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1 A INSTITUIÇÃO

1.1. IDENTIFICAÇÃO

1.1.1. Mantenedora

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

1.1.2. Mantida

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

1.2. HISTÓRICO DA FGW - FACULDADE DE GESTÃO WOLI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. IDENTIDADE INSTITUCIONAL

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

Valores

• Ética e Respeito às pessoas;

• Transparência e Compromisso;

• Proatividade e Cooperação;

• Criatividade e Inovação.

1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. PERFIL INSTITUCIONAL E PROFISSIONAL DO EGRESSO

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

O Projeto Pedagógico de cada curso deverá abranger as aptidões, competên-
cias 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 curso. Sendo assim, a FGW - Faculdade de Gestão Woli buscará,
por meio dos projetos pedagógicos de seus cursos, proporcionar aos alunos aptidões
globais para:

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Serem empreendedores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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

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

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

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

1.7. ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA

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

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

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

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

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

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

1.8. A REGIÃO DE INSERÇÃO

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

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

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

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

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

O estudo complementar foi realizado nas cidades de Araxá (MG), Curitiba (PR),
Divinópolis (MG), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Franca (SP), 2 polos em Goiânia (GO),
Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), Santo André (SP), Uberaba (MG)
e Uberlândia (MG).

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

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

O curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 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 concor-
rência advinda da globalização. Neste sentido, a FGW consciente da demanda de
profissionais com este perfil, concebeu o curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos.

O curso Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos, vinculado ao ato de Cre-
denciamento da FGW - Faculdade de Gestão Woli, quando autorizado pelo MEC,
funcionará na Avenida João Moreira Sales, nº 690, Bairro Arasol, Araxá/MG, CEP:
38.182.264.

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

O tempo de integralização do curso será de, no mínimo, 08 trimestres e má-
ximo 12 trimestres, com carga horária de 1.700 horas.

A coordenadora do curso, Professora Daniela Prado Salerno, foi designada pela
Portaria 004/2019 de 13 de setembro de 2019. 003/2019 de 10 de julho de 2019.
É graduada em Administração pela Universidade de Uberaba (2011), pós-graduada
em Controladoria e Finanças, pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo
Mineiro (2012). Mestre em Educação pela Universidade de Uberaba (2014).

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

E-mail do coordenador: daniela.salerno@fgw.edu.br
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/7275167022394775

2.1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

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

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

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

O curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos buscará,
em sua organização didático-pedagógica, cumprir a concepção de educação supe-
rior com o princípio da indissociabilidade entre ensino, atividades investigativas e
extensão, disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira, de 1988, e terá como
parâmetro as Diretrizes Nacionais de acordo com a Legislação vigente:

daniela.salerno@fgw.edu.br
http://lattes.cnpq.br/7275167022394775
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I. Projeto Político Institucional da FGW - Faculdade de Gestão Woli - PPI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. DIRETRIZES PARA O ENSINO NA MODALIDADE EaD

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

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

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

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

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

• ampliar a busca de novos discentes para a Instituição, por meio de cursos de
pós-graduação lato sensu oferecidos namodalidade a distância e de graduação,
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• 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 serão realizadas pela utilização Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (AVA) de qualidade reconhecida internacionalmente, com apoio de equipe
técnica para aprimorar os serviços do AVA e customizar sua interface com o sistema
de gestão acadêmica. O AVA está armazenado em um datacenter que garante dis-
ponibilidade do sistema de 99,9%.

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

2.4. PRODUÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA

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

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli optou pela contratação de
uma empresa parceira, reconhecidamente especializada na produção de materiais
didáticos para amodalidade EaD, nomeio acadêmico, além de contar com produção
própria por meio de professores-autores. Essa produção atende a filosofia instituci-
onal definida nos PPCs incluindo as ementas e referências bibliográficas, além de

http://www.fgw.edu.br
http://www.fgw.edu.br
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assegurar a aprendizagem nos níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos res-
pectivos 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, omaterial didático a ser utilizado caracteriza-
se pelo uso da linguagem dialógica e inclusiva, onde o professor-autor estabelece
uma conversa pedagógica com os discentes. Os textos criam espaços de aprendi-
zagens onde o aluno tem oportunidade para refletir, analisar, buscar novos conheci-
mentos, desenvolver sua autonomia, criticidade e autoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Equipe envolvida na produção dos materiais

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

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

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



29

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

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

Equipe pedagógica: Responsável por verificar se a linguagem utilizada na redação
do conteúdo educacional, os procedimentos e técnicas se lecionados, de fato, pro-
porcionam 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 ma-
terial didático.

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

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

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

• Bibliografia básica e complementar.

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

• Apresentação das atividades a serem realizadas.

• E, ainda, opcionalmente e de acordo com a vontade e necessidade de cada
professor responsável por disciplina, vídeos de apresentação e instrucionais.
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Todo o processo de produção e distribuição está formalizado e atende à de-
manda, além de possuir um plano de contingência para a garantia de continuidade
do funcionamento. Há um sistema informatizado de acompanhamento de todo pro-
cesso, que utiliza indicadores bem definidos.

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

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

2.4.2. Administração Acadêmica: Coordenação de Curso

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

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

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

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

c. Comissão Própria de Avaliação: Competirá a CPA gerenciar a Avaliação Institu-
cional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a coordena-
ção de curso comdados e informações que propiciem amelhoria das atividades
do curso.

d. Núcleo Docente Estruturante: NDE ao qual competirá mais diretamente a atu-
alização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso, nos ter-
mos da Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010.

e. Núcleo de Apoio Psicopedagógico: Competirá ao NAPI a orientação psicope-
dagógica de alunos e professores com necessidades de natureza acadêmica e
pedagógica.
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f. Secretaria Acadêmica: órgão de execução cuja competência será centralizar
a administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e
controle acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida acadêmica.

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

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

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

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

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

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

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso Tecnólogo de
Gestão de Recursos Humanos contará com sala equipada commesas, armários, com-
putador com acesso à rede, impressora e telefone.

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

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

2.4.2.1. Atuação do Coordenador

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

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

II. Acompanhar a atualização do Projeto Pedagógico do Curso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de cur-
sos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de ex-
tensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos.
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XIV. Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus profes-
sores, respeitadas as especialidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Presidir o NDE.

2.4.2.2. Formação e Experiência Profissional do Coordenador

Tabela 1 – Identificação do Coordenador do Curso

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

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

Formação Acadêmica:

Graduada emAdministração pela Universidade deUberaba (2011), pós-graduada
em Controladoria e Finanças, pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo
Mineiro (2012). Mestre em Educação pela Universidade de Uberaba (2014).
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Anteriormente à atuação na Faculdade de Gestão Woli registra experiência
na Educação Superior com ênfase na área da Administração. Atuou como profes-
sora de graduação em cursos presenciais na área de Gestão, em disciplinas como:
Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, Empreendedorismo, Processos Admi-
nistrativos, Estatística, Matemática, Logística, Economia (micro e macro) nos cursos
de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Huma-
nos, Zootecnia, Agronegócio, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, nas insti-
tuições de ensino, Faculdades Associadas de Uberaba (FAZU), Centro Universitário
do Planalto de Araxá (UNIARAXÁ), Centro de Ensino Superior de Uberaba (CESUBE)
nesse com disciplina EAD e Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro
(FCETM). Foi professora do curso de MBA Gestão Empresarial e Logística e MBA Ges-
tão Financeira, controladoria e Auditoria, com a disciplina de Cenários Econômicos
na FCETM. Ainda na FCETM foi membro do Núcleo Docente Estruturante – NDE do
Curso de Administração e Ciências Contábeis. Atualmente trabalha no ramo de ven-
das para varejo, com representação e é professora de Ensino Técnico Intensivo, para
jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho.

2.4.2.3. Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional

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

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

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

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

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

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

objetivos do curso e o perfil do egresso a ser formado.
Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de competên-

cia da mantenedora e da mantida, o que permite e promove, consequentemente, a
democratização do conhecimento, mediante a liberdade de aprender, ensinar, pes-
quisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

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

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

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

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

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

IV. Esforço exige orientação, acompanhamento e avaliação.

Para a implementação dessas diretrizes, tanto a direção, quanto a coordena-
ção e o corpo docente devem ter profundo conhecimento das políticas institucionais,
do PDI e também das orientações do PPC.

