
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO COMERCIAL 
PPC - PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versão/2021 
Aprovado pelo CONSUP em 26 de maio de 2021 

Resolução nº 014/2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Tecnólogo em Gestão Comercial da FGW - Faculdade de Gestão Woli. 



 

 

©2021 Instituto Educacional Woli 

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

 
Prof. Dr. Válter Gomes 
Diretor da FGW 

 
Profa. Ma. Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes 
Coordenadora Acadêmica 

 
Prof. Me. Fernando Gonçalves 
Coordenador do Curso 

 
 

NDE: Núcleo Docente Estruturante - Equipe Responsável pelo Projeto 
Pedagógico do Curso 
Profa. Ma. Daniela Prado Salerno Profa. 
Profa. Ma. Mardiany Ribeiro dos Reis 
Profa. Ma. Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes 
 Prof. Dr.  Válter Gomes 
Prof. Me. Fernando Gonçalves 

 
Revisão 
Nad Pereira Leite Santos 

 
Designer Gráfico 
José Moreira Barbosa 

 
Formatação 
Rudge Werner de Paiva Santana 

 
 

Todos os direitos reservados. 
 

Não estão autorizados qualquer forma de reprodução parcial ou integral deste material sem 
autorização expressa da Faculdade de Gestão Woli, conforme os pressupostos da Lei 
9.610/1998. 



 

 

 
 

SUMÁRIO 
 

1          A INSTITUIÇÃO ························································································· 10 
1.1       IDENTIFICAÇÃO ··································································································· 10 

1.1.1   Mantenedora ······················································································ 10 
1.1.2   Mantida ······························································································ 10 
1.2       HISTÓRICO DA FGW - FACULDADE DE GESTÃO WOLI ··············································· 11 

1.3       IDENTIDADE INSTITUCIONAL ················································································ 13 

1.4       OBJETIVOS INSTITUCIONAIS ················································································· 14 

1.5       PERFIL INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL DO EGRESSO ·········································· 15 

1.6       ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ······································································ 16 

1.7       ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA ···································································· 17 

1.8       A REGIÃO DE INSERÇÃO ················································································· 18 

2          O CURSO ································································································· 24 
2.1       ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ································································ 25 

2.2       DIRETRIZES PARA O ENSINO NA MODALIDADE EAD ················································· 26 

2.3       RECURSOS PARA ENSINO/APRENDIZAGEM EM EAD ··············································· 27 

2.4       PRODUÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA ································································ 27 

2.4.1    Equipe envolvida na produção dos materiais ··············································· 31 
2.4.2    Administração Acadêmica: Coordenação de Curso ······································ 32 
2.4.2.1 Atuação do Coordenador ·················································································· 33 

2.4.2.2 Formação e Experiência Profissional do Coordenador ·················································· 35 

2.4.2.3 Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional ··········································· 35 

2.4.2.4 Implementação das Políticas Institucionais constantes do PDI e do PPI ··························· 36 

2.4.3    Administração Acadêmica: Conselho Superior, Colegiado de Curso e NDE ····· 45 
2.4.3.1 Composição e Funcionamento do Conselho Superior ·················································· 45 

2.4.3.2 Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso ················································ 48 

2.4.3.3 Composição e Funcionamento do NDE ···································································· 49 

2.4.4    Formas de Acesso ······················································································· 52 
2.4.5    Projeto Pedagógico de Curso - PPC: Concepção do Curso ···························· 53 



 

 

2.4.5.1 Curricularização da Extensão ·················································································· 54 

2.4.5.2 Concepção do curso ····························································································· 56 

2.4.5.3 Mecanismos de Aprendizagem ·············································································· 57 

2.4.5.4 A Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem ····················································· 58 

2.4.5.5 Sistema de Avaliação ······························································································ 61 

2.4.5.6 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso ············································· 65 

2.4.5.7 Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas a Partir dos Resultados das Avaliações 67 

2.4.5.8 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI ··········································· 68 

2.4.5.9 Objetivos do Curso ································································································ 69 

2.4.5.10 Perfil Profissional do Egresso do Curso ··································································· 71 

2.4.6     Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estratégias Metodológicas ··················· 75 
2.4.7     Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Material Didático e Sistema de Logística · 91 
2.4.8     Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Atividades do Curso ······························ 93 
2.4.9     Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estrutura Curricular ···························· 95 
2.4.9.1  Matriz Curricular ·································································································· 98 

2.4.9.2 Representação Gráfica de um Perfil de Formação ······················································ 102 

2.4.9.3 Certificações Intermediária ···················································································· 103 

2.4.10  Componentes Curriculares ······································································ 103 
2.4.10.1 Disciplinas: Ementas e Bibliografias ······································································· 104 

2.4.11 Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso ······································ 136 
2.4.12 Coerência do Currículo com O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de     
Tecnologia e demais legislações ············································································· 137 
2.4.13 Atividades Complementares ····································································· 138 
2.4.14 Trabalho de Conclusão do Curso ··································································· 139 

2.4.15 Estágio extracurricular não obrigatório ······················································ 140 
2.5       PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS ······························································ 141 

2.6       PROGRAMAS DE APOIO AO ALUNO ································································· 148 

2.6.1    Apoio Pedagógico ··················································································· 148 
2.6.1.1 Nivelamento da Aprendizagem ·············································································· 149 

2.6.1.2 Programa de Ambientação em Educação a Distância ················································· 149 

2.6.1.3 Intermediação e acompanhamento de Estágios Extracurriculares não obrigatórios
 ..........................................................................................................................................151 

2.6.1.4 Programa de Monitoria ························································································· 151 

2.6.2    PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC ················································· 151 
2.6.3    NÚCLEO DE APOIO AO EGRESSO ································································· 153 



 

 

2.6.4 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ················································ 153 
2.7    ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL ················································································· 156 

2.8    TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS - NO PROCESSO DE EN- 
SINO APRENDIZAGEM ······································································································ 156 

3        CORPO DOCENTE E TUTORIAL ······································································· 159 
3.1     ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ··············································· 159 

3.2     ATUAÇÃO DO COORDENADOR ·········································································· 161 

3.3     FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR ·························· 163 

3.3.1 Formação e Experiência Profissional do Coordenador ···································· 163 
3.3.2 Organização da Equipe Multidisciplinar ······················································· 164 
3.4     PERFIL DOCENTE E TUTORIAL ············································································· 165 

3.5     COORDENADOR DO POLO DE APOIO ································································ 174 

3.6     COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES, DOCENTES E TUTORES ·································· 175 

3.6.1 Política de Contratação ·············································································· 176 
3.6.2 Política de Qualificação ·············································································· 177 
3.6.3 Política de Qualificação Docente e Tutorial nas Atividades do Curso ················ 178 
3.6.4 Atuação do Colegiado de Curso ·································································· 178 

4       INFRAESTRUTURA ·························································································· 179 
4.1    GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL - TI ·················· 180 

4.2    ESPAÇOS DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS
 ................................................................................................................................................181 

4.3     SALA DE PROFESSORES ····················································································· 182 

4.4     SALAS DE AULA ·································································································· 183 

4.5      LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.............................................................................................183 

4.6      SOFTWARE LICENCIADOS ···················································································· 184 

4.7      ESTRUTURA COMPUTACIONAL ······································································· 185 

4.8      BIBLIOTECA ·································································································· 187 

4.8.1   Estrutura Organizacional ·········································································· 187 
4.8.2   Bibliografia Básica ··················································································· 188 
4.8.3   Bibliografia Complementar ··································································· 189 
4.8.4   Periódicos Especializados ········································································ 190 
4.8.5   Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência ··································· 191 
4.8.6   Área Física da Biblioteca ·········································································· 193 
4.8.7   Pessoal Técnico-Administrativo ································································ 193 



 

 

4.8.8   Atualização do Acervo Virtual ···································································· 194 
4.8.9   Normatização da Biblioteca ······································································· 194 

5         CONSIDERAÇÕES FINAIS ········································································· 195 

6         REFERÊNCIAS ························································································· 197 



 

 

 
Lista de abreviaturas e 
siglas 

 
 
 
AVA   Ambiente Virtual de Aprendizagem 

CONAES  Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CONSUP  Conselho Superior 

COPESE  Comissão de Processo Seletivo 

CPA   Comissão Própria de Avaliação 

CSC   Centro de Serviço Compartilhado 

CST   Cursos Superiores de Tecnologia 

DCN   Diretrizes Curriculares Nacionais 

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 

Teixeira 

LDB   Lei de Diretrizes e Bases 

MEC   Ministério da Educação 

NAP   Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

NDE   Núcleo Docente Estruturante 

PIC   Programa de Iniciação Científica 

PDI   Plano de Desenvolvimento Institucional 

PNE   Plano Nacional de Educação 

  



 

 

 

PPC   Projeto Pedagógico de Curso 

PPI   Projeto Pedagógico Institucional  

SINAES  Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SNE   Sistema Nacional de Educação 

TCC   Trabalho de Conclusão de Curso 

TIC   Tecnologias de Informação e Comunicação             

TDIC   Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

UA   Unidade de Aprendizagem 

 

 

 



 

 

 

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 

Registo: número 31210914641 em 15/08/2017 da Empresa INSTITUTO 

EDUCACIONAL 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 

Credenciamento: Portaria MEC 1881 de 29/10/2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. HISTÓRICO DA FGW - FACULDADE DE GESTÃO WOLI 

A criação da mantenedora, denominada Instituto Educacional Woli Ltda., surgiu da vontade e 

empenho de um grupo de profissionais ligados à Educação, os quais propõem à prestação 

de serviços, como a manutenção de instituição de educação superior, com oferta de cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão universitária, 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 fundadores, 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 é Químico 

Industrial, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior (FAFI), em Marketing e Gestão 

Empresarial pela FGV e com MBA em Gestão Estratégica e em Marketing pela ESPM. 

Também merece destaque, sua participação e experiência como professor e coordenador de 

curso no Centro Universitário 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 conhecimento. 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 brasileiros e vários países da América do Sul, a saber: 

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. 

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, possui 3 outros membros fundadores: Prof. Dr. Válter 

Gomes, Prof. Especialista Rafael Rosa Pereira Diniz e o Prof. Me. Winicius Pereira. Com 

vasta experiência na Educação, o Prof. Dr. Válter Gomes, é Doutor em Gestão pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD - Portugal; Mestre em Ciências 

Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP (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 Estratégia, 

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. Além de 

experiência em áreas de gestão de empresas de grande porte. O Prof. Dr. Válter, em seu 

trabalho como Reitor, por 08 anos, liderou a implantação de importantes projetos, tais 

como: procedimentos visando o atendimento das normas para credenciamento junto ao 

MEC; reorganização do Estatuto, Regimento, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

projetou e implantou convênio com entidade não governamental para a cessão de bolsas de 

estudos, para 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 Cultural. 

O Prof. 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 

Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ. Foi professor e coordenador-adjunto de Cursos 

Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Marketing. 

Atualmente é sócio Diretor de Operações da Woli Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos. 

O Prof. Winicius Pereira é mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal 

de Uberlândia - 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 Sistemas de Informação e 

Pós-Graduação em Banco de Dados, assim como do Curso Superior 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 como membro da CPA do UNIARAXÁ e coordenou projetos 

importantes como implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA - Blackboard e o 

Sistema Acadêmico RM-TOTVS, dentre outros. 

Nesse sentido, o Instituto Educacional Woli Ltda., conta com fundadores experientes, 

conscientes e comprometidos com a oferta de educação de qualidade e apoiará a FGW - 

Faculdade de Gestão Woli na construção de uma história pautada em objetivos sólidos que 

são mais detalhados posteriormente. 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. 

Por meio da portaria de número 1881, em 29/10/2019, foi homologado o parecer nº 679/2019, 

da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, referente ao processo 

e-Mec nº 201714489. Credenciada para ofertar cursos superiores na modalidade à distância, a 

Faculdade de Gestão Woli iniciou suas operações no primeiro trimestre de 2020 oferecendo 4 

cursos superiores, sendo eles: Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Logística e Administração. Além disso, atualmente, oferta dezenas de cursos de pós-

graduação e extensão. 

 
1.3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 
Missão 

A FGW - Faculdade de Gestão Woli tem como missão “Contribuir para o crescimento 

sustentável das pessoas e organizações, através de um ensino sem fronteiras, de excelência, por 

meio de soluções inovadoras”. 

 

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 Educação Nacional, visando à melhoria 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 Gestão Woli, em obediência ao Art. 2º do seu Regimento, tem por 

objetivos: 

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo. 

II. Formar cidadãos e profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos para a 

inserção nas respectivas carreiras e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, promovendo ações para sua formação conti nuada. 

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 ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação. 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado e, simultaneamente, 

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 conquistas e 

benefícios da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica 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 inclusão social. 

IX. Buscar bons níveis de excelência no ensino, acompanhando os parâmetros nacionais. 



 

 

1.5. PERFIL INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 
A FGW - Faculdade de Gestão Woli visa a formar e qualificar profissionais, bem como estimular a 

iniciação científica e promover o desenvolvimento de novos processos, 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 de cada curso deverá abranger as aptidões, competências e habilidades 

necessárias ao futuro profissional. Elas devem estar coerentes com os objetivos dos cursos, os 

componentes curriculares, o estágio, quando houver, as atividades complementares, o sistema 

de avaliação, o projeto de iniciação científica e o trabalho de conclusão 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 âmbito 

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 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos; 

c) Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios 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; 

e) Ser acessível e manter 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 tecnologias 

de informação e comunicação (TICs); 

g) Trabalhar em equipe multiprofissional, assumir posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem-estar da comunidade, além de compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e geren ciamento de forma efetiva e 

eficaz; 

h) Tomar iniciativas e a atuar com criatividade e inovação; 

i) Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática; 



 

 

j) Ser empreendedor; 

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

Para alcançar este perfil profissional geral delineado, são 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 preventivamente, 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 intergrupais; 

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 a leitura crítica de 

artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos; 

f) Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de sua área 

profissional. 

Dessa forma, ao final dos cursos, os egressos estão habilitados a exercer suas funções junto 
ao mercado de trabalho. 

 

1.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

De acordo com o seu Estatuto e Regimento, a estrutura acadêmico administrativa da FGW - 

Faculdade de Gestão Woli está formalizada em órgãos deliberativos e normativos, órgãos 

avaliativos e propositivos e órgãos executivos, contando com a efetiva participação de 

representantes da Comunidade Acadêmica, nos diversos órgãos legislativos. 

Conforme estabelece o Regimento Geral, a FGW - Faculdade de Gestão Woli possui em relação 

à Mantenedora autonomia administrativa, pedagógica e disciplinar. A Mantenedora será 

responsável pela Faculdade perante as autoridades públicas 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 docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos 

deliberativos e executivos, além de autonomia didático-científica. 

Reserva-se a administração financeira, contábil e patrimonial da Faculdade à Mantenedora, 

assim como a oferta dos serviços gerais de apoio à Faculdade. Compete, também, à 

Mantenedora designar o Diretor Geral, e contratar o pessoal docente e técnico administrativo 

da Faculdade. 

 

1.7. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Na modalidade graduação, a FGW - Faculdade de Gestão Woli atua com cursos de 

bacharelado e superiores de tecnologia, na modalidade a distância. Em relação aos cinco 

cursos inicialmente pretendidos, cumpre 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 tem 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 desenvolvidos durante a 

vigência do PDI (2017-2021), tomam por base as áreas de conhecimento estabelecidas para 

os cursos de graduação e pós-graduação, haja vist 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 interdisciplinaridade e a 

transversalidade como parte dos princípios pedagógicos. Tais práticas inovadoras, descritas e 

detalhadas a frente, são 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 FGW - Faculdade de Gestão Woli continuará 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. 

 

Figura 1 – Mapa geográfico com distâncias de raio de 600km dos municípios da região de Araxá. 
 
 

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli 
 

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. 

Segundo o IBGE, a população estimada de Araxá para 2020 é de 107.337 habitantes. Sua 

localização geográfica é estratégica, pois traçando um raio de 600 km, partindo de Araxá, está a 

região de maior concentração populacional do país, São Paulo, com 31% do PIB Nacional e um 

público potencial de aproximadamente 45 milhões de pessoas.  

Durante o século XIX, segundo o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 

de Araxá, a economia da cidade 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 Uberlândia, importante 

polo logístico do Estado, com indústrias e empresas de grande porte, que buscam uma região 

central com grande viabilidade de fabricação e escoamento 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 2019, 

atingiu o percentual de 5,3%, em relação aos anos finais do ensino fundamental, da rede 

pública. Quanto ao ensino médio, vale destacar que a cidade concluiu 2020, com 3.888 alunos 

matriculados entre escolas privadas, públicas federais e estaduais. 

Outra análise que merece destaque, é que o Estado de Minas Gerais faz limite com seis 

estados da federação, que são significativos no crescimento do país: Mato Grosso do Sul, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, conforme Figura 2. 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. 

 



 

 

Figura 2 – Mapa geográfico dos limites do Estado de Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli 

 
 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Domicílios (Pnad), divulgados em 2019 pelo IBGE, 

na região sudeste mais da metade da população de 25 anos ou mais, havia concluído o ensino 

médio. Quanto ao ensino superior, segundo o mesmo relatório, 73,7% dos estudantes de 

graduação frequentavam uma instituição de ensino privada em 2019.  Nos cursos de pós-

graduação, a rede privada foi responsável por 74,3% dos alunos. 

Os dados do último Censo da Educação Superior de 2019, reafirmou a tendência de 

crescimento do ensino à distância na educação superior brasileira. O número de ingressante 

da educação à distância (EaD), 1.559.725 (50,7%), foi superior a quantidade de estudantes que 

ingressaram no ensino superior presencial, de 1.514.302 (49,3%). Ao longo de 2009 a 2019, o 

número de matrículas em curso EaD aumentou 378,9%. Com base nesses dados é que a 

educação a distância, de qualidade, que a FGW - Faculdade de Gestão Woli se torna relevante 



 

 

em seu contexto  de inserção. 

No que se refere a Trabalho e Renda, segundo dados do IBGE de 2019, o salário médio 

mensal era de 2,7 salários mínimos, ocupava as posições 24 de 853 no estado. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 30,6%, na comparação com os 

outros municípios do estado ocupa a posição 42 de 853. Já na comparação com cidades do 

país todo, ficava na posição 301 de 5570 e 471 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 28,7% da 

população, posição 810 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 4.935 de 5.570 

dentre as cidades do Brasil. 

Já em relação à Economia, segundo o IBGE de 2018, o PIB per capita foi de R$ 58.774,85. Na 

comparação com os demais municípios do estado, sua posição era 26 de 853. Já na 

comparação com cidades de todo Brasil, sua colocação foi de 269 de 5.570. Em 2018, tinha 

71.9% do seu orçamento proveniente de fontes  externas. 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Parcerias - SEDEP (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. Nos setores de 

comércio e serviços aconteceram as maiores 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 3 

mostra como foi a participação dos principais segmentos na cidade. 

Figura 3 – Participação por Tipo de Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

Com sua sede em Araxá, a FGW - Faculdade de Gestão Woli 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 forma, o grande foco 

da FGW - Faculdade de Gestão Woli é formar profissionais nas áreas de gestão das 

organizações brasileiras. A Figura 4 mostra a abrangência dos negócios dos fundadores da  

mantenedora relacionada à educação a distância corporativa. 

Figura 4 – Mapa de abrangência de áreas de gestão das organizações brasileiras 
 

 
Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli 

 

É importante ressaltar, ainda, o estudo realizado para implantação de polos EaD, em algumas 

regiões de atuação da FGW - Faculdade de Gestão Woli. Devido a 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 dos alunos, por meio de um ensino superior    de qualidade, tal como dito a sua 

missão. É 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 para implantação dos polos 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, conta 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, a FGW - Faculdade de Gestão Woli opta 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. 

O estudo realizado nas cidades onde estão localizados cada polo da IES, pode ser contemplado 

no anexo I deste documento. 



 

 

 
 
 

2 O CURSO 

 
 
O curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 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 

desempenho de atividades criativas, que tragam boas alternativas de desenvolvimento, com a 

finalidade de acompanhar a concorrência advinda da globalização. Neste sentido, a FGW - 

Faculdade de Gestão Woli, consciente da demanda de profissionais com este perfil, concebeu o 

curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. 

O curso Tecnólogo em Gestão Comercial, vinculado ao ato de Credenciamento da FGW - 

Faculdade de Gestão Woli, Portaria 567, de 16/12/2019 - D.O.U. Seção 1. pág. 48 em 

18/12/2019, funciona na Avenida João Moreira Sales, nº 690, Bairro Arasol, Araxá/MG, CEP: 

38.182-264. O curso é ofertado na modalidade de EaD e está previsto para iniciar com 1.000 

vagas anuais, no regime trimestral, com turmas de 100 e 180 alunos. O tempo de 

integralização do curso é de, no mínimo, 08 trimestres e máximo 12 trimestres, com carga 

horária de 1.700 horas. 

O Coordenador do curso, professor Me. Fernando Gonçalves é mestre em Administração, 

pela Fundação Pedro Leopoldo (FPL), possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela 

UNINTER e graduação em Administração pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(UNIARAXÁ). Possui experiência na Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. É roteirista de Vídeoaula e autor de materiais didáticos 

pedagógicos para cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EaD. Possui 

experiência não acadêmica na área de Recursos Humanos em grandes empresas do Varejo, 

Indústrias e, no momento, atua como consultor. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1220585861180133 



 

 

 
 
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 contemporaneidade. 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 relação ensino-aprendizagem. A partir dessa 

premissa, a FGW - Faculdade de Gestão Woli compreende que a modalidade EaD é um 

importante caminho para a construção de novos espaços de ensino/aprendizagem. 

Há uma demanda para que os processos educacionais sejam pensados além das lógicas 

estabelecidas para a educação presencial, nos quais os instrumentos e metodologias advindos 

da evolução das TDIC transformam a sala de aula, extrapolando as restrições impostas pelos 

limites de espaço e tempo. É preciso 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 também no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI, a FGW – Faculdade de Gestão Woli,  possui uma política institucional, específica para o 

EaD, que articula, contempla e alinha a base tecnológica com o esse projeto pedagógico, 

disponibilizada ao aluno, sempre observando as condições reais da localidade de oferta. 

O curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial busca, 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 Constituição 

Brasileira, de 1988, e tem como parâmetro as Diretrizes Nacionais de acordo com a Legislação 

vigente: 

I. Projeto Pedagógico Institucional da FGW - Faculdade de Gestão Woli – PPI; 

II. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, da FGW - Faculdade de Gestão Woli; 

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; Nacionais 

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 Educação 

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 EaD, mostra-se como uma ferramenta de 

fortalecimento da qualidade de ensino que a Faculdade oferece. Exige-se, portanto, 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 na modalidade a distância e de graduação; 

§ promover a atualização constante dos recursos materiais e humanos voltados  para a 

educação a distância; 

§ 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 são realizadas pela utilização Ambiente Virtual de Aprendizagem (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 Data Center que garante disponibilidade do sistema de 99,9%. 

A FGW - Faculdade de Gestão Woli investe e investirá na infraestrutura necessária 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 materiais. O uso do AVA facilita a disponibilidade de 

recursos aos discentes, tais como: atendimento, agendamento, download de materiais 

instrucionais, gabarito das avaliações, entre outros e favorece a interatividade formal entre 

discentes e docentes. O discente tem 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 conta com uma empresa parceira, reconhecidamente especializada 

na produção de materiais didáticos para a modalidade EaD, no meio acadêmico, bem como 

conta com a produção própria por meio de professores-autores. Essa produção atende a 

filosofia institucional definida nos PPCs incluindo as ementas e referências bibliográficas, além 

de assegurar a aprendizagem nos níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos respectivos 

cursos e pelos padrões exigidos na FGW - Faculdade de Gestão Woli. Todo material didático é 

validado pela equipe de profissionais da FGW - Faculdade de Gestão Woli. Em relação à 



 

 

qualidade do conteúdo, o material 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 atingir as 

competências e objetivos propostos, oportunizando, ao discente, inserir-se no campo de estudo 

e posicionar-se em relação às suas grandes questões. Atividades baseadas em 

metodologias ágeis como desafios, estudos de caso, gamificação, aprendizagem baseada em 

problemas, aprendizagem baseada em projetos, além de outras estratégias específicas de 

cada unidade de aprendizagem, enriquecem o mate rial e proporcionam a interatividade entre 

aluno e material didático. 

Quanto à distribuição do material didático, a FGW – Faculdade de Gestão Woli permite que 

seus alunos façam o download de todos os materiais de leitura, bem como os vídeos e as 

vídeoaulas gravadas que podem ser acessadas sete dias por semana 24 horas por dia. Além 

disso, o material de leitura pode ser impresso pelo aluno, permitindo mais autonomia e 

gestão de seus horários e locais de estudo. 

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 sistematicamente 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 entre os diferentes atores que 

participam desse processo. Para tanto, os textos são organizados em uma linguagem 

“dialógica”, nos quais o autor estabelece uma “conversa pedagógica” com os discentes. Os 

textos objetivam criar um espaço de aprendizagem 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 textos são estruturados de forma adequada à metodologia utilizada em EaD, 



 

 

contendo atividades de estudo, estudos de caso, exercícios de fixação da aprendizagem, além 

de outras estratégias específicas de cada unidade de aprendizagem.  

