

5 Luis Fernando Zulietti - - - - - - - - - - - - 

6 Marco Aurélio Moreira - - - - - - - - - - - 01 

7 Mardiany Ribeiro dos Reis - - - - - 03 - - - 17 - - 

8 Marília Abadia Silva Castro - - - - - - - - - - - - 

9 
Mauro Lúcio Batista 
Cazarotti 

06 03 - 11 04 10 - - - - - - 

10 Melissa Lucchi 05 - - - 01 - - - - 09 - 01 

11 Paulo Sérgio R. de Paula - - - - - - - - - - - - 

12 Rafael Rosa Pereira Diniz - - - - - - - - - 37 - - 

13 Rosa Maria Ribeiro Bernini - 01 - - - - - - - 37 - 01 

14 
Sebastiana Ap. Ribeiro 
Gomes 

- - - - - 03 - - - 38 - - 

15 Válter Gomes 01 - - - - - - - - 37 - 01 

16 
Wendel Rodrigo de 
Almeida 

- 02 01 - - - - - - 39 - 03 

17 
Wesley Sebastião de 
Almeida 

- 01 - - - 01 - - - - - - 

18 Winícius Pereira - 01 - - - 01 - - - 39 - - 

 

                                                           
2 Produção Científica dos 3 últimos anos (2016 – 2018) 
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Em análise aos quadros apresentados acima, abstraídos de relatórios de estu-
dos, vale ressaltar que:

a) Corpo docente: titulação.
Quanto à titulação, para pertencer ao quadro docente, o título mínimo a ser

aceito é o de especialização, desde que possuam experiência na área e na disciplina
que irão ministrar, e venham a ser os professores responsáveis pelas disciplinas es-
pecíficas, cuja área de concentração demanda uma grande experiência em determi-
nado assunto, respeitando o relatório que considera o Perfil Institucional e Profissio-
nal do Egresso, que levará em consideração os estudos individualizados por cidades
polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Trabalho,
elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deverá apresentar habilidades e
competências específicas de cada região. E, ainda que fomente o raciocínio crítico
com base em literatura atualizada, além da bibliografia proposta, que proporcione
o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta relacionados aos objetivos das discipli-
nas/perfil do egresso e que incentivará a produção de conhecimentos por meio de
grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

O privilégio fica para os docentes que possuem títulos de mestrado e douto-
rado, pois, além de atender às exigências da legislação do ensino superior vigente,
são aqueles que possuem experiências maiores na área de investigação científica e
quemelhor contribuirão para o desenvolvimento didático-pedagógico da instituição.

b) Regime de trabalho do corpo docente do curso.
Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da FGW está sujeito à

prestação de serviços semanais, da seguinte forma:

1. TI - Tempo Integral: 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o tempo
de pelomenos, 20 horas semanais para estudo, pesquisa, trabalhos de extensão,
planejamento e avaliação;

2. TP – Tempo parcial: 12 ou mais horas semanais de trabalho, nelas reservados
pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação
de estudantes;

3. Especial ou Horista: exclusivamente para ministrar aulas, independentemente
da carga horária contratada.

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente serão
distribuídas em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de
provas e exames, iniciação científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos
colegiados, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão a se desenvol-
verem na instituição ou em local determinado pela Faculdade.
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As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria referidas no pará-
grafo anterior poderão ser remuneradas complementarmente, a critério do Diretor
Geral e com aprovação. As demais atividades devem ser prestadas obrigatoriamente
na Instituição.

O regime de trabalho previsto para os Docentes da FGW, possibilita ao aten-
dimento integral da demanda dedicada à docência, aos atendimentos aos alunos,
para a participação em colegiados, para o planejamento didático, para a preparação
e para correção das avaliações. Tais atribuições são registradas, considerando a carga
horária por atividade/docente.

c) Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício
da docência superior)

Na Política de Contratação de docente que orienta para a escolha de profissi-
onais com formação e experiência profissional adequadas para atuar na orientação
dos alunos, em todas as atividades do projeto de curso, a experiência profissional
será um grande diferencial, pois a FGW acredita que, aliada à formação acadêmica,
possa contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC,
nas DCN’s e no projeto político institucional, respeitando o relatório que considera
os estudos individualizados por cidades polos, observando as particularidades e es-
pecificidades e o Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do curso, o
Egresso deverá apresentar habilidades e competências específicas de cada região. E,
ainda que fomente o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, além da
bibliografia proposta, que proporcione o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta
relacionados aos objetivos das disciplinas/perfil do egresso e que incentivará a produ-
ção de conhecimentos por meio de grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

Por fim, espera-se que os docentes, mediante suas experiências profissionais,
que promovam ações que permitam identificar as deficiências do alunos, que expo-
nham o conteúdo em linguagem aderente às características da turma (respeitado
as especificidades de cada região), que apresentem exemplos contextualizados ao
conteúdo dos componentes curriculares, que elaborem atividades específicas para
alunos com dificuldades de aprendizagem formativas e somativas, que utilizem os
resultados para redefinição de suas práticas docentes, que exerçam liderança e te-
nham produção reconhecida.

d) Experiência no exercício da docência superior.
A FGW - Faculdade de Gestão Woli ao selecionar o corpo docente para os dois

primeiros anos do curso de Administração levou em consideração o fator tempo e
experiência na docência do Ensino Superior, bem como, a titulação e a experiência
profissional, como estratégia para o desenvolvimento didático-pedagógico dos con-
teúdos das unidades curriculares propostas. O tempo de experiência no magistério
superior dos docentes indicados é, em média, de 3 anos. A soma de docentes com
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experiência na docência do ensino superior, igual ou superior a três anos, é acima de
80%.

Há ainda, um relatório que considera os estudos individualizados por cidades
polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Trabalho,
elencando pontos que, o Docente deverá levar em consideração, principalmente, em
sua expertise e experiência no ensino superior, que atente para que o Egresso possa
apresentar habilidades e competências específicas de cada região. E, ainda que fo-
mente o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, além da bibliografia
proposta, que proporcione o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta relaciona-
dos aos objetivos das disciplinas/perfil do egresso e que incentivará a produção de
conhecimentos por meio de grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

Por fim, espera-se que os docentes, mediante suas experiências profissionais,
que promovam ações que permitam identificar as deficiências do alunos, que expo-
nham o conteúdo em linguagem aderente às características da turma (respeitado
as especificidades de cada região), que apresentem exemplos contextualizados ao
conteúdo dos componentes curriculares, que elaborem atividades específicas para
alunos com dificuldades de aprendizagem formativas e somativas, que utilizem os
resultados para redefinição de suas práticas docentes, que exerçam liderança e te-
nham produção reconhecida.