Essa implantação passa pela contratação de profissionais titulados para as dis-
ciplinas sob suas responsabilidades; pela adoção dematerial bibliográfico condizente
com o ensino de qualidade; pela estrutura tecnológica capacitada às demandas pró-
prias; pelo apoio administrativo adequado e preparado; pelo apoio ao corpo discente
e, ainda, pelo incentivo à prática de atividades extracurriculares de engrandecimento
do conhecimento específico.

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

Outro aspecto auxiliar, nessa implantação, é a estruturação dos órgãos delibe-
rativos e executivos da Instituição em conformidade com o Regimento Interno, além
de outros órgãos fundamentais para o encaminhamento de demandas, a exemplo
da Ouvidoria.
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Por fim, importante mecanismo de verificação do atingimento das metas ins-
titucionais e de aprimoramento das políticas se reflete na aplicação da Avaliação
Institucional, que deve ser recorrente durante o desenvolvimento das atividades ins-
titucionais.

Fundamental registrar que, conforme adiante exposto, o curso Tecnólogo de
Gestão de Recursos Humanos proposto implantará, de forma efetiva e profícua, as
políticas institucionais para o ensino, a iniciação científica e a extensão, a partir das
seguintes premissas e 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 for-
mação intelectual e profissional.

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

Acredita ainda, que seus alunos e egressos devem possuir uma formação hu-
manística e visão global que o habilite a compreender osmeios social, político, econô-
mico e cultural onde está inserido, além de promover o exercício pleno da cidadania
e dominar técnicas inerentes à sua área de conhecimento, assim como demons-
trar competências e habilidades na execução do conhecimento adquirido, além do
desenvolvimento de seu espírito crítico, como discutido e apresentado no perfil do
egresso da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

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

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

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

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

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

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

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

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

• PERFORMANCE RH propõe a gestão e a avaliação de indicadores qualitativos
e quantitativos sobre o colaborador, tornando possível mensurar e retratar a
realidade do indivíduo, do grupo e da empresa como um todo.
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Além de outras ferramentas como o FormaRH, AutoRH, Pílulas e ENDOMKT,
desenvolvidas pela Woli Tecnologia em Gestão de RH, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli, considerando a autonomia do aluno como fator fundamental para a construção
do seu processo de aprendizagem adota, ainda, outras práticas inovadoras, como
os Projetos Integradores, a Diagnose Coletiva, “Learning Analytics” (Analítica da
Aprendizagem), o Extrato de Participação (Feedback), a Central da disciplina, o
método Trajetória Profissional, Projeto E-aulas e Ensinando com o QRCode.

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

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

Figura 5 – Diagnose Coletiva

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 6 – Desempenho individual

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

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

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

O Projeto e-Aulas foi desenvolvido baseado no programa já iniciado pela USP,
desde 2015, e, que vem alcançando excelentes resultados, como metodologia de
ensino inovadora.
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A FGW entende que essa metodologia, além de inovadora, irá dar o suporte
necessário aos alunos que não conseguiram compreender determinados conteúdos
ou obter o desempenho esperado, somente com a ajuda dos professores, tutores e
materiais disponíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neste sentido, as práticas inovadoras serão planejadas, previamente, de modo
que o docente desenvolva, por meio dessas atividades, as competências profissionais

https://br.qr-code-generator.com/
https://br.qr-code-generator.com/
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.elemento.com/
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compatíveis com as necessidades domercado de trabalho, permitindo, ao estudante,
relacionar teoria e prática.

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

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

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

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

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

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

I. Incentivar o trabalho em grupo, mesmo virtualmente, e, a formação de equipes
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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, os estágios não obrigatórios e a participação em atividades
de extensão; e,

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

V. O PPC de Recursos Humanos, para atender à concepção filosófica da organiza-
ção didático-pedagógica apresenta:

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

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

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

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

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

b) Políticas de Iniciação Científica

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

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

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

II. Realizar acordos e convênios com instituições vinculadas à iniciação científica;
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III. Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e culturais sobre
aspectos da realidade local e regional;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A proposta da FGW - Faculdade de Gestão Woli , em relação aos cursos de
extensão, é também cumprir o seu papel social, difundindo o “saber” para toda a
comunidade.
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Vale mencionar ainda, que os cursos livres e de extensão oferecidos pela FGW
- Faculdade de Gestão Woli atende a Lei nº 13.535, de 15 de dezembro de 2017,
que altera o art. 25 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso),
para garantir aos idosos a oferta de cursos e programas de extensão pelas instituições
de educação superior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Estimular o desenvolvimento de projetos e atividades de prestação de serviços
à comunidade e de interesse institucional.
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2.4.3. Administração Acadêmica: Conselho Superior, Colegiado de Curso
e NDE

2.4.3.1. Composição e Funcionamento do Conselho Superior

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

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

I. Diretor, seu presidente, membro nato.

II. Coordenador Acadêmico, membro nato.

III. Coordenador de TI, membro nato.

IV. Coordenador de Pós-graduação, membro nato.

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

VI. Um representante dos Coordenadores de Curso.

VII. Um representante do corpo docente.

VIII. Um representante do corpo tutorial.

IX. Um representante do corpo técnico-administrativo.

X. Um representante do corpo discente.

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

§ 1º Os representantes previstos nos incisos VI, VII, VIII, e IX serão indicados pelos pa-
res e aprovados pelo CONSUP.

§ 2º O mandato dos representantes é de dois anos, permitida a recondução, exceto
para o representante previsto no inciso X que será de 1 (um) ano.

Compete ao Conselho Superior:

I. Deliberar sobre o Projeto Pedagógico-Institucional (PPI) e o Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) da Faculdade.
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II. Regulamentar o funcionamento dos cursos e programas de nível superior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. Decidir sobre os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos.
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XVII. Deliberar sobre o relatório anual da Diretoria.

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

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

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

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

XXII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas.

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

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

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

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

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

Das reuniões é lavrada ata, lida e assinada pelosmembros presentes namesma
sessão ou na seguinte.

2.4.3.2. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso

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

I. O Coordenador do Curso, que o preside.

II. Um docente atuante na formação Básica do Curso.

III. Um docente atuante na formação Profissional do Curso.

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

V. Um representante do Corpo Tutorial.

VI. Um representante do Corpo Técnico-Administrativo.
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VII. Um representante do CorpoDiscente, regularmentematriculados no curso, com
mandato de um ano, sem direito a recondução.

§ 1º 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 irá se reunir trimestralmente e, extraordinariamente,
quando convocado pela Diretoria, pelo Coordenador de Curso, por iniciativa própria
ou a requerimento de 2

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

2.4.3.3. Composição e Funcionamento do NDE

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

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

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

I. ser constituído por ummínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente
do curso;

II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;

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

Sendo assim, o NDE do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos da FGW - Faculdade de Gestão Woli será formado por 5(cinco) docen-
tes, incluindo o coordenador do curso como seu presidente. Destes, 100% possuem
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titulação stricto sensu. Com relação ao regime de trabalho, 40% trabalham em re-
gime de tempo integral e 60% em regime parcial. A tabela 2 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 Integral
Fernando Gonçalves Mesre Parcial
Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes Mestre Integral
Válter Gomes Doutor Integral
Mardiany Ribeiro dos Reis Mestre Parcial

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

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

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

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

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

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

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

2.4.4. Formas de Acesso

Com relação ao ingresso no curso Superior de Tecnologia em Gestão de Re-
cursos Humanos da FGW - Faculdade de Gestão Woli, o acesso será feito mediante
processo de seleção, fixado pelo Conselho Superior (CONSUP).

As inscrições para o processo seletivo serão abertas em edital, do qual deve-
rão constar no mínimo as seguintes informações: denominação e habilitações do
curso; ato autorizativo, com respectivo ato legal publicado no Diário Oficial da União;
número de vagas autorizadas; normas de acesso contendo os prazos de inscrição, a
relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os
critérios de classificação e desempate e demais informações úteis; e prazo de vali-
dade do processo seletivo.
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A divulgação do edital, seguirá as normas da legislação vigente, podendo ser
feita de forma resumida, indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as de-
mais informações, incluindo o catálogo institucional.