Todas as estratégias 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 tem como referencial os documentos institucionais – 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, estando em plena consonância 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 

Informação 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 construção do conhecimento, mediando o 

diálogo entre aluno e professor e buscando desenvolver habilidades e competências 

específicas, por meio de diferentes    mídias (ZANETTI, 2015). 

Na elaboração do material didático, há de se pensar em estratégias que possibilitem a 

acessibilidade comunicacional, tão imprescindível para garantir a plena comunicabilidade e a 

interação entre os participantes do curso. 

Nesse sentido, as novas tecnologias como grande aliadas, não só para a promoção da 

acessibilidade comunicacional, uma vez que possibilitam a disponibilização do material 

didático em diferentes mídias, suportes e linguagens, mas também para enriquecer a 

abordagem do professor, a compreensão do aluno, a diversificação 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 comunicacional 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 promotora da memória 

cultural, entende que quando um indivíduo não se vê incluído 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 linguagem dialógica e 

inclusiva, mas também por meio 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 acessibilidade 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 atualizações, 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 ocorre anualmente com    a seguinte 

metodologia: 

§ Revisão e atualização do conteúdo, dos textos complementares e das atividades 

propostas pelo professor, sob a supervisão da equipe pedagógica e do Co ordenador de 

Curso, sempre validada pelo NDE; 

§ Adequação pedagógica, dialógica e inclusiva da linguagem, pelo designer instrucional, 

revisores textuais e conteudistas designados para a tarefa (equipe  multidisciplinar); 

§ Revisão da programação visual para adequação dos elementos gráficos pelo designer 

gráfico e equipe; 

§ O material didático, disponibilizado aos alunos, adquiridos da Biblioteca Sagah ou 

produzido pelos professores (quando necessário), passam por constantes atualizações e 

revisões. 

 



 

 

2.4.1. Equipe envolvida na produção dos materiais 

Professor-autor: Responsável pela redação do conteúdo didático. Tem como atribuições: 

criar, revisar, conferir, editar e aprovar o livro ou apostila da disciplina, 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 coordena- dor de 

curso validar o conteúdo desenvolvido pelo professor-autor. 

Equipe pedagógica: responsável por verificar se a linguagem utilizada na redação do 

conteúdo educacional, os procedimentos e técnicas selecionados, de fato, proporcionam a 

construção de aprendizagens significativas, de maneira autônoma, por parte do aluno. Cabe 

também à equipe pedagógica verificar se o uso da linguagem dialógica 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. 

Web designer: após estudar e analisar o conteúdo que foi desenvolvido, pesquisa 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 proporcionando, inclusive, compreensão para públicos 

diferenciados. 

Design Instrucional: o designer instrucional tem como responsabilidade atuar na execução 

de projetos 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. 

Revisores técnicos: responsáveis por todo o processo de revisão técnica e gramatical do 

conteúdo. 

Técnicos especialistas em recursos multimídia: após conhecimento e compreensão 
do conteúdo, trabalham na confecção de vídeos, animações e som como recursos que 
compõem o conteúdo. 

Esses profissionais são peças-chave no desenvolvimento qualitativo do trabalho docente. 

Ações como: redigir um conteúdo, adequá-lo às mídias que servem 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 o material didático, 

ofertado pela FGW – Faculdade de Gestão Woli, um material diferenciado. 

Fica à disposição do discente, antes do início da disciplina, os seguintes materiais no AVA:  

§ Estante Virtual: Plano de Ensino e Aprendizagem, Calendário Acadêmico, Manual do 

Aluno, Cápsulas Educacionais, Oportunidades e Desafios EaD, Dicas para Estudar 

Sozinho, e Ambientação; 

§ Agenda Semanal: atividades que devem ser executadas durante a semana; 

§ Bibliografia básica e complementar; 

§ Material Didático: todos os objetos de aprendizagem utilizados pelo professor; 

§ 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 demanda, além 

de possuir um plano de contingência para a garantia de continuidade do funcionamento. 

Há um sistema informatizado de acompanhamento de todo processo, que utiliza 

indicadores bem definidos. 

 

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: 

§ Diretoria: órgão executivo superior de coordenação, fiscalização e controle das atividades da 

Faculdade; 

§ Coordenação Acadêmica: indicado pelo Diretor e tem como função dirigir as atividades 

acadêmicas da Instituição; 



 

 

§ Comissão Própria de Avaliação: Compete a CPA gerenciar a Avaliação Institucional 

baseada nas 10 dimensões definidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES e subsidiar a coordenação de curso com dados e informações que 

propiciem a melhoria das atividades; 

§ Núcleo Docente Estruturante: NDE ao qual competirá mais diretamente a atualização, 

implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso, nos termos da Resolução 

CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010; 

§ Núcleo de Apoio Psicopedagógico: Competirá ao NAPI a orientação psicopedagógica 

de alunos e professores com necessidades de natureza acadêmica e pedagógica; 

§ 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; 

§ Órgãos Suplementares de Apoio: Biblioteca, Ouvidoria, Setor de TI, entre outros, tendo 

como referência o Centro 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 passam a utilizar processos e 

tecnologias mais  sofisticadas ou eficazes, para alcançar melhor eficiência. Ainda sobre o 

Centro   de Serviços Compartilhados, a ideia é estabelecer uma solução comprovada  em    

estudos do aumento da eficiência operacional, com redução dos custos, melhoria na qualidade 

dos serviços prestados, aumento da produtividade, suporte no crescimento das empresas do 

grupo, padronização, comunicação e tomada de decisão.  

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso Tecnólogo em Gestão 

Comercial conta com sala equipada com 1 mesa, 1 armário e 1 computador com acesso à 

rede. 

 
2.4.2.1. Atuação do Coordenador 

São atribuições do Coordenador de Curso (Art. 38 do Regimento Geral): 

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

e órgãos da Faculdade; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

III. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o desempenho e a 



 

 

assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-administrativo   sob sua 

supervisão; 

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

Coordenadoria; 

V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e monitores; 

VI. Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados pelo Diretor, 

os relatórios e informações sobre avaliações de alunos; 

VII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, assim como 

dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

VIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de cursos e o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos; 

IX. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de iniciação 

científica e da publicação; 

X. Estímulo e difusão para a produção acadêmica que viabilizem publicações científicas, 

didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais; 

XI. Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus professores, 

respeitadas as especialidades; 

XII. Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade curricular, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

XIII. Resolver, ad referêndum do Colegiado de Curso, os casos omissos neste Regimento e as 

questões de caráter urgente de competência do referido colegiado; 

XIV. Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; 

XV. Elaborar o relatório anual de atividades da Coordenação do Curso; 

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

As especificidades do Curso impõem ainda, ao coordenador, as seguintes atribuições: 

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 formação de 

novos profissionais; 

IV. Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando espaços de 

vivência do aluno neste contexto; 

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

VI. Presidir o NDE. 

 
2.4.2.2. Formação e Experiência Profissional do Coordenador 
 
O Coordenador do curso, professor Me. Fernando Gonçalves é mestre em Administração, 

pela Fundação Pedro Leopoldo (FPL), possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela 

UNINTER e graduação em Administração pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(UNIARAXÁ).  

Possui experiência na Docência Universitária pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá – 

UNIARAXÁ. É roteirista de Vídeoaula e autor de materiais didáticos pedagógicos para cursos 

de graduação e pós-graduação na modalidade EaD. Possui experiência não acadêmica na 

área de Recursos Humanos em grandes empresas do Varejo, Indústrias e atualmente como  

consultor. 

Tabela 1 – Identificação do Coordenador do Curso 
 

CURRICULUM VITAE (CV) – SÍNTESE 
Nome: FERNANDO GONÇALVES 
End.: Rua Antônio Barreto, 636 – Bairro: Fertiza 
Cidade: Araxá UF: MG CEP: 38.181-541 
Fone: (34) 9 8856-5164 
e-mail: fernando.goncalves@fgw.edu.br 
CPF: 091.131.996-41 RG: MG 7.202.610 

Regime de trabalho: Integral Data de contratação: 13/09/2019 
 

E-mail do coordenador: fernando.goncalves@fgw.edu.br 
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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 possibilidade 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 institucional e todos os 

procedimentos avaliativos aplicáveis ao curso, como fontes de insumos 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 são observados e tratados como metas macro no curso. 

O Plano de Metas e Ações estabelecido nas 10 Dimensões da Avaliação Institucional 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 definidos 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 representatividade legal do corpo 

docente, discente e administrativo. 

As políticas educacionais estabelecidas no Projeto Político da FGW - Faculdade de Gestão 

Woli orientam 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. O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia orienta, 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 competência da 

mantenedora e da mantida, o que permite e promove, consequentemente, a democratização 

do conhecimento, mediante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 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 coordenação e o corpo 

docente devem ter profundo conhecimento das políticas institucionais, do PDI e também das 

orientações do PPC. 

Essa implantação passa pela contratação de profissionais titulados para as disciplinas sob 

suas responsabilidades; pela adoção de material bibliográfico condizente com o ensino de 

qualidade; pela estrutura tecnológica capacitada às demandas próprias; 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 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 deliberativos 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 institucionais e de 

aprimoramento das políticas se reflete na aplicação da Avaliação Institucional, que deve ser 

recorrente durante o desenvolvimento das atividades institucionais. 

Fundamental registrar, que conforme adiante exposto, o curso Tecnólogo em Gestão Comercial 

proposto implanta, de forma efetiva e profícua, as políticas institucionais para o ensino, a 

iniciação científica e a extensão, a partir das seguintes premissas e atividades: 

 
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 formação intelectual e 

profissional. 

São princípios subjacentes a essa política: formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; preocupação com o atendimento das 



 

 

necessidades da sociedade, no que tange à oferta de cursos 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 atualização permanente e sistemática dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, incluindo a atualização curricular, sempre considerando as 

Diretrizes Curriculares e as deman das regionais. 

Acredita ainda, que seus alunos e egressos devem possuir uma formação humanística e visão 

global que o habilite a compreender os meios social, político, econômico e cultural onde está 

inserido, além de promover o exercício pleno da cidadania e dominar técnicas inerentes à sua 

área de conhecimento, assim como demonstrar 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 compromisso 

com sua própria formação, não só como profissional, mas também como cidadão 

responsável. E, para alcance de tais propostas e filosofias, a FGW - Faculdade de Gestão 

Woli, por meio de práticas inovadoras baseadas no exercício didático, como metodologias 

ativas, 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 trabalha com a 

proposta de trabalhos e projetos práticos, 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 de elaboração de projetos, um componente fundamental e obrigatório do 

currículo, valendo a nota no componente curricular específico ofertado no respectivo módulo 

letivo, tem como proposta ainda, estimular 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. Como o conhecimento na vida cotidiana não aparece 

fragmentado, pois a realidade é necessariamente 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 podem passar por atividades que associam a teoria 

e a prática, usando ferramentas inovadoras, já desenvolvidas pela Woli Tecnologia em Gestão 

de RH. 

Neste sentido, as práticas inovadoras são planejadas, previamente, de modo que o docente 

desenvolva, por meio dessas atividades, as competências profissionais compatíveis com as 

necessidades do mercado de trabalho, permitindo, ao estudante, relacionar teoria e prática por 

meio de metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem 

baseada em problemas e sala de aula invertida. 

Ainda se torna importante ressaltar, que a FGW - Faculdade de Gestão Woli possibilitará 

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, fundamentada numa 

concepção mais crítica das relações existentes entre educação, sociedade 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 a todos, ensino 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 trabalho 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 decorrência 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 e atualizados. 



 

 

A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento obriga à superação da 

abordagem comportamentalista da aprendizagem. Consequentemente, os métodos de ensino 

passam a fundamentar-se nos princípios da psicologia cognitiva, que privilegia a atividade e 

iniciativa dos discentes. Os métodos utilizados, 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 mercado 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 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, para atender à concepção 

filosófica da organização didático-pedagógica apresenta: 

§ Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que articule 

o ensino, a iniciação científica e a extensão; 

§ Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de 

processos interdisciplinares; 

§ Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a resolução 

dos problemas enfrentados na atuação profissional; 

§ Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o desenvolvimento do 

processo de educação continuada. 

São princípios subjacentes a essa política: formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; preocupação com o atendimento das 



 

 

necessidades da sociedade no que tange à oferta de cursos 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 atualização 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 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 instrumento 

pedagógico para: 

I. Incentivar projetos específicos articulados com as políticas e prioridades institucionais; 

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, Conferências 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 Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCN dos cursos; 

VIII. Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

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 de Gestão Woli se propõe a incentivar 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 da produção científica e 

de seus resultados, de alunos e professores, em eventos científicos. 

A Instituição também subsidiará a viabilização da execução de projetos apresentados pelos 

docentes. Estes subsídios incluem a disponibilização de infraestrutura 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 podem 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 Instituição. O Repositório da FGW 

tem 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. 

De acordo com o Regimento, vale destacar que: 

Art. 64 A Faculdade mantém atividades de extensão, mediante a oferta de cursos e serviços, 

para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de sua atuação. 

Art. 65 As atividades extensionistas são coordenadas por professor designado pelo Diretor, 

ouvido a Coordenação Acadêmica. 

Parágrafo único. Os programas de extensão podem ser coordenados pelo co- ordenador do 

curso ou por professor, designado pelo Diretor, ouvido o Diretor Acadêmico e o de Operações. 

A Instituição, por meio da Extensão, aplicará os conhecimentos adquiridos a partir do ensino e 

da iniciação científica, transferindo-os para a sociedade, na medida de suas necessidades. 



 

 

Assim, a apreensão das demandas e das necessidades da sociedade é que orientam a 

produção e o desenvolvimento de novas diligências. Esse processo recíproco é importante 

para ambas as partes e caracteriza uma relação dinâmica entre a Faculdade e o seu meio 

social. 

Dentro dessa perspectiva, a FGW - Faculdade de Gestão Woli conduzirá sua política 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 científica; a participação dos 

alunos em projetos 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 

participação, a autonomia, o espírito empreendedor, a interdisciplinaridade e a 

transversalidade como parte dos princípios pedagógicos.  

Tais práticas inovadoras, descritas e detalhadas anteriormente, são 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. 

Os programas de extensão, articulados com o ensino e iniciação científica, são desenvolvidos 

sob a forma de atividades permanentes em projetos. 

Os serviços são realizados sob a forma de atendimento à comunidade, diretamente 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 são divulgados por meio do 

site institucional. 

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, cumprindo o seu PDI (Plano de Desenvolvimento 

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 maneira 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 interessa- dos; 

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, têm 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 respeitam as propostas vigentes no 

PDI e tomam 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, objetiva-se: 

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

empíricos; 

II. Trabalhar a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva 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 prioridades 

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 políticas macro de gestão são 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 máximo da Instituição 

(Art. 10º do Regimento Geral), sendo constituído: 

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; 

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 são 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. 

A indicação dos representantes previstos nos incisos VI, VII, VII e IX será feita pelo órgão 



 

 

representativo, devendo ser designado um representante titular e um suplente para cada 

vaga. 

A indicação do representante previsto no inciso X será feita pelo órgão representativo, 

devendo recair sobre um discente regularmente matriculado na FGW - Fa culdade de Gestão 

Woli. 

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 Desenvolvimento 

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, observado o Catálogo Nacional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia; 

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 graduação 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 

Geral; 

XI. Fixar normas complementares a este Regimento, relativas ao ingresso do aluno, ao seu 

desenvolvimento e diplomação; transferências; trancamento de matrículas; matrícula 



 

 

de graduados; avaliação da aprendizagem; aproveitamento de estudos e de 

conhecimentos adquiridos na educação profissional; inclusive no trabalho, aceleração 

de estudos para alunos com extraordinário aproveitamento e regime especial; além 

de normas e procedimentos para o ensino de graduação e pós-graduação, iniciação 

científica e a extensão; e o registro e con trole acadêmico; 

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

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 Geral; 

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 atividades 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 ampliação e 

a redução de vagas; 

XXI. Propor, elaborar e acompanhar as políticas de execução dos cursos de graduação, 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, tem o voto de 

qualidade. 

Nenhum membro 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 antecedência mínima de 24 



 

 

horas, salvo em caso de urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos. 

Das reuniões é lavrada ata, lida e assinada pelos membros presentes na mesma sessão ou na 

seguinte. 

2.4.3.2. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso, órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos pedagógicos, 

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 Profissional do Curso; 

IV. Um Docente atuante na formação Complementar e/ou Núcleo de Estudos Integradores 

do Curso; 

V. Um representante do Corpo Tutorial; 

VI. Um representante do Corpo Técnico-Administrativo; 

VII. Um representante do Corpo Discente, regularmente matriculados no curso, com 

mandato de um ano, sem direito a recondução. 

§ lº A 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 se reúne 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.  

Há registro das decisões, assim como um fluxo de encaminhamentos, suporte ao registro, 

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. 

Compete ao Colegiado de Curso (Art. 13 do Regimento): 

I. Decidir sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou unidades curriculares; 

II. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão que lhe 

forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 



 

 

III. Pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de estudos, assim 

como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

IV. Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente e tutores; 

V. Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo  

Coordenador; 

VI. Promover, em articulação com o NDE, a avaliação periódica do curso; 

VII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regi mento; 

VIII. Avaliar, periodicamente, a qualidade dos cursos oferecidos; 

IX. Contribuir, de acordo com a política institucional, para a consolidação do curso 

fundamentada no processo de ensino. 

 
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 concepção, consolidação e 

contínua atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso. 

O NDE será constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança 

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

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

Os critérios para composição do NDE do Curso atendem os requisitos da Resolução 

CONAES Nº 01, de 17 de junho de 2010, que são: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente do 

curso; 

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. 

De acordo com o regimento:  

Art. 17 Será constituído por 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso, 



 

 

incluindo o coordenador do curso, como seu presidente; 

Art. 18 Dentre os docentes pertencentes ao NDE, pelo menos sessenta por cento (60%) dos 

membros deve ter titulação acadêmica de Mestre e/ou Doutor; 

Art. 19 Os membros devem ter, regime de trabalho de tempo parcial ou integral, e destes, 

pelo menos vinte por cento (20%) em tempo integral. 

Sendo assim, o NDE do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 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, 80% trabalham em regime de tempo integral e 20% em 
regime parcial. A tabela 4 detalha a composição inicial do NDE do Curso. 

Tabela 2 – Composição do NDE - PORTARIA 009/2020 

 
COMPONENTES TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Daniela Prado Salerno Mestre Parcial 
Fernando Gonçalves Mestre Integral 
Mardiany Ribeiro dos Reis Mestre Integral 
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 extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do Curso; 

IV. Zelar pelo cumprimento do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 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. 



 

 

De acordo com o Regimento da FGW – Faculdade de gestão Woli, são atribuições do Núcleo 

Docente Estruturante: 

I. Elaborar, acompanhar, executar e propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso e/ou 

estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para apreciação; 

II. Avaliar constantemente a adequação do perfil profissional do egresso do curso, consideram 

os CSTs (Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia) e novas demandas 

do mundo de trabalho; 

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação científica e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho 

e afinadas com as políticas pública relativas à área do conhecimento; 

V. Zelar pelo cumprimento do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia para 

o curso de graduação; 

VI. Propor, no Projeto Pedagógico do Curso, procedimentos e critérios para a autoavaliação 

do curso; 

VII. Propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na avaliação 

externa; 

VIII. Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do Projeto Pedagógico do Curso; 

IX. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na formação do 

perfil profissional do egresso; 

X. Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação continuada; 

XI. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de iniciação 

científica e da publicação; 

XII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, assim como 

dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

XIII. Avaliar outras matérias que lhes sejam atribuídas por legislação, pelo Regimento Geral, bem 

como sobre questões que neste ou em outros sejam omissas; 

XIV. Planejar procedimentos para permanências de parte dos membros até o próximo ato 

regulatório. 

 



 

 

2.4.4. Formas de Acesso 
 

Com relação ao ingresso no curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - 

Faculdade de Gestão Woli, o acesso será feito mediante processo de seleção, fixado pela 

Comissão de Processo Seletivo (COPESE). 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual devem 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 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 acontecem por candidatos que possuam 

o Certificado de Conclusão de nível de ensino, obtido pela via regular ou da suplência, 

conforme mencionado na Portaria do MEC 391/2002 Art.3º. 

As formas de ingresso ocorrem 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 Instituições 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 concedida matrícula 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 seletivo prévio. 

A matrícula em disciplina isolada ou avulsa do curso será permitida nas seguintes situações: 

§ Quando da ocorrência de vaga, por alunos de outras instituições de ensino superior ou por 

concluinte de curso superior, para fins diversos; e 



 

 

§ 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. 

 

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 com as organização. 

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 softs skills, que possibilitam ao indivíduo ingressar e 

estabelecer-se no mercado de trabalho. Isso acontece através do desenvolvimento das suas 

qualificações, objetivando atender as necessidades básicas da organização e do seu 

negócio, para garantir resultados no mercado. 

Para concepção do profissional é necessário possuir algumas competências básicas, como: 

conhecimentos, habilidades, atitudes, interesses, valores e outras características pessoais, que 

são importantes para o desempenho das atividades. Estas competências, muitas vezes, são 

reconhecidas quando aplicadas no contexto empresarial, caracterizando o perfil profissional 

do indivíduo e favorecendo no seu desenvolvimento 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 o Catálogo 

Nacional de Cursos e as diretrizes curriculares nacionais, devem: 

I. Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do 

processo tecnológico, em suas causas e efeitos. 

II. Incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações 

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 ambientais 

resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

V. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 



 

 

condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos 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. 

Devem ainda, possuir as seguintes características: 

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 mudanças nas 

condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de 

pós-graduação; 

III. Cultivar o pensamento reflexivo, a autonomia intelectual, a capacidade empreendedora 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 principalmente nas diretrizes do 

Design Thinking, onde o aluno pode desenvolver a Curricularização da extensão. Tais projetos 

são considerados disciplinas que têm como metodologia, a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), onde o aluno é estimulado a produzir trabalhos acadêmicos práticos e na 

comunidade, atendendo o Art. 5º, da resolução 7 de L8/L2/2OL8 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 valorizada e integrada 

à matriz curricular; 

III. a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores 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 pedagógico único, 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnoló gico. 

O aluno tem ainda, a oportunidade de 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 de elaboração de projetos, que ultrapassa a integralização 

proposta de LO. Vale ressaltar que um componente fundamental e obrigatório do currículo, 

valendo a nota no componente curricular específico ofertado no respectivo módulo letivo, tem 

como proposta ainda, estimular 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 L8/L2/2OL8 do CNE/CES, a FGW 

– Faculdade de Gestão Woli, 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 a distância. A Curricularização da Extensão proposta em 

nossas disciplinas, elencadas na matriz curricular, como projetos, 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 setores da 

sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade; 

III. a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de ensino 



 

 

superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos e 

justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em 

consonância com as políticas ligadas às diretrizes 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 pesquisa; 

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; 

VII. a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, 

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 – 

Faculdade de Gestão Woli, criou um sistema de acompanhamento de avaliação, que 

atendem ao planejamento didático-instrucional, conforme definida neste PPC, onde tais 

projetos são avaliados pelo(s) professor(es) responsável(eis), dessa forma, as atividades   

extensionistas compõem a distribuição de notas.  

O Sistema de avaliação também possibilita o desenvolvimento e a autonomia do discente de 

forma contínua e efetiva, dispondo de informações sistematizadas e disponibilizadas aos 

estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa, sendo planejadas ações 

concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações realizadas. Por fim, 

como o conhecimento na vida cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é 

necessariamente 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 Tecnólogo em Gestão Comercial é aberto a portadores de certificado de conclusão de 
nível de ensino médio, obtido pela via regular ou da suplência, conforme mencionado na 
Portaria do MEC 391/2002 Art. 3º, classificados em processo 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. Concordamos, assim se espera, que um o ensino deva gerar resultados satisfatórios 
no desempenho dos estudantes, nos exames oficiais de avaliação: ENADE, exames de 
qualificação profissional, concursos públicos e outros. Ou seja, um o ensino deve refletir nos 
resultados alcançados pelos alunos nas avaliações a que se submetem. 
Assim, a proposta pedagógica da FGW – Faculdade de Gestão Woli é aquela capaz de levar 
o aluno a fazer o esforço necessário para que sua aprendizagem ocorra. No entanto é 
imprescindível que essa proposta atenda a necessidade do esforço permanente do aprendiz. 
Logo, o objetivo principal é a aprendizagem, parte do trabalho docente deve concentrar-se na 
criação de mecanismos que melhorem efetivamente a aprendizagem de todos os estudantes. 