As comprovações das experiências na docência do ensino superior dos profes-
sores estão à disposição da comissão verificadora, em suas respectivas pastas, para
apreciação na época da avaliação in loco para fins de autorização do curso.

e) Experiência no exercício da docência na educação a distância.
O corpo de docentes dos primeiros anos do curso, na modalidade a distân-

cia, é composto por profissionais com formação e titulação adequada para oferecer
apoio e suporte aos tutores e alunos no desenvolvimento do curso. Todos os docen-
tes possuem pós-graduação na área, e conta ainda, com docentes com titulação em
programas stricto sensu. As comprovações dos títulos dos Docentes indicados es-
tão armazenadas em pastas individuais e arquivadas no setor responsável da FGW -
Faculdade de Gestão Woli, à disposição da comissão verificadora para apreciação na
época da avaliação in loco para fins de autorização do curso. Em relação à experiência
no exercício da docência em EaD, a FGW - Faculdade de GestãoWoli, pormeio de seu
NDE, optou por um outro perfil de professores, não observando apenas a experiência
em EaD, contudo, buscou um perfil onde o professor possa propor experiências de
aprendizagem, conforme sua vivência na área, que seja sensível aos estilos de apren-
dizagem dos alunos e ainda, possua a iniciativa constante de atualização em novas
tecnologias, respeitando o relatório que considera os estudos individualizados por ci-
dades polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Traba-
lho, elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deverá apresentar habilidades
e competências específicas de cada região. E, ainda que fomente o raciocínio crítico
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com base em literatura atualizada, além da bibliografia proposta, que proporcione
o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta relacionados aos objetivos das discipli-
nas/perfil do egresso e que incentivará a produção de conhecimentos por meio de
grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

f) Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.
O corpo tutorial dos primeiros anos do curso, na modalidade a distância, é

composto por profissionais com formação e titulação adequada para atuar como fa-
cilitadores do processo de ensino e aprendizagem, promovendo a interação dos alu-
nos e propiciando um ambiente favorável à discussão. Os tutores serão responsáveis,
ainda, por aplicar as estratégias de ensino previstas e desenvolvidas pelos professores
da disciplina, além de fazer a correção das tarefas propostas, a mediação nos fóruns,
bem como dar todo o suporte para o aluno, em caso de dúvidas, inclusive, buscando
o respaldo do professor formador para a solução dos problemas educacionais viven-
ciados pelo aluno.

Todos os tutores possuem graduação na área, e conta ainda, com tutores com
titulação em programas de pós graduação latu sensu e stricto sensu.

As comprovações dos títulos dos tutores indicados estão armazenadas empas-
tas individuais e arquivadas no setor responsável da FGW - Faculdade de Gestão Woli,
à disposição da comissão verificadora para apreciação na época da avaliação in loco
para fins de autorização do curso.

Em relação à experiência no exercício da tutoria emEaD, a FGW - Faculdade de
Gestão Woli, por meio de seu NDE, optou por um outro perfil de tutores, não obser-
vando apenas a experiência em EaD, contudo, buscou um perfil onde o tutor possa
propor experiências de aprendizagem, conforme sua vivência na área, que seja sensí-
vel aos estilos de aprendizagem dos alunos e ainda, possua a iniciativa constante de
atualização em novas tecnologias, respeitando o relatório de estudos que considera o
Perfil Institucional e Profissional do Egresso, além de demostrar e justificar a relação
entre a experiência no exercício da tutoria na educação superior e seu desempenho
e considera os estudos individualizados por cidades polos, observando as particula-
ridades e especificidades e o Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do
curso, o Egresso deverá apresentar habilidades e competências específicas de cada
região. E, ainda que fomente o raciocínio crítico com base em literatura atualizada,
além da bibliografia proposta, que proporcione o acesso a conteúdos de pesquisa de
ponta relacionados aos objetivos das disciplinas/perfil do egresso e que incentivará
a produção de conhecimentos por meio de grupos de estudo e ou pesquisa e da
publicação.

g) Titulação e formação do corpo de tutores do curso.
O corpo de tutores do curso é composto por profissionais com formação e
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titulação adequada para oferecer apoio e suporte aos professores e alunos no desen-
volvimento do curso.

Levou-se em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe
de tutoria e foram previstos de forma adequada para que as atividades e ações este-
jam alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias previstas para
o curso, com planejamento de avaliações periódicas para identificar necessidade de
capacitação do corpo tutorial e apoio institucional para adoção de práticas criativas
e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes.

Dos profissionais indicados para compor o quadro de tutores do primeiro ano,
todos possuem graduação na área e muitos possuem titulação em programas de
pós-graduação latu sensu. As comprovações dos títulos dos tutores indicados estão
armazenadas em pastas individuais e arquivadas, à disposição da comissão verifica-
dora para apreciação na época da avaliação in loco para fins de autorização do curso.

h) Experiência do corpo de tutores em educação a distância
A FGW - Faculdade de Gestão Woli ao selecionar o corpo de tutores para

os primeiros anos do curso levou em consideração não só o tempo de experiência
na educação a distância. Foi observado a experiência profissional, a experiência na
docência, além da formação e titulação, como estratégia para o desenvolvimento
didático-pedagógico das unidades curriculares, visando alcançar maior integração
e participação dos alunos. Todos os tutores possuem graduação na área e vários
possuem titulação em programas de pós-graduação latu sensu e stricto sensu. As
comprovações dos títulos dos tutores indicados estão armazenadas em pastas in-
dividuais e arquivadas no setor responsável da FGW - Faculdade de Gestão Woli, à
disposição da comissão verificadora para apreciação na época da avaliação in loco
para fins de autorização do curso. Como mencionado anteriormente, a FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli, por meio de seu NDE, optou por um perfil de tutores que
atenda as habilidades em trabalhar em equipe, comunicação, a busca constante de
atualização em novas tecnologias, resolução de problemas, visão de todo o processo,
negociação, além se ser organizado e disciplinado.

i) Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Aprodução do corpo
docente indicado para o curso considerada como referência os últimos três anos, en-
tre livros; capítulos de livros; material didático institucional; artigos em periódicos
especializados; textos completos em anais de eventos científicos; resumos publica-
dos em anais de eventos internacionais; propriedade intelectual depositada ou regis-
trada; produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes; e
publicações nacionais e regionais, alcançou cerca 40% dos docentes que obtiveram
entre 4 a 6 produções bibliográficas e técnicas nos últimos três anos. As produções
e publicações dos docentes indicados para o curso estão à disposição da comissão
verificadora para apreciação, em suas respectivas pastas, na época da avaliação in
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loco para fins de autorização do curso.

3.4.2. Tutor Presencial

O Polo contará ainda, com tutor presencial, que terá como função específica
fazer comque o aluno seja protagonista de seu processo de desenvolvimento e apren-
dizagem. Além disso, o tutor presencial também estimulará e garantirá a inserção
dos alunos numa rede de interatividade.

Com a carga de horária de 20 horas semanais, a serem cumpridas no Polo, o
tutor presencial auxiliará os estudantes no desenvolvimento de suas atividades indi-
viduais e em grupo, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem
como ao uso das tecnologias disponíveis, caso seja necessário.