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

As formas de ingresso ocorrerão da seguinte maneira:

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

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

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

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

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

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

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

b) Independente da ocorrência de vaga, para aluno da Faculdade, para fins de
cumprimento de dependência e/ou adaptação, sempre que for julgado possível
pela Coordenação de curso.

2.4.5. Projeto Pedagógico de Curso - PPC: Concepção do Curso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deverão ainda, possuir as seguintes características:

I. Desenvolver competências profissionais tecnológicas para a gestão de processos
de produção de bens e serviços.

II. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudan-
ças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estu-
dos em cursos de pós-graduação.
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III. Cultivar o pensamento reflexivo, a autonomia intelectual, a capacidade empre-
endedora e a compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos,
nas suas relações com o desenvolvimento do espírito científico.

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

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

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

2.4.5.1. Curricularização da Extensão

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

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

II. a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus
conhecimentos, que, demodo 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 pedagó-
gico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnoló-
gico.

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

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

II. o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais seto-
res da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a inter-
culturalidade;

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 pro-
dução, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a
educação

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 de-
senvolvimento econômico, social e cultural;

VI. o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada es-
tabelecimento superior de educação;

VII. a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e co-
erentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a
realidade brasileira.

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

2.4.5.2. Concepção do curso

O curso Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos é aberto a portadores
de certificado de conclusão de nível de ensino médio, obtido pela via regular ou da
suplência, conformemencionado 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. Independentemente das divergências que podemos ter a res-
peito do próprio conceito de “qualidade do ensino”, concordamos, assim se espera,
que um “bom ensino” deva gerar resultados satisfatórios no desempenho dos estu-
dantes, nos exames oficiais de avaliação: ENADE, exames de qualificação profissional,
concursos públicos etc. Ou seja, um “bom ensino” deve refletir nos resultados alcan-
çados pelos alunos nas avaliações a que se submetem.

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

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

2.4.5.3. Mecanismos de Aprendizagem

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

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

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

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

Deve o docente, em síntese, apresentar ao estudante a vasta gama de recursos
de tecnologia de informação e comunicação disponível e adequada para a própria
imersão no processo de ensino-aprendizagem.

Se bem preparado esse momento antes da aula, o decorrer dela será mais rico
e melhor aproveitado. O docente não gastará tempo com anotações desnecessárias
no quadro, pois, disponibilizará o conteúdo no AVA por meio dos seus materiais di-
dáticos. Seu limitado tempo de aula será usado para a explicação dos pontos funda-
mentais do tema por meio de vídeos a serem disponibilizados. Além disso, o diálogo,
a discussão e o esclarecimento de dúvidas podem ser feitos por meio de ferramen-
tas como e-mail, chats, fóruns e momentos síncronos de aprendizagem, como por
exemplo, uma aula virtual agendada online. As perguntas formuladas pelos alunos
serão, certamente, de melhor nível, enriquecendo os comentários do docente e as
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discussões de todos.
Se durante a aula surgirem novas ideias que exijam acrescentar novos textos e

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

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

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

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

2.4.5.4. A Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

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

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

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

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.



61

IV. Esforço exige orientação, acompanhamento e avaliação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Portanto, os procedimentos de avaliação previstos e utilizados nos processos
de ensino-aprendizagem contemplam, adequadamente, as competências e habili-
dades do perfil profissional, a adequação dos instrumentos à metodologia proposta,
a concepção de avaliação definida no PPC.
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O aluno que deixar de comparecer à avaliação final, nas datas fixadas, terá
direito à Avaliação Substitutiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

I. N1 (nota 1): define-se como avaliação processual, realizada em ambiente vir-
tual de aprendizagem, cujo resultado é aferido a partir de dados como acertos
no ambiente virtual, participação, realização de atividades previstas utilizando
material didático disponibilizado com valor. 60 (sessenta) pontos, assim distri-
buída:

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

b) Fórum(ns) – 30 (trinta) pontos;

c) Questionário(s) – 20 (vinte) pontos;

II. N2 (nota 2): define-se como uma avaliação final realizada no polo. Terá valor 40
(quarenta) pontos.

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

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

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

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

2.4.5.5. Sistema de Avaliação

Na FGW - Faculdade de Gestão Woli a aprendizagem é processual e avaliada
continuamente, mediante verificações durante o período letivo, expressando-se o re-
sultado final em notas de zero a dez, 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 expressará na escala de zero a cem, com variação de um (1) em um (1) ponto e a
nota será da seguinte forma:
N1 (nota 1): 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. 60 (sessenta) pontos, assim distribuída:

• Unidades de Aprendizagem - 10 (dez) pontos (média de todas as atividades)

• Fórum(ns) - 30 (vinte) pontos

• Questionário(s) - 20 (vinte) pontos
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N2 (nota 2): define-se como uma avaliação final realizada no polo. Terá valor 40
(quarenta) pontos.

A nota final do aluno NF será igual a soma das notas N1 e N2 e para que o
aluno seja aprovado essa nota deverá ser no mínimo 60 pontos. Destes, no mínimo
15 pontos devem ser obtidos na realização da (N1).

As avaliações processuais on-line (em ambiente virtual de aprendizagem)
são realizadas no decorrer das semanas que compõem a disciplina.

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

Por fim, o aluno terá direito às avaliações: Substitutiva e 2ª Oportunidade. A
avaliação substitutiva se aplica caso o aluno tenha perdido a avaliação e a 2ª Opor-
tunidade em caráter de segunda chance ao aluno que não conseguiu média para
aprovação. A avaliação substitutiva terá valor de 50 (dez) pontos (em substituição,
apenas, à avaliação que o aluno deixou de realizar) e a 2ª Oportunidade terá valor
de 50 pontos. Caso o aluno não compareça para a realização da 2ª Oportunidade,
automaticamente será dado como reprovado. Cabe ao professor elaborar a Avaliação
Substitutiva e a 2ª Oportunidade.

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

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

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

Aprovação na Disciplina = NF igual ou maior que 60.

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

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

São atividades curriculares as preleções, iniciação científica, exercícios, argui-
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ções, trabalhos práticos, seminários, visitas técnicas, provas escritas e orais, previstas
nos respectivos planos de ensino, assim como atividades complementares, aprova-
das pela Coordenadoria de Curso. O professor, a seu critério e com a aprovação da
respectiva coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades,
que podem ser computadas nas notas ou conceitos das avaliações on-line (N1), nos
limites definidos pela Diretoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Todos aprendemos de forma diferente – por métodos diferentes, em diferentes
estilos e a ritmos diferentes.
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• A aprendizagem cresce com a atividade e o esforço do aluno.

• Esforço exige orientação, acompanhamento e avaliação.

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

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

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

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

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

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

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

O desafio que a avaliação representa para o docente é de que, apesar de ser
vista como um comportamento comum aos seres humanos uma vez que estes estão
constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanta aparenta.

E, embora o conceito de avaliação receba conotações mais ou menos parti-
culares, de acordo com o seu contexto, na essência, avaliar é julgar algo ou alguém
quanto ao seu valor. No entanto a avaliação não tem significado fora da relação com
um fim e de um contexto em que o avaliador não se pronuncie sobre o objeto avali-
ado quanto ao seu sucesso ou fracasso.

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

2.4.5.6. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 7 – Etapas da Avaliação Institucional

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

A FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende que este sistema garanta a cons-
tante atualização emelhoria do PPC, ensejando, com isso, a garantia perene da oferta
de um curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 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 Re-
sultados das Avaliações

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Política de Atividades Complementares, regulamentada com instrumentos cla-
ros de acompanhamento e avaliação e que privilegia a flexibilização na forma-
ção diferenciada dos alunos

5. Política de Apoio ao Estudante envolvendo: apoio psicopedagógico, nivelamento,
bolsa de iniciação científica, bolsa de estudo (apoio financeiro), apoio na par-
ticipação em eventos e na publicação de trabalhos com reconhecido mérito
acadêmico.

6. Política de Gestão participativa com representação de todo o corpo social.
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2.4.5.9. Objetivos do Curso

Os objetivos do curso Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos estão defi-
nidos 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 de forma estratégica no
planejamento e gerenciamento da gestão de pessoas, além de identificar e compre-
ender a importância das pessoas em organizações contemporâneas.