 
2.4.5.3. Mecanismos de Aprendizagem 

Percebe-se que a sala de aula é um ambiente de ensino-aprendizagem muito eficiente e tem 
sido, tradicionalmente, ao longo da vida escolar, o local mais importante. Contudo, a 
popularização da internet, dos computadores e dispositivos móveis aliados a evolução da 
legislação educacional, tornou o Ensino a Distância uma  alternativa ao ensino presencial e à 
sala de aula tradicional, face as necessidades de diversos 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 presença física.  
O que afirma Kenski (2003), ao discutir a necessidade de repensar esse aspecto, 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 alunos 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 três momentos: 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.  
No primeiro momento, “antes da aula”, o docente coloca em prática a sua habilidade 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 devem ser lidos, as atividades que 
devem 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 é abordado na aula; 
devem, também, 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 - Faculdade 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. 
Se bem preparado esse momento antes da aula, o segundo momento, “durante a aula” é mais 
rico e melhor aproveitado. Seu tempo de aula é usado para a explicação dos pontos 
fundamentais do tema. Além disso, o diálogo, a discussão e o esclarecimento de dúvidas 
podem ser feitos por meio de ferramentas como e-mail, chats, fóruns e momentos síncronos 
de aprendizagem, como por exemplo, uma aula virtual agendada online.  
Se durante a aula surgirem novas ideias que exijam acrescentar novos textos e materiais 
didáticos, o docente pode fazê-lo através do AVA. Esse instante é ainda mais rico, por ser o 
resultado do ocorrido nos dois momentos anteriores. O material das aulas, ficam disponível 
para o aluno durante todo seu tempo de formação. Assim, a qualquer momento, ele pode revisar 
o material estudado e, a cada trimestre, tem à sua disposição não apenas o conteúdo das aulas 
daquele trimestre, mas o conteúdo de todos os trimestres já cursados, o que leva ao terceiro 
momento, “após a aula”, onde o aluno deve revisar o conteúdo, recordando o que foi ensinado. 
Esses três momentos, tornam-se, poderosos para auxiliar no processo de ensino-
aprendizagem. Se todos os envolvidos, dirigentes, docentes e discentes trabalharem em 
conjunto em sua construção, a qualidade da educação é sempre crescente. 
Entretanto, a prática tem demonstrado que isso não basta como único mecanismo para 
fomentar a cultura da aprendizagem. Alguns estudantes não cumprem o seu papel e acabam 
apenas “assistindo às aulas”. A cultura da aprendizagem centrada exclusivamente no momento 
da aula é muito forte, embora eficiente, a aprendizagem acontece, em especial, em alunos 
que também estudam fora da sala de aula.  
Assim, são necessários mecanismos que possam auxiliar os docentes na criação de uma 
cultura de autoaprendizagem, como uma cultura de avaliação que leve em consideração o 
esforço do aluno na realização das atividades antes e após a aula. 
As avaliações da aprendizagem devem medir conteúdos e competências propostos e 
estabelecidos no Plano de Ensino do componente curricular e trabalhados pelos diferentes 
recursos pedagógicos estabelecidos no roteiro das aulas, conforme planejamento didático-
instrucional. 

 
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 deve-se 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 podem ser cobrados pela aprendizagem das atividades e 



 

 

conteúdos programados no interior de cada disciplina, 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 processo ensino-aprendizagem, servindo 

assim para que professores e alunos possam aperfeiçoar esse processo.  

Portanto, a avaliação deve medir conteúdos e competências propostos e elaborados pelos 

docentes na preparação de suas aulas e não apenas o que foi trabalhado nas aulas. Para 

isso, a FGW – Faculdade de Gestão Woli, criou um sistema de acompanhamento de 

avaliação, dos processos de ensino-aprendizagem, que atendem ao planejamento didático-

instrucional da FGW – Faculdade de Gestão Woli e à concepção do curso proposto, 

conforme 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 avaliações realizadas. 

Respeitando o planejamento didático-instrucional, a avaliação passa a ter um traço 

especificamente formativo, o que favorece o aluno em sua trajetória educacional, 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 construção dos conhecimentos de forma 

autônoma, compartilhada e colaborativa. 

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; Esforço exige orientação, 

acompanhamento e avaliação. 

Para criar 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, têm seu conteúdo avaliado pelo 

Professor responsável, que observa as diretrizes expostas anteriormente (mecanismos e 

princípios), portanto, é o principal responsável pelo processo “ensino-aprendizagem”; 



 

 

II. Todas as disciplinas têm 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 fornecem horas de atividades para os alunos 

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 é realizada por meio da avaliação do 

docente da disciplina – que deve desenvolver metodologia de composição da nota fazendo 

uso de atividades diversas. Obrigatoriamente deve contemplar, pelo menos, uma prova 

escrita, avaliativa, do conhecimento absorvido pelo acadêmico em relação ao conteúdo 

ministrado. 

Visando a garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, ao fim de cada 

disciplina o aluno realiza uma Avaliação de Reação que contempla tópicos como: 

autoavaliação, avaliação da disciplina, avaliação do professor e avaliação do tutor. 

Esta avaliação é encaminhada ao NDE para análise e posterior elaboração de um Plano de 
Ação, conforme resultado obtido, de maneira que os tópicos com resultados negativos (com 

lacunas de conhecimento) possam ser trabalhados e ajustados para nova oferta 

Deve ainda, ser contemplado um mecanismo de participação obrigatória em simulados 

preparatórios ao ENADE, o que deve ficar a cargo do NDE decidir e criar. 

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, e, ao mesmo 

tempo, apresenta-se como um desafio ao tentar romper modelos tradicionais 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 âmbito tradicional, 

ou seja, da avaliação da aprendizagem, estendendo-se de modo cada vez mais consciente, 

sistemático e fundamentado cientificamente, às políticas educacionais, 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 comum aos seres humanos, porque estes estão constantemente 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 em que ela não tem significado 

fora da relação com um fim, e de um contexto em que 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 um diagnóstico 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 

norteiam o planejamento da prática docente; 

II. Verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de construção 

e de recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido; 

III. Fornecer, aos professores, elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, 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 soft skills, 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. Devendo medir conteúdos e competências propostos e 

estabelecidos no Plano de Ensino do componente curricular e trabalhados pelos diferentes 

recursos pedagógicos estabelecidos no roteiro das aulas, conforme planejamento didático-

instrucional. 

 

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 resultado 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. A 

avaliação da aprendizagem dos alunos nos cursos de graduação à distância se expressa na 

escala de zero a cem, com variação de um (1) em um (1) ponto e a  nota é da seguinte forma: 

I. Nota 1 (N1): define-se como avaliação processual, realizada em ambiente virtual 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 distribuída: 

§ Unidades de Aprendizagem – 10 (dez) pontos (média de todas as atividades); 

§ Fórum(ns) – 20 (vinte) pontos; 

§ Questionário(s) – 20 (vinte) pontos 

II. Nota 2 (N2): define-se como uma avaliação final. Tem valor 50 (cinquenta) pontos. 

III. A nota final do aluno (NF ) é igual a soma das notas N1 e N2 e para que o aluno seja aprovado 

essa nota deve ser no mínimo 60 pontos. Destes, no mínimo 15 pontos devem ser obtidos 

na realização da N1. 

As avaliações processuais on-line (em ambiente virtual de aprendizagem) são realizadas no 

decorrer da disciplina. Há ainda, um período, já estipulado no calendário acadêmico, dedicado 

à Avaliação presencial individual (N2), que é realizada no final dos conteúdos disponibilizados. 

Por fim, o aluno tem direito às avaliações: Substitutiva e 2ª Oportunidade. A avaliação 

substitutiva se aplica caso o aluno tenha perdido a avaliação presencial e a 2ª Oportunidade 

em caráter de segunda chance ao aluno que não conseguiu média para aprovação. Ambas 

são realizadas presenciais no polo de apoio, por meio do AVA. A avaliação substitutiva tem 

valor 5O (cinquenta) pontos (em substituição, apenas, à avaliação que o aluno deixou de 

realizar) e a 2ª Oportunidade tem valor de 5O (cinquenta) pontos. Caso o aluno não compareça 

para a realização da 2ª Oportunidade, automaticamente é 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 6O 

(sessenta) pontos, correspondentes à somatória das avaliações processuais on-line (N1) 

realizadas durante o período letivo e da avaliação presencial individual (N2) e desses 60 

(sessenta) pontos, pelo menos 15 deve  ser de atividade processual.  



 

 

Quando o aluno não atingir a nota mínima para aprovação, 6O (sessenta) pontos, decorrentes 

da somatória da N1 com a N2 ou da realização da 2ª Oportunidade, sendo que destes, no 

mínimo L5 pontos devem ser obtidos na realização da N1 é considerado reprovado na 

disciplina, devendo cursá-la novamente, em turma regular, ao fim do curso, ou opcionalmente, 

em simultaneidade a outra Unidade Curricular, conforme planejamento de oferta da instituição. 

A nota final do aluno (NF) é igual a soma das notas N1 e N2 => NF = N1 + N2. Aprovação na 

Disciplina = NF igual ou maior que 6O. 

Caso o aluno peça revisão de nota, cabe ao professor responsável pela disciplina, após 

análise, mantê-la ou alterá-la, devendo sempre fundamentar sua decisão. Ainda assim é 

permitido, ao aluno, entrar com recurso, respectivamente, à Coordenação de Curso e, em 

instância final, ao Colegiado do Curso. É promovido ao período letivo seguinte, o aluno 

aprovado em todas as disciplinas 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, arguições, trabalhos 

práticos, seminários, visitas técnicas, provas escritas e orais, previstas nos respectivos planos de 

ensino, assim como atividades complementares, aprovadas 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 processuais on-line (N1), nos limites definidos pela Diretoria. A avaliação da 

aprendizagem é feita por disciplina ou unidade curricular, incidindo sobre o seu aproveitamento. 

Seus critérios são 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 um 

diagnóstico 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 

norteiam o planejamento da prática docente; 

§ Verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, de construção 

e de reelaboração do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido; 

§ Fornecer, aos professores, elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, 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 habilidades do perfil 

profissional, a adequação dos instrumentos, a metodologia proposta e a concepção de 

avaliação definida no PPC. Em relação aos procedimentos de acompanhamento e de 

avaliação dos processos 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, têm seu conteúdo avaliado pelo 

Professor responsável, que observa as diretrizes expostas anterior- mente (mecanismos e 

princípios) sendo, portanto, o principal responsável pelo processo “ensino-aprendizagem”; 

§ Todas as disciplinas têm 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 fornecem horas de atividades para os alunos 

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 elaborados pelo docente na 

preparação das aulas; 

§ A avaliação do processo ensino-aprendizagem é realizada por meio da avaliação do 



 

 

docente da disciplina – que deve fazer uso de atividades diversificadas, denominadas 

atividades processuais on-line (N1) e uma prova presencial individual (N2) do conhecimento 

absorvido pelo acadêmico, em relação ao conteúdo ministrado, realizada no polo; 

§ Deve, ainda, ser contemplado um mecanismo de participação obrigatória em simulados 

preparatórios ao ENADE, o que deve 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. E, embora o conceito de avaliação receba 

conotações mais ou menos particulares, 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 

avaliado quanto ao seu sucesso ou fracasso.  

 
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 sistêmica, 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 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial é 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 

promovendo a melhoria da qualidade do aprendizado refletindo resultados satisfatórios nos 

processos de avaliações internas e externas. 

Conforme determina as orientações do órgão federal competente, o curso tem o seu projeto 

pedagógico revisto e avaliado continuamente pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE que 

tem, especificamente, esta função de acompanhamento e avaliação. 

Assim, cabe 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 atualidade 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 instituição como um 

todo procurando identificar os aspectos de excelência, deficiência e carência, bem como 

diagnosticar e orientar a gestão institucional na direção do aumento da qualidade de 

prestação de seus serviços, tudo por meio de melhorias em todas as áreas: docente, discente, 

direção, técnico-administrativa, infraestrutura, projetos, relacionamentos com a comunidade e 

demais atividades afins. É um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional que 

certamente produz 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 são aplicadas em  períodos distintos. O processo de 

Avaliação Institucional é desenvolvido em 5 (cinco) etapas conforme mostra a Figura 5 : 

Figura 5 – Etapas da Avaliação Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ao final, a Comissão apresenta os resultados tabulados, interpretados e as sugestões de 

ações. O programa prevê a discussão dos resultados levantados num evento interno na 

Instituição. 

É feita, ainda, uma avaliação das disciplinas ministradas em cada período com a participação 

de toda a comunidade acadêmica, alunos, professores e tutores envolvidos.  

Nestas oportunidades, alunos são solicitados a responder, também, um instrumento de 

avaliação de desempenho dos professores e técnicos administrativos. Os instrumentos de 

avaliação do curso são elaborados pelo Colegiado e apresentados para apreciação e 

aprovação do CONSUP, em acordo com o regulamento Institucional. Desse modo, todos os 

segmentos têm participação ativa no processo de avaliação constante do PPC, asseguradas as 

visões da comunidade acadêmica, de forma representativa, por meio da autoavaliação, do corpo 

discente, através do ENADE e, ainda, dos avaliadores designados pelo INEP, por intermédio 

das avaliações externas. 

Os resultados de todos esses processos avaliativos, que se complementam para 

proporcionar uma visão global e sistêmica do PPC, enseja a análise criteriosa das fragilidades 

e potencialidades identificadas, permitindo, com isso, que aquelas sejam atacadas e saneadas, 

sem que essas sejam desprezadas. 

Com este sistema, a FGW - Faculdade de Gestão Woli garanta a constante atualização e 

melhoria do PPC, ensejando, com isso, a garantia perene da oferta de um curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial de qualidade, compatível com a demanda do município de 

Araxá, do Estado de Minas Gerais e do Brasil (municípios Polos de EaD da FGW). 

 
2.4.5.7. Planejamento e Ações Acadêmico-Administrativas a Partir dos Resultados 

das Avaliações 

Para um melhor entendimento da atuação da CPA no âmbito da FGW - Faculdade 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, cabe a Coordenação 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 melhoria submetidas à comunidade acadêmica.  

Esta sistemática, além de assegurar a atuação da coordenação do curso, permite a constante 

evolução do programa de autoavaliação institucional. 

Por sua vez, o NDE do curso após a reflexão de análise enfoca dois aspectos: a análise e 

interpretação dos indicadores quantitativos e de qualidade e propõe  ações de procedimentos 

de melhorias ao programa do curso. Cabe à Diretoria da FGW – Faculdade de Gestão Woli, 

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 partir 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 Gestão Woli privilegiam a formação por 

competências e habilidades. Estruturam a concepção curricular, favorecem a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade, investindo em projetos alinhados com a identidade e com a missão 

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 desenvolvimento 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 facilitador do 

processo de aprendizagem. 



 

 

2. Política de Ensino ativa, com métodos e técnicas didático-pedagógicas focadas na 

interdisciplinaridade 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 claros de 

acompanhamento e avaliação e que privilegia a flexibilização na formação diferenciada dos 

alunos; 

5. Política de Apoio ao Estudante envolvendo: apoio psicopedagógico, nivelamento, bolsa de 

iniciação científica, bolsa de estudo (apoio financeiro), apoio na participação 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 Tecnólogo em Gestão Comercial estão definidos e explicitam os 

compromissos 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 profissionais reflexivos e capacitados para atuarem em um mercado de trabalho 

marcado por profundas e rápidas transformações. 

Objetivos Específicos 

Estimular os discentes à: 

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 mudanças nas 

condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-

graduação; 



 

 

III. Cultivar o pensamento reflexivo, a autonomia intelectual, a capacidade empreendedora 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. Promover a formação profissional e cidadã do Tecnólogo em Gestão Comercial, com base nas 

exigências da sociedade, levando em consideração as mudanças técnico-científicas, os 

valores sociais do conhecimento e os novos valores do mundo do trabalho; 

VI. Propiciar conhecimento sobre os modelos de gestão constituídos de modo a diagnosticar 

vantagens e desvantagens, que possam levá-los a formular modelos específicos para cada 

situação empresarial; 

VII. Realizar extensões universitárias de ação intervencionista e de responsabilidade social/ética e 

projetos de pesquisa, visando ao aprimoramento de conhecimentos do corpo discente/docente 

do curso ao lado da comunidade externa dos setores públicos e privados; 

VIII. Efetivar publicações científicas, contendo artigos, estudos e resultados de pesquisas, tanto de 

alunos como de professores; 

IX. Formar profissionais capazes de desenvolver ações mercadológicas, desde a criação de 

produtos e serviços até as condições necessárias para sua inserção no mercado; 

X. Desenvolver a capacidade de trabalhar ou liderar equipes. 

Nessa perspectiva, são observadas também, competências exigidas pelo Mercado de 

Trabalho, onde o profissional deve realizar análise, interpretação e adaptação das possíveis 

soluções que a ciência e o gerenciamento logístico à sua disposição para: 

I. Realizar estudos de viabilidade econômica, financeira e tributária; 

II. Elaborar análises comerciais considerando as demandas e oportunidades do mercado; 

III. Planejar pesquisas de mercado; 

IV. Gerenciar atividades inerentes aos departamentos de marketing e/ou vendas de 

organizações nos setores produtivos e de prestação de serviços; 

V. Gerir departamentos comerciais, contemplando a íntegra do processo gerencial 

específico para a área comercial nos níveis estratégico, tático e operacional; 

VI. Desenvolver relacionamentos pós-venda com cliente; 



 

 

VII. Atuar no desenvolvimento de produto, de redes de distribuição e logística; 

VIII. Atuar na elaboração e operacionalização de ações de promoção de produtos e serviços; 

IX. Gerenciar sistemas de informações comerciais; 

X. Definir métodos de formação de preços, considerando aspectos tributários, de custos, da 

concorrência e do valor para o cliente; 

XI. Gerenciar a área comercial de organização; 

XII. Avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação; 

XIII. Desenvolver a capacidade de trabalhar ou liderar equipes; 

XIV. Compreender as especificidades do Direito do Consumidor e capacitar o acadêmico para 

o atendimento às normas legais quanto a entrega do produto e/ou serviço. 

Outro aspecto relevante deste curso é a coerência entre os objetivos, o perfil e a estrutura 

curricular, tendo como parâmetro o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

preconizado pela legislação do MEC. 

O Curso enfatiza a profissionalização do aluno com o objetivo de garantir sua 

empregabilidade, proporcionando o desenvolvimento de competências e habilidades 

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 pensado e discutido 

pelo NDE, observando as DCN e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo 

discente e foram estruturadas de forma a articular com necessidades locais e regionais, 

conforme estudo de polos disponibilizado, havendo planejamento para sua ampliação em 

função de novas demandas apresentadas pelo  mundo do trabalho. 

Tal definição, proposta no Perfil do Egresso da FGW- Faculdade de Gestão Woli, contou ainda, 

com o apoio dos estudos de Amatucci (2009, p.89-108) onde além de se preocupar apenas em 

elencar e atribuir competências de formação ao egresso, sempre expressadas de maneiras 

padronizadas com definições expressas de capacidades, atitudes que o sujeito deve 

desenvolver em relação à situação de trabalho; além dos conhecimentos, foram também 

observados outros fatores e variáveis. 

Primeiramente, mencionamos as transformações e tendências no mundo dos negócios, onde o 



 

 

egresso deve ser capaz de atuar nestas novas realidades. Em consequência, foram analisadas e 

levadas em consideração, as determinantes nacionais, como características econômicas, 

sociais, políticos e culturais do país. Tais situações demandam, dos egressos, atributos que os 

capacitem e os despertem para a necessidade de contribuir com seu país. E por fim, os 

fatores regionais, despertando no egresso a preocupação com as características da região 

onde está inserido, considerando-as e ajustando-as à sua formação profissional de acordo com 

as necessidades do seu entorno. 

O NDE partiu também do entendimento de 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 

realidade prática e a teoria.  

Dessa forma a FGW – Faculdade de Gestão Woli, inseriu em sua matriz curricular, projetos 

interdisciplinares que envolve o corpo docente, tutorial e discente na elaboração de atividades 

baseadas em metodologias ativas, como a aprendizagem Baseada em Problemas, um 

método de aprendizagem inovador para o Ensino Superior a distância.  

Nesse sentido, o perfil do egresso proposto e definido pela FGW – Faculdade de Gestão Woli, 

vem ao encontro com suas propostas e os objetivos institucionais, que além de se preocupar 

com a oferta de mão de obra qualificada, aumentando a empregabilidade, atenta também em 

contribuir com o desenvolvimento regional. 

Vale mencionar, que o perfil assim construído serviu de base para o planejamento curricular e 

a determinação das competências a serem trabalhadas em cada disciplina e em seus projetos. 

Já em relação ao perfil do Tecnólogo em Gestão Comercial, formado pela FGW - Faculdade de 

Gestão Woli tem como alicerce as inovações propostas pelo currículo, devido à pluralidade da 

formação e da abordagem a ser adotada. 

Dessa forma, pretende-se com essa formação uma atuação do egresso em suas diversas 

áreas, onde a Instituição pretende formar um cidadão ético, com visão e responsabilidade 

social, criativo e que tenha senso crítico, espírito empreende- dor e bom relacionamento 

interpessoal; tudo isso, alicerçado numa sólida formação teórica e prática, que lhe dê a 

condição necessária para enfrentar a concorrência e permanente motivação para aprender, 

buscando não apenas novos conhecimentos, mas também participando de sua elaboração. 

O curso possibilita, ainda, condições para que o Tecnólogo em Gestão Comercial esteja 

capacitado a compreender questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e 



 

 

de seu gerenciamento no seu conjunto, observados os níveis graduais do processo de 

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

revelando a assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes nos 

vários segmentos de atuação, inclusive com a prática na visão de mercado regional e local. 

Este egresso deve ter a capacidade de gerir processos comerciais de forma integrada com 

os demais processos gerenciais da empresa, nos níveis estratégico, tático e operacional. Em 

relação à formação de gestores, o egresso do curso está preparado para atuar em postos de 

trabalho nas empresas em geral de forma eficiente e empreendedora, buscando a qualidade, 

produtividade e lucratividade, sem perder de foco os aspectos humanistas que envolvem a 

profissão. 

Quanto à formação específica do Tecnólogo em Gestão Comercial, tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes habilidades e 

competências de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 

2016, p. 39): 

Articula e decide sobre as vendas em negócios diversos. 
Realiza estudos de viabilidade econômica, financeira e 
tributária. Elabora análises comerciais considerando as 
demandas e oportunidades do mercado. Planeja pesquisas de 
mercado. Desenvolve relacionamentos pós-venda com 
clientes. Gerencia sistemas de informações comerciais. 
Define métodos de formação de preços, considerando 
aspectos tributários, de custos, da concorrência e do valor 
para o cliente. Gerencia a área comercial de uma organização. 
Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 

 
Contudo, respeitando o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, o curso 

apresenta um perfil com as seguintes características: 

I. Pesquisar o mercado em que a empresa atua, visando definir o melhor composto de 

produtos e serviços, conhecer a concorrência, o mercado fornecedor e, principalmente, o 

público consumidor; 

II. Analisar a demanda e o potencial de mercado, identificando objetivos e metas de sua 

atividade, alinhado com os propósitos e com a estratégia competitiva da empresa; 

III. Desenvolver estratégias e planos de marketing da empresa, identificando as ações a 

serem implementadas no tocante às políticas de preços, à variedade, aquisição, 

distribuição e divulgação de produtos e serviços; 

IV. Identificar as formas mais convenientes de comunicação da empresa com o mercado, 



 

 

compreendendo a definição dos meios, veículos e épocas de propaganda, promoções de 

venda, venda pessoal, merchandising e marketing direto; 

V. Negociar, avaliar, contratar e medir resultados de espaços de publicidade e de produção de 

peças promocionais nas mídias impressas ou eletrônicas; 

VI. Coordenar a cadeia que abrange a aquisição e o suprimento de artigos e insumos para 

revenda e para utilização interna, bem como o manuseio, a estocagem e a distribuição 

física de produtos; 

VII. Estabelecer e gerenciar níveis de serviços para os consumidores, a localização e capacidade 

das instalações, a localização e tamanho dos depósitos e a seleção dos modos de transporte 

a utilizar; 

VIII. Planejar e decidir sobre investimentos a serem realizados, indicando fontes ade quadas de 

recursos e o retorno esperado dos dispêndios previstos; 

IX. Elaborar orçamentos de receitas e despesas e fluxos de caixa, bem como gerenciar 

necessidades e disponibilidades de capital de giro da empresa. 

X. Analisar e implantar unidade ou redes de negócios, recrutar e selecionar pessoas, montar 

e liderar equipes, armazenar e distribuir produtos e prestar serviços; 

XI. Ser um profissional e cidadão comprometido com os interesses e desafios da sociedade 

contemporânea e capaz de acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área 

de atuação, mantendo adequado padrão de ética profissional, conduta moral e respeito ao 

ser humano. 

São consideradas também competências do Tecnólogo em Gestão Comercial. 

I. Cognitivas: capacidade de identificar e solucionar problemas, pensando 

estrategicamente e introduzindo modificações no processo de trabalho, atuando 

preventivamente; 

II. Organizacionais: capacidade de auto planejamento, auto-organização, estabelecimento de 

métodos próprios, gerenciamento do seu tempo e espaço de tra balho; 

III. Comunicativas: capacidade de comunicação com sua equipe, superiores hierárquicos, 

objetivando o fazer entender, de modo que coopere com o trabalho em equipe e obtenha 

resultados satisfatórios; 

IV. Políticas: capacidade de refletir e atuar criticamente sobre a esfera do mundo do trabalho, 

compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva, seus direitos e obrigações. 