Vale mencionar outras atribuições que serão realizadas pelo tutor presencial,
como segue:

I. Ajudar o aluno a compreender o material didático.

II. Familiarizar o aluno com o hábito da pesquisa bibliográfica.

III. Levar o aluno a adquirir uma metodologia autônoma de estudo.

IV. Atender as consultas dos alunos.

V. Estimular o aprofundamento e a atualização dos conteúdos das disciplinas.

VI. Encorajar e auxiliar os alunos na busca de informações adicionais em bibliotecas
virtuais.

VII. Construir um vínculo afetivo com os alunos de forma a incentivá-los a perma-
necerem no curso.

VIII. Estimular a reflexão crítica ajudando o aluno a ampliar o seu entendimento.

Diante tantas atribuições, para exercer o papel de tutor presencial, será neces-
sário um compromisso de capacidade técnica, assumindo uma posição de compe-
tência profissional, em educação, que caracterize o trabalho da FGW - Faculdade de
Gestão Woli.

Para isso, e em atenção especial às atividades de tutoria, que por contemplar
o atendimento às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular e consi-
derando a mediação pedagógica junto aos discentes, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli elaborou umPlano de Capacitação e Formação Continuada, disponível para con-
sulta, que buscará promover a melhoria da qualidade no domínio do conteúdo, de
recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo
formativo.
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Ressaltamos ainda, que consta neste plano de capacitação e formação conti-
nuada a realização de cursos obrigatórios aos tutores, extensivos aos técnicos- admi-
nistrativos dos polos, cursos como: Netiqueta, Afetividade Virtual, Mediação Pedagó-
gica, Diagnóstico de Processos Avaliativos dentre outros.

3.5. COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES, DOCENTES E TUTORES

Há um planejamento de interação, em conformidade com o PPC, que possi-
bilita as condições de intermediação e articulação entre tutores, docentes e coorde-
nador do curso, considerando-se a análise dessa interação para encaminhamento de
questões do curso. A exemplo disso, temos as reuniões, encontros semanais, Chat,
Fórum, Blog, Videoconferências, Audioconferência, Teleconferência entre tantos ou-
tros. Há ainda o AVA, que se configura como um espaço virtual de interação entre
discentes, docentes e tutores, no qual o discente deverá realizar atividades e intera-
gir com seus pares, acompanhar o cronograma e descrição das atividades, incluindo
avaliações, visualizar o Guia de Aprendi-zagem das disciplinas e fazer o download
de materiais didáticos em formato digital disponibilizados pelos docentes. O pro-
cesso de ensino/aprendizagem na modalidade EaD ocorre de forma híbrida, visto
que coexistem encontros presenciais e não presenciais entre tutores e discentes e
entre discentes, mediados pelo uso de tecnologia da informação e comunica-ção
(TIC), especialmente, o AVA, que deve propiciar ao discente sua autonomia no apren-
der a aprender. Além disso, em encontros presenciais obrigatórios há, por meio de
sistema de transmissão de aula online, contato com docentes. A interação, nesse
momento, também, dar-se á através de recursos do AVA.

O AVA oportuniza a realização de atividades síncronas e assíncronas e associ-
ação de diferentes recursos, visando a estimular o discente a buscar e a gerir infor-
mação e a colaborar com os pares na realização de trabalhos individuais e coletivos.
Além do AVA, principal ambiente de interação, em momentos especiais, prevê- se
o uso de outras tecnologias de comunicação síncrona a fim de permitir a troca de
mensagens, de áudio e de videoconferência.

Polos de Apoio Presencial A FGW - Faculdade de Gestão Woli justifica, de
forma plena, a implantação e localização dos polos, conforme estudos, que conside-
ram a distribuição geográfica dos polos em locais estratégicos do ponto de vista da
demanda reprimida por educação superior, não atendida por instituições públicas
devido à falta de vagas, e também pelas instituições particulares, que não apresen-
tam preços acessíveis nas regiões pretendidas para os polos. Para a proposta do
primeiro curso de graduação na modalidade a distância, foi levada em consideração
a demografia referente à população do ensino médio regional, e verificada assim as
potencialidades de oferta e procura por cursos na área de Gestão, a qual se pretende
contemplar na demanda por cursos superiores. Outro fator considerado foi a taxa
bruta e líquida de matriculados na educação superior, conforme os dados encontra-
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dos e os indicadores estabelecidos no PNE.

3.5.1. Política de Contratação

Conforme consta no PDI da instituição, os professores serão contratados pela
Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e nor-
mas do Regi-mento e do Plano de Carreira Docente. A admissão do professor será
feita mediante seleção procedida pela Coordenadoria de Curso e homologada pela
Mantenedora, observando-se os seguintes aspectos:

I. além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos aca-
dêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele
lecionada.

II. Formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso.

III. Experiência profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa
contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC,
nas DCN’s e no projeto político institucional.

Conforme PPC do Curso, será considerada a atuação dos docentes nas seguin-
tes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a orientação aos alunos
na obtenção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais:

I. Aula Teórica e Prática, com práticas pedagógicas inovadoras.

II. Orientação de Estágio não obrigatório.

III. Orientação do Projeto Integrador Interdisciplinar.

IV. Orientação de Atividades de Extensão

V. Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica.

VI. Participação nas Atividades Complementares.

Durante sua atuação como docente, nas avaliações de curso e institucional,
será observado o comprometimento com o PPC e com as políticas expressas no PPI.

3.5.2. Política de Qualificação

As políticas de qualificação a serem adotadas para o corpo docente e tutorial
da FGW - Faculdade de Gestão Woli, incluem os planos de capacitação e de carreira
docente que se encontram anexados ao PDI da instituição. A FGW possui política
prevista de capacitação e formação continuada para os corpos docente e tutorial,
presenciais e a distância, que possibilita a participação em eventos científicos, téc-
nicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional
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e a qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de pós-graduação, com
práticas regulamentadas.

Levou-se em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe
docente e tutorial, e foram previstas atividades e ações alinhadas ao PPC, às deman-
das comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com planejamento de
avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos corpos docente
e tutorial e apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a
permanência e êxito dos discentes.

De forma sintetizada, a qualificação acadêmica na FGW - Faculdade de Gestão
Woli é estimulada por meio de critérios de admissão:

I. Objetivos que priorizem a titulação, a experiência docente e tutorial e a dispo-
nibilidade.

II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de pós-graduação stricto sensu).

III. Apoio à participação docente em cursos na área de atuação.

IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos.

V. Critérios para progressão, na carreira docente, que contemplem titulação e pro-
dutividade.

3.5.3. Política de Qualificação Docente e Tutorial nas Atividades do Curso

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes e tutoriais com as ne-
cessidades dos Projetos Pedagógicos de Curso e considerando as diversas origens
formativas dos docentes, a Instituição, a cada semestre, orientará seus membros nos
seguintes aspectos

Quanto à IES

a) Missão, Visão e Valores da IES.

b) Objetivos institucionais e o contexto regional.

c) Políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações no curso.