Objetivo Específico
O curso visa estimular os discentes do curso de Tecnólogo de Gestão de Re-

cursos Humanos a:

1. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudan-
ças nas condições de trabalho com responsabilidade social/ética, bem como
propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de extensão e pós-graduação.

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

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

4. Realizar processos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e
rotinas, bem como, descrever, analisar e avaliar desempenhos na gestão de re-
cursos humanos.

5. Conhecer as relações trabalhistas e previdenciárias.

6. Criar sistemas que visem à produtividade e à qualidade no trabalho, identifi-
cando e promovendo a saúde e segurança.

7. Planejar as estratégias de Recursos Humanos em sintonia com o planejamento
estratégico da organização, considerando seus ambientes na busca de vanta-
gens competitivas no mercado.

8. Desenvolver pesquisas, analisar e avaliar o clima e a cultura organizacional.

9. Realizar atividades de rotina do departamento pessoal com proatividade e es-
pírito de liderança, mediando conflitos, a fim de contribuir para o bom relacio-
namento da equipe no âmbito organizacional.
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10. Elaborar planos de administração de cargos e salários, bem como definir, remu-
neração, incentivos e benefícios para a gestão de carreiras.

11. Ser um agente flexível às mudanças nas organizações, possibilitando um ambi-
ente que seja capaz de aprender continuamente.

12. Agir de forma empreendedora e inovadora nas etapas do planejamento, imple-
mentação e avaliação dos processos de gestão de recursos humanos.

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

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

2.4.5.10. Perfil Profissional do Egresso do Curso

O perfil profissional do egresso da FGW - Faculdade de Gestão Woli foi pen-
sado e discutido pelo NDE, observando as DCN, expressa as competências a serem
desenvolvidas pelo discente que foram estruturadas de forma a articular com as ne-
cessidades 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, contou ainda, com o apoio
dos estudos de Marcos Amatucci (2009, p.89-108) onde além de se preocupar ape-
nas em elencar e atribuir competências de formação ao egresso, sempre expressadas
de maneiras padronizadas com definições expressas de capacidades, atitudes que o
sujeito deverá desenvolver em relação à situação de trabalho; além dos conhecimen-
tos, foram também observados outros fatores e variáveis.

Primeiramente, mencionamos as transformações e tendências no mundo dos
negócios, coma temida globalização, onde o egresso deverá ser capaz de atuar nestas
novas realidades. Em consequência, foram analisadas e levadas em consideração, as
determinantes nacionais, com os desafios econômicos, sociais, políticos e culturais
que o Brasil tem passado. 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 deverá ser estimu-
lado a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um
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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
inseriu em suamatriz curricular, projetos interdisciplinares que envolverá o corpo do-
cente, tutorial e discente na elaboração de atividades baseadas na ABP – aprendiza-
gem 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
vem ao encontro com suas propostas e os objetivos institucionais, que alémde se pre-
ocupar 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 planeja-
mento curricular e a determinação das competências a serem trabalhadas em cada
disciplina e em seus projetos.

Já em relação ao perfil do Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos, for-
mado pela FGW - Faculdade de Gestão Woli terá como alicerce as inovações propos-
tas pelo currículo, devido à pluralidade da formação e da abordagem a ser adotada.

Dessa forma, pretende-se comessa formação uma atuação do egresso em suas
diversas áreas, com atividades de gestão caracterizadas pelo planejamento, opera-
ção, controle e avaliação dos processos que se referem aos recursos humanos e aos
sistemas de informações. Neste sentido, a Instituição pretende formar um cidadão
ético, com visão e responsabilidade social, criativo e que tenha senso crítico, espí-
rito empreendedor 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 de Gestão de Recur-
sos Humanos 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 infor-
mações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no
trato de situações diversas, presentes ou emergentes nos vários segmentos de atua-
ção, inclusive com a prática na visão de mercado regional e local.

Quanto à formação específica, o curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Hu-
manos, tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o
exercício das seguintes competências de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia (MEC, 2016, 3. Ed., p. 42):

Planeja e gerencia sistemas de gestão de pessoas, tais como recruta-
mento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, ro-
tinas de pessoal e benefícios. Desenvolve planos de carreira. Promove o
desenvolvimento do comportamento individual (motivação), de grupo
(negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, es-
trutura e tecnologias). Planeja programas de qualidade de vida no tra-



75

balho. Especifica e gerencia sistemas de avaliação de desempenho dos
colaboradores da organização. Avalia a necessidade de contratação de
novos colaboradores. Avalia e emite parecer técnico em sua área de
formação.

Nesse sentido, a seguir, explicita-se o conjunto de habilidades e competências
do perfil profissional pretendido pelo Curso:

• Comunicação clara com todos os níveis organizacionais tanto internos quanto
externos.

• Ser capaz de negociar, mediar conflitos e lidar com a diversidade.

• Compreender a cultura e gerenciar o clima organizacional.

• Ser capaz de liderar pessoas e grupos e compreender as relações de poder.

• Planejar e executar processos de recrutamento e seleção.

• Desenvolver e aplicar programas de integração.

• Desenvolver, aplicar e monitorar programas de avaliação de desempenho.

• Desenvolver políticas de remuneração, benefícios e carreira.

• Planejar, executar e monitorar programas de treinamento e desenvolvimento.

• Monitorar programas de higiene, saúde e segurança do trabalho para identificar
e propor políticas de qualidade de vida no trabalho.

• Gerar indicadores de desempenho em gestão de recursos humanos para ali-
mentar os sistemas de informações gerenciais.

• Realizar os principais cálculos trabalhistas, compreender a legislação e organizar
as documentações necessárias às rotinas de pessoal.

• Desenvolver práticas de responsabilidade social empresarial e fazer o diagnós-
tico da realidade da empresa por meio de indicadores.

• Saber interpretar a realidade organizacional e escolher estrategicamente o que
é melhor para a organização em relação às práticas de gestão de pessoas.

• Ter um olhar humanista para entender a causa dos comportamentos dentro da
organização.

• Estar aberto aos novos paradigmas, experimentar e testar novas práticas para
solucionar os problemas de forma criativa e inovadora.

• Buscar frequente atualização sobre novos conhecimentos, práticas e tendências
para responder rápido às mudanças e demandas de mercado.
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• Apresentar comportamento ético em suas relações com a empresa, com as pes-
soas e omeio-ambiente buscando preservar a integridade das partes envolvidas.

• Buscar desenvolver a cidadania como patrimônio coletivo da sociedade.

• Desenvolver o potencial empreendedor pelo estímulo à criatividade e inovação
nas abordagens aos problemas organizacionais relacionados à gestão de pes-
soas.

Vale ressaltar que para o Perfil Institucional e Profissional do Egresso, a FGW -
Faculdade de GestãoWoli levará em consideração os estudos individualizados por ci-
dades polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Traba-
lho, elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deverá apresentar habilidades
e competências específicas da região.

2.4.6. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estratégias Metodológicas

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

Em relação à metodologia das aulas, elas serão disponibilizadas no ambiente
virtual de aprendizagem, semanalmente, com entrada toda quarta-feira e término
toda terça-feira, tendo duração de 7 dias. Nesta dinâmica, de quarta a sexta-feira o
aluno pode realizar as leituras solicitadas e fazer pesquisas referentes ao conteúdo
trabalhado, construindo e consolidando conhecimentos. No sábado e no domingo
ele fica por conta de realizar as atividades processuais, com valor na escala de 0 a
10 pontos e peso 6 e, na segunda e terça feira, faz ajustes, complementa e posta as
tarefas. Vale enfatizar que cada disciplina tem duração de 10 semanas.

A primeira semana é dedicada à interação com colegas e professores, pormeio
do Fórum de Apresentação e, concomitantemente o aluno participa do Programa de
Ambientação que acontece durante o trimestre de ingresso do aluno. Nesse período
o aluno terá ao seu dispor uma “trilha do conhecimento” composta por diversos ob-
jetos de aprendizagem, como manuais, regulamentos, cartilhas, vídeos, documentos
e cursos online, optativos, com temas diversos, como: netiqueta, administração do
tempo, inteligência emocional entre outros.