 

 

Vale ressaltar que para o Perfil Institucional e Profissional do Egresso, a FGW - Faculdade de 

Gestão Woli leva 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 deve apresentar habilidades e competências específicas da região. 

 
 
2.4.6. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estratégias Metodológicas 

 
A metodologia utilizada pela FGW - Faculdade de Gestão Woli , em conformidade com o 

planejamento didático-instrucional, proporciona a construção de aprendizagens significativas 

por meio da coautoria, interação, colaboração e compartilha- mento de experiências, entre os 

atores educacionais, priorizando o uso das metodologias ativas, como a sala de aula 

invertida, instrução por pares e aprendizagem baseada em problemas, dentre outras, onde o 

aluno aprende fazendo e atua ativamente na construção do seu conhecimento. 

Em relação à metodologia das aulas, são disponibilizadas no ambiente virtual de 

aprendizagem, semanalmente, com entrada no dia seguinte a última aula on-line do professor. 

O aluno pode realizar as leituras solicitadas e fazer pesquisas referentes ao conteúdo 

trabalhado, construindo e consolidando conhecimentos. Ele tem total flexibilidade para 

estudar em qualquer dia e horário da semana, bem como entender qual o melhor momento 

para realizar as atividades processuais. Vale enfatizar que cada disciplina tem duração de 10 

semanas de aula. 

Antes da primeira semana efetiva de aula, o aluno tem a oportunidade de conhecer os 

colegas, por meio do AVA (participando de fórum, grupos, enviando mensagem) e 

concomitante o aluno participa do programa de ambientação que acontece na semana 

anterior ao início das aulas. Neste período o aluno tem a seu dispor uma “trilha do 

conhecimento” composta por diversos objetivos de aprendizagem, como: manuais, 

regulamentos, documentos institucionais (localizados no AVA – estande virtual), cursos on-

line optativos que servem para compor suas horas complementares e também os cursos de 

nivelamento, que é aberto a todos os docentes. 

Da 1º a 10ª semana de aula, o aluno tem, ao seu dispor, objetos de aprendizagem referentes ao 

conteúdo trabalhado em cada disciplina, além de atividades para fixação e compreensão da 

temática estudada. O professor disponibiliza materiais de aprendizagem, por aula/semana, 

além de atividades diversificadas e um guia de estudo semanal para que o aluno possa 

desenvolver, com eficiência, as atividades propostas. Todo o percurso educacional tem a 



 

 

mediação empática de tutores e professores que estimulam o aluno a construir aprendizagens 

significativas de forma autônoma e colaborativa. Os feedbacks dados ao aluno acontecem 

em até 48 horas após a postagem feita pelo no fórum de dúvidas. 

Ao final da semana 9 acontece à aplicação da Avaliação Final, com valor de 50 (cinquenta). A 

Avaliação final, com valor de 50 pontos, acontece no Polo de Apoio presencial, por meio do 

AVA, e é aplicada pela equipe de funcionários do Polo onde a avaliação está sendo 

realizada. Como a avaliação é feita dentro do AVA, o sistema automaticamente confere as 

questões marcadas pelo aluno de acordo com o gabarito estabelecido pelo professor ao 

elaborar o banco de questões. A prova é composta por 10 questões fechadas e 1 questão 

discursiva, que deve ser corrigida pelo professor. 

Na semana 10 também acontecem às avaliações: substitutivas e 2ª oportunidade. A 

avaliação substitutiva se aplica caso o aluno tenha perdido a avaliação presencial e a 2ª 

Oportunidade em caráter de segunda chance ao aluno que não conseguiu média para 

aprovação. Ambas são realizadas no polo de apoio presencial e acontece na semana 10 (dez). 

A avaliação substitutiva tem valor de 50 (cinquenta) pontos (em substituição apenas à avaliação 

presencial que o aluno deixou de realizar) e a 2ª Oportunidade tem valor de 50 pontos e é 

destinada para o aluno que não conseguiu 60 pontos para ser aprovado e tem pelo menos 15 

pontos de atividades processuais. Caso o aluno não compareça para a realização da 2ª 

Oportunidade, automaticamente é dado como reprovado. Cabe ao professor elaborar a 

Avaliação Substitutiva e a 2ª Oportunidade. 

Em relação às metodologias, ao trabalhar com a Sala de aula invertida a FGW- Faculdade de 

Gestão Woli,  oferece o conteúdo por meio de textos, vídeos, podcast, dentre outros recursos, 

para que o aluno, primeiramente estude, se aproprie e somente depois interaja com 

professores, tutores e colegas de curso, explanando seus conhecimentos construídos, 

compartilhando informações e experiências que servem como base para construção de 

novas aprendizagens. Essas interações acontecem nos fóruns, chats e conferências 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 conteúdos e o 

desempenho dos atores envolvidos são o diferencial para que a construção da aprendizagem 

flua naturalmente. 

Na metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas os alunos aprendem em pequenos 



 

 

grupos, com o acompanhamento de professores/tutores, a partir de 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 apren dizagem interdisciplinar. 

Como forma de garantir a construção perene do conhecimento, a FGW - Faculdade de Gestão 

Woli adota, 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 estudadas 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 abordagem 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 competências 

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 prá tica.  

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 realidade 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 são 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 experiências 

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; 

§ E, por fim, indicar possíveis respostas e/ou hipóteses, por meio de um plano de ação, ao final 

do processo. 

Logo, visando oferecer um método de aprendizagem inovador e uma pro- posta de prática 

interdisciplinar para o Ensino Superior a Distância, a FGW – Faculdade de Gestão Woli, optou 

pela oferta da disciplina Projetos Integradores – fundamentados na aprendizagem Baseada 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 pedagógicas 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 possibilita que tais práticas 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 estratégias Metodológicas aplicadas pela FGW - Faculdade de Gestão Woli são baseadas e 

desenvolvidas observando a percepção crítica e a capacidade de pensar 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 necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolve 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 podem pesquisar e desenvolver projetos, relacionados à realidade 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 “Matrizes 



 

 

Curriculares”, ao final de cada módulo, de todos os seus cursos, uma disciplina intitulada 

“PROJETO”. Essa disciplina tem como metodologia, a Aprendizagem Baseada em 

Problemas, onde o aluno é estimulado a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o 

desenvolvimento de um conjunto de competências no campo de sua futura 
atuação profissional, como habilidades cognitivas: conhecimento, compreensão, 

aplicação, análise, síntese e avaliação, e habilidades afetivas: colaboração, criatividade, 

comunicação e outros,  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 são co 

construtores do conhecimento, em um movimento que enfoca a metacognição (aprender a 

pensar) e acentua os processos gerais, como a resolução de problemas comuns às disciplinas. 

Com isso, os passos que caracterizam os processos acadêmicos envolvem os alunos e os levam 

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 são 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 problema 

proposto; 

§ Investigação das hipóteses apontadas; 

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

Assim, a FGW – Faculdade de Gestão Woli, acredita que, com a elaboração de projetos, há 

adoção de atitudes interdisciplinares, as quais envolvem 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 6. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 6 – 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 – Faculdade de Gestão Woli, acredita ainda, que este processo de ensino-

aprendizagem amplia o conhecimento do educando através do elo de teoria e prática, além 

de estimular o desenvolvimento da criatividade e trabalho em equipe, tanto por parte dos 

discentes, 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 conjunto 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 pedagógicas 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 

exclusivamente 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, 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 individuais dos 

discentes, ao inserir na grade disciplinas optativas. 

Em relação à Acessibilidade Metodológica, a FGW - Faculdade de Gestão Woli propõe 

metodologias e técnicas de aprendizagem que são priorizadas, constantemente, tendo 

um acompanhamento contínuo pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 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 disponível a todos os discentes a 

Supervisão Pedagógica, o Programa de Nivelamento, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade e 

o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Mencionamos, ainda, que é oferecido a disciplina 

optativa em Libras para todos os Cursos da FGW - Faculdade de Gestão Woli. 

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 

 
Para o cumprimento das atividades obrigatórias previstas no cronograma de cada Unidade 

Curricular e no Calendário Acadêmico há de se considerar o seu envolvimento com o 

Regimento Geral da Instituição e também a Metodologia da modalidade, inclusive as suas 

especificidades de tecnologia. 

Os requisitos obrigatórios para as formas de ingresso e aproveitamento de estudo estão listados 

nos tópicos correspondentes deste PPC e no Regimento Geral da FGW, em sua íntegra. 

Entretanto, pontuamos que o ingresso nos cursos de graduação e de pós-graduação, só é 

possível mediante processo de seleção, fixado pela  COPESE. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual devem 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 currículo escolar, os critérios de 

classificação e desempate e demais informações úteis; além do prazo de validade do processo 

seletivo. 

A divulgação do edital, segue 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 acontecem para candidatos que possuam 

o Certificado de Conclusão de nível de ensino médio, obtido pela via regular ou da suplência, 

conforme mencionado na Portaria do MEC 391/2002 Art. 3º. As formas de ingresso ocorrem, 

conforme discriminado no item 2.2.4 Formas de Acesso, 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 Instituições 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, pode 

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 disciplinada pela COPESE. 

Pode ser concedido trancamento de matrícula para efeito de interrupção dos estudos, onde o 

aluno vinculado à faculdade tem o seu direito de renovação de matrícula, desde que o curso 

continue em oferta e respeitando a legislação vigente. 

Ocorrendo vaga ao longo do curso, pode ser concedida matrícula a aluno transferido de 

curso superior de instituição congênere, para prosseguimento de estudos do mesmo ou curso 

afim, respeitada a legislação em vigor e classificação em processo seletivo. 

Nas vagas remanescentes podem, ainda, ser matriculados concluintes de cursos de 

graduação, incluindo os de bacharelado, licenciatura e os superiores de tecnologia 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, é implantar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que torne o discente 

autônomo, oferecendo-lhe todas as informações 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, acompanhamento e 

disponibilização de materiais para os Cursos e disciplinas na modalidade EaD. Ele 

possibilita uma interação ampla entre a comunidade acadêmica geral, de forma colaborativa 

e foi desenhado considerando o planejamento didático- instrucional do curso. Esse ambiente 

ajuda os docentes na elaboração e disponibilização das aulas e atividades de aprendizagem 

online aos alunos. Além disso, por meio de suas funcionalidades, permite o 

acompanhamento do progresso dos discentes. 



 

 

Ainda no Ambiente Virtual de Aprendizagem são disponibilizadas aos discentes do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, as aulas virtuais e os materiais didáticos e de 

apoio ao estudo a distância, com o respectivo roteiro de estudos. 

Além disso, por meio do AVA são avaliadas a participação do aluno nas atividades online, em 

contato com os professores e tutores, a participação nas atividades e comunicação entre os 

discentes propostas pela plataforma na modalidade a distância. 

O AVA entendido pela FGW - Faculdade de Gestão Woli como uma forma de acompanhar 

progressivamente a jornada do aluno durante o curso, de acordo com as metas cumpridas e 

estabelecidas. 

A Plataforma Virtual de Aprendizagem deve, 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 atividades de 

ambientação que são oferecidas, aos ingressantes, no início de cada período letivo, no qual 

esses conhecimentos básicos podem ser reforçados. As dúvidas podem 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 canais de comunicação divulgados pelo site 

institucional. 

O AVA proposto pela FGW- Faculdade de Gestão Woli apresenta materiais, recursos e 

tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e 

docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, 

instrumental e comunicacional, com previsão de avaliações periódicas devidamente 

documentadas, 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, gamificação, chats e outros. 

§ Cumprimento da orientação metodológica da Instituição 

Os estudos a distância na FGW - Faculdade de Gestão Woli 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 atuam 

virtualmente no apoio pedagógico e tecnológico dos conteúdos e atividades trabalhados. O 

sistema de comunicação entre tutores a distância e alunos ocorre  por meio do AVA, através de 

fóruns, mensagens, avisos, e-mails, chats, e também quando necessário de sistemas 

complementares como WhatsApp, Skype, e e-mail. A FGW - Faculdade de Gestão Woli 

proporciona ao discente, momentos semanais de tutoria com o próprio professor da 

disciplina, o que aumenta a assertividade do aprendizado, uma vez que o professor que 

ministra a aula, que elabora os exercícios, é o mesmo que tira as dúvidas. Além de nesse 

momento também proporcionar atividades que fortalecem a prática profissional, como 

palestras, live com profissionais, debates e outros. 

A tutoria presencial acontece nos polos, tendo como atribuições o suporte administrativo ao 

processo, com ênfase na aplicação de provas presenciais obrigatórias, orientação aos alunos 

sobre o uso do AVA referente ao sistema de biblioteca, sistema acadêmico e técnicas de estudo 

para EaD. 

As atividades de tutoria previstas contemplam o pleno atendimento às de- mandas didático-

pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagógica junto aos 

discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e 

materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes ao longo do processo formativo, com 

planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso, 

embasando ações corretivas e de aperfeiço amento para o planejamento de atividades futuras. 



 

 

Como prática criativa e inovadora para garantir a permanência e um efetivo 

trabalho de tutoria, são usados a Diagnose Coletiva, a Learning Analytics (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 parceria com o professor, ter 

autonomia para ministrar, complementar os conhecimentos que, a princípio, foram 

considerados como lacunas.  

Por meio de relatórios disponibilizados 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 são 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 da- dos obtidos, 

ajusta as aulas de maneira a contemplar as necessidades dos alunos em relação aos temas 

que são 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 solicitado pelo aluno, 

sugerindo materiais 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 co nhecimentos. 

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 Monitoria 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 é trabalhado 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 relação 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 acessou, 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 acreditar que o 

feedback é fundamental em toda e qualquer oportunidade que gera crescimento, quer seja 

pessoal, profissional ou educacional, e que na Educação a Distância o acompanhamento, a 

mediação e o suporte, ao aluno, são procedimentos fundamentais para o êxito, não só do 

aluno como também da Instituição; a FGW – Faculdade de Gestão Woli 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 professor/tutor/ fazer um feedback 

personalizado, mais assertivo, considerando o progresso individual do aluno e em relação à 

turma. Vale considerar que a planilha tem formatação condicional, o que possibilita uma 

visualização mais efetiva e rápida, proporcionando 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. 

Por meio das inovações metodológicas, tanto alunos quantos professores/tutores são 

privilegiados no contexto educacional. O professor/tutor porque tem a possibilidade de avaliar 

e rever suas práticas educativas, o que favorece o pleno desenvolvimento do aluno. O aprendiz 

porque tem a oportunidade de construir seus conhecimentos 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 considerados 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 próximo 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: 

I. Participar de atividades de formação e promover estudos sobre educação a distância, com o 

intuito de manter-se constantemente atualizada; 

II. Informar o aluno sobre os diversos aspectos que compõem o sistema de educação à 

distância, possibilitando a integração e a identificação do aluno com o mesmo; 

III. Conhecer os fundamentos, estruturas, possibilidades e metodologia da educação à 

distância; 

IV. Familiarizar o aluno com a metodologia, as ferramentas e os materiais dispostos para o 

estudo; 

V. Conhecer e operacionalizar o ambiente virtual de aprendizagem; 

VI. Detectar com antecedências as possíveis dificuldades e problemas de aprendizagem que 

podem surgir, possibilitando a busca de soluções; 

VII. Auxiliar os alunos na realização das atividades, responder a dúvidas seja através de e-mail, 

Chat ou telefone; 

VIII. Estar com as atividades burocráticas em dia, (correção de provas, atividades de 

aprendizagem, entre outras); 

IX. Manter contatos com professores e demais envolvidos com o processo de educação à 

distância; 

X. Conhecer e avaliar os materiais de estudo, possibilitando a melhoria dos mesmos; 

XI. Comunicar-se pessoalmente com o aluno, a fim de, criar uma relação compreensiva entre 

ambos, evitando atitudes autoritárias, como também as atitudes  permissivas; 

XII. Motivar e estimular o aluno, em torno dos objetivos traçados, fomentando um sentimento 

de responsabilidade, proporcionando a permanência do aluno no curso; 



 

 

XIII. Informar aos alunos, os objetivos e conteúdos do curso ou da matéria, destacando a 

relevância dos mesmos; 

XIV. Estimular a interação entre os alunos, favorecendo a comunicação entre os mesmos, 

sugerindo a organização de círculos de estudo; 

XV. Oferecer vias de contato entre aluno e instituição, animando e orientando o aluno nas 

possíveis dificuldades; 

XVI. Comentar os trabalhos realizados pelos alunos; 

XVII. Ajudá-los a compreender os materiais do curso através das discussões e explicações; 

XVIII. Controlar a participação dos estudantes, mediante monitoramento no ambiente virtual de 

aprendizagem; 

XIX. Incentivar o uso de bibliotecas, a busca de material de apoio, estimulando a pesquisa, e 

outras formas de trabalho intelectual; 

XX. Observar o regime disciplinar da Faculdade; 

XXI. Comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Direção da Faculdade e seus 

órgãos Colegiados; 

XXII. Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares relacionadas com 

a disciplina ou unidade curricular; 

XXIII. Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de discriminação ou 

preconceito ou que contrariem este Regimento e as leis; 

XXIV. Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que necessário, por 

convocação da Coordenadoria do curso ou da direção da FGW – Faculdade de Gestão 

Woli; 

XXV. Sugerir melhorias no sistema de educação a distância, seja por observação de falhas ou 

mediante críticas feitas pelos alunos; 

XXVI. Apontar falhas no sistema de tutoria; 

XXVII. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento; 

XXVIII. Dominar e utilizar as tecnologias (como ferramentas síncronas e assíncronas); 

XXIX. Assegurar o sigilo das provas e das chaves de correção, bem como os resultados das 

avaliações; 



 

 

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

adotada; 

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

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

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

XXXIV. Estimular a criação de comunidades de aprendizagem; 

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

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

XXXVII. Estimular a autonomia, independência na tomada de decisões, iniciativa, metodologia 

autônoma de estudo, e liderança compartilhada do grupo; 

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

atividades; 

XXXIX. Conscientizar os alunos sobre as diferenças de cultura e experiência que podem existir entre 

os membros do grupo; 

XL. Entrar em contato com os alunos que demonstram desânimo ou pouca participação; 

XLI. Questionar o conhecimento adquirido pelo aluno numa atividade em ou trabalhos, 

testando o seu raciocínio e sua criatividade; 

XLII. Interligar conhecimento à prática profissional dos alunos; 

XLIII. Participar de atividades do curso e disciplinas, como reuniões, avaliações, aulas práticas e 

outros; 

XLIV. Executar as solicitações do professor ou da coordenação, como envio de relatórios, 

comunicação sobre problemas e outros; 

XLV. Assegurar que os objetivos do curso estão sendo atingidos; 

XLVI. Atender às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, online ou 

presencialmente; 

XLVII. Mediar junto aos discentes situações rotineiras de aspecto pedagógico, online ou 

presencialmente; 

XLVIII. Participar constantemente dos cursos oferecidos pela FGW; 



 

 

XLIX. Inteirar-se do domínio do conteúdo, de recursos e materiais didáticos; 

L.  Realizar ações corretivas junto aos discentes para aperfeiçoamento e 

consequentemente, para o planejamento de atividades futuras; 

LI. constante e interação com o(s) professor(es), para troca de ideias sobre demandas didático-

pedagógicas. 

 
§ Apoio nos Polos 

 
Os discentes dos cursos da FGW - Faculdade de Gestão Woli contam com Polos de Apoio 

para a realização das seguintes atividades: 

I. Participação em processo seletivo; 

II. Entrega e recebimento de documentações/atestados acadêmicos; 

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

IV. Suporte operacional para uso das ferramentas de gestão acadêmica e gestão  de 

bibliotecas; 

V. Sessões de aplicação de provas obrigatórias; 

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

VII. Intermediação entre a Instituição e discente. 

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

de Logística 
 

O material didático, em conformidade com o planejamento didático-pedagógico, configura-se 

como dinamizador da construção curricular e é balizador metodológico, 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 Coordenação de Tecnologia 

Educacional e de Informação fica 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, 

pode assistir às aulas e realizar as atividades. O aluno matriculado recebe uma senha de 

acesso e tem disponível, além dos conteúdos do curso, vários outros recursos de interação, 

como Vídeoaula, 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, também, 

disponibilizados no ambiente virtual; 

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: é 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 ficam 

disponíveis para o aluno acessar o histórico quando quiser. 

VII. E, ainda, a Biblioteca Virtual, que é um aporte aos alunos, tutores e professores. 

Todos esses materiais didáticos dão apoio às unidades temáticas de aprendizagem, 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 professores- 

conteudistas, coordenador de curso, web designers, designers instrucionais, revisores técnicos, 

técnicos especialistas em recursos multimídia, equipe pedagógica e bibliotecária. 

A apresentação dos conteúdos se efetiva por intermédio dos materiais instrucionais, 

contextualizados e dialógicos, em diferentes formatos, linguagens e mídias, colocados à 

disposição do discente durante todo o curso. 

Os alunos devidamente matriculados têm ao seu dispor: Guia de Aprendizagem, 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 tem 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 Estruturante (NDE). 

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 é mediado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, bem como 

a sua importância para a promoção da interação entre os principais agentes envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Todo esse material possibilita o desenvolvimento da formação definida no PPC, 

considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica sua acessibilidade. 

A avaliação e revisão dos materiais educacionais ocorrem semestralmente com a seguinte 

metodologia: 

1. Revisão e atualização do conteúdo, dos textos complementares e das atividades 

propostas pelo professor, sob a supervisão da equipe pedagógica e do Co ordenador de 

Curso, sempre validada pelo NDE; 

2. Adequação pedagógica e dialógica da linguagem, pelo designer instrucional, revisores 

textuais e conteudistas designados para a tarefa; 

3. Revisão da programação visual para adequação dos elementos gráficos pelo designer 

gráfico e equipe; 

4. Atualizações periódicas realizadas pela Sagah a respeito do material didático 

disponibilizado. 

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

 
O PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, na modalidade a distância da 

FGW - Faculdade de Gestão Woli se pauta na garantia de uma sólida formação básica, inter 

e multidisciplinar, privilegiando atividades obrigatórias de campo e adequada 

instrumentalização técnica, bem como um ensino problematizado e contextualizado. Busca 

também estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação, como 



 

 

atividades extensionistas. 

a) Atividades de Ensino  

Nivelamento da Aprendizagem 

Para um efetivo processo de aprendizagem, por parte do aluno, a instituição deve considerar 

as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e educacionais. Diante disso, a FGW - 

Faculdade de Gestão Woli oferece aos alunos ingressantes o Nivelamento de Português e 

Raciocínio Logico e Informática, na modalidade a distância, realizado via Acesso do aluno ao 

sistema da IES. O Nivelamento possui programa próprio e uma equipe de trabalho, incluindo, 

Coordenação e tutores. A avaliação é processual e contínua. 

Se necessário for, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pode oferecer, ao aluno, nivelamento em 

outras áreas de acordo com o currículo em curso com a finalidade de aumentar a 

produtividade, a eficácia na inserção no mercado 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 produzir 

conhecimentos sobre a realidade cada vez mais dinâmica e complexa, necessária ao 

profissional do futuro. No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, os alunos 

participam por meio de seu Trabalho de Conclusão de Curso, que possui caráter interdisciplinar 

e obrigatório e que se constitui numa atividade pro- longada. 

Vale mencionar, que a FGW - Faculdade de Gestão Woli tem como proposta a criação e 

implantação de um Repositório Institucional que armazena, preserva, divulga e oferece acesso à 

produção científica, cultural e artística da Instituição. O Repositório da FGW - Faculdade de 

Gestão Woli tem como objetivo preservar a memória intelectual de sua comunidade 

acadêmica. A proposta da FGW - Faculdade de Gestão Woli 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) Atividades de Extensão 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, desenvolve 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, 

contribuindo com as demandas sociais colaborando com o desenvolvimento empresarial da 

região. 

As ações extensionistas se propõem a contribuir para a superação das desigualdades 

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 conduzem 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 – Faculdade de Gestão Woli privilegia a formação por 

competências e suas respectivas habilidades. Ao estruturar a concepção curricular, favoreceu- 

se a flexibilidade e a interdisciplinaridade, investindo em projetos práticos, com intuito de 

aplicar a teoria, alinhados com a identidade e com a missão institucional, as- sim como 

fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e nos 

compromissos da comunidade acadêmica, diferencial para nossas estratégias de 

aprendizagem. 