Quanto ao Curso

a) Objetivos do curso.

b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso.

c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso.
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d) Plano de ensino e plano de aula.

e) Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina: Como você
ensina?

f) Metodologia de Avaliação: como você verifica se o aluno de fato aprendeu? E o
que é feito a partir dos resultados?

g) Atuação do NDE e do Colegiado.

Serão realizadas avaliações periódicas, seja pela CPA, pelo(s) Coordenador(es)
de Curso, Setor de Recursos Humanos e pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para
identificar necessidade(s) de capacitação e qualificação de docentes e tutores, com
apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência
e êxito dos discentes.

3.5.4. Atuação do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso, órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos
pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito do Curso e compete a
ele:

a) Deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso, atendidas as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais e as normas fixadas pelo CONSUP.

b) Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas.

c) Emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão que
lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP.

d) Pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de estu-
dos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos.

e) Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu
pessoal docente.

f) Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo
Coordena-dor.

g) Promover, em articulação com o NDE, a avaliação periódica do curso.

h) Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regi-
mento.

i) Avaliar, periodicamente, a qualidade dos cursos oferecidos.

j) Contribuir, de acordo com a política institucional, para a consolidação do curso,
funda-mentados no processo de ensino.



207

4 INFRAESTRUTURA

As instalações da FGW - Faculdade de Gestão Woli atendem amplamente as
relações de espaço, ventilação, iluminação, acústica e acessibilidade, sendo todos os
espaços apropriados para a execução de suas atividades. Abaixo, segue a descrição
dos espaços, com suas respectivas metragens:
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Tabela 10 – INFRAESTRUTURA

Descrição Qte M2 M2 Total
Banheiro Neutro 1 2,38 2,38
Banheiros com Acessibilidade (PNE) Masculino: sanitários e louças adaptadas
para PNE com barras de segurança

1 8,30 8,30

Banheiros com Acessibilidade (PNE) Feminino: sanitários e louças adaptadas
para PNE com barras de segurança

1 7,68 7,68

Coordenações de Graduação: com mesas e cadeiras, armários, computadores
ligado em rede.

1 19,30 19,30

Coordenação de Tecnologia Educacional e de Informação: mesas e cadeiras,
armários, computadores ligado em rede.

1 24,73 24,73

Setor de Produção de Material Didático 1 45 45
CPA: mesas e cadeiras, computador ligado em rede e armários. 1 10,62 10,62
Direção Geral e Adjuntas: mesas, cadeiras, armários e computadores. 1 22,95 22,95
Laboratório de informática: computadores ligados em rede; com monitores, te-
clados e mouses, nobreaks, mesas e cadeiras.

1 58,50 58,50

CONSUP: mesa de reunião, cadeiras, armário, computador ligado em rede (uti-
lização por agendamento).

1 18,10 18,10

NDE: mesa de reunião, cadeiras, armário, computador ligado em rede (utilização
por agendamento).

1 18,10 18,10

Ouvidoria/NAPI (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) – 1 mesa com 3 cadeiras, 1
armário e 1 computador ligado em rede (utilização por agendamento)

1 5,14 5,14

Sala de Professores e tutores (incluindo professores de tempo integral): mesa de
reunião com cadeiras, bebedouro e armários para docentes.

1 24,25 24,25

Sala de reunião: mesa de reunião, cadeiras, computador ligado em rede (utili-
zação por agendamento).

1 18,10 18,10

Secretaria e Acervo Acadêmico 1 13,23 13,23
Recepção – mesa, cadeira, armário, computador 1 15 15
Setor Administrativo-Financeiro: computador, mesas, cadeiras, armários e arqui-
vos.

1 16,65 16,65

Copa e Refeitório 1 16,80 16,80

Todas as instalações estão devidamente mobiliadas e equipadas para atendi-
mento à comunidade acadêmica e sociedade civil, bem como, para o desempenho
das funções administrativas.

Todos ambientes atendem eficientemente em relação a espaço, ventilação,
iluminação, cujas características mantêm os ambientes com acústica apropriada aos
seus fins, sendo limpos diariamente e gerando, desta forma, um local com como-
didade necessária às atividades desenvolvidas. As instalações atendem às questões
relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com se-
gurança e autonomia, total ou assistida.

4.1. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL - TI

Os professores em tempo integral da FGW - Faculdade de Gestão Woli têm à
sua disposição gabinetes de trabalho, devidamente equipados com mesa, cadeiras,
computador ligado em rede, para realização das atividades relacionadas a estudos,
pesquisas e planejamentos acadêmicos.
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Todos ambientes atendemeficientemente em relação a espaço, ventilação, ilu-
minação, ar condicionado, cujas características mantêm os ambientes com acústica
apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente e gerando, desta forma, um local
com comodidade necessária às atividades desenvolvidas. As instalações atendem às
questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização,
com segurança e autonomia, total ou assistida. Os espaços possuem ainda, mobiliá-
rio e equipamentos que viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático-
pedagógico, atendendo plenamente às necessidades institucionais, possuem recur-
sos de tecnologia da informação e comunicação apropriados, garantindo a privaci-
dade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, bemcomo
para a guarda de material e equipamento pessoal com segurança.

4.2. ESPAÇOS DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVI-
ÇOS ACADÊMICOS

As coordenações dos cursos utilizarão uma sala coletiva, entretanto com ga-
binetes de trabalho individuais para execução de atividades ligadas à coordenação,
estudos, pesquisas, planejamentos e avaliações.

Em relação aos espaços para atendimento aos discentes, a FGW optou por
dois modelos: sala física privativa, quando necessária, utilizada por meio de agenda-
mento, atendendo plenamente às necessidades institucionais, permitindo também
o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispondo de infraestru-
tura tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho.

Outra forma de atendimento, por se tratar de uma Faculdade EaD, os atendi-
mentos poderão ser realizados por meio de recursos tecnológicos, que atendam às
necessidades institucionais, considerando adequações às atividades, a acessibilidade,
o plano de avaliação periódica dos espaços, a dimensão necessária para integração
entre os membros da comunicação acadêmica e a previsão de serviços avariados e
adequados.

As coordenações são equipadas com computadores, acesso à Internet e im-
pressora. Todos ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventila-
ção, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente por
uma equipe especializada, o que gera um local com comodidade necessária às ati-
vidades desenvolvidas. As instalações atendem às questões relacionadas à acessi-
bilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia,
total ou assistida.

Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos, como mesas, cadei-
ras, computadores, armários, etc., que viabilizam ações acadêmicas como planeja-
mento didático-pedagógico, atendendo plenamente às necessidades institucionais,
possuem recursos de tecnologia da informação e comunicação apropriados, garan-
tindo a privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientan-
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dos, bem como para a guarda de material e equipamento pessoal com segurança.