Da 1ª à 8ª semana o aluno terá, ao seu dispor, objetos de aprendizagem refe-
rentes ao conteúdo trabalhado em cada disciplina, além de atividades para fixação
e compreensão da temática estudada. O professor disponibilizará até 2 unidades
de aprendizagem, por aula/semana, além de atividades diversificadas e um guia de
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estudo semanal para que o aluno possa desenvolver, com eficiência, as atividades
propostas. Todo o percurso educacional terá a mediação empática de tutores e pro-
fessores que estimularão o aluno a construir aprendizagens significativas de forma
autônoma e colaborativa. Os feedbacks dados ao aprendiz deverão acontecer em
até 48 horas após a postagem feita pelo aluno.

A semana 9 será destinada à aplicação da Avaliação Final, com valor de 10
(dez) pontos e peso 4 e à reposição de atividades on-line não realizadas e ou zeradas
no decorrer do curso. O aluno terá direito de fazer a reposição de até 2 atividades
on-line. Cabe ao professor elaborar a nova atividade para a reposição. A nota obtida
na atividade realizada comporá a nota das atividades perdidas

A Avaliação final, com valor de 10 pontos e peso 4, acontecerá no Polo de
Apoio, preferencialmente no sábado, e será aplicada pela equipe de funcionários do
Polo onde a avaliação está sendo realizada. Após término da avaliação, o Polo se
responsabilizará por encaminhar as avaliações para o polo-sede, em Araxá MG, onde
haverá uma força-tarefa para a correção das avaliações.

A semana 10 será destinada às avaliações: Substitutiva e 2ª Oportunidade. A
avaliação substitutiva se aplica caso o aluno tenha perdido a avaliação e a 2ª Opor-
tunidade em caráter de segunda chance ao aluno que não conseguiu média para
aprovação. Ambas serão realizadas no polo de apoio e acontecerá sempre na semana
10 (dez). A avaliação substitutiva terá valor de 10 (dez) pontos com peso 4 (em subs-
tituição apenas à avaliação que o aluno deixou de realizar) e a 2ª Oportunidade terá
valor de 10 pontos (anula-se a nota do aluno e em 10 pontos disponibilizados ele
deverá obter 6 pontos). Caso o aluno não compareça para a realização da 2ª Opor-
tunidade, automaticamente será 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
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 pro-
fessores, tutores e colegas de curso, explanando seus conhecimentos construídos,
compartilhando informações e experiências que servirão como base para construção
de novas aprendizagens. Essas interações acontecem nos fóruns, chats e conferên-
cias e caracterizam-se por serem dinâmicas e interativas. Cabe ao professor e ao tutor
orientarem e fazerem a mediação entre os alunos, o AVA e o conteúdo, estimulando
a criatividade, a coautoria, a pesquisa e a vontade de aprender.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Investigar as hipóteses apontadas.

• E, por fim, indicar possíveis respostas e/ou melhorias, ao final do processo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Investigação das hipóteses apontadas.

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

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

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

Concretizando os objetivos, o perfil e a metodologia contemplados no PPC,
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a matriz curricular foi concebida de forma a não só conjugar as disciplinas exigidas
legalmente para a formação mas também, contemplando, de maneira transversal,
os conteúdos das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e Cultura
Afro-brasileira e Africana, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
para os Direitos Humanos.

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

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

• PA = Programa de Ambientação

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

• D = Desafios

• AP = Atividades práticas

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

• EC = Estudos de caso

• F = Fórum

• FA = Fórum apresentação

• P = Pesquisa

• W = Wiki

• AV = Aula virtual

• AVDE – Avaliação de Verificação do Desempenho do Estudante

• LC = Leitura complementar

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

Figura 9 – Quadro de classificação das atividades

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

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

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

Ainda no Ambiente Virtual de Aprendizagem serão disponibilizada,s aos dis-
centes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 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 serão avaliadas a participação do aluno nas ativi-
dades online, em contato com os professores e tutores, a participação nas atividades
e comunicação entre os discentes propostas pela plataforma na modalidade a dis-
tância.

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

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

Dentre as funcionalidades interativas disponibilizadas pelo AVA, estão: fóruns,
mensagens, avisos, chat(s), Wiki e web conferência, as quais apoiam e facilitam o
processo de ensino-aprendizagem.
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A utilização do AVA é intuitiva e pode ser realizada com facilidade, exigindo do
aluno conhecimentos básicos para acessar a internet. Além disso, existem as ativida-
des de ambientação que são oferecidas, aos ingressantes, no início de cada período
letivo, no qual esses conhecimentos básicos podem ser reforçados. As dúvidas po-
dem ser sanadas neste momento, ou até mesmo por meio de participação de fórum
técnico criado exclusivamente para essa finalidade. O aluno conta ainda com os ca-
nais de comunicação divulgados pelo site institucional.

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

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

• Participação nas atividades avaliativas a distância

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

• Cumprimento da orientação metodológica da Instituição

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

• Apoio Tutorial

Ao longo do Curso, os alunos são acompanhados por tutores a distância que
atuarão virtualmente no apoio pedagógico e tecnológico dos conteúdos e atividades
trabalhados. O sistema de comunicação entre tutores a distância e alunos dar-se-
á por meio do AVA, através de fóruns, mensagens, avisos, e-mails, chats, e também
quando necessário de sistemas complementares comoWhatsApp, Skype, e-mail, etc.
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As atividades de tutoria previstas contemplam o pleno atendimento às de-
mandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pe-
dagógica junto aos discentes, o domínio do conteúdo, de recursos e materiais di-
dáticos e o acompanhamento dos discentes ao longo do processo formativo, com
planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso,
embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de ativida-
des futuras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



89

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. Dominar e utilizar as tecnologias (como ferramentas síncronas e assíncronas);

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

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

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

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

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

VII. Estimular a criação de comunidades de aprendizagem;

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

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

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

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

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

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

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

XV. Interligar conhecimento à prática profissional dos alunos;

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

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

XVIII. Assegurar que os objetivos do curso estão sendo atingidos.
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• Apoio nos Polos

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

I. Participação em processo seletivo;

II. Entrega e recebimento de documentações/atestados acadêmicos;

III. Recebimento de material didático;

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

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

VI. Sessões de aplicação de provas obrigatórias;

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

VIII. Intermediação entre a Instituição e discente.

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

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

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

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

II. Apostilas online: disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, na
forma de livros-texto ou guia de estudos, que primam pelo uso da linguagem
dialógica, apresentando a base teórica que fundamenta a disciplina.
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III. Vídeos: recurso audiovisual que agrega os encontros dialógicos e interativos,
apresentados pelo professor, e seu respectivo material de apoio que são, tam-
bém, disponibilizados no ambiente virtual.

IV. Videoconferência: recurso que permite aos alunos, tutores e professores um
contato em tempo real.

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

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

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

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

O conteúdo entregue é tratado por equipemultidisciplinar, que envolve professores-
conteudistas, coordenador de curso, web designers, designers instrucionais, revisores
técnicos, técnicos especialistas em recursos multimídia, equipe pedagógica e biblio-
tecária.

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

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

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

Os alunos devidamente matriculados terão ao seu dispor: Guia de Aprendiza-
gem, Bibliografia Básica e Complementar, Material Didático: apostilas e objetos de
aprendizagem e, ainda, opcionalmente e de acordo com a vontade e necessidade de
cada professor, responsável por disciplina, vídeos de apresentação e instrucionais.
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A elaboração do conteúdo terá como referencial os documentos institucionais
– Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Institucional, Projeto Pedagógico
do Curso e os Programas de Disciplina – que são validados pelo Núcleo Docente Es-
truturante (NDE).

Processo de avaliação e revisão do material educacional
A elaboração destes materiais didáticos para a EaD requer um planejamento

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

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

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

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

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

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

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

O PPC do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos,
na modalidade a distância da FGW - Faculdade de Gestão Woli se pauta na garan-
tia de uma sólida formação básica, inter e multidisciplinar, privilegiando atividades
obrigatórias de campo e adequada instrumentalização técnica, bem como um en-
sino 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 con-siderar as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e educacio-
nais. Diante disso, a FGW - Faculdade de GestãoWoli oferece aos alunos ingressantes
o Nivelamento de Português e Matemática, na modalidade a distância, realizado via
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Ambiente Virtual de Aprendizagem. O Nivelamento possui programa próprio e uma
equipe de trabalho, incluindo, Coordenação, pro-fessores e tutores. A avaliação é
processual e contínua.