Em relação à Acessibilidade Metodológica, a FGW propõe metodologias e técnicas de 

aprendizagem que são priorizadas constantemente, tendo um acompanhamento contínuo 

pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 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 e atividades está disponível, a todos os discentes, 

a Supervisão Pedagógica, o Programa de Nivelamento, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade 

e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

Mencionamos, ainda, que é oferecida a disciplina optativa Libras para todos os Cursos da FGW - 

Faculdade de Gestão Woli. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem carga horária total de 1.700 



 

 

horas (um mil e setecentas horas), tempo mínimo de integralização de 2(dois) anos 
e máximo de 4(quatro) anos 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 período reservado aos exames 

finais, quando houver. Sendo 4 (quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em 

um ano, independente do ano civil, totalizando ao final da integralização do curso 8 (oito) 
Módulos. 

O ordenamento curricular proposto para o curso segue as disciplinas ofertadas nos módulos 

disponíveis pela FGW, sendo o ingresso flexível em qualquer módulo do primeiro ano, pois, 

não existe nenhum pré-requisito entre estas disciplinas. O módulo é trimestral e composto por 

10 semanas e a sequência de cumprimento dos módulos obedece a seguinte ordem: 

I. O aluno que ingressar na FGW, no 1º trimestre do ano, seja por Processo 

Seletivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, é matriculado 
no I Módulo; 

II. O aluno que ingressar na FGW, no 2º trimestre do ano, seja por Processo 

Seletivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, é matriculado 
no II Módulo; 

III. O aluno que ingressar na FGW, no 3º trimestre do ano, seja por Processo 

Seletivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, é matriculado 
no III Módulo; 

IV. O aluno que ingressar na FGW, no 4º trimestre do ano, seja por Processo 

Seletivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, é matriculado 
no IV Módulo. 

Os ingressantes a partir do 2º módulo devem retornar para cumprir os módulos pendentes do 

primeiro ano, como apresentado na Figura 7: 

Figura 7 – Opções de Ingresso 



 

 

Os objetos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma a atender 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
2.4.9.1. Matriz Curricular 

 
Tabela 3 – MATRIZ CURRICULAR - GESTÃO COMERCIAL 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR CH EIXO 

A
N

O
 1

 

1º
 S

EM
ES

TR
E  

M
Ó

D
 1

 Administração, Gestão Empresarial e Economia 80 P 
Gestão de Recursos Humanos 80 P 
Projeto - Análise dos impactos do mercado na gestão empresarial e de pessoas 40 I 
Subtotal 200 

M
Ó

D
 2

 Empreendedorismo 40 P 
Gestão de Marketing 80 P 
Inovação Estratégica 40 P 
Projeto - Plano de Marketing para novas empresas 40 I 
Subtotal 200 

2º
 S

EM
ES

TR
E M
Ó

D
 3

 Direito Trabalhista 40 B 
Estratégia Comercial, Negociação e Vendas 80 P 
Gestão de Equipes 40 P 
Projeto - Gestão de equipe e estratégia de vendas 40 I 
Subtotal 200 

M
Ó

D
 4

 Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais 60 B 
Gestão de relacionamento com clientes 40 P 
Matemática Financeira 80 P 
Projeto - Marketing de Relacionamento 40 I 
Subtotal 220 

A
N

O
 2

 1º
 S

EM
ES

TR
E 

M
Ó

D
 5

 Gestão de Preços 40 P 
Gestão de Produtos, Serviços e Marcas 80 P 
Legislação Tributária 40 P 
Projeto - Lançamento de produtos/serviços 40 I 
Subtotal 200 

M
Ó

D
 6

 Crédito e Cobrança 40 P 
Gestão de compras e estoques. 40 P 
Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor 80 P 
Projeto - Pesquisa de mercado 40 I 
Subtotal 200 

2º
 S

EM
ES

TR
E  

M
Ó

D
 7

 Contabilidade e Finanças Empresariais 40 P 
Direito do Consumidor 40 B 
Planejamento Estratégico 80 P 
Projeto - Análise SWOT 40 I 
Subtotal 200 

M
Ó

D
 8

 Gestão de PDV e Merchandising 40 P 
Legislação empresarial 40 B 
Optativa 40 C 
Promoção de Vendas 80 P 
Subtotal 200 

 
Ativ. Curriculares Complementares 40 C 
Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso 40 C 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.700  

 

 
Gestão de Equipes 

 
 
Leitura e Produção de Textos 
 
Libras



 

 

 

Os conteúdos Educação Ambiental, de Relações Étnico-Raciais e de Ensino de História e 

Cultura e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, e Educação em Direitos Humanos, 

também, são disponibilizados na disciplina de Ética e Responsabilidade Socioambiental e 
Relações Étnico Raciais. 

Os docentes, tutores e principalmente os discentes são 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 da Matriz Curricular proposta para o 

curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - Faculdade de Gestão Woli 

foram classificadas segundo eixos de formação. A perspectiva consolidada de carga horária 

total por eixo de formação para o curso é apresentada na Figura 8. É importante ressaltar que 

cerca de 16% da carga horária do curso é dedicada a conteúdos integradores 

interdisciplinares. Para tal, faz-se necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual 

envolve 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 podem pesquisar e desenvolver projetos, relacionados à realidade 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, os passos e responsáveis para a elaboração e execução dos projetos são os 

seguintes: 

1. Identificação e tema do Projeto - Responsáveis: Professor e Colegiado de curso; 

2. Descrição da situação atual das Empresas, Mercado ou Segmento - Responsáveis: 

Professor e Aluno; 

3. Caráter Investigativo do Tema - Responsável: Aluno; 

4. Levantamento de Informações Gerais - Responsável: Aluno; 

5. Caracterização da Empresa, Mercado ou Segmento que é pesquisada - Responsável: 

Professor e Aluno; 



 

 

6. Levantamento do Diagnóstico (identificação de problemas ou situações encontradas) - 

Responsável: Professor e Aluno; 

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

8. Proposta de um Plano de Intervenção (intervenção Organizacional) - Responsável: 

Professor e Aluno; 

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

10. Entrega do Projeto Final - Responsável: Aluno. 

Os projetos que compõem este eixo de formação, ou seja, núcleo de conteúdos 

integradores, preveem a realização de um projeto cujo requisito é o inter- relacionamento dos 

conteúdos das disciplinas cursadas, pelo aluno, em determinado módulo. 

Na FGW, o Projeto Integrador é componente curricular presente em todos os cursos e 

módulos. Tais projetos são baseados nas diretrizes do Design Thinking, com foco na 

metodologia de solução de problemas e abordagem de inovação, fundamentado no mercado 

de trabalho de cada cidade-polo. Desse modo, entende-se como Projeto integrador o 

componente curricular pautado por um espaço de interdisciplinaridade na formação do 

educando, tendo como objetivo oferecer ao aluno a oportunidade de: 

§ buscar a correlação entre os diversos conteúdos do curso; 

§ desenvolver a capacidade de integração de competências ligadas à prática, às teorias 

estudadas e aos saberes adquiridos fora do ambiente escolar; 

§ entender as relações entre os diversos conteúdos estudados durante os módu los do curso; 

§ desenvolver habilidades de relações interpessoais e competências ligadas à colaboração, à 

liderança, à comunicação, ao respeito, ao ato de ouvir e ser ouvido; 

§ adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos conteúdos 

estudados, sendo capaz de buscar soluções para problemas concernentes a sua área de 

atuação e influência como pessoa, profissional e cidadão; 

§ desenvolver a capacidade para a pesquisa, para a aprendizagem autônoma e para o 

exercício profissional competente e cooperativo; 

§ 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. 



 

 

O escopo basilar do Projeto Integrador é fornecer subsídios para que o discente, ao final do 

curso de graduação, tenha adquirido e desenvolvido habilidades e competências necessárias 

à atuação profissional ética e competente. Como componente curricular, com carga horária 

de 40 horas ou 4 horas semanais, o Projeto Integrador é acompanhado efetivamente por um 

docente/orientador que, junto aos discentes, procede à elaboração e à execução e um 

projeto, de acordo com os te- mas propostos na matriz curricular. O docente/orientador 

fornece todos os subsídios didático-pedagógicos necessários ao desenvolvimento do trabalho. 

Os projetos são colaborativos, o professor, media todos os processos de ensino-

aprendizagem. Cabe ressaltar que esses projetos são desenvolvidos ao longo do trimestre 

letivo e os discentes podem utilizar todos os ambientes de aprendizagem da instituição 

(laboratórios, salas, laboratórios de informática etc.), além de espaços além do fora do campus. 

Os projetos integradores, no âmbito da FGW – Faculdade de Gestão Woli, pautam-se seguintes 

valores: 

§ proatividade, visando desenvolver habilidades de pesquisa, possibilitando o relacionamento 

entre as bases tecnológicas, as habilidades e competências e as práticas profissionais; 

§ interação, promovendo a interdisciplinaridade e incentivando a criatividade, a iniciativa, o 

trabalho em equipe e a aquisição do senso de profissionalismo; 

§ responsabilidade ambiental e sociais, incentivando ações individuais e coletivas que 

visam à melhoria da qualidade de vida de pessoas e comunidades, por meio do 

desenvolvimento de projetos sociais marcados pelo esforço solidário e de projetos 

ambientais balizados pela preservação e pela educação ambientais. 

Figura 8 – Eixos de Formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo da Instituição 
 



 

 

Este processo de ensino-aprendizagem amplia o conhecimento do educando por meio do elo 

de teoria e prática, além de estimular o desenvolvimento da criatividade e trabalho em equipe, 

tanto por parte dos discentes, como também do corpo    docente. 

 

2.4.9.2. Representação Gráfica de um Perfil de Formação 
 

Figura 9 – Perfil de Formação 
 

 



 

 

A sequência de disciplinas a ser cursada pelo aluno, ou seja, o seu “perfil de formação”, ou 

ainda, o seu “roteiro formativo” depende da escolha de sua opção de ingresso, conforme 

mostrado na figura 7. Neste caso, a figura, 9 mostra o roteiro formativo de um aluno que 

escolheu entrar no curso a partir do módulo 1. 

2.4.9.3. Certificações Intermediária 

Vale salientar que a necessidade de qualificação profissional focada numa área de atuação, 

característica do público que procura os Cursos Superiores de Tecnologia, leva-nos a 

implementar as Certificações Intermediárias, como uma forma de oportunizar, ao aluno, uma 

qualificação reconhecida pelo mercado de trabalho e que lhe possibilite ascender na carreira 

profissional, mesmo antes da conclusão do curso. 

No curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - Faculdade de Gestão Woli, 

é possível a certificação de Analista de Vendas e Pós-Vendas a partir da conclusão integral e 

aprovação em todas as disciplinas dos Módulos I, II III e IV previstas neste PPC. 

Outra possibilidade de certificação, no curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, é 

em Analista de Marketing de Varejo, a partir da conclusão integral e aprovação em todas as 

disciplinas dos Módulos I, II, III IV, V e VIII previstas neste PPC. 

Ao fim do Curso, e tendo atendido todos os requisitos e critérios de avaliação, o concluinte faz 

jus ao diploma de tecnólogo, devidamente registrado, para que tenha validade em todo 

território nacional. 

 

2.4.10. Componentes Curriculares 

A cada semestre, no planejamento inicial, o NDE e Colegiado de Curso, verificam as 

atividades a serem executadas e analisam a adequação das ementas e planos de ensino. 

Cabe ainda, ao NDE, realizar a constante adequação do Curso e do acervo bibliográfico. 

De acordo com o anexo III, 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, comprovando a 

compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC. 

 

 



 

 

2.4.10.1. Disciplinas: Ementas e Bibliografias 

Vale enfatizar que o ementário está intrinsecamente relacionado com o curso e o curso está em 

consonância com o adequado desenvolvimento do perfil do egresso, além de considerar a 

atualização na área do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e a devida 

adequação 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 conteúdos pertinentes ao 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, Educação das Relações Étnico-Raciais, História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, e Edu- cação em Direitos Humanos, são abordados na unidade 

curricular e do primeiro módulo (Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico 

Raciais). 

 

 

MÓDULO I 
 
 
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO EMPRESARIAL E ECONOMIA 
EMENTA 
Introdução à Administração: fundamentos. Desenvolvimento Organizacional, teorias, 
processo, modelos. Administração estratégica. Função Gerencial, gestão participativa e 
gestão pela qualidade total. Organização e seus princípios, estruturas organizacionais 
formais e informais, amplitude organizacional, autoridade e responsabilidade, centralização, 
descentralização e delegação de autoridade, departamentalização e suas variáveis. Conceitos 
de economia. Princípios de Economia. Modelos microeconômicos. Mercado e Preços; 
Demanda; Oferta. Estruturas de mercado. As concepções e as leis da economia. Evolução da 
economia brasileira. Formação de blocos econômicos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
AFFONSO, L. M. F; FERRARI, F. da L. Teorias da administração. Porto Alegre: SAGAH, 
2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026407/ 
AFFONSO, L. M. F.; GUAZZELLI, A.; DIAS, C; RECH, A. R.; SANTOS, A. W. dos. Teoria 
geral da administração I. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: 
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024663/ 
OLIVEIRA, L. O. de.  Gestão estratégica de recursos humanos. 2. ed. – Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020252/ 
 
 
 



 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
FERRARI,	 F.	 da	 L.;	 XARÃO,	 J.	 C.;	 CASAGRANDE,	 L.;	 KESLER,	 T.;	 BARRETO,	 J.	Teoria	 geral	 da	
administração	 II.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024496/	

GIACOMELLI.	 G;	 et	 al.	Governança	 Corporativa.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021693/	

LOZADA,	 G.	 C.	 da	 S.	 Simulação	 gerencial	 –	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020771/	

SILVA,	 D.	 F.	 Economia.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022478/	

SILVA,	D.	F.	da;	 et	 al.	Realidade	socioeconômica	e	política	brasileira.	Porto	Alegre:	SAGAH,	
2018.	Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024502/	

 
 
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. Reflexão 
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 
 
CAPAVERDE,	C.	B.	Planejamento	em	gestão	de	pessoas.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	Disponível	
em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492946/	

OLIVEIRA,	 L.Y.M.	 de;	 et	 al.	 Gestão	 de	 pessoas.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023901/	

OLIVEIRA.	 L.	 O	 de.	Gestão	 estratégica	 de	 recursos	 humanos.	 2.	 ed.	 –	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	
2017.	Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020252/	

	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BES,	 P.	 Cultura	 organizacional	 e	 educação.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022751/	

CAMILLIS,	P.	K	de;	et	al.	Gestão	do	desempenho	organizacional.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025257/	

OLIVEIRA.	L.	O	de.	Gestão	de	pessoas	aplicada	ao	setor	público.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021211/	

RUWER,	 L.	 M.	 E.;	 REIS,	 Z.	 C	 dos.	 Estratégias	 organizacionais.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	



 

 

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026650/		

SILVA,	 F.	 P	 da;	 et	 al.	 Gestão	 da	 inovação.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028005/	

	
 
PROJETO: ANÁLISE DOS IMPACTOS DO MERCADO NA GESTÃO EMPRESARIAL E 
DE PESSOAS 
 
EMENTA 
Mudanças atuais das perspectivas de Mercado. Análise do impacto de novas oportunidades na 
gestão empresarial e de pessoas: empreendedorismo, mercado de trabalho e novos líderes. O 
novo quadro da gestão empresarial e de pessoas no mercado atual. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
AFFONSO,	 L.	M.	 F.;	 GUAZZELLI,	 A.;	 DIAS,	 C;	 RECH,	 A.	 R.;	 SANTOS,	 A.	W.	 dos.	Teoria	 geral	 da	
administração	 I.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024663/	

GUAZZELLI,	 A.	 M.;	 XARÃO,	 J.	 C.	 Planejamento	 estratégico.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026360-1/	

OLIVEIRA,	 L.Y.M.	 de;	 et	 al.	 Gestão	 de	 pessoas.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023901/ 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
AFFONSO,	 L.	M.	 F;	 FERRARI,	 F.	 da	 L.	Teorias	da	 administração.	 Porto	Alegre:	 SAGAH,	 2018.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026407/	

CAMILLIS,	P.	K	de;	et	al.	Gestão	do	desempenho	organizacional.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025257/	

CAPAVERDE,	C.	B.	Planejamento	em	gestão	de	pessoas.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	Disponível	
em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492946/	

GIACOMELLI.	 G;	 et	 al.	Governança	 Corporativa.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021693/	

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

Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020252	

OLIVEIRA,	L.	O.	de.	Gestão	estratégica	de	recursos	humanos.	2.	ed.	Porto	

Alegre:	 SAGAH,	 2017.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020252	

 
 



 

 

MÓDULO II 
 
 
 
EMPREENDEDORISMO 
EMENTA 
Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Sistemas e processos organizacionais. 
Características empreendedoras. A motivação na busca de oportunidades. O funcionamento 
de um negócio. Estudo de viabilidade. Estrutura e elaboração de um plano de negócios. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
AFFONSO,	L.	M.	F.;	RUWER,	L.	M.	E.;	GIACOMELLI,	G.	Empreendedorismo.	Porto	Alegre:	SAGAH,	
2018.	Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028326/		

GALLI,	A.	V.;	GIACOMELLI,	G.	Empreendedorismo.	3.	ed.	Porto	Alegre:		SAGAH,	2017.	Disponível	
em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022492/	

SILVA,	R.	da	S.;	et	al.	 	Empreendedorismo	social.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	Disponível	em:	

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788533500204/ 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BAGGIO,	 A.	 F.;	 BAGGIO,	 D.	 K.	 Empreendedorismo:	 Conceitos	 e	 definições.	 Revista	 de	
Empreendedorismo,	 Inovação	 e	 Tecnologia,	 Passo	 Fundo,	 v.	 1,	 n.	 1,	 p.	 25-38,	 jan.	 2015.	 ISSN	
2359-3539.	Disponível	em:	http://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/article/view/612/522	

SCHMIDT,	 S.;	 BOHNENBERGER,	M.	 C.	Perfil	 empreendedor	 e	 desempenho	 organizacional.	
Revista	 de	 Administração	 Contemporânea.	 2009,	 v.	 13,	 n.	 3,	 pp.	 450-467.	 Disponível	 em:	
https://doi.org/10.1590/S1415-65552009000300007.		

SILVA,	 R.	 da	 S	 e;	 et	 al.	 Plano	 de	 negócios	 II.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2020.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900704/	

SILVA,	S.	J.	da;	SILVA,	V.	F.	da.	Inovações	científicas	e	tecnológicas	em	estética	e	cosmética.	
Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2019.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029248/	

TORQUATO,	 Mirian	 et	 al.	 A	 ferramenta	 design	 thinking:	 uma	 estratégia	 da	 gestão	
empreendedora	da	 inovação	para	o	despertar	criativo	em	organizações.	XVI	Congresso	Latino-
Iberoamericano	 de	 Gestão	 da	 Tecnologia,	 ALTEC,	 2015.	 Disponível	 em:	
http://altec2015.nitec.co/altec/papers/56.pdf 
 
GESTÃO DE MARKETING 
EMENTA 
O conceito de Marketing. Elementos do composto de marketing. Noções do Comportamento 
do Consumidor. Introdução a segmentação de mercado e posicionamento. Desenvolvimento 
do Mix de Marketing. Administração de Vendas. Marketing no varejo. Marketing direto e 



 

 

online. Ética no marketing. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
FARIAS,	 C.	 V.	 S.	 Estratégia	 de	 marketing.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2016.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788569726395/	

LIMA,	A.	P.	L.	de;	et	al.	Comportamento	do	consumidor.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	Disponível	
em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492144/	

RÉVILLION,	 A.	 S.	 P.;	 et	 al.	 Marketing	 digital.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2019.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492281/	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BONHO,	 F.	 T.	 Pesquisa	 mercadológica.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026636/		

OLIVEIRA,	C.	K.	de;	LIMA,	A.	P.	L.	de.	Gestão	de	vendas	e	negociação.	 Porto	Alegre:	 	 SAGAH,	
2019.	Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788533500570/		

SCHIAVINI,	J.	M.;	MARANGONI,	E.	Marketing	digital	e	sustentável.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581739034/	

SILVA,	 R.	 da	 S.	 e;	 et	 al.	 	Análise	 de	 cenários	 e	 planejamento	mercadológico.	 Porto	 Alegre:		
SAGAH,	2019.	Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492472/	

VELHO,	 A.	 G.;	 et	 al.	 Marketing	 público.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023314/	

 
INOVAÇÃO ESTRATÉGICA 
EMENTA 
Conceitos básicos e modelos de inovação estratégica. Fatores fundamentais na gestão da 
inovação. A inovação como um processo de gestão. Trajetórias tecnológicas e globalização 
aliadas a inovação estratégica. Competitividade e inovação. Planeja- mento estratégico. 
Estudos de caso de inovação estratégica 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
AFFONSO,	L.	M.	F.;	RUWER,	L.	M.	E.;	GIACOMELLI,	G.	Empreendedorismo.	Porto	Alegre:	SAGAH,	
2018.	Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028326/	

SCHIAVINI,	 J.	 M.;	 et	 al.	 Modelos	 de	 negócios.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2020.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900438/	

SILVA,	 F.	 P.	 da;	 et	 al.	 Gestão	 da	 inovação.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	 Disponível	 em:	
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028005/	

	

 
 



 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
AFFONSO,	 L.	 M.	 F.;	 et	 al.	 Teoria	 geral	 da	 administração	 I.	 Porto	 Alegre:	 SAGAH,	 2018.	
Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024663/	

BAGGIO,	 A.	 F.;	 BAGGIO,	 D.	 K.	 Empreendedorismo:	 Conceitos	 e	 definições.	 Revista	 de	
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PROJETO - PLANO DE MARKETING PARA NOVAS EMPRESAS 
EMENTA 
Plano de marketing: conceitos, técnicas e práticas usadas no planejamento e elaboração de 
planos de marketing. Formulação de um plano de marketing para novas empresas. 
Capacidade analítica e raciocínio crítico. 
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MÓDULO III 
 
 
ESTRATÉGIA COMERCIAL, NEGOCIAÇÃO E VENDAS 
EMENTA 
Gestão de vendas: conceituação e amplitude. Previsão e planejamento de vendas. 
Organização da força de vendas. Passos do processo de venda. Conceitos de negociação. 
Estilos, competências e habilidades no processo de negociação. O poder de barganha. 
Questões da negociação. Negocia e ética. 
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GESTÃO DE EQUIPES 
EMENTA 
Formação de equipes: conceito, importância, liderança e desempenho. Desenvolvimento 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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DIREITO TRABALHISTA 
EMENTA 
Procedimentos para admissão. Contrato de trabalho. Salário. Insalubridade e periculosidade. 
Contribuição sindical. Vale-transporte. Benefícios. Férias. 13º Salário. Processos de rescisão do 
contrato de trabalho. Prevenção do passivo trabalhista. Atuação do preposto. 
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PROJETO - GESTÃO DE EQUIPE E ESTRATÉGIA DE VENDAS 
EMENTA 
Gestão de Equipe. Estratégias de Vendas. Ações de venda de produtos/serviços com base no 
mix de marketing. Retenção de clientes através de ações específicas. Formulação de um 
projeto integrando a gestão de equipe e estratégias de vendas. Capacidade analítica e 
raciocínio crítico. 
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MÓDULO IV 

 
 
GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 
EMENTA 
Os princípios básicos do marketing de relacionamento; Aplicações e programas de marketing 
de relacionamento; Informações, banco de dados e CRM (Customer Relationship 
Management); Relacionamento, CRM e programas de fidelidade; Gestão e estratégias básicas 
de marketing de relacionamento; Programas de marketing de relacionamento: Implementação 
e gerenciamento. 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA 
EMENTA 
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. Métodos e 
critérios de avaliação de investimento de capital. Matemática financeira com excel. 
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS 
EMENTA 
Responsabilidade Social: valores e ética empresarial. Indicadores e avaliação. Código de ética. 
Responsabilidade socioambiental. Instrumentos e indicadores. Desenvolvimento Sustentável 
e sustentabilidade corporativa. Responsabilidade ambiental e gestão ambiental pública e 
privada. Educação em direitos humanos. Educação para as relações étnico-raciais e o ensino 
de histórica e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 
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PROJETO - MARKETING DE RELACIONAMENTO 
EMENTA 
Marketing de relacionamento. Ferramentas tecnológicas do marketing de relacionamento. 
Qualidade no atendimento. Qualidade dos serviços. Indicadores de Satisfação. Formulação 
de um projeto de Marketing de Relacionamento. Capacidade analítica e raciocínio crítico. 
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MÓDULO V 
 
 
 
GESTÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E MARCAS 
EMENTA 
Processo de desenvolvimento de produto. Estratégias de produtos. Classificação de produtos. 
Linhas de produtos. Embalagem e rotulagem. Serviços. Estágios para o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços. Ciclo de vida do produto. Brand equity. Posicionamento e 
valores de marca. Elementos de marca. Branding. 
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GESTÃO DE PREÇOS 
EMENTA 
Gestão de Preços: conceitos, classificações e nomenclaturas de custos; departamentalização e 
centro de custos; definição de bases de rateio e metodologia de aplicação de custos indiretos; 
custos de materiais diretos; custos de mão-de-obra; custeio baseado em atividade (Activity 
Based Costing); Análise Custo, Volume e Lucro; ponto de equilíbrio, Efeitos dos Tributos sobre 
custos e preços, formação de preços. 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
EMENTA 
Conceitos e classificação dos tributos. Princípios tributários. Tributos Federais, Estaduais e 
Municipais. SIMPLES Nacional. Administração e Planejamento tributário. 
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PROJETO - LANÇAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS 
EMENTA 
Estágios de desenvolvimento de novos produtos. Fontes de ideias para novos produtos. 
Teste de Conceito. Testes de Mercado. Desenvolvimento, teste e lançamento de um novo 
produto ou serviço. Capacidade analítica e raciocínio crítico. 
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MÓDULO VI 
 