4.3. SALA DE PROFESSORES

A FGW contará com uma sala de professores privativa, atendendo plenamente
às necessidades institucionais, dispondo de infraestrutura tecnológica diferenciada,
que possibilita formas distintas de trabalho, devidamente equipada com mesa, ca-
deiras, telefone e computador ligado em rede. Contará ainda, com espaços para
execução de atividades ligadas a estudos, pesquisas, planejamentos e avaliações.

Os professores terão à sua disposição uma sala devidamente equipada com
computadores ligados à internet, mesa de reuniões, cadeiras, espaço para interação
entre os docentes e uma copa para lanches.

O ambiente atende eficientemente em relação ao espaço, ventilação, ilumi-
nação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe
especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades desen-
volvidas.

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobili-
dade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida.

Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos que viabilizam ações
acadêmicas como planejamento didático-pedagógico, atendendo plenamente às
necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologia da informação e comu-
nicação apropriados, garantindo a privacidade para uso dos recursos, para o atendi-
mento a discentes e orientandos, bem como para a guarda de material e equipa-
mento pessoal com segurança. Permite o descanso e a realização de atividades de
lazer e integração, dispondo de apoio técnico-administrativo próprio e espaço para a
guarda de equipamentos e materiais com segurança.

Por fim, vale mencionar que por se tratar de uma Faculdade EaD, as salas de
professores atendem às necessidades institucionais considerando adequações às ati-
vidades, a acessibilidade, o plano de avaliação periódica dos espaços, a dimensão ne-
cessária para integração entre os membros da comunicação acadêmica e a previsão
de serviços avariados e adequados

4.4. SALAS DE AULA

A FGW - Faculdade de Gestão Woli disponibiliza, por meio de seus polos de
apoio presencial, para uso dos discentes, salas de aula, sendo um espaço destinado
à realização de estudos, atividades acadêmicas e provas presenciais, disponíveis em
todos os polos, com em média, 56 metros/quadrados, ar-condicionado (em alguns
polos), quadro branco e carteiras adequadas. Todos as salas, possuem acesso à in-
ternet de qualidade. Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que
dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas comdeficiência e que devem ser
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atendidos pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece
as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às
questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização,
com segurança e autonomia, total ou assistida.

4.5. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

A Faculdade disponibiliza, por meio de seus polos de apoio presencial, para
uso dos discentes, Laboratório de Informática com acesso à internet de qualidade e
softwares relacionados às atividades acadêmicas, profissionais e do curso, em rela-
ção à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de
acesso internet, à rede sem fio e à adequação do espaço físico, possuindo hardware e
software atualizados e passa por avaliações periódicas de sua adequação, qualidade
e pertinência, por meio de plano de conservação, atualização e expansão.

Possibilita ainda, ao aluno, a realização de atividades práticas, teórico-praticas
e avaliações, e ainda, a realização de pesquisas acadêmicas e científicas. O laborató-
rio de informática atende com excelência, em relação ao espaço, ventilação, ilumina-
ção e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente por uma equipe
especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades desen-
volvidas.

Os Polos de Apoio Presencial, contam ainda, com computadores para acesso
às Bibliotecas Virtuais (BV), destinados aos trabalhos acadêmicos e científicos, além
de permitir a consulta ao acervo deste ambiente e também com internet wireless,
em todo o ambiente, para os alunos.

Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência e que devem ser atendidos
pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portado-
ras de deficiência ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às questões
relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com se-
gurança e autonomia, total ou assistida.

O Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos de In-
formática da FGW - Faculdade de Gestão Woli está à disposição para consulta.

4.6. SOFTWARE LICENCIADOS

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, observando e seguindo a Lei de Software
nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, acredita que o uso de programas de compu-
tadores devem ser feitos mediante contrato de licença, onde as tecnologias a serem
utilizadas, pela FGW, serão sempre analisadas e testadas tornando seguros e eficazes
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os trabalhos informatizados. Tais tecnologias de hardwares e softwares estarão pre-
sentes em vários setores e serão utilizadas para agilizar e melhorar a qualidade das
atividades acadêmicas e institucionais.

As TICS planejadas pela FGW para o processo de ensino-aprendizagem possi-
bilitam a execução do PPC, viabilizam a acessibilidade digital e comunicacional e a
interatividade entre docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais
e recursos didáticos a qualquer hora e lugar e propiciam experiências diferenciadas
de aprendizagem baseadas em seu uso.

A Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a proteção da pro-
priedade intelectual de programa de computador e sua comercialização, no País, e
determina, em seu art. 2º, que o regime de proteção à propriedade intelectual de
programa de computador é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de
direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

Estipula, ainda, em seu parágrafo 5º do art. 2º, que dentre os direitos assegu-
rados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País
aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse
direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do pro-
grama.

4.7. ESTRUTURA COMPUTACIONAL

Atualmente estamos inseridos em um contexto em que a tecnologia se faz
cada vez mais presente, exigindo ainda mais da comunidade acadêmica. O grande
número de informações e as possibilidades de interação tem trazido inúmeras mu-
danças ao processo de ensino-aprendizagem.

Pensando nisso, a FGW - Faculdade de Gestão Woli entende a importância de
disponibilizar uma infraestrutura tecnológica de qualidade, para o ensino, a pesquisa
e a extensão, formalizada por meio de uma política de aquisição, de atualização e
de manutenção constante de seus equipamentos de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), cujo acervo será destinado ao uso de alunos, tutores e professores
dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, onde tais equipamentos
serão disponibilizados em setores administrativos e acadêmicos das instituição e dos
polos de apoio presencial.

Sua mantenedora, o Instituto de Gestão Woli, tem a proposta de utilizar e tra-
balhar com a Central de Serviços Compartilhados (CSC), já estruturada e implantada
pela Woli Tecnologia em Gestão de RH uma de suas sócias, cujo histórico de evo-
lução de infraestrutura tecnológica tem acompanhado as necessidades da própria
educação a distância, uma vez que, trabalha há 15 anos com educação corporativa
nesta modalidade de ensino.

Um dos objetivos da CSC é prover um a infraestrutura tecnológica atualizada
e necessária para suprir as demandas da FGW - Faculdade de Gestão Woli. Por isso,
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tem contrato com o Porta80, uma empresa de WebHosting fundada em 2003, es-
pecializada em serviços de Internet, que atua com hospedagem de websites, e-mail
corporativo, servidores em nuvem (servidores cloud), soluções de colocation, servido-
res dedicados, VoIP, streaming e diversos outros serviços.

Dessa forma, o data center possui uma estrutura completa que contempla re-
dundância e segurança (física e lógica), de forma a garantir a continuidade dos servi-
ços no caso de possíveis falhas. Para isso, conta com geradores de energia redundan-
tes para fornecimento ininterrupto de energia; links múltiplos e redundantes de 20
Gbps, com diversas operadoras de telecomunicações, integrada a diversos backbones
de fibra óptica nacionais e internacionais; equipe técnica qualificada para gerenciar
e monitorar hardware e software e rede 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana), através de sua Network Operation Center (NOC). Tudo isso garante uma
disponibilidade superior a 99,9% dos serviços de tecnologia que serão utilizados pela
comunidade acadêmica da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

Além disso, a sede da FGW - Faculdade de Gestão Woli, possui ainda infra-
estrutura própria conectada e a 58 desktops, que integrados em uma rede com-
partilhada, permite a conexão via wi-fi de dispositivos móveis, como por exemplo,
notebooks/laptops pessoais, smartphones, tablets e/ou outros equipamentos.