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

b) Atividades de Iniciação Científica

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

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

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

b) Atividades de Extensão

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, desenvol-
verá projetos de extensão para ampliar as possibilidades de aplicação dos conheci-
mentos científicos, técnicos e humanísticos do profissional, nas várias áreas de sua
atuação, com autonomia e competência, contribuindo com as demandas sociais co-
laborando com o desenvolvimento empresarial da região.

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

São as ações de extensão que irão conduzir a Instituição, cada vez mais, para
o estabelecimento da identidade institucional, firmada a sua missão
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2.4.9. Projeto Pedagógico de Curso – PPC: Estrutura Curricular

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

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

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

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

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos tem carga
horária total de 1.700 horas (ummil e setecentas horas), tempomínimo de integra-
lização de 2(dois) anos e máximo de 4(quatro) anos para sua conclusão. Planejado
e organizado para funcionar namodalidade a distância (EaD), com regimeModular,
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 seguirá as disciplinas oferta-
das nosmódulos disponíveis pela FGW, sendo o ingresso flexível emqualquermódulo
do primeiro ano, pois, não existe nenhum pré-requisito entre estas disciplinas. O mó-
dulo será trimestral e composto por 10 semanas e a sequência de cumprimento dos
módulos obedecerá a seguinte ordem:

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

II. O aluno que ingressar na FGW, no 2º trimestre do ano, seja por Processo Sele-
tivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no II Módulo.
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III. O aluno que ingressar na FGW, no 3º trimestre do ano, seja por Processo Sele-
tivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no III Módulo.

IV. O aluno que ingressar na FGW, no 4º trimestre do ano, seja por Processo Sele-
tivo, Portador de Diploma de Curso Superior, Transferência ou Enem, será ma-
triculado no IV Módulo.

Os ingressantes a partir do 2ºmódulo devem retornar para cumprir os módu-
los pendentes do primeiro ano. Vale ressaltar que o aluno somente fará o segundo
ano depois de concluir os módulos do primeiro ano, como apresentado na ilustração
da figura 11, a seguir:

Figura 10 – Opções de Ingresso

Fonte: Acervo da Instituição

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
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Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos
adquiridos nas mesmas sejam complementares, dentro de cada ano letivo proposto
no curso, proporcionando assim uma formação mais sólida, conforme demonstrado
na seção 2.4.9.1 a seguir que detalha a matriz curricular do curso.
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2.4.9.1. Matriz Curricular
Tabela 3 – MATRIZ CURRICULAR - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

COMPONENTE CURRICULAR CH EIXO

AN
O
1

1º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

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
ÓD

2

Gestão por Competências 80 P
Endomarketing 40 P
Inovação Estratégica 40 P
Projeto - Gestão por Competências e Comunicação Interna 40 I
Subtotal 200

2º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

3

Empreendedorismo 40 P
Psicologia Organizacional 80 P
RH Estratégico 40 P
Projeto - Gestão de Indicadores de RH 40 I
Subtotal 200

M
ÓD

4

Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais 60 P
Jogos e Técnicas Vivenciais de Empresa 40 P
Gestão do Conhecimento 80 P
Projeto - Gestão do Conhecimento nas empresas 40 I
Subtotal 200

AN
O
2

1º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

5

Direito Trabalhista e Previdenciário 80 B
Rotinas de Departamento Pessoal 40 P
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional 40 P
Projeto - Análise dos riscos trabalhistas e Saúde Ocupacional nas empresas 40 I
Subtotal 200

M
ÓD

6 Atração, Seleção, Contratação e Retenção de Pessoas. 80 P
Gestão de Carreiras, Remuneração e Benefícios. 80 P
Projeto - Projeto - Plano de carreira 40 I
Subtotal 200

2º
SE

M
ES

TR
E

M
ÓD

7 Gestão de Sistemas de Informações Gerenciais 40 B
Optativa 40 C
Planejamento Estratégico 80 P
Projeto - Análise SWOT 40 I
Subtotal 200

M
ÓD

8 Auditoria e Consultoria em Recursos Humanos 80 P
Coaching Pessoal e Profissional 40 P
Gestão do Desempenho Organizacional 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

DISCIPLINAS OPTATIVAS
Gestão de Equipes
Leitura e Produção de Textos
Libras
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Os conteúdos Educação Ambiental, de Relações Étnico-Raciais e de Ensino de His-
tória e Cultura e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, e Educação em Direi-
tos Humanos, também, serão disponibilizados na disciplina de Ética e Responsabi-
lidade Socioambiental e Relações Étnico Raciais.

Os docentes, tutores e principalmente os discentes serão incentivados a parti-
cipar de projetos sociais e de Direitos Humanos, contemplando atividades de caráter
interdisciplinar, sendo abordados de forma transversal nas disciplinas, assuntos re-
lacionados à formação humanística e pessoal do acadêmico, políticas de educação
ambiental, relações étnico-raciais para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Indígena.

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

posta para o curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 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 abaixo, na figura 12. 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 envolverá os
corpos docente e tutorial e discentes em uma mudança no processo de tomada de
decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas envolvidas, por meio de
diagnósticos e plano de intervenção.

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

Nessa perspectiva, os passos e responsáveis para a elaboração e execução dos
projetos serão os seguintes:

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

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

3. Caráter Investigativo do Tema - Responsável: Aluno.

4. Levantamento de Informações Gerais - Responsável: Aluno.

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

6. Levantamento do Diagnóstico (identificação de problemas ou situações encon-
tradas) - Responsável: Aluno.
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7. Sistematização e análise de diagnóstico dos dados obtidos - Responsáveis: Aluno
e Tutor.

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

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

10. Entrega do Projeto Final - Responsável: Aluno.

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

Figura 11 – Eixos de Formação

Fonte: Acervo da Instituição

Este processo de ensino-aprendizagem amplia o conhecimento do educando
por meio do elo de teoria e prática, além de estimular o desenvolvimento da criativi-
dade e trabalho em equipe, tanto por parte dos discentes, como também do corpo
docente.
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2.4.9.2. Representação Gráfica de um Perfil de Formação

Figura 12 – Perfil de Formação

Fonte: Acervo da Instituição

A sequencia 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 11. Neste caso, a figura, 13 mostra o roteiro
formativo de um aluno que escolheu entrar no curso a partir do módulo 1.
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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 oportu-
nizar, 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 de Recursos Humanos da FGW -
Faculdade de Gestão Woli, é possível a certificação de Analista de Desenvolvimento
de Pessoas 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 emGestão
de Recursos Humanos, é em Analista de Carreiras, a partir da conclusão integral e
aprovação em todas as disciplinas dos Módulos I, II III, VI e VIII previstas neste PPC.

Ao fim do Curso, e tendo atendido todos os requisitos e critérios de avaliação, o
concluinte fará 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, veri-
ficarão as atividades a serem executadas e analisarão a adequação das ementas e
planos de ensino. Caberá ainda, ao NDE, realizar a constante adequação do Curso e
do acervo bibliográfico.