 
 
GESTÃO DE COMPRAS E ESTOQUES 
EMENTA 
Gestão de materiais: conceitos e objetivos. Impacto dos estoques nos custos e processos. Níveis 
de estoque. Parâmetros para definição de estoques. Objetivos e atribuições da função de 
compras; princípios de negociação e relacionamento com for necedores; gerenciamento de 



 

 

requisitos e da qualidade dos fornecedores. 
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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 
LIMA,	A.	P.	L.		Comportamento	do	Consumidor.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492144/2 

BONHO,	F.	B.		Pesquisa	Mercadológica.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026636/2 

FARIAS,	C.	V.	S.	Estratégia	de	Marketing.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2016.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788569726395/ii	

	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MELO,	B.		Gestão	de	Marcas.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028388/2 

SILVA,	F.	P.		Gestão	da	Inovação.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028005/2 

SILVEIRA,	G.	C.	Teoria	da	Opinião	Pública.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788533500112/2	

VELHO,	A.	G.		Marketing	Público.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023314/2 

SOUZA,	 A.	 C.	 A.	 A.	 Identificação	 e	 Análise	 de	 Oportunidades	 Nacionais	 e	 Internacionais.		
Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900926/2	

	

 
CRÉDITO E COBRANÇA 
EMENTA 
Crédito no varejo: conceitos, fatores e abrangência. Riscos de crédito. Análise e decisão de 
crédito. Processo de cobrança e monitoramento de crédito. 
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PROJETO - PESQUISA DE MERCADO 
EMENTA 
Principais tipos de pesquisa. Pesquisa de hábitos de consumo. Questionários. Públicos. 
Análise de Resultados. Formulação de um projeto de Pesquisa de Mercado. Capacidade 
analítica e raciocínio crítico. 
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MÓDULO VII 
 
 
 
CONTABILIDADE E FINANÇAS EMPRESARIAIS 
EMENTA 
Contabilidade, conceito, objeto, finalidade. Demonstrações contábeis. Indicadores de análise 
de demonstrações financeiras. Fundamentos básicos de finanças. 
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SILVA,	R.	S.	Avaliação	de	Empresas.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492519/2	

PEREIRA,	V.		Fundamentos	de	Controladoria.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027411/2	

ALINE,	A.		Análise	das	Demonstrações	Financeiras.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027428/2	



 

 

 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
EMENTA 
Contextualização e definição de estratégia. Ambiente externo das organizações. Plano 
estratégico da empresa. Princípios fundamentais do planejamento e controle de resultados. 
Análise de ambiente de negócio. Estratégias competitivas. Técnicas de análise de posição 
competitiva. Implementação de estratégias. Etapas para a formulação, implementação e 
acompanhamento das estratégias. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GUAZZELLI,	A.	M.	Planejamento	Estratégico.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026360-1/2	

RUWER,	L.	M.	E.	Estratégias	Organizacionais.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026650/2	

CAMILIS,	P.	K.		Gestão	do	Desempenho	Organizacional.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025257/2	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MORAIS,	I.	S.	Governança	de	Tecnologia	da	Informação.	Porto	Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023437/2	

SILVA,	R.	S.	Plano	de	Negócios	II.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900704/2	

OLIVEIRA,	L.	O.		Consultoria	Organizacional.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021051/2	

GIACOMELLI,		G.	Governança	Corporativa.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021693/2	

PEREIRA,	V.		Consultoria	Organizacional.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2016.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788569726210/2	

	

 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
EMENTA 
Noções gerais do CDC. Conceitos básicos da relação de consumo. Qualidade e segurança dos 
produtos e serviços. Responsabilidades e garantias. Oferta, publicidade e aspectos 
processuais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SANTANNA,	G.		Direito	do	Consumidor.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	



 

 

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022874/2	

FRAPORTI,		S.	Teoria	Geral	da	Empresa.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024434/2	

SILVA,	R.	S.		Análise	de	Cenários	e	Planejamento	Mercadológico.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492472/2	

	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CONAR. Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária Código e Anexos, 
1978. Disponível em: http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php 

PORTAL DO CONSUMIDOR. Disponível em: http://www.portaldoconsumidor.gov.br/ 

BONHO,		L.	T.		Responsabilidade	Civil.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024199/2	

SANTOS,	T.	F.		Legislação	Empresarial	Aplicada.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024380/2	

GIACOMELLI,	C.	L.	F.	 	Introdução	ao	Direito	Brasileiro	e	a	Teoria	do	Estado.	 	Porto	Alegre:	
SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024380/2	

	

 
 
PROJETO – ANÁLISE SWOT 
EMENTA 
Planejamento e Organização Estratégica. Análise SWOT: Forças (Strengths), Fraquezas 
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Confecção de SWOT 
para análise de mercado, mediante dados de um Setor ou Empresa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GUAZZELLI,		A.	M.		Planejamento	Estratégico.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026360-1/2	

RUWER,	L.	M.	E.		Estratégias	Organizacionais.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026650/2	

SILVA,	R.	S.		Análise	de	Cenários	e	Planejamento	Mercadológico.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492472/2	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SOUZA,	 	A.	C.	A.	A.	 	 	 Identificação	e	Análise	de	Oportunidades	nacionais	e	 Internacionais.		



 

 

Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900926/2	

SILVA,	R.	S.		Plano	de	negócios	II.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em:	h https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900704/2	

OLIVEIRA,	L.	O.		Consultoria	Organizacional.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021051/2	

MELO,	B.		Gestão	de	Marcas.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028388/2	

CAMILIS,	P.	K.		Gestão	do	Desempenho	Organizacional.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025257/2	

	

 
 
 

MÓDULO VIII 
 
 
 
OPTATIVA 
EMENTA 
O elenco proposto para as disciplinas optativas é apresentado ao final das ementas, com as 
respectivas opções. 
 
 
PROMOÇÃO DE VENDAS 
EMENTA 
Conceituação. O espaço da promoção de vendas e do merchandising no composto 
promocional mercadológico. Estratégias de comunicação e promoção de vendas. 
Persuasão.  Promoção institucional.  Tipos de merchandising.  Planejamento promocional 
sistêmico. Projeto: montagem, orçamento, cronograma, objetivos, estratégias, táticas e 
técnicas. Eventos e Relações Públicas. Marketing direto e vendas pessoais. Marketing 
Digital. Relação com agências de publicidade e propaganda. Determinação de vendas para 
promoção. Avaliação das estratégias promocionais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
OLIVEIRA,		C.	K.		Gestão	de	Vendas	e	Negociação.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788533500570/2	

RUWER,	L.	M.	E.		Estratégias	Organizacionais.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026650/2	



 

 

SILVA,	R.	S.		Análise	de	Cenários	e	Planejamento	Mercadológico.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492472/2	

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FARIAS,	C.	V.	S.			Estratégia	de	Marketing.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2016.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788569726395/ii	

TREVISAN,	N.	M.		Publicidade	On-line.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900247/2	

GALHARDI,	L.	P.		Redação	Publicitária.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900421/2	

RÉVILLION,	A.	S.	P.		Marketing	Digital.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492281/2	

SCHIAVINI,	J.	M.		Marketing	Digital	e	Sustentável.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581739034/2	

	

 
 
GESTÃO DE PDV E MERCHANDISING 
EMENTA 
Merchandising: conceitos e técnicas. Layout de loja. Material de PDV. Tipos de lojas. 
Indicadores de PDV. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SILVA,	R.	S.			Análise	de	Cenários	e	Planejamento	Mercadológico.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492472/2	

FARIAS,	C.	V.	S.		Estratégia	de	Marketing.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2016.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788569726395/ii	

VELHO,	A.	G.		Marketing	Público.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023314/2	

	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CARVALHO,	A.	M.			Stand	Evento.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029705/2	

RÉVILLION,	A.	S.	P.		Marketing	Digital.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492281/2	



 

 

OLIVEIRA,	C.	K.		Eventos	em	Comunicação.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556901961/2	

SCHIAVINI,	J.	M.		Marketing	Digital	e	Sustentável.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581739034/2	

MELO,	B.		Gestão	de	Marcas.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028388/2	

	

 
 
LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA 
EMENTA 
Noções gerais de Direito Empresarial. O comércio e empresa. Noções de direito so cietário. 
Títulos de crédito. Contratos empresariais. Falência e recuperação de empresas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SANTOS,	T.	F.			Legislação	Empresarial	Aplicada.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024380/2	

SILVA,	F.	M.;	FARIA,	R.	A.	C.		Planejamento	Tributário.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020078/2	

FRAPORTI,	S.		Direito	Empresarial.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595025608/2	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ZAFFARI,	E.	K.			Fiscalização	Tributária.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788533500679/2	

MELO,	M.	B.		Instituições	do	Processo	Administrativo	Constitucional.		Porto	Alegre:	SAGAH,	
2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023994/2	

	

GIACOMELLI,	C.	L.	F.	 	Introdução	ao	Direito	Brasileiro	e	a	Teoria	do	Estado.	 	Porto	Alegre:	
SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023727/2	

DUARTE,	M.	F.		Sistema	Registral	e	Notarial	Brasileiro.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024854/2	

PRIETO,	R..	B.		Teoria	Geral	do	Processo.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024946/2	

	



 

 

	

 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
 
 
LIBRAS 
EMENTA 
Línguas de Sinais e minoria linguística. Diferentes línguas de sinais. Status da língua de sinais 
no Brasil. Cultura surda. Organização linguística da LIBRAS para usos informais e cotidianos. 
Vocabulário. Morfologia, sintaxe e semântica. Expressão corporal como elemento linguístico. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MORAIS,	C.	E.	L.			Libras.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027305/2	

PLINSKI,		R.	R.	K.;	MORAIS,	C.	E.	L.;	ALENCASTRO,	M.	I.		Libras.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024595/2	

Declaração mundial sobre educação para todos: satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem. UNESCO, Jontiem, Tailândia, 1990. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

LOPES,	J.	B.	C.		Educação	Inclusiva.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595028661/2	

QUADROS, R. M. de.; SCHMIEDT, M. L. P. Idéias para ensinar português para alunos 
surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006. 120 p. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port_surdos.pdf 

Dicionário virtual de apoio: http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 
Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br/ 
Legislação Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp 
 
 
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 
EMENTA 
As relações entre linguagem oral e escrita. As funções da escrita. Escrita acadêmica: resenha, 
resumo, fichamentos e artigos. A intertextualidade como recurso de escrita. Paráfrase, citação 
textual e sínteses. Planejamento da escrita. Organização e constituição das ideias do texto. 



 

 

Estrutura, ordenação e desenvolvimento do parágrafo. Argumentação e ritmo nas escritas 
acadêmicas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CORTINA,	A.		Fundamentos	da	Língua	Portuguesa.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024076/2	

MENDES,		A.	A.		Linguística	textual	e	Ensino.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492670/2	

SANGALETTI,	L.		Comunicação	e	Expressão.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029750/2	

	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MOREIRA,	N.	M.	L.	M.	 	Princípios	e	Técnicas	para	a	Prática	de	Redação	Jornalística.	 	Porto	
Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900834/2	

BIZELLO,	A.		Gêneros	Textuais	Didáticos	e	Análise	de	Materiais	Didáticos	de	Letras.		Porto	
Alegre:	SAGAH,	2020.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581739003/2	

BORGES,	F.		Literatura	Comparada.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020412/2	

CASTRO,	 	N.	S.	E.	 	Modelos	de	Análise	e	Elaborações	de	Materiais	Didáticos.	 	Porto	Alegre:	
SAGAH,	2021.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556901251/2	

CASTRO,		N.	S.	E.		Leitura	e	Escrita	Acadêmicas.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788533500228/2	

	

 
 
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 transações. Sistemas de 
Informação Gerencial. Sistemas de Apoio à Decisão. Sistemas de Informações Executivas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GONÇALVES,	G.	R.	B.		Sistemas	de	Informação.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	



 

 

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022270/2	

SILVA,		K.	C.	N.		Sistemas	de	Informações	Gerenciais.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786581492069/2	

MACEDO,	 R.	 T.	 	Projeto	 e	 Implementação	 de	 Sistemas	 de	 Apoio	 à	Decisão.	 	 Porto	 Alegre:	
SAGAH,	2021.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900025/2	

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AFFONSO,	L.	M.	F.		Gestão	de	Informações	no	Setor	Público.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023680/2	

MORAIS,		I.	S.		Governança	de	Tecnologia	de	Informação.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023437/2	

ALVES,	I.	C.		Sistemas	Especialistas.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2019.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900933/2	

VIDA,		E.	S.		Data	Warehouse.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2021.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556901916/2	

AGRA,	A.	D.		Segurança	de	Sistemas	de	Informação.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595027084/2	

 
 
 

ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 
ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
EMENTA 
Estrutura do trabalho de caráter acadêmico. Aplicação dos fundamentos teóricos no 
desenvolvimento do projeto. Orientação e acompanhamento na elaboração do trabalho de 
conclusão de curso. Discussão, técnica e estratégia para a escolha do problema. 
Planejamento, preparação e apresentação do TCC de acordo com as normas da ABNT. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LOZADA,	G.		Metodologia	Científica.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2018.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595029576/2	

GONÇALVES,		A.		Introdução	ao	Ensino	das	Ciências.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595022690/2	

BRASILEIRO,	A.	M.	M.		Comunicação	e	Expressão.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2016.	

Disponível	em:	https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788569726272/ii	



 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SANTOS,		P.	K.			Educação	e	Tecnologias.		Porto	Alegre:	SAGAH,	2017.	
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PERIÓDICOS DO CURSO: 
Empreendedor. Disponível em http://empreendedor.com.br/ 
ForScience – Revista Científica do IFMG. Disponível em 
http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience 

Gestão e Planejamento. Disponível em http://www.revistas.unifacs.br/index.php/ rgb/index 

LOCUS CIENTÍFICO: EMPRENDIMENTOS INOVADORES. Disponível em 
http://www.anprotec.org.br/publicacaorevistac.php?idpublicacao=393 

O tradutor e interprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf  

ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADES – O&S. Disponível em 
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes 

PERSPECTIVES INNOVATIONS, ECONOMICS E BUSINESS – PIEB. Disponível em 
http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PIEB 
Portal de Periódicos Capes: Conteúdo sobre Ciências Sociais, Exatas, Humanas e Biológicas, 
com resumos e citações de diversos tipos de arquivos. O conteúdo inclui cerca de 130 mil 
livros (10 mil títulos incluídos por ano), e mais de 60 milhões de registros, que incluem periódicos 
revisados, publicações comerciais e articles-in-press de editoras internacionais, como:  

Cambridge University Press, Springer Nature e Wi ley. http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

PRETEXTO. Disponível em http://www.fumec.br/revistas/index.php/pretexto/index  

REVISTA ADMINISTRAÇÃO ONLINE. Disponível em http://www.fecap.br/adm_online/ 
REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO. Disponível em 
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/index 



 

 

Revista Semana Acadêmica 
Essa revista foi concebida com o objetivo de ser um grande banco de dados de co nhecimento 
e disponibilizar aos nossos professores, estudantes e pesquisadores, um canal para publicação 
de seus trabalhos científicos relacionados às diversas áreas do conhecimento. 

Disponível em https://semanaacademica.org.br/?utm_source=Cursos+Gratuitos&utm_c 
ampaign=f41e8e880d-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5 03731a734-
f41e8e880d-213176165&mc_cid=f41e8e880d&mc_eid=4cd8f3324d 

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 Tecnólogo em Gestão Comercial é 

composto por conteúdos que contemplam a Formação Básica, a Formação Profissional e a 

Formação Complementar, além do Núcleo de Estudos Integradores. 

Em relação à Formação Básica, dentre os conteúdos trabalhados, mencionamos a disciplina 

de Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico- raciais e de Ensino de História 

e Cultura e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, e Educação em Direitos Humanos, a 

disciplina Direito do Consumidor e ainda, a disciplina Legislação Empresarial. Mencionamos 

ainda a participação em 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. 

No que se refere à Formação Profissional, mencionamos as disciplinas Administração, Gestão 

Empresarial e Economia, Gestão de Recursos Humanos, Empreendedorismo, Gestão de 

Marketing, Inovação Estratégica, Estratégia Comercial, Negociação e Vendas, Gestão de 

Equipes, Direito Trabalhista, Gestão de Relacionamento com Clientes, Matemática 

Financeira, Gestão de Produtos, Serviços e Marcas, Gestão de Preços, Legislação Tributária, 

Gestão de Compras e Estoques, Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor, 

Crédito e Cobrança, Planejamento Estratégico dentre outras. 

A Formação Complementar do aluno é feita por meio da confecção do Trabalho de 

Conclusão de Curso, da conclusão das Atividades Complementares e do conteúdo estudado 



 

 

na disciplina Optativa. 

Em sequência, ao Núcleo de Conteúdos Integradores, onde, por meio de Projetos, o aluno 

recebe e estuda conteúdos relacionados com as áreas de Gestão Comercial. A matriz 

curricular contribui ainda, para sua formação com atividades complementares, com a definição 

e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à disciplina, neste eixo complementar. 

Essa situação, de emaranhados de conteúdos, requer do professor e do tutor 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 formação 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 desafios do mundo das organizações. Isto pode ser 

operacionalizado via apresentação de situações-problema e estudo de casos, que possibilitam 

a exploração e a descoberta de diversos caminhos para a busca da solução, debatendo, 

conjecturando e buscando resolução cooperativa de tarefas, o que é determinante para 

formação de um profissional apto a atuar de maneira colaborativa. 

 

2.4.12. Coerência do Currículo com O Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia e demais legislações 

 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial foi concebido 

atendendo o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 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 procedimentos a serem 

adotados quanto ao conceito de hora-aula; 

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 são disponibilizados na disciplina Ética 

e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais, nos Seminários e eventos do 

curso e nas atividades complementares e extensionistas, 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 garantam, a todos, o reconhecimento 

e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 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 redação dada pelas 

Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008. 

 

2.4.13. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, transversais a 

todos os cursos, com a proposta de mobilidade acadêmica com instituições nacionais e 

internacionais, que possibilitam o reconhecimento, por inter- médio de avaliação dos 

Colegiados e das Coordenações de Curso, das habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, compreendidas, inclusive, dentre aquelas. 

adquiridas fora do âmbito da FGW - Faculdade de Gestão Woli, 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 inovadoras, com 

ações de iniciação científica e de ensino que associam teoria e prática e nas ações de 

extensão desenvolvidas juntamente à comunidade. 

Ainda que a carga horária mínima definida para o curso no Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de tecnologia seja de 1.600 horas, a matriz curricular do curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - Faculdade de Gestão Woli possibilita, ao aluno, a 

realização de atividades complementares. Acredita-se que as execuções de tais atividades 

podem ser de grande importância para a formação acadêmica dos alunos. As Atividades 

Complementares além de proporcionar maior contato e integração do acadêmico com o 

mercado de trabalho também direciona uma efetiva promoção e interação com a sua futura 



 

 

profissão. 

Tais Atividades contam com total apoio e incentivo pelas instâncias acadêmicas, 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. 

Além disso, as Atividades Complementares proporcionam, por meio de atividades 

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 deve comprovar sua participação 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 - Faculdade 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 Gestão Comercial. 

Nesse sentido, o Gestor Comercial, egresso da FGW - Faculdade de Gestão Woli, pode 

vivenciar múltiplas experiências e articulações entre teoria e prática, integrando sua atividade 

profissional na produção e interlocução dos campos do conhecimento. 

O Regulamento de Atividades Complementares encontra-se no anexo II deste PPC. 

 

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 por meio de métodos 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 faz parte integrante e fundamental da formação 

profissional, mesmo ciente que só haveria a necessidade quando previstas nas DCNs ou 

quando introduzido no PPC de cada curso, sendo, nesses casos, um dos pré-requisitos para 

obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob orientação direta de um docente. 

O TCC tem 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 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial oferecido pela 

FGW - Faculdade de Gestão Woli, é na modalidade de Elaboração de Plano de Intervenção, 

Gestão e Negócios, e pode ser elaborado em dupla ou individualmente, onde a 

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 conformidade 

com o Regulamento de Orientação e Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso, que 

pode ser apreciado no anexo III deste PPC. 

Concluindo, o TCC - Trabalho de Conclusão de Curso está previsto no curso e considera carga 

horária, formas de apresentação, orientação e coordenação, a divulgação de manuais 

atualizados de apoio à produção dos trabalhos e a disponibilização dos TCC em repositórios 

institucionais próprios, que são criados e disponibilizados pela internet. 

2.4.15. Estágio extracurricular não obrigatório 

O estágio extracurricular não obrigatório é uma modalidade incentivada pela FGW – Faculdade 

de Gestão Woli. Entende-se por estágio extracurricular não obrigatório todo estágio 

desenvolvido pelo estudante que busca seu aprimoramento em sua área de atuação 

profissional, mas que não apresenta obrigatoriedade curricular. O estágio, como procedimento 

didático-pedagógico é um ato educativo, considerado uma atividade acadêmica, opcional, de 

acordo com o projeto 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 pode ser 

realizado ao longo do curso, conforme legislação vigente, permeando o desenvolvimento dos 

diversos componentes curriculares. 



 

 

A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, tem por premissa zelar 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 atendido o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

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 planejamento da 

faculdade, não obrigatório, mas assumido intencionalmente pela mesma, a partir de 

demanda de seus alunos ou de organizações de sua comunidade, objetivando o 

desenvolvimento de competências para a vida cidadã e para o trabalho produtivo. 

São finalidades do Estágio extracurricular não obrigatório: 

1. Promover a integração do estudante com o mercado de trabalho, propiciando o seu 

desenvolvimento profissional e acadêmico; 

2. Permitir ao aluno, através do contato com a realidade da atuação profissional, pesquisar, 

diagnosticar e propor alternativas de solução para os problemas observados, com a devida 

sustentação teórica; 

3. 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 metodologia, que atende ao 

desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo 

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente, 

coadunando-se com práticas pedagógicas que estimulem a ação discente em uma relação 



 

 

teoria-prática, sendo claramente inovadora e embasada 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 é permitido, ao estudante, relacioná-los à teoria, possibilitando a 

compreensão e soluções básicas de maneira criativa e inovadora, a FGW operar com a 

proposta de trabalhos e projetos práticos, sempre dispostas e intercaladas em cada módulo, 

baseadas principalmente nas diretrizes do Design Thinking, onde o aluno pode 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 de elaboração de projetos, um componente fundamental e obrigatório do 

currículo, valendo a nota no componente curricular específico ofertado no respectivo módulo 

letivo, tem como proposta ainda, estimular 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. Como o conhecimento na vida cotidiana não aparece fragmentado, 

pois a realidade é necessariamente 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 podem passar por atividades, que associam a teoria à prática, 

por meio de ferramentas inovadoras, já desenvolvidas pela Woli Tecnologia em Gestão de RH, 

como segue: 

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 QR- Code. 

Os Projetos Integradores baseados nas diretrizes do Design Thinking, com foco na 

metodologia de solução de problemas e abordagem 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 competências 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. 

Na Diagnose Coletiva, como dito anteriormente quando citado as práticas criativas e 

inovadoras, 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 lacuna de 

conhecimento. Por meio de relatórios disponibilizados 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 são trabalhados no decorrer da disciplina. 

Figura 10 – 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 relação aos temas que 
são abordados, possibilitando, assim, que o educando alcance os objetivos propostos para a 
aula em questão. 

Nesse sentido, além das unidades de aprendizagem que são 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 lacuna 
de conhecimento 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 Monitoria 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 é 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 mecanismos de 

verificação do engajamento, participação, aproveitamento e acompanhamento 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 até mesmo 

pelo envio de mensagens e dúvidas, porém, nem sempre se tem a preocupação de realizar 

um acompanhamento com estudos e análises mais completos em busca de eficiência e 

eficácia nos resultados. 

Pensando nisso, a FGW- Faculdade de Gestão Woli, preocupada com o desempenho de 

toda a comunidade acadêmica, coordenadores, professores, tutores e alunos desenvolveu 

por meio de seu AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem a Central da Disciplina. Uma 

plataforma 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, ressaltamos alguns 

recursos: 

1. Configurações da Central da Disciplina: o professor pode gerar planilhas padronizadas 

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; 

2. Acompanhamento de Alunos: o professor e o tutor podem gerar diversos tipos de relatórios 

apontando o % de progresso do aluno, média final de cada aluno, bem como, data e horário 

de acessos; 

3. 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 : %Progresso maior que %Progresso Ideal da Turma e/ou Média Final da Disciplina 

maior que a Média Final da Turma. 