O tráfego de internet na sede é controlado por um sistema de segurança – fi-
rewall – e um de autorização de conteúdo, que bloqueia o acesso a sites considerados
maliciosos, fraudulentos e/ou impróprios. No contexto educacional, muito se discute
sobre criminosos que estão investindo em designs mais profissionais em determina-
dos sites, para atrair atenção de alunos e professores. Quando iniciam os downloads,
observam que se trata de vírus ou tentativa de fraude ou mesmo invasão.

Há uma política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de
tecnologia que visa garantir aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão a
infraestrutura necessária e adequada para o pleno funcionamento dos mesmos.

A Instituição possui uma equipe técnica responsável pela manutenção corre-
tiva e preventiva, além do apoio aos usuários. Os serviços de TIC são de responsa-
bilidade da Central de Serviços Compartilhados , que atualmente possui 11 (onze)
profissionais para atendimento.

Todos setores da FGW - Faculdade de Gestão Woli já possuem computadores,
com softwares licenciados, que auxiliam nas atividades diárias que para uma gestão
acadêmica eficaz.

Por meio do site do FGW - Faculdade de Gestão Woli(www.fgw.edu.br, após
credenciamento da Instituição), os alunos terão acesso a várias informações acadê-
micas, como notas, calendário acadêmico, informações sobre os docentes do curso,
cursos de extensão ofertados, dentre outros, além de poderem consultar o acervo
da biblioteca virtual e acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Esse acesso
poderá ser realizado de qualquer computador conectado à internet, incluindo-se os

www.fgw.edu.br
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computadores do próprio aluno em sua residência. O site também disponibilizará
várias informações abertas e acessíveis para a comunidade externa e conta, ainda,
com áreas de acesso restrito para funcionários, professores, coordenadores de curso
e diretores dos institutos, por meio da qual é possível realizar toda a gestão das ati-
vidades acadêmicas.

Dessa forma, podemos afirmar que a FGW - Faculdade de Gestão Woli, por
meio de sua mantenedora, pretende a frequente ampliação e modernização da in-
fraestrutura tecnológica, com o objetivo de proporcionar um leque maior de infor-
mações aos seus diversos usuários e de tornar a administração da IES cada vez mais
ágil.
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5 BIBLIOTECA

5.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão Woli, conta com
uma Biblioteca Virtual Universitária (BVU), cujo principal objetivo será servir de apoio
às atividades de investigação, oferecer suporte informacional aos programas de en-
sino, iniciação científica e extensão e atender às necessidades culturais de seus corpos
docente e discente.

Para a FGW - Faculdade de Gestão Woli, o conhecimento científico poderá
ter um impacto mais positivo e importante no processo de transferência e inovação
tecnológica se houver um serviço especializado de acesso à informação, estruturado,
online e aberto, desenvolvido e bem preparado para selecionar informações técnica
cultural e científica.

A biblioteca virtual não é apenas uma nova tecnologia, ou uma modalidade
de organização de objetos digitais, mas representa um novo conceito de como os
usuários usam e criam produtos informacionais e conhecimento.

A biblioteca virtual assegura o acesso e o compartilhamento no uso da infor-
mação com a aplicação de recursos eletrônicos para oferecer serviços vinte e quatro
horas por dia e sete dias da semana. O acervo eletrônico é formado por base de
dados, CDs, DVDs, livros e revistas eletrônicas e outros acessos virtuais ou links a site
e portais e repositórios institucionais, que possam oferecer informações relevantes
para o conhecimento e formação cultural do docente e discente.

Os periódicos, em formato eletrônico compõem as bibliografias básica e com-
plementar e atenderão as diretrizes governamentais para autorização dos cursos.

Atualmente, a FGW possui duas bibliotecas virtuais universitárias, conforme
descrito a seguir:
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a) Biblioteca Pearson: com milhares de títulos, que abordam mais de 40 áreas
do conhecimento, tais como administração, marketing, economia, direito, edu-
cação, filosofia, engenharia, computação, medicina, psicologia, entre outras. A
Biblioteca Pearson possui ainda, livros consagrados e best sellers, além de títu-
los adotados em diversas universidades renomadas: USP, UNICAMP, FGV, UFRJ,
UFMG, UNESP, MACKENZIE, ESPM, FEI, PUC, UFPE, entre outras. Por meio de
uma plataforma intuitiva e ágil, os usuários da Biblioteca acessam títulos de
mais de 20 editoras parceiras, tais como a Pearson, Manole, Contexto, Intersa-
beres, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Compa-nhia das Letras, Educs,
Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus, Interciência, Vozes, Au-
têntica, Freitas Bastos e Oficina de Textos.

b) Biblioteca Sagah: com a união de conteúdo, tecnologia e serviços, a biblioteca
sagah integra conteúdo, tecnologia e serviços para entregar uma experiência
de aprendizagem completa para a comunidade acadêmica. Muito mais do que
uma fábrica de conteúdo, a biblioteca disponibiliza uma solução educacional
integrada, despertando a transformação da aprendizagem a partir da autono-
mia do indivíduo. Com mais de 40 anos de excelência e tradição, a biblioteca
Sagah reúne um grande portfólio, integrando conteúdo, tecnologia e serviços.
Associado a líderes internacionais de seus segmentos, como a Blackboard e a
McGraw-Hill.

Em atendimento a Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência que devem ser atendidos
pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, a plataforma da Biblioteca Virtual Uni-
versitária possui um modo de acessibilidade que permite aos usuários a leitura dos
conteúdos das publicações por meio do software screenrE-ADer NVDA.

No que se refere a expansão da Biblioteca Virtual Universitária da FGW con-
forme descrito no plano de atualização, aquisição e expansão do acervo bibliográ-
fico virtual, disponível para consulta, serão priorizadas as indicações dos coordena-
dores de cursos, dos docentes e também da coordenadora da Biblioteca, sempre res-
peitando os conteúdos dos planos de ensino aprovadas pelos Colegiados de Cursos e
pelos NDE’s. Acredita-se que a Biblioteca Virtual Universitária da FGW - Faculdade de
Gestão Woli será parte essencial do projeto institucional, com a finalidade de orga-
nizar e disseminar a informação, desenvolvendo atividades inerentes ao processo de
ensino-aprendizagem, bem como a dinâmica e atualização de informações a serem
observadas e geradas no desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão.

Com base na aquisição de títulos e exemplares para os cursos e programas
projetados neste PDI, no período de 2017 a 2021, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli, tem como proposta a aquisição de outras plataformas de pesquisa bibliográfica,
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bibliotecas virtuais e parcerias com editoras.