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

2.4.10.1. Disciplinas: Ementas e Bibliografias

Vale enfatizar que o ementário está intrinsecamente relacionado como curso e
o curso está em consonância com o adequado desenvolvimento do perfil do egresso,
além de considerar a atualização na área do curso Superior de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos e a devida adequação da hora-aula para a hora-relógio. As bi-
bliografias possuem adequação ao que se é proposto para os conteúdos curriculares
do curso. A abordagem de conteúdos pertinentes ao Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade, Educação das Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-brasileira e
Africana, e Educação em Direitos Humanos, são abordados na unidade curricular
e do primeiro módulo (Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico
Raciais).
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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 organizaci-
onais 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 microe-
conômicos. Mercado e Preços; Demanda; Oferta. Estruturas de mercado. As concep-
ções e as leis da economia. Evolução da economia brasileira. Formação de blocos
econômicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. - Barueri,
SP: Manole, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/us
ers/publications/9788520436691/pages/-12

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

MONTEIRO, Érika Roberta; SILVA, Pedro Augusto Codeguez da. Introdução ao estudo
da economia. Curitiba: InterSaberes, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv
3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300794/pages/1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MICHELS, Erico; OLIVEIRA, Ney; WOLLENHAUPT, Sandro. Fundamentos da Econo-
mia. Curitiba: InterSaberes, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788582127384/pages/3

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. Barueri, SP:
Manole, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788520436714

THOMPSON JR., Arthur A.; STRICKLAND II, A.J.; GAMBLE, John E. Administração Es-
tratégica. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: https://viewer.bibli
otecaa.binpar.com/viewer/9788580550054

BAYE, Michael R. Economia de empresas e estratégias de negócios. 6. ed. Porto
Alegre: AMGH, 2010. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004983/pages/-12
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004983/pages/-12
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300794/pages/1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300794/pages/1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127384/pages/3
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127384/pages/3
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436714
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436714
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550054
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550054
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308634
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308634
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308634
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/9788563308634

SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS,WilliamD.Economia. 19. ed. Porto Alegre: AMGH,
2012. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551051

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308634
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308634
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308634
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551051
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
EMENTA
As organizações e a gestão de Recursos Humanos. Evolução da gestão de Recursos
Humanos. Subsistemas de Recursos Humanos. Desafios da gestão de pessoas. Re-
flexão sobre a política geral de gestão de pessoas: a integração e a produtividade do
trabalhador. Análise da gestão estratégica e da gestão de recursos humanos para os
resultados organizacionais.

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

DESSLER, Gary. trad: ODERICH, Cecília Leão. rev. téc.: PEQUENO, Álvaro; DELBONI,
Denise. Administração de recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/user
s/publications/9788543000275/pages/-22

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

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

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

ULRICH, Dave; Allen, Justin; Brockbank, Wayne. A Transformação do RH: Cons-
truindo os Recursos Humanos de Fora Para Dentro. Porto Alegre: Bookman, 2011.
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PROJETO: ANÁLISEDOS IMPACTOSDOMERCADONAGESTÃOEMPRESARIAL EDE
PESSOAS
EMENTA
Mudanças atuais das perspectivas de Mercado. Análise do impacto de novas oportu-
nidades na gestão empresarial e de pessoas: empreendedorismo, mercado de traba-
lho e novos líderes. O novo quadro da gestão empresarial e de pessoas no mercado
atual.
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MÓDULO II

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

O papel e os desafios do profissional de RH, segundo o conceito de competências.
Competência: conceito e implicações. Metodologia de implantação da gestão por
competências. Metodologia de inventário comportamental para mapeamento de
competências. Competências organizacionais e individuais. Desenvolvimento pro-
fissional: plano de desenvolvimento individual e ascensão profissional com base em
competências.
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2015. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554854

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554854


108

ENDOMARKETING
EMENTA
Conceitos de Endomarketing e definições sobre projetos. Valorização do marketing
interno e comunicação integrada. Comprometimento dos funcionários e difusão da
cultura organizacional. Elaboração dos projetos de Endomarketing. Ações estratégi-
cas por meio do Endomarketing. Ações motivacionais por meio do Endomarketing.
Apoio à gestão por meio do Endomarketing. Programas e implantação do endomar-
keting: vantagens competitivas.
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publications/9788520439968/pages/-26

RAHME, Lucia Helena. Comunicação, marketing e novas tecnologias na gestão de
pessoas. Curitiba: InterSaberes, 2017. Disponível em: http://institutowoli.bv3.di
gitalpages.com.br/users/publications/9788559724271/pages/-2

KUNSCH, Margarida Maria Krohling (org.). Comunicação organizacional estratégica:
aportes conceituais e aplicados. São Paulo: Summus, 2016. Disponível em: http:
//institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310477

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação Empresarial. 2. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/
viewer/9788580554588

ALVES, Elizeu Barroso. Marketing de relacionamento: como construir e manter re-
lacionamentos lucrativos? Curitiba: InterSaberes, 2014. http://institutowoli.bv3.di
gitalpages.com.br/users/publications/9788544300435/pages/1

SHIRAISHI, Guilherme (org). Administração de Marketing. São Paulo: Pearson Edu-
cation do Brasil, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788564574496/pages/-4

MCSHANE, Steven L.; GLINOW, Mary Ann Von. Comportamengo Organizacional.
Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.
com/viewer/9788580551839

FARIAS, Cláudio V. S.; DUSCHITZ, Caroline; CARVALHO, Gustavo Meneghetti de. Es-
tratégia de Marketing. Porto Alegre: SAGAH, 2016. Disponível em: https://viewer
.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885697263952

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439968/pages/-26
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439968/pages/-26
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724271/pages/-2
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724271/pages/-2
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310477
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310477
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554588
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554588
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300435/pages/1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300435/pages/1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574496/pages/-4
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574496/pages/-4
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551839
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551839
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885697263952
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885697263952


109

INOVAÇÃO ESTRATÉGICA
EMENTA
Conceitos básicos e modelos de inovação estratégica. Fatores fundamentais na ges-
tão 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
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cias organizacionais e individuais. Desenvolvimento de competências por meio da
difusão da cultura organizacional. Implicações da comunicação interna para o al-
cance de competências.
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MÓDULO III

EMPREENDEDORISMO
EMENTA
Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Sistemas e processos organizacionais.
Características empreendedoras. A motivação na busca de oportunidades. O funcio-
namento de um negócio. Estudo de viabilidade. Estrutura e elaboração de um plano
de negócios.
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dedora: a jornada de transformação de sonhos em realidade. Curitiba: InterSaberes,
2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788582120378/pages/5

ARANTES, Elaine Cristina; HALICKI, Zélia; STADLER, Adriano (org.). Empreendedo-
rismo e responsabilidade social. 2. ed. rev. Curitiba: InterSaberes, 2014. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885821290
12/pages/5

MORAIS, Roberto Souza de. O profissional do futuro: uma visão empreendedora.
Barueri, SP: inMha Editora, 2013. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalp
ages.com.br/users/publications/9788578680978/pages/3

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
EMENTA
A organização como sistema social. Evolução da estrutura das empresas. O compor-
tamento individual e grupal e suas implicações no ambiente de trabalho. As relações
humanas nas organizações. A generalização de ocorrências no ambiente de trabalho.

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

ages/5

Newstrom, John W. Comportamento Organizacional: o comportamento humano
no trabalho. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: https://viewer.bib
liotecaa.binpar.com/viewer/9788563308870

PASETTO, Neusa Salete Vítola; MESADRI, Fernando Eduardo. Comportamento Orga-
nizacional: integrando conceitos da administração e da psicologia. Curitiba: Intersa-
beres, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/pu
blications/9788565704090/pages/5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal. Interação humana e gestão: a construção psicos-
social das organizações de trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885739659
02/pages/_1

Schermerhorn Jr., John R.; Hunt, James G.; Osborn, Richard N. Fundamentos de com-
portamento organizacional. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em:
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577800087
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ZANELLI, José Carlos; SILVA, Nardal; TOLFO, Suzana da Rosa (orgs.). Processos psi-
cossociais nas organizações e no trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788580400519/pages/_1

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

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

RH ESTRATÉGICO
EMENTA
Visão estratégica da administração de recursos humanos. A função estratégica da
área de RH atrelada aos negócios da organização. As funções e perfil do gestor de RH
contemporâneo. Planejamento de RH. Ferramentas para o planejamento estratégico
de RH.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Airton Vieira de (org.). Planejamento estratégico em recursos humanos.
1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 2015. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012155/pages/-6

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração Estratégica: planejamento, ferra-
mentas e implantação. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2

NOGUEIRA, Cleber Suckow, org. Planejamento estratégico. São Paulo: Pearson Edu-
cation do Brasil, 2014.Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788543012148/pages/-12

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KLUYVER, Cornelius A. de; PEARCE II, John A.; YAMAMOTO, Sonia Midori (trad.). Estra-
tégia: uma visão executiva. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885760569
59/pages/_1

SAADE, Alessandro; GUIMARÃES, Thelma (orgs.). Dominando estratégias de negó-
cios: ideias e tendências do novo universo corporativo. São Paulo: Financial Times -
Prentice Hall, 2006. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788576050803/pages/_1
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Oliveira, Luciano Oliveira de. Gestão estratégica de recursos humanos. 2. ed. Porto
Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595020252

Ulrich, David; Younger, Jon; Brockbank, Wayne; Ulrich, Mike. RH de dentro para fora:
seis competências para o futuro da área de recursos humanos. Porto Alegre: Bo-
okman, 2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885
8260084

Guazzelli, ArianneMenna; Xarão, Jacqueline Cucco. Planejamento estratégico. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026360

PROJETO - GESTÃO DE INDICADORES DE RH
EMENTA
Indicadores de Recursos Humanos para a tomada de decisões. Complexidade e aná-
lise das operações e manuseio dos indicadores. Diversos indicadores: Índice de Ro-
tatividade ou Turnover, Absenteísmo, Índice de retenção de talentos, Retorno sobre
o Investimento em Treinamentos (ROI em Treinamentos), Índice de reclamações tra-
balhistas, Clima Organizacional entre outros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à conclusão.
Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages
.com.br/users/publications/9788582123881

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

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Airton Vieira de (org.). Planejamento estratégico em recursos humanos.
1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil. 2015. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012155/pages/-6

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração Estratégica: planejamento, ferra-
mentas e implantação. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2

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

ages/5

Noe, Raymond A. Treinamento e desenvolvimento de pessoas: teoria e prática. 6.
ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.
com/viewer/9788580554854

PASETTO, Neusa Salete Vítola; MESADRI, Fernando Eduardo. Comportamento Orga-
nizacional: integrando conceitos da administração e da psicologia. Curitiba: Intersa-
beres, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/pu
blications/9788565704090/pages/5
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MÓDULO IV

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. Desenvol-
vimento 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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
La Taille, Yves de. Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre:
Artmed, 2007. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885
36306285

CARVALHO, A.P.C. et al. Desigualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: Intersabe-
res, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publ
ications/9788582124871/pages/-2

MATTAR, J. Filosofia e ética. São Paulo, Pearson, 2014. Disponível em: http://instit
utowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005034/pages/-4

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SALAINI, C.J. et al. Globalização, cultura e identidade. Curitiba: intersaberes, 2012.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788582124888/pages/5

Lopes Filho, Artur Rodrigo Itaqui; et al. Ética e cidadania. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595024816
FERRAZ-NETO, J. (org). Correntes modernas da filosofia. São Paulo, PEarson, 2014.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788543009438/pages/-8

Miranda, Thais. Responsabilidade socioambiental. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Dis-
ponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020337
BERTÉ, R.; SILVEIRA, A.L. Meio ambiente: certificação e acreditação ambiental. Curi-
tiba: Intersaberes, 2017. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com
.br/users/publications/9788559724790/pages/5
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JOGOS E TÉCNICAS VIVENCIAIS DE EMPRESA
EMENTA
Introdução à teoria dos jogos. Conceitos teóricos e fundamentais sobre jogos, téc-
nicas e vivências empresariais. Racionalidade e irracionalidade de jogos e técnicas
vivenciais. Modelagem de jogos. Dinâmicas e jogos. Aplicações de dinâmicas, jogos e
técnicas vivenciais. Análise e avaliação de resultados obtidos por meio de dinâmica,
jogos e técnicas vivenciais de empresa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIERMAN, H.S.; FERNANDEZ, Luís. Teoria dos jogos. São Paulo: Pearson, 2011. Dis-
ponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/978
8576056966/pages/_7

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. 2. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages
.com.br/users/publications/9788576051213

KROEHNERT, Gary. APARÍCIO, David (trad.). Jogos para treinamento em recursos
humanos. São Paulo: Manole, 2001. http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788520410578/pages/_1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SAUAIA, Antonio Carlos Aidar. Laboratório de gestão: simulador organizacional, jogo
de empresas e pesquisa aplicada. 3. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2013.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788520436363/pages/-30

YOZO, Ronaldo Rudi K. 100 jogos para grupos: uma abordagem psicodramática
para empresas, escolas e clínicas. São Paulo: Ágora, 2015. Disponível em: http:

//institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571831629

Lozada, Gisele Cristina da Silva. Simulação gerencial. São Paulo-SP: Pearson, 2015.
Disponível em: PortoAlegre:SAGAH,2017
Macedo, Lino de; Petty, Ana Lúcia S.; Passos, Norimar C. Aprender com jogos e
situações-problema. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: https://viewer
.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788536310787

Chandler, Heather M. Manual de produção de jogos digitais. 2. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2012. https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788540701847

GESTÃO DO CONHECIMENTO
EMENTA
Natureza do conhecimento organizacional. Dimensões do conhecimento. Modelos
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de gestão do conhecimento. Organizações de Aprendizagem. Aprendizagem, criati-
vidade e inovação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VIEIRA, R. Gestão do conhecimento: introdução e áreas afins. Rio de Janeiro: Inter-
ciência, 2016. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788571933804/pages/1

POSSOLLI, Gabriela Eyng. Gestão da inovação e do conhecimento. Curitiba: Intersa-
beres, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/pu
blications/9788565704243/pages/-2

REIS, Dalcio Roberto. Gestão da inovação tecnológica. Barueri-SP: Manole, 2008.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788520426784/pages/-4

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Takeuchi, Hirotaka; Nonaka, Ikujiro. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Book-
man, 2008. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577
802296

GIGLIO, Zula Garcia; WECHSLER, Solange Muglia. Da criatividade à inovação. Cam-
pinas, SP: Papirus, 2016. http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publ
ications/9788544901632/pages/-4

Probst, Gilberto; Raub, Ste�en; Romhardt, Kai. Gestão do conhecimento: os ele-
mentos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Artmed, 2007. https://viewer.bib
liotecaa.binpar.com/viewer/9788577801350

Barbieri, José Carlos; Álvares, Antonio Carlos Teixeira; Cajazeira, Jorge Emanuel Reis.
Gestão de idéias para inovação contínua. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível
em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804429
Burgelman, Robert A.; Christensen, Clayton M.; Wheelwrigth, Steven C. Gestão es-
tratégica da tecnologia e da inovação: conceitos e soluções. 5. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2012.. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/97885
80550917

PROJETO: GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS EMPRESAS
EMENTA
Gestão do conhecimento organizacional: criação, captação, registro, análise, distri-
buição, compartilhamento e reutilização. Criação de canais de discussão de interes-
ses comuns de todos os envolvidos. Conhecimento como estratégia.
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MÓDULO VI

ATRAÇÃO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E RETENÇÃO DE PESSOAS
EMENTA
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https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554854
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554854
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918833/pages/_1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918833/pages/_1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806225
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806225
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023901
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-10
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GESTÃO DE CARREIRAS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS
EMENTA
Cargo, função e tarefa: conceitos e diferenciação. Desenho de cargos. Modelos de
desenhos de cargos. Enriquecimento de cargos. Aspectos motivacionais do desenho
de cargos. Descrição e análise de cargos. Métodos de colheita de dados sobre cargos.
Remuneração e Benefícios: conceitos e diferenciação. Plano de Carreira, Cargos e
Salários: conceitos, legislação e aplicabilidade. Plano de Carreira, Cargos e Salários
como função estratégica da área de Gestão de Pessoas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BES, P.; OLIVEIRA, L. Y. M. de. Administração de cargos, salários e benefícios. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595023956

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão. São Paulo:
Financial Times. Prentice Hall, 2006. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digi
talpages.com.br/users/publications/9788576050605

CALEGARI, Maria da Luz. GEMIGNANI. Orlando H. Temperamento e carreira: des-
vendando o enigma do sucesso. São Paulo: Summus, 2006. Disponível em: http:
//institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532309303

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARRAS, Jean Pierre. Administração de remuneração. 2. ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.c
om.br/users/publications/9788581430904/pages/-16

ORSI, Ademar. Remuneração de pessoas nas organizações. Curitiba: Intersaberes,
2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788544301838/pages/-2

CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: como re-
ter talentos na organização. 7. ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2015. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885204458
15/pages/-18

CHIAVENATO, Idalberto. Carreira e competência: você é aquilo que faz!: como pla-
nejar e conduzir seu futuro profissional. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013. http:

//institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432877

Luana Yara