4. Acompanhamento de Desempenhos individuais: outro recurso inovador é o 

acompanhamento de desempenho individual com notificações em cores e no tas, como 

apresentado na Figura 11: 

 

Figura 11 – Desempenho individual 
 

 
Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli 

 
 

5. 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 presentes na Central 

da Disciplina, o professor/tutor aplica a ”Learning Analytics“ (Analítica da Aprendizagem) e 

consegue analisar, identificar e traçar o perfil do aluno individualmente 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 construção 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), como dito anteriormente, ditada como prática 



 

 

criativa e inovadora, é uma estratégia inovadora referente ao acompanhamento do aluno 

durante todo o seu percurso educacional. Por acre- ditar que o feedback é fundamental em 

toda e qualquer oportunidade que gera crescimento, quer seja pessoal, profissional ou 

educacional, e que na Educação a Distância o acompanhamento, a mediação e o suporte, ao 

aluno, são procedimentos fundamentais 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, ali- mentada 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 professor/tutor/ fazer um feedback personalizado, mais assertivo, considerando o progresso 

individual do aluno e em relação à turma. Vale considerar que a planilha tem formatação 

condicional, o que possibilita uma visualização mais efetiva e rápida, proporcionando mais 

agilidade nas ações a serem tomadas pelo professor-tutor. 

O Extrato de Participação tem layout próprio e é encaminhado, individualmente, 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 presencial. 

Por meio das inovações metodológicas, tanto alunos quantos professores/tutores são 

privilegiados no contexto educacional. O professor/tutor porque tem a possibilidade de avaliar e 

rever suas práticas educativas, o que favorece o pleno desenvolvimento do aluno. O aprendiz 

porque tem a oportunidade de construir seus conhecimentos 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 considerados 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 próximo 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 discente a 

comprovação de suas habilidades e competências desenvolvidas durante o curso ou 

adquiridas na vida profissional, bem como avaliar se as atividades e conteúdos trabalhados 

pelas disciplinas ofertadas pela Instituição estão em conformidade com o mercado de trabalho, 

a FGW desenvolverá por meio de fóruns semestrais, discussões e apresentação de práticas 



 

 

profissionais, conforme o conteúdo trabalhado no período. 

A FGW acredita que com esse projeto, inovador, contribui para o processo do ensino-

aprendizagem e ensino-avaliação, integrando coordenadores, professores, tutores e alunos. 

A direção da IES acredita que o Método Trajetória Profissional, traz uma avaliação dos 

conhecimentos e competências adquiridas e, por consequência, pode 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, proporciona 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 é incentivar professores e tutores a disponibilizarem seus vídeos e 

outros materiais digitais como reforço do conteúdo trabalho. Os materiais são 

disponibilizados no link e-Aula, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da FGW. A FGW 

disponibiliza todos os recursos para elaboração, produção e publicação 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 proporciona 

acesso aos conteúdos educacionais em mídia digital produzidos interna- mente, o que 

complementa 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 câmara 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 válido mencionar que criar um QR Code não exige conhecimentos de programação 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 pode ouvir o 

conteúdo, acompanhar as unidades de aprendizagem e interagir com os colegas. 

Por fim, a FGW ressalta que é disponibilizado (e incentivada) com todos os professores, tutores e 

alunos, diversas ferramentas/sites para criar QR Codes, gratuitamente, 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 são planejadas previamente de modo que o docente 

desenvolva, por meio dessas atividades, as competências profissionais compatíveis com as 

necessidades do mercado de trabalho, permitindo, ao estudante, relacionar teoria e prática. 

Ainda se torna importante ressaltar que a FGW possibilita práticas pedagógicas 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 Tecnólogo em Gestão Comercial 

busca inovar, onde o principal aspecto que lhe confere este diferencial é a intensa interação 

entre os conceitos teóricos constituintes dos programas das disciplinas e a realidade concreta 

observada por meio dos projetos propostos em cada módulo. Tal interação é feita 

intensamente, tanto em termos de reflexão e análise crítica, quanto de intercâmbio de 

informações que objetivam a obtenção de resultados concretos e desenvolvimento mútuo. 

Por fim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli também possibilita práticas pedagógicas 

inclusivas e de 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, 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 proporciona o atendimento ao discente realizado por todos 

os setores da instituição (Secretaria Acadêmica, Coordenadorias  dos Cursos, dentre outros) a 

fim de proporcionar ao discente ambiente adequado ao êxito da aprendizagem. 

Além disso, é criado um Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), órgão de suporte 

acadêmico cuja finalidade é auxiliar alunos, professores, tutores, coordenadores 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 organiza 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 é oferecer apoio ao pleno desenvolvimento profissional, por meio de 

atendimento de questões específicas e emergentes ao longo do processo 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 conhecimentos básicos 

necessários como pré-requisitos para determinado curso superior. O nivelamento é uma forma 

de proporcionar equiparação de conhecimento em determinado assunto, suprindo, assim, as 

lacunas do conhecimento advindas do ensino médio. A turma de nivelamento sempre é 

composta no início de cada curso. 

O Programa de Nivelamento tem caráter acadêmico pedagógico e de assistência ao aluno. 

Deve ser realizado caso o candidato ao curso obtiver nota inferior a 60 pontos e superior ou 

igual a 30. Esse programa objetiva reduzir problemas de desistência e reprovação nos 

períodos ou módulos iniciais, possibilitar, ao aluno, a revisão e o conhecimento de conteúdos 

básicos e indispensáveis à aprendizagem, em curso superior, e produzir metodologias que 

facilitem os estudos e o resgate dos conteúdos não assimilados pelos egressos do ensino médio. 

Os programas e as atividades de nivelamento Estão disponíveis no AVA, na trilha do 



 

 

conhecimento a FGW- Faculdade de Gestão Woli oferece aos alunos ingressantes o 

Nivelamento de Português, Raciocínio Lógico e Informática, na modalidade a distância, 

realizado via Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

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 

O Programa de Ambientação em Educação 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 são 

realizadas. Ao final do programa o aluno deve ser capaz de: 

§ Compreender as concepções de EaD utilizadas no curso; 

§ Identificar os principais atores do seu curso; 

§ Reconhecer principais ferramentas de navegação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

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  ambiente virtual; 

§ Identificar como aprender e se organizar melhor sozinho; 

§ Empregar estratégias para gerenciar tempo, postura e autocontrole. 

 
O programa de Ambientação da FGW- Faculdade de Gestão Woli, ocorre na semana anterior 

ao início das aulas. Nesse período o aluno tem ao seu dispor uma “trilha do conhecimento” 

com- posta por diversos objetos de aprendizagem, como manuais, regulamentos, cartilhas, 

vídeos, documentos e cursos online, optativos, com temas relacionados ao contexto da EaD. 
Todos esses objetos de aprendizagem primam pela linguagem dialógica e inclusiva, 

possibilitando ao aluno a apropriação dos conhecimentos disponibilizados e sua aplicação no 

decorrer do curso. 



 

 

O coordenador de curso, juntamente com os tutores que realizam a ambientação dos 

ingressantes. Os professores responsáveis pelas disciplinas do módulo podem acompanhar e 

tirar as dúvidas dos alunos ao longo do processo 

Em relação ao sistema de avaliação, o aluno ingressante, ao realizar o Programa de 

Ambientação pode 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 conta 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 Geral 

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 obrigatório remunerado, o 

qual, apesar de não estar presente como atividade obrigatória, como, aliás, a própria 

denominação da atividade pressupõe, pode e deve ser estimulado pela FGW, em virtude da 

clara compreensão da importância das atividades de estágio para a excelente preparação dos 

futuros profissionais para ingresso no mercado de trabalho. 

Essa modalidade de estágio, portanto, é oferecida e sempre estimulada como atividade 

opcional ou complementar, realizada paralelamente aos componentes curriculares das 

matrizes dos cursos superiores ofertados pela FGW, inclusive com possibilidade de 

aproveitamento de parte de sua carta horária como atividades complementares. Vale ressaltar 

que é 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. 

Busca 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 

traz a previsão do estágio não obrigatório, nos casos previstos nas normas 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 encontro do que 

contempla a L.D.B. de Nº 9.394/96, em seu Artigo 84, “os discentes da Educação Superior 

podem ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições 

exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento 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 curricular, sob a orientação direta do 

docente responsável pela mesma. O monitor tem seu trabalho acompanhado por um professor-

orientador. 

Por fim, a FGW acredita na importância da função do monitor, pois lhe possibilita tornar-se 

parte fundamental no processo ensino-aprendizagem. Essa função tem como alternativa o 

despertar da vocação para a docência e para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão. 

 

2.6.2. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 

O Programa de Iniciação Científica – PIC da FGW - Faculdade de Gestão Woli caracteriza- se 

como uma ferramenta de apoio teórico e metodológico à realização de um projeto 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. 



 

 

Com a implantação e funcionamento do Programa de 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 

graduação, em atividades de pesquisa científica, visando à construção de interações com o 

ambiente científico, por meio do desenvolvimento de projeto de pesquisa. O educando está 

sob a orientação de um professor orientador e, quando necessário, de um professor coorientador. 

Por fim, vale mencionar a criação e implantação de um Repositório Institucional que armazena, 

preserva, divulga e oferece acesso a produção científica, cultural e artística da Instituição. O 

Repositório da FGW – Faculdade de Gestão Woli, tem como objetivo, preservar a memória 

intelectual de sua comunidade acadêmica. A proposta da FGW - Faculdade de Gestão Woli 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. 

 

2.6.3. NÚCLEO DE APOIO AO EGRESSO 

A FGW - Faculdade de Gestão Woli mantem um Programa de Acompanhamento 

Acadêmico, regulamentado para consulta, de forma online, por meio de seu site, voltado com 

exclusividade a alunos e ex-alunos, com o objetivo de mantê-los em contato com a IES e com 

o mercado de trabalho. 

Os participantes do programa possuem acesso às informações sobre a profissão, educação 

continuada e aos acontecimentos do meio acadêmico, e podem, por meio de uma rede de 

contatos, manterem-se próximos a coordenadores, professores, colegas de turma e 

funcionários da Instituição. 

Mantem ainda a Avaliação Institucional sob a ótica do egresso como um dos instrumentos da 

Avaliação Institucional e que tem a finalidade de: 

I. Identificar os pontos fortes e fracos do curso e oferecer subsídios para a reforma curricular; 

II. Identificar as necessidades de qualificação, dos ex-alunos, como subsídios para a criação de 

cursos de pós – graduação dentro do programa de Educação Con tinuada. 

 

2.6.4. 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 normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; a Lei no 10.436/02 que dispõe sobre a Língua 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 com 

Deficiência (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 Inclusão 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 promoção 

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 externa. 

Neste sentido, define dentre os seus documentos, ações específicas que alcançaram os 

objetivos de acessibilidade e inclusão, dos quais mencionamos, Criação do Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão; Aquisição de equipamentos e tecnologias assistidas adequados ao 

atendimento das pessoas com necessidades especiais; Acompanhamento e atendimento de 

alunos, docentes, tutores e colaboradores com deficiências; 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 projetos sobre acessibilidade e inclusão; Apoiar projetos de Extensão e de 

Pesquisa que promovam Acessibilidade; Manter meios de comunicação e informação em 

libras (por meio de software); Introduzir a disciplina optativa - Libras nas matrizes curriculares; 

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 

são contemplados os seguintes requisitos: eliminação de barreiras    arquitetónicas 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; 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; instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. 

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, a Instituição assume 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 compromisso 

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 portuguesa, 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, valorizando o conteúdo semântico; 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 à literatura e informações sobre a especificidade linguística do portador 

de deficiência auditiva. 

A respeito do tratamento diferenciado, a Instituição está comprometida em disponibilizar, sempre 

que for necessário, assentos de uso preferencial, sinalizados, espaços e instalações 

acessíveis; mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptados 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 

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; disponibilidade de área especial para embarque e 

desembarque de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; sinalização ambiental 

para orientação; 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 com deficiência ou de treinador em locais e 

edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do 

animal e existência de local de atendi- mento 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 Gestão Woli garante 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. Apoia e orienta, 

juntamente com os setores pedagógicos da instituição, o corpo docente e coordenadores na 

adequação e/ou desenvolvimento de metodologias, tendo em vista o melhor aproveitamento 

acadêmico  do aluno com Transtorno do Espectro Autista. 

 

2.7. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

O corpo discente é representado nos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES com direito a 

voz e voto. Cabe aos Diretórios Acadêmicos indicar seus representantes e respectivos 

suplentes junto aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES. Os representantes estudantis, 

nos Órgãos Colegiados Acadêmicos, têm mandato de um ano, permitida a recondução em 

alguns casos. Os suplentes só podem participar dos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES, 

em caso de impedimento do representante efetivo. É vedado o exercício da mesma 

representação estudantil em mais de um Órgão Colegiado da Faculdade. Os representantes, 

junto aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da Faculdade devem ser alunos regularmente 

matriculados e estar cursando, pelo menos, três disciplinas no período letivo. O não 

preenchimento de qualquer destes requisitos, em qualquer tempo, implica na perda do 

mandato. 

Os alunos matriculados na Faculdade pertencem aos Diretórios Acadêmicos, dos seus 

respectivos Cursos, cujo regimento, elaborado e aprovado em conformidade com a legislação 

pertinente, dispõe sobre sua constituição, finalidade, elegibilidade, direitos e deveres de seus 

membros. Os Diretórios Acadêmicos têm por objetivo a representação estudantil, a promoção, 

a cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição e têm o apoio da 

Instituição em eventos culturais e esportivos. A Faculdade estimula as eleições e as assembleias 

e, ainda, oferece espaço físico com mobiliário e equipamentos para seu funcionamento. 



 

 

 
2.8. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICs - NO 

PROCESSO 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, é 

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 são trabalhadas, de maneira 

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 contribuam 

para a promoção de interação, conectando a atenção do aluno e tornando a aula mais 

dinâmica e produtiva, estimulando-o ao pro- cesso de ensino e aprendizagem. 

As TICs planejadas pela FGW – Faculdade de Gestão Woli para o processo de ensino-

aprendizagem possibilitam 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, são 

disponibilizadas 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 são adotadas tecnologias de informação e comunicação didático- pedagógicas 

que venham enriquecer 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 plataforma 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 postura mais autônoma e ativa, 

além de funcionar como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem por meio de uma 

abordagem dialógica que permite as interações 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 conhecimento, e não apenas 

como mero receptor de informações, uma vez que na metodologia 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 criteriosamente 

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 aprendizagem que compõem o conteúdo, como o desafio, que coloca 

o aluno próximo a situações reais que podem 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 vídeos 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 realmente 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 de- 

safios; oferecem 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, 

possibilitam, ao aluno, construir aprendizagens significativas de forma autônoma, ativa e 

colaborativa. 

NÚMERO DE VAGAS: O Curso 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 foi fundamentado em estudo quantitativo e 

qualitativo, bem como em pesquisas com o mercado de trabalho 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. 



 

 

 
 
 
 

3 CORPO 
DOCENTE E 
TUTORIAL 

 
3.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído de grupo de docentes, com atribuições 

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

contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Os critérios para composição do NDE do Curso atendem os requisitos da Resolução 

CONAES No 01, de 17 de junho de 2010, que são: 

1. ser constituído por um mínimo 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 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - 

Faculdade de Gestão Woli é formado por 5(cinco) docentes, incluindo o coordenador do 

curso como seu presidente. Destes, 80% possuem titulação stricto sensu. Com relação ao 

regime de trabalho, 80% trabalham em regime de tempo integral e 20% em regime 
parcial. A tabela 4 detalha a composição do NDE do Curso. 



 

 

 
Tabela 4 – Composição do NDE - PORTARIA 009/2020 

 

COMPONENTES TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 
Daniela Prado Salerno Mestre Parcial 
Fernando Gonçalves Mestre Integral 
Mardiany Ribeiro dos Reis Mestre Integral 
Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes Mestre Integral 
Válter Gomes Doutor Integral 

 
 
O NDE é constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança 

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

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

Portanto, são atribuições do NDE do Curso: 

1. Elaborar, acompanhar, executar e propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso e/ou 

estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para apreciação; 

2. Avaliar constantemente a adequação do perfil profissional do egresso do curso, consideram 

os CSTs e novas demandas do mundo de trabalho; 

3. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas; 

4. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação científica e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho 

e afinadas com as políticas pública relativas à área do conhecimento; 

5. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação; 

6. Propor, no Projeto Pedagógico do Curso, procedimentos e critérios para a autoavaliação 

do curso; 

7. Propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na avaliação 

externa; 

8. Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do Projeto Pedagógico  do Curso; 

9. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na formação do 

perfil profissional do egresso; 

10. Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação continuada; 



 

 

11. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de iniciação 

científica e da publicação; 

12. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, assim como 

dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

13. Avaliar outras matérias que lhes sejam atribuídas por legislação, pelo Regimento Geral, bem 

como sobre questões que neste ou em outros sejam omissas; 

14. Planejar procedimentos para permanências de parte dos membros até o próximo ato 

regulatório. 

 

3.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 
 

Como dito anteriormente, no entanto de maneira específica, o Coordenador do curso é o 

responsável pela gestão do curso proposto, que é planejado considerando a autoavaliação 

institucional e todos os procedimentos avaliativos aplicáveis ao curso, como fontes de 

insumos destinados a assegurar o aprimoramento 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 autoridades 

e órgãos da Faculdade; 

II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

III. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como o desempenho e a 

assiduidade dos professores, alunos e do pessoal técnico-administrativo sob sua supervisão; 

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

Coordenadoria; 

V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e monitores; 

VI. Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados pelo Diretor, 

os relatórios e informações sobre avaliações de alunos; 

VII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do Curso, assim como 



 

 

dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

VIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de cursos e o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos; 

IX. Incentivar a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de iniciação 

científica e da publicação; 

X. Estímulo e difusão para a produção acadêmica que viabilizem publicações ci entíficas, 

didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais; 

XI. Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus profes- sores, 

respeitadas as especialidades; 

XII. Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina ou unidade curricular, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

XIII. Resolver, ad referêndum do Colegiado de Curso, os casos omissos neste Regimento e as 

questões de caráter urgente de competência do referido colegiado; 

XIV. Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade; 

XV. Elaborar o plano anual de atividades e a proposta orçamentária da Coordenação do 

Curso; 

XVI. Elaborar o relatório anual de atividades da Coordenação do Curso; 

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

As especificidades do Curso impõem ainda, ao coordenador, as seguintes atribuições: 

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 formação de 

novos profissionais; 

IV. Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, criando espaços 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: FERNANDO GONÇALVES 
End.: Rua Antônio Barreto, 636 – Bairro: Fertiza 
Cidade: Araxá UF: MG CEP: 38.181-541 
Fone: (34) 9 8856-5164 
e-mail: fernando.goncalves@fgw.edu.br 
CPF: 091.131.996-41 RG: MG 7.202.610 

Regime de trabalho: Integral Data de contratação: 13/09/2019 

 
Formação Acadêmica: 
O Coordenador do curso, professor Me. Fernando Gonçalves é mestre em Administração, 

pela Fundação Pedro Leopoldo (FPL), possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela 

UNINTER e graduação em Administração pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá 

(UNIARAXÁ). Possui experiência na Docência Universitária pelo Centro Universitário do 

Planalto de Araxá – UNIARAXÁ. É roteirista de Vídeoaula e autor de materiais didáticos 

pedagógicos para cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EaD. Possui 

experiência não acadêmica na área de Recursos Humanos em grandes empresas do Varejo, 

Indústrias e atualmente como consultor. 

E-mail do coordenador: fernando.goncalves@fgw.edu.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1220585861180133 

 
Regime de trabalho do coordenador do curso: 
 
O coordenador do curso é contratado sob o regime integral, o que permite o atendimento da 

demanda existente, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, 

tutores e equipe multidisciplinar. Possui horas dedicadas exclusivamente para gestão e 

condução do curso, além das destinadas à docência, reuniões de planejamento e atividades 

didáticas. Há a representatividade dos coordenadores em todos os Colegiados superiores, 

conforme apresentados nos regulamentos aprovados pelo Conselho Superior, 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, favorecendo a integração e a melhoria contínua. 

 



 

 

3.3.2. Organização da Equipe Multidisciplinar 
 

A organização da Equipe Multidisciplinar da FGW - Faculdade de Gestão Woli é 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 Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional 

de Cursos Superiores de Tecnologia com foco no processo de ensino e aprendizagem. 

A Equipe Multidisciplinar tem como responsabilidade o planejamento, a elaboração, o 

desenvolvimento, a validação e a publicação do material 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 audiovisuais, considerando sua abrangência, 

aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade 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 é 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, revisores técnicos, técnicos 

especialistas em recursos multimídia, equipe pedagógica e bibliotecária. 

§ Coordenador de curso: além das atribuições já definidas no Regimento e PDI, cabe ao 

coordenador de curso validar o conteúdo didático desenvolvido pelo(s) professor(es); 

§ Professor(es): Responsável(is) pela análise do conteúdo didático. Tem como 

atribuições: 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, observando a 

visão do aluno, em consonância com as diretrizes dos projetos pe dagógicos; 

§ Responsável pela TI (Tecnologia da Informação): responsável pelo suporte aos 

usuários e no desenvolvimento de novas soluções que auxiliem o aprendizado e a 

autonomia do aluno; 

§ Responsável pelos recursos instrucionais e multimídia: responsáveis pelos recursos 

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 responsabilidade a análise de vídeos, 

animações e som como recursos que compõem o conteúdo; 

§ Equipe pedagógica: responsável por verificar se a linguagem utilizada na redação do 

conteúdo educacional, os procedimentos e técnicas se lecionados, de fato, proporcionam a 

construção de aprendizagens significativas, de maneira autônoma, por parte do aluno. 

Cabe também à equipe pedagógica verificar se o uso da linguagem dialógica 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. 

 

3.4. PERFIL DOCENTE E TUTORIAL 
 

Seguindo as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da FGW - Faculdade de Gestão 

Woli, a instituição tem 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, é necessário um compromisso de 

capacidade técnica, assumindo uma posição de competência profissional, 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 curricular e considerando a 

mediação pedagógica junto aos discentes, a FGW -Faculdade de Gestão Woli elaborou um 

Plano de Capacitação e Formação Continuada, disponível para consulta, que busca 

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, Mediação Pedagógica, 

Diagnóstico de Processos Avaliativos dentre outros. 

O profissional esperado pela instituição é aquele comprometido com sua práxis pedagógica e 

passível de melhoria constante, sempre em busca de informações que convalidem sua prática 

como profissional. 

Enfim, espera-se que docentes e tutores da FGW - Faculdade de Gestão Woli: 

I. Apropriem-se de novas linguagens e recursos tecnológicos visando à melhoria no processo 

de ensino-aprendizagem; 

II. Articulem teoria e prática de forma efetiva e evidenciada; 

III. Comprometam-se com as questões ambientais e relacionadas aos direitos humanos, 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. 



 

 

Quadro - Titulação, Regime de Trabalho, Experiência de Magistério Superior e Profissional, Produção Científica (em anos) 
 

Sequência Nome Completo 

Maior titulação 
na pós-

graduação: 
especialização, 
mestrado, ou 
doutorado. 

Tempo (em 
anos) de 

experiência na 
Docência do 

Ensino Superior 
presencial 

Tempo (em 
anos) de 

experiência na 
Docência 

Ensino Superior 
EAD 

Tempo (em 
anos) de 

experiência na 
Tutoria (EaD) 

Tempo (em 
anos) de 

Experiência na 
Gestão do 

Ensino Superior 
ou Coordenação 
de Curso ou de 

CPA: 

Quantidade de 
produções 
científicas, 
culturais, 

artísticas ou 
tecnológicas, 
nos últimos 3 

anos. 

Tempo (em 
anos) de 

experiência 
profissional no 

mercado de 
trabalho fora do 
Ensino Superior. 

 

 

 

1 
Aline Tatiane 

Evangelista de 
Oliveira 

Doutora 20 8 2 0 10 4  

2 Daniela Prado 
Salerno Melo Mestre 6 3 1 1 11 4  

3 Fernando Gonçalves Mestre 1 2 1 1 10 12  

4 Válter Gomes Doutor 24 1 0 22 12 18  

5 
Juliana Flávia 

Palazzo da Costa 
Macedo 

Mestre 17 14 14 11 0 17  

6 Wesley Sebastião de 
Almeida Mestre 9 1 1 0 9 23  

7 Bânia Vieira Santos 
Poli Mestre 15 6 0 0  0 21  

8 Flávio Marcos de 
Freitas Palmeira Mestre 10 2 0 0 9 15  

9 
Sebastiana 

Aparecida Ribiero 
Gomes 

Mestre 25 4 1 4 12 11  

10 Thaís Helen Rocha Sena Mestre 0 0 0 0 14 16  

11 Renato Ganzarolli de 
Castro Mendonça Mestre 7 3 0 0 10 11  

12 Kely Cristina Varga 
Micheleto Carvalho Especialização 11 1 0 4 2 24  

13 Debora Costa Especialização 10 1 1 1 6 11  

14 Luis Henrique Bei Mestre 5 2 1 0  0 11  



 

 

Tabela 6 – Experiência Profissional Presencial 
 

 

 
 

Em relação ao tempo de experiência na docência do Ensino Superior Presencial, o quadro 

docente possui 86% dos seus membros com experiência acima de 5 anos e 57% com 

experiência acima de 10 anos . 