5.1.1. Bibliografia Básica

O acervo virtual das bibliografias básicas possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES.

O acervo da bibliografia básica é excelente em relação às unidades curriculares
e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC.
O curso possui um relatório de adequação bibliográfica, emitida pelo Núcleo Docente
Estruturante – NDE.

Por se tratar de títulos virtuais, este Núcleo Docente Estruturante, ficará res-
ponsável por acompanhar juntamente com a IES, o acesso físico, com instalações e
recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet,
compostas por recursos e ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à
leitura, estudo e aprendizagem. Este Núcleo ficará responsável também, por acom-
panhar a expansão bibliográfica que complementam/suplementam o conteúdo pro-
posto em cada Unidade Curricular. Os membros deste Núcleo referendam a com-
patibilidade, em cada bibliografia básica, complementar e de periódicos, propostas
pelas Unidades Curriculares da FGW - Faculdade de Gestão Woli, dos cursos ofere-
cidos, levando em consideração o número de vagas solicitadas e a biblioteca virtual
proposta.

A Instituição possui acervo virtual de periódicos especializados que suplemen-
tam o conteúdo administrado nas UC1.

Por fim, vale ressaltar que o acervo está adequado em relação às unidades cur-
riculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza
das UC. Damesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, disponível para consulta, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia
da UC, entre o número de vagas autorizadas, há ainda, a garantia de acesso físico na
IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta inin-
terrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de
apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui acesso virtual, de periódicos
especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC.

5.1.2. Bibliografia Complementar

O acervo o virtual das bibliografias complementares possui contrato que ga-
rante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da
IES.

O acervo da bibliografia complementar é excelente em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a na-
1 Unidades Curriculares
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tureza das UC.
O curso possui um relatório de adequação bibliográfica, emitida pelo Núcleo

Docente Estruturante – NDE. Por se tratar de títulos virtuais, este Núcleo Docente Es-
truturante, ficará responsável por acompanhar juntamente com a IES, o acesso físico,
com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininter-
rupta via internet, compostas por recursos e ferramentas de acessibilidade e de solu-
ções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Este Núcleo ficará responsável tam-
bém, por acompanhar a expansão bibliográfica que complementam/suplementam o
conteúdo proposto em cada Unidade Curricular. Os membros deste Núcleo referen-
dam a compatibilidade, em cada bibliografia básica, complementar e de periódicos,
propostas pelas Unidades Curriculares da FGW - Faculdade de Gestão Woli, dos cur-
sos oferecidos, levando em consideração o número de vagas solicitadas e a biblioteca
virtual proposta. A Instituição possui acervo virtual de periódicos

Por fim, vale ressaltar que o acervo está adequado em relação às unidades cur-
riculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza
das UC. Damesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, disponível para consulta, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia
da UC, entre o número de vagas autorizadas, há ainda, a garantia de acesso físico na
IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta inin-
terrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de
apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui acesso virtual, de periódicos
especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC.

5.1.3. Periódicos Especializados

ABCustos. Disponível em: https://www.abcustos.emnuvens.com.br/abcustos/issue/ar
chive

BAR. Brazilian Administration Review. Disponível em; http://anpad.org.br/periodico
s/content/frame_base.php?revista=1

Cadernos EBAPE.BR (FGV). Disponível em:http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/ind
ex.php/cadernosebape

Comportamento Organizacional e Gestão. Disponível em:http://www.scielo.mec.pt/
scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=pt

CONTABILIDADE VISTA E REVISTA. Belo Horizonte: UFMG, Departamento de Ciências
Contábeis, 1989-. Trimestral. Disponível em: http://www.face.ufmg.br/revista/index
.php/contabilidadevistaerevista/index

Economia e Gestão. Disponível em:http://periodicos.pucminas.br/index.php/econo
miaegestao

Economia Global e Gestão (Lisboa). Disponível em:http://www.scielo.mec.pt/scielo
.php?script=sci_serial&pid=0873-7444&lng=pt

https://www.abcustos.emnuvens.com.br/abcustos/issue/archive
https://www.abcustos.emnuvens.com.br/abcustos/issue/archive
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=pt
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=pt
http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/contabilidadevistaerevista/index
http://www.face.ufmg.br/revista/index.php/contabilidadevistaerevista/index
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0873-7444&lng=pt
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0873-7444&lng=pt
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ESTUDOS ECONÔMICOS (SÃO PAULO). São Paulo: USP, Instituto de Pesquisas Econô-
micas, 1971-. Disponível em: http://www.fipe.com/publicacoes/bif.asp?codigo=1?
FALANDO DE QUALIDADE. São Paulo: EPSE, 2003. Disponível em: http://www.banasq
ualidade.com.br

FEIRA E CIA. São Paulo: Sansei, 1997-. Disponível em: http://www.feiraecia.com.br
ForScience – Revista Científica do IFMG. Disponível em: http://www.forscience.ifmg.
edu.br/forscience/index.php/forscience

Gestão & Planejamento (Salvador). Disponível em: http://www.revistas.unifacs.br/
index.php/rgb/index

Gestão e Produção (UFSCar). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_serial&lng=pt&pid=0104-530X&nrm=iso

GV EXECUTIVO. Rio de Janeiro: FGV/EAESP, [200-?]- Disponível em: http://www16.fg
v.br/rae/executivo/index.cfm

HSM MANAGEMENT. Barueri, SP: Hsm do Brasil, 1997-. Bimestral. Disponível em:
http://www.hsmmanagement.com.br

JORNAL DO CFC. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 1998-. Disponível em:
http://www.cfc.org.br

Novos Estudos. CEBRAP. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sc
i_serial&lng=pt&pid=0101-3300&nrm=iso

O tradutor e interprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf
PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS. São Paulo: Globo, [1989?]. Disponível
em: http://www.pegn.globo.com/
RAC Eletrônica. Disponível em: http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.
php?revista=3

RAE Eletrônica. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_seria
l&lng=pt&pid=1676-5648&nrm=iso

RAM. Revista de Administração Mackenzie. Disponível em http://www.mackenzie.co

m.br/10293.html

RAUSP. Revista de Administração. Disponível em: http://www.rausp.usp.br/
REVISTA ANGRAD. São Paulo: Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ad-
ministração, 2000-. Disponível em: http://www.angrad.org.br/revista/artigos/inse
rt/
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dade, 1912-. Disponível em: http://www.cfc.org.br
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Disponível em: http://www.ipefae.org.br/novo
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO. São Paulo: USP, Faculdade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade, 1947-. Disponível em: http://www.rausp.usp.br
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Curitiba: Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Administração – ANPAD, 1997-. Disponível em:
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. São Paulo: Escola de Administração
de Empresas, 1961-. Disponível em: http://www16.fgv.br/rae/rae/index.cfm?FuseAct
ion=SumarioEdicaoAtual

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Rio de Janeiro: FGV, Escola Brasileira de Ad-
ministração Pública, 1967-. Disponível em: http://www.ebape.fgv.br/academico/asp
/dsp_rap_sobre.asp

Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação – Disponível em:http:
//www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem

SCIELO. Disponível em http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt

5.1.4. Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência

A FGW atenderá à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência que devem ser atendidos
pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Com respeito a estudantes portadores de deficiência física as instalações da
Faculdade atenderão aos seguintes requisitos:

• Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo
acesso aos espaços de uso coletivo.

• Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de ser-
viço.

• Rampas na entrada, facilitando a circulação de cadeira de rodas.

• Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas.

• Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros.

• Acessibilidade assistida, com nomeação por meio de Portaria de dois colabora-
dores para tal assistência.
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No que concerne a estudantes portadores de deficiência visual, a Faculdade
assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante
conclua o curso:

• Manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impres-
sora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e foto-
copiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para
ampliação de textos para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas,
réguas de leitura, scanner acoplado a computador.

Quanto a estudantes portadores de deficiência auditiva, a Faculdade assume
o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante conclua
o curso, de:

• Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portu-
guesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, complemen-
tando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expres-
sado o real conhecimento do estudante.

• Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo se-
mântico.

• Estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade
escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o
estudante estiver matriculado.

• Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a especifi-
cidade lingüística do portador de deficiência auditiva.

A respeito do tratamento diferenciado, a instituição estará comprometida em
disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte:

• assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis.

• mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e
à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

• serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por
intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no
trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo
e cegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de
atendimento.

• pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual,
mental e múltipla, bem como às pessoas idosas.
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• disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa por-
tadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

• sinalização ambiental para orientação.

• divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

• admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanha-
mento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador em locais e
edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atua-
lizada do animal.

• existência de local de atendimento específico.

Quanto aos estudantes com Transtorno de Espectro Autista, em atendimento
ao disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Faculdade garantirá
o atendimento visando a sua plena acessibilidade ao Ensino Superior (arquitetônica,
comunicacional, pedagógica e atitudinal) e o desenvolvimento das competências e
habilidades previstas no perfil do egresso do curso escolhido em igualdade de con-
dições.

Apoiará e orientará, juntamente com os setores pedagógicos da instituição, o
corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de metodolo-
gias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico do estudante com Trans-
torno do Espectro Autista.

5.1.5. Área Física da Biblioteca

A Biblioteca da FGW - Faculdade de Gestão Woli será virtual e possui regula-
mento e procedimento de acesso próprio para consulta, entretanto, possui uma área
de Estudos para alunos com aproximadamente 17,05 m2 com condições adequa-
das para leitura, pesquisa do acervo digital e mídias; acesso à internet, bem como
adequada gestão e informatização do acervo, pautada numa política de atualização
e expansão do acervo, além do acesso às redes de informação.

O mobiliário é adequado, de acordo com os princípios recomendados para as
bibliotecas virtuais. O espaço é climatizado, bem iluminado, limpo e seguro. Além
disso, este ambiente é adaptado às pessoas com deficiência e possui, nas suas pro-
ximidades, equipamentos de proteção contra incêndio

5.1.6. Pessoal Técnico-Administrativo

A Biblioteca contará inicialmente com um profissional habilitado, Ana Maria
Fonseca Zago, inscrita no Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região sob o
número de registro: 1.181, que responderá pela administração, e seguindo o plano



223

de expansão, contará ainda com auxiliares para prestar atendimento à comunidade
acadêmica, além do pessoal que dará cobertura completa ao processo de informati-
zação da biblioteca.

Por meio do seu quadro de funcionário, a Biblioteca orientará a busca e pes-
quisa, com objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias em
sua Biblioteca Virtual. Além disso, promoverá o acompanhamento durante a elabo-
ração de trabalhos de conclusão de curso, de acordo com as normas da ABNT. No
início de cada período letivo haverá a divulgação online entre os alunos ingressantes
do regulamento da biblioteca e os procedimentos necessários para um atendimento
adequado. Ainda, será ofertado cursos online de pesquisa no acervo e na rede inter-
net.

Em relação ao plano de atualização do acervo descrito no PDI, mencionamos
que haverá a alocação de recursos, ações corretivas, e acompanhamento contínuo à
avaliação do acervo disponibilizado à comunidade acadêmica. O Plano de atualiza-
ção do acervo virtual encontra-se disponível para consulta.

5.1.7. Atualização do Acervo Virtual

Com a atualização na regulação da educação a distância realizada pelo MEC,
onde o acervo bibliográfico poderá ser integralmente virtual, a FGW - Faculdade de
Gestão Woli, manterá, conforme entendimento institucional por meio das definições
do NDE, realiza uma constante atualização em seu Acervo virtual, disponível para
consulta no plano de atualização, aquisição e expansão do acervo bibliográfico
virtual, disponível para consulta assegurando, assim, o crescimento e abrangên-
cia da Biblioteca Virtual e, estando este crescimento em sintonia com os interesses
institucionais, as necessidades dos usuários e o pleno atendimento, em nível infor-
macional, dos Cursos ministrados, será firmada novas parcerias.

5.1.8. Normatização da Biblioteca

A Regulamentação para Biblioteca da FGW - Faculdade de Gestão Woli está
disponível para consulta.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Curso de Administração da FGW - Faculdade de Gestão Woli centra-se no
entendimento de que está inserido em uma realidade con-creta e, como tal, suas
funções devem ser pensadas e trabalhadas na perspectiva do atendi-mento às exi-
gências da comunidade e do competitivo mercado de trabalho. Tais exigências são
oriundas das próprias transformações sociais e econômicas em constantes mudan-
ças.

Ao implantar, efetivamente, sua infraestrutura tecnológica e pedagógica para
o ensino a distância, a FGW - Faculdade de Gestão Woli será capaz de ofertar, nessa
modalidade, cursos focados e voltados para diretrizes de qualidade, interação e inte-
ratividade - relação educador/educando, acessibilidade, ensino/aprendizagem, adap-
tados nas especificidades de seu público.

A Instituição está ciente, ainda, de que a EaD exige uma nova postura edu-
cacional do docente, do discente, dos gestores e da Instituição de Ensino, alterando-
se dessa forma, significativamente, as relações entre os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem. Entretanto, com o desenvolvimento do projeto proposto, será
permitido acompanhar, avaliar e realizar as mudanças institucionais necessárias ao
adequado desenvolvimento da EaD e as alterações no comportamento desses par-
ticipantes no novo cenário educacional delineado pelo uso das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação.

Considerando a relevância, aplicabilidade e magnitude desse projeto, é válido
ressaltar que a escolha da modalidade a distância não só garantirá a democratização
do acesso em níveis crescentes de atualização permanente, como também a adoção
de novos paradigmas educacionais, em cujas bases encontram-se a transformação
das informações em conhecimento, da aprendizagem como fenômeno pessoal e
social e da formação de sujeitos autônomos.
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