 

Tabela 7 – Experiência Profissional EaD 
 

 

 
 

 
Quanto ao tempo de experiência na docência do Ensino Superior EaD, tem-se 43% do 
quadro de 2 a 4 anos de experiência. 
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Tabela 8 – Experiência em Tutoria EaD 

 
 

 
 
 

Dos 14 professores do corpo docente, 2 têm experiência acima de 2 anos na tutoria EaD, 

essa fato se justifica por devido ao recente lançamento do programa da FGW, como 

professor tutor. 
 

 

Tabela 9 – Experiência na Gestão do Ensino Superior, Coordenação ou de CPA 

 
 

Dos 14 professores do corpo docente, 10 têm experiência acima de ao menos 1 ano de 

experiência na gestão do ensino superior ou coordenação de curso ou de CPA. 
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Tabela 10 – Experiência profissional no mercado de trabalho fora do Ensino Superior 
 

 
 

Reforçando o posicionamento da FGW em juntar teoria e prática, 86% do corpo docente 

possui mais de 10 anos de experiência profissional no mercado de trabalho, excluindo o 

ensino superior.  

 
 

Tabela 11 – Quantidade de produções científicas, culturais, artísticas  
ou tecnológicas, nos últimos 3 anos 
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Em relação a quantidade de produções científicas, culturais, artísticas ou tecnológicas dos 

últimos 3 anos, 64% dos docentes possuem mais de 9 produções, dentre elas produções 

bibliográficas, como artigos nacionais e internacionais, livros e apresentações em 

congressos, além de participação em webinar, palestras, entrevistas, produção de vídeo 

aulas, podcast e consultorias. 

Em análise aos quadros apresentados acima, abstraídos de relatórios de estudos, 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 possua experiência na área e na disciplina que ministra, e venha a 

ser os professores responsáveis pelas disciplinas específicas, cuja área de concentração 

demanda uma grande experiência em determinado assunto, respeitando o relatório que 

considera o Perfil Institucional e Profissional do Egresso, que leva 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 deve 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 incentiva 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 doutorado, pois, além 

de atender às exigências da legislação do ensino superior vigente, são aqueles que possuem 

experiências maiores na área de investigação científica e que melhor contribuem 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 pelo 

menos, 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 são 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 desenvolverem na instituição ou em local 

determinado pela Faculdade. 

As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria referidas no parágrafo anterior 

podem 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 – Faculdade de Gestão Woli, 

possibilita ao atendimento 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 profissionais com 

formação e experiência profissional adequadas para atuar na orientação dos alunos, em todas 

as atividades do projeto de curso, a experiência profissional é 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 DCNs e no projeto político institucional, 

respeitando o relatório que considera 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 deve 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 incentiva 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 exponham 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 tenham 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 Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 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 conteúdos 

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 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 deve 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 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 incentiva 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 exponham 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 tenham produção reconhecida. 

As comprovações das experiências na docência do ensino superior dos professores 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 distância, é composto 

por profissionais com formação e titulação adequada para oferecer apoio e suporte aos tutores 



 

 

e alunos no desenvolvimento do curso. Todos os docentes possuem pós-graduação na área, e 

conta ainda, com docentes com titulação em programas stricto sensu. As comprovações dos 

títulos dos Docentes indicados estão 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 Gestão 

Woli, por meio 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 aprendizagem 

dos alunos e ainda, possua a iniciativa constante de atualização em novas tecnologias, 

respeitando o relatório que considera 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 deve apre- sentar 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 incentiva 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 facilitadores do processo de 

ensino e aprendizagem, promovendo a interação dos alunos e propiciando um ambiente 

favorável à discussão. Os tutores são 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 vivenciados 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 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 tutoria em EaD, a FGW - Faculdade de Gestão Woli, 



 

 

por meio de seu NDE, optou por um outro perfil de tutores, não observando apenas a 

experiência em EaD, contudo, buscou um perfil onde o tutor possa propor experiências de 

aprendizagem, conforme sua vivência na área, que seja sensível 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 particularidades e especificidades e o 

Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deve 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 incentiva 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 pelo professor titulares de cada disciplina e também 

por outros profissionais com formação e titulação adequada para oferecer apoio e suporte 

aos professores e alunos no desenvolvimento do curso. 

Para o primeiro grupo, levou-se em consideração a relevância do próprio professor que 

elaborou as aulas e questões, pudesse estar disponível para o momento de tutoria, além de 

sua capacitação profissional, habilidades e títulos. Para o segundo grupo, 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 estejam 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 - Faculdade 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.  
A produção do corpo docente indicado para o curso considerada como referência os últimos 

três anos, entre livros; capítulos de livros; material didático institucional; artigos em periódicos 

especializados; textos completos em anais de eventos científicos; resumos publicados em 

anais de eventos internacionais; propriedade intelectual depositada ou registrada; 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 loco para fins de autorização do curso. 

 

3.5. COORDENADOR DO POLO DE APOIO 

 

O coordenador do polo de apoio está capacitado para oferecer as devidas orientações para os 

alunos, que tem como função específica fazer com que o aluno seja protagonista de seu 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. Além disso, o tutor presencial também 

estimula e garante a inserção dos alunos numa rede de interatividade. Vale mencionar outras 

atribuições que são realizadas pelo tutor técnico presencial, como segue: 

I. Levar o aluno a adquirir uma metodologia autônoma de estudo; 



 

 

II. Atender as consultas dos alunos; 

III. Estimular o aprofundamento e a atualização dos conteúdos das disciplinas; 

IV. Encorajar e auxiliar os alunos na busca de informações adicionais em bibliotecas virtuais; 

V. Construir um vínculo afetivo com os alunos de forma a incentivá-los a permanecerem no 

curso; 

VI. Estimular a reflexão crítica ajudando o aluno a ampliar o seu entendimento. 

Diante tantas atribuições, para exercer o papel de tutor presencial, é necessário um 

compromisso de capacidade técnica, assumindo uma posição de competência 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 considerando a mediação pedagógica junto 

aos discentes, a FGW - Faculdade de Gestão Woli elaborou um Plano de Capacitação e 

Formação Continuada, disponível para consulta, que busca promover a melhoria da 

qualidade no domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o 

acompanhamento dos discentes no processo formativo. Ressaltamos ainda, que consta neste 

plano de capacitação e formação continuada a realização de cursos obrigatórios aos tutores, 

extensivos aos técnicos- administrativos dos polos, cursos como: Netiqueta, Afetividade Virtual, 

Mediação Pedagógica, Diagnóstico de Processos Avaliativos dentre outros. 

 

3.6. COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES, DOCENTES E TUTORES 

 

Há um planejamento de interação, em conformidade com o PDI, que possibilita as condições 

de intermediação e articulação entre tutores, docentes e coordenador 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 outros. Vale ressaltar que, 

a cada liberação de unidade(s) de aprendizagem(ns), conteúdo pedagógico no AVA, o 

professor repassa para o tutor, antes da postagem, detalhando as tarefas e atividades 

propostas. O tutor tem o momento de questionar e levantar todas as dúvidas, para 

esclarecimento e entendimento dos procedimentos pra a realização da(s) atividade(s) 

proposta(s). Findo essa explicação, o tutor  acompanha o aluno na execução das tarefas 

propostas e caso ainda haja alguma dúvida, o tutor reporta ao professor tais dúvidas, para que 



 

 

haja mais esclarecimen tos. 

Há ainda o AVA, que se configura como um espaço virtual de interação entre discentes, 

docentes e tutores, no qual o discente deve realizar atividades e interagir com seus pares, 

acompanhar o cronograma e descrição das atividades, incluindo avaliações, visualizar o Guia 

de Aprendizagem das disciplinas e fazer o download de materiais didáticos em formato digital 

disponibilizados pelos docentes. O processo de ensino/aprendizagem na modalidade EaD 

ocorre de forma híbrida, visto que co- existem encontros presenciais e não presenciais entre 

tutores e discentes e entre discentes, mediados pelo uso de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), especialmente, o AVA, que deve propiciar ao discente sua autonomia no 

aprender 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 associação de 

diferentes recursos, visando a estimular o discente a buscar e a gerir informação 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 consideram 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 apresentam 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 en contrados e os indicadores estabelecidos no PNE. 

 

3.6.1. Política de Contratação 

Conforme consta no PDI da instituição, os professores são contratados pela Mantenedora, 

segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e normas do Regimento e do 

Plano de Carreira Docente. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela 



 

 

Coordenadoria de Curso e homologada pela Mantenedora, observando-se os seguintes 

aspectos: 

I. além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos, 

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 DCNs e no 

projeto político institucional. 

Conforme PPC do Curso, é considerada a atuação dos docentes nas seguintes 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, é observado o 

comprometimento com o PPC e com as políticas expressas no PPI. 

 

3.6.2. 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, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos 

de desenvolvimento pessoal e profissional 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 demandas 

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. 

 

3.6.3. Política de Qualificação Docente e Tutorial nas Atividades do Curso 
 

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes e tutoriais com as necessidades dos 

Projetos Pedagógicos de Curso e considerando as diversas origens formativas dos docentes, 

a Instituição, a cada semestre, orienta seus membros nos seguintes aspectos 

 

Quanto à IES: 

1. Missão, Visão e Valores da IES; 

2. Objetivos institucionais e o contexto regional; 

3. Políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações no curso. 

 

Quanto ao Curso: 

1. Objetivos do curso. 

2. Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso. 

3. Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso. 

4. Plano de ensino e plano de aula. 

5. Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina: Como você ensina? 

6. Metodologia de Avaliação: como você verifica se o aluno de fato aprendeu? E o que é feito a 

partir dos resultados? 

7. Atuação do NDE e do Colegiado. 

 



 

 

São 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 permanên cia e êxito dos discentes. 

 
3.6.4. 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: 

1. Decidir sobre os programas e planos de ensino das disciplinas ou unidades curriculares; 

2. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão que lhe 

forem apresentados, para decisão final do CONSUP; 

3. Pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de es tudos, 

assim como sobre aceleração e recuperação de estudos; 

4. Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente e tutores; 

5. Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; 

6. Promover, em articulação com o NDE, a avaliação periódica do curso; 

7. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento; 

8. Avaliar, periodicamente, a qualidade dos cursos oferecidos; 

9. Contribuir, de acordo com a política institucional, para a consolidação do curso 

fundamentada no processo de ensino. 



 

 

 
 
 

4 INFRAESTRUTURA 

 
As instalações da FGW - Faculdade de Gestão Woli atendem amplamente às relações de 

espaço, ventilação, iluminação, acústica e acessibilidade, sendo todos os espaços 

apropriados para a execução de suas atividades. Na Tabela 12 está a descrição dos espaços, 

com suas respectivas metragens: 

Tabela 12 – 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 1 mesa, 1 cadeira, 1 armário, e 1 computa- 
dor 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, teclados e 
mouses, nobreaks, mesas e cadeiras. 

1 58,50 58,50 

CONSUP: mesa de reunião, cadeiras, armário, computador ligado em rede (utilização 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 (utilização 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 arquivos. 1 16,65 16,65 

Copa e Refeitório 1 16,80 16,80 

 
Todas as instalações estão devidamente mobiliadas e equipadas para atendimento 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 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. 

 
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. 

Todos os ambientes atendem eficientemente em relação a espaço, ventilação, iluminação, 
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, mobiliário e equipamentos que viabilizam ações 
acadêmicas como planejamento didático-pedagógico, atendendo plenamente às 
necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologia da informação e comunicação 
apropriados, garantindo a privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e 
orientandos, bem como para a guarda de material e equipamento pessoal com segurança. 

 

4.2. ESPAÇOS DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 
SERVIÇOS ACADÊMICOS 

 
As coordenações dos cursos utilizam uma sala coletiva, entretanto com gabinetes 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 agendamento, atendendo 

plenamente às necessidades institucionais, permitindo também o atendimento de indivíduos 

ou grupos com privacidade e dispondo de infraestrutura tecnológica diferenciada, que 

possibilita formas distintas de trabalho. 

Outra forma de atendimento, por se tratar de uma Faculdade EaD, os atendimentos podem 

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 impressora. Todos 

ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventilação, iluminação e acústica 

apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente por uma equipe especializada, o que gera 

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, mobiliário e equipamentos, como mesas, cadeiras, 

computadores, armários, etc., que viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático-

pedagógico, atendendo plenamente às necessidades institucionais, possuem recursos de 

tecnologia da informação e comunicação apropriados, garantindo a privacidade para uso dos 

recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, bem como para a guarda de material e 

equipamento pessoal com segurança. 

 

4.3. SALA DE PROFESSORES 
 

A FGW – Faculdade de Gestão Woli conta 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, 

cadeiras, telefone e computador ligado em rede.  

Conta ainda, com espaços para execução de atividades ligadas a estudos, pesquisas, 

planejamentos e avaliações. 

Os professores têm 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, iluminação e acústica 

apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe especializada, o que gera 

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, mobiliário e equipamentos que viabilizam ações acadêmicas 

como planejamento didático-pedagógico, atendendo plenamente às necessidades 

institucionais, possuem recursos de tecnologia da informação e comunicação apropriados, 

garantindo a privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, 

bem como para a guarda de material e equipamento 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 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 

 

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, em média, 

com 56 metros/quadrados, ar-condicionado (em alguns polos), quadro branco e carteiras 

adequadas.  

Todos as salas, possuem acesso à internet de qualidade. 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 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, um Laboratório de Informática, com aproximadamente 25 computadores, com 

acesso à internet de qualidade e softwares relacionados às atividades acadêmicas, 

profissionais e do curso, em relação à disponibilidade de equipa- mentos, 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-práticas e avaliações, e 

ainda, a realização de pesquisas acadêmicas e científicas. O laboratório de informática atende 

com excelência, em relação ao espaço, ventilação, iluminação e acústica apropriada aos seus 

fins, sendo limpos diariamente por uma equipe especializada, o que gera um local com 

comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

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 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. 

O Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos de Informática da 

FGW - Faculdade de Gestão Woli está à disposição para consulta. 

O Regulamento para uso dos Laboratórios de Informática está expresso no anexo IV deste 

PPC. 

 

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 computadores deve ser feito 

mediante contrato de licença, onde as tecnologias a serem utilizadas, pela FGW, são sempre 

analisadas e testadas tornando seguros e eficazes os trabalhos informatizados. Tais 

tecnologias de hardwares e softwares estarão presentes em vários setores e são utilizadas 

para agilizar e melhorar a qualidade das atividades acadêmicas e institucionais. 

As TICs planejadas pela FGW para o processo de ensino-aprendizagem possibilitam 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 propriedade 

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 assegurados 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 programa. 

 

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 mudanças 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 de Informação e Comunicação (TIC), cujo acervo é destinado ao 

uso de alunos, tutores e professores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de 

extensão, onde tais equipamentos são disponibilizados em setores administrativos e 

acadêmicos das instituição e dos polos de apoio presencial. 

Sua mantenedora, o Instituto de Gestão Woli, utiliza e trabalha 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 evolução 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 uma infraestrutura tecnológica atualizada e necessária para 

suprir as demandas da FGW - Faculdade de Gestão Woli. Por isso, tem contrato com o 



 

 

Porta80, uma empresa de WebHosting fundada em 2003, especializada em serviços de 

Internet, que atua com hospedagem de websites, e-mail corporativo, servidores em nuvem 

(servidores cloud), soluções de colocation, servidores dedicados, VoIP, streaming e diversos 

outros serviços. 

Dessa forma, o data center possui uma estrutura completa que contempla redundância e 

segurança (física e lógica), de forma a garantir a continuidade dos serviços no caso de 

possíveis falhas. Para isso, conta com geradores de energia redundantes para fornecimento 

ininterrupto de energia; links múltiplos e redundan tes de 20 Gbps, com diversas operadoras de 

telecomunicações, integrada a diversos  backbones de fibra ótica 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 são 

utilizados pela comunidade acadêmica da FGW - Faculdade de Gestão Woli. 

Além disso, a sede da FGW - Faculdade de Gestão Woli, possui ainda infraestrutura própria 

conectada e a 58 desktops, que integrados em uma rede compartilhada, permite a conexão 

via wi-fi de dispositivos móveis, como por exemplo,  Notebook/laptops pessoais, smartphones, 

tablets e/ou outros equipamentos. 

O tráfego de internet na sede é controlado por um sistema de segurança – firewall – 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 determinados 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 corretiva e preventiva, 

além do apoio aos usuários. Os serviços de TIC são de responsabilidade do Centro 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), os alunos têm 

acesso a várias informações acadêmicas, 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 pode ser realizado de qualquer computador conectado à internet, incluindo-se os 

computadores do próprio aluno em sua residência. O site também disponibiliza 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 infraestrutura tecnológica, 

com o objetivo de proporcionar um leque maior de informações aos seus diversos usuários e 

de tornar a administração da IES cada vez mais ágil. 

 
4.8. BIBLIOTECA 

 

4.8.1. Estrutura Organizacional 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - Faculdade de Gestão Woli, 

conta com uma Biblioteca Virtual Universitária (BVU), cujo principal objetivo é servir de apoio 

às atividades de investigação, oferecer suporte informacional aos programas de ensino, 

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 pode 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 informação 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, 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 complementar e 

atendem às diretrizes governamentais para autorização dos cursos. 

Atualmente, a FGW possui duas bibliotecas virtuais universitárias, conforme descrito a seguir: 

1. Biblioteca Pearson: com milhares de títulos, que abordam mais de 40 áreas do 

conhecimento, tais como administração, marketing, economia, direito, educação, filosofia, 

engenharia, computação, medicina, psicologia, entre outras. A Biblioteca Pearson possui 

ainda, livros consagrados e best sellers, além de títulos 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, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia 

das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus, Interciência, 

Vozes, Autêntica, Freitas Bastos e Oficina de Textos; 

2. 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 autonomia 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 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, a plataforma da Biblioteca Virtual Universitária 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 à expansão da Biblioteca Virtual Universitária da FGW, conforme descrito no 
plano de atualização, aquisição e expansão do acervo bibliográfico virtual 
disponível para consulta, são priorizadas as indicações dos coordenadores de cursos, 
dos docentes e também da coordenadora da Biblioteca, sempre respeitando os conteúdos dos 
planos de ensino aprovadas pelos Colegiados de Cursos e pelos NDEs. Acredita-se que a 
Biblioteca Virtual Universitária da FGW - Faculdade de Gestão Woli é parte essencial do 
projeto institucional, com a finalidade de organizar 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, bibliotecas virtuais e parcerias com 
editoras. 

 
4.8.2. 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, fica responsável 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 lei- tura, estudo e aprendizagem. Este 

Núcleo fica responsável também, por acompanhar a expansão bibliográfica que 

complementam/suplementam o conteúdo pro- posto em cada Unidade Curricular. Os 

membros deste Núcleo referendam a compatibilidade, em cada bibliografia básica, 

complementar e de periódicos, propostas pelas Unidades Curriculares da FGW - Faculdade 

de Gestão Woli, dos cursos oferecidos, levando em consideração o número de vagas 

solicitadas e a biblioteca virtual proposta. 

A Instituição possui acervo virtual de periódicos especializados que suplementam o conteúdo 

administrado nas unidades curriculares (UC). 

Por fim, vale ressaltar que o acervo está adequado em relação às unidades curriculares e 

aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da 

mesma 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 ininterrupta 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. 

 

4.8.3. Bibliografia Complementar 
 
O acervo o virtual das bibliografias complementares possui contrato que garante 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 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, fica 

responsável 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 fica responsável também, por acompanhar a expansão 

bibliográfica que complementam/suplementam o conteúdo proposto em cada Unidade 

Curricular. Os membros deste Núcleo referendam a compatibilidade, em cada bibliografia 

básica, complementar e de periódicos, propostas pelas Unidades Curriculares da FGW - 

Faculdade de Gestão Woli, dos cursos 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 curriculares e 

aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da 

mesma 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 ininterrupta 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. 

 



 

 

 
4.8.4. Periódicos Especializados 

Empreendedor. Disponível em http://empreendedor.com.br/ 
ForScience – Revista Científica do IFMG. Disponível em 
http://www.forscience.ifmg.edu.br/forscience/index.php/forscience 
Gestão e Planejamento. Disponível em http://www.revistas.unifacs.br/index.php/ rgb/index 
LOCUS CIENTÍFICO: EMPRENDIMENTOS INOVADORES. Disponível em 
http://www.anprotec.org.br/publicacaorevistac.php?idpublicacao=393 
O tradutor e interprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf 
ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADES – O&S. Disponível em 
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes 
PERSPECTIVES INNOVATIONS, ECONOMICS E BUSINESS – PIEB. Disponível em 
http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PIEB 
Portal de Periódicos Capes: Conteúdo sobre Ciências Sociais, Exatas, Humanas e Biológicas, 
com resumos e citações de diversos tipos de arquivos. O conteúdo inclui cerca de 130 mil 
livros (10 mil títulos incluídos por ano), e mais de 60 milhões de registros, que incluem periódicos 
revisados, publicações comerciais e articles-in-press de editoras internacionais, como 
Cambridge University Press, Springer Nature e Wi ley. http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
PRETEXTO. Disponível em http://www.fumec.br/revistas/index.php/pretexto/index REVISTA 
ADMINISTRAÇÃO ONLINE. Disponível em http://www.fecap.br/adm_online/ REVISTA 
BRASILEIRA DE INOVAÇÃO. Disponível em 
http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/index 
Revista Semana Acadêmica 
Essa revista foi concebida com o objetivo de ser um grande banco de dados de conhecimento 
e disponibilizar aos nossos professores, estudantes e pesquisadores, um canal para publicação 
de seus trabalhos científicos relacionados às diversas áreas do conhecimento. 
Disponível em https://semanaacademica.org.br/?utm_source=Cursos+Gratuitos&utm_c 
ampaign=f41e8e880d-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5 03731a734-
f41e8e880d-213176165&mc_cid=f41e8e880d&mc_eid=4cd8f3324d 
SCIELO. Disponível em http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt 

 
4.8.5. Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência 
 

Como dito na seção “Atendimento à pessoa com deficiência”, a FGW – Faculdade de 

Gestão Woli, atende 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 aos estudantes portadores de deficiência física as instalações da Faculdade 

atendem 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 serviço; 

§ 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 colaboradores 

para tal assistência. 

No que concerne aos 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, impressora braile 

acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que 

amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de 

textos para atendimento a estudante com visão subnormal, lu pas, réguas de leitura, 

scanner acoplado a computador. 

Quanto aos 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 portuguesa, 

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 estudante; 

§ Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

§ 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 

especificidade linguística do portador de deficiência auditiva. 

A respeito do tratamento diferenciado, a instituição está 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 a altura e   a 

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; 

§ disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora 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 acompanhamento 

junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador em locais e edificações de uso 

coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada 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 garante 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 condições. 

Apoia e orienta, juntamente com os setores pedagógicos da instituição, o corpo docente e 



 

 

coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de metodologias, tendo em vista o 

melhor aproveitamento acadêmico do estudante com Transtorno do Espectro Autista. 

 

4.8.6. Área Física da Biblioteca 

A Biblioteca da FGW - Faculdade de Gestão Woli será virtual e possui regulamento 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 proximidades, 

equipamentos de proteção contra incêndio 

 

4.8.7. Pessoal Técnico-Administrativo 

A Biblioteca conta 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 

responde pela administração, e seguindo o plano  de expansão, conta ainda com auxiliares 

para prestar atendimento à comunidade acadêmica, além do pessoal que dá cobertura 

completa ao processo de informatização da biblioteca. 

Por meio do seu quadro de funcionários, a Biblioteca orientará a busca e pesquisa, com 

objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias em sua Biblioteca 

Virtual. Além disso, promoverá o acompanhamento durante a elaboração 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 internet. 

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 atualização do acervo virtual 

encontra-se disponível para consulta. 



 

 

 

4.8.8. 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, 

mantem, 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 abrangência da Biblioteca Virtual e, 

estando este crescimento em sintonia com os interesses institucionais, as necessidades 

dos usuários e o pleno atendimento, em nível informacional, dos Cursos ministrados, será 

firmada novas parcerias. 

 

4.8.9. Normatização da Biblioteca 

A Regulamentação para Biblioteca da FGW - Faculdade de Gestão Woli está disponível 

para consulta. 



 

 

 
 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FGW - Faculdade de Gestão Woli 

centra-se no entendimento de que está inserido em uma realidade concreta e, como tal, suas 

funções devem ser pensadas e trabalhadas na perspectiva do atendimento às exigências da 

comunidade e do competitivo mercado de trabalho. Tais exigências são oriundas das próprias 

transformações sociais e econômicas em constantes mudanças. 

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 interatividade - 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 educacional 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 participantes no novo cenário educacional delineado 

pelo uso das Tecnologias de Informação 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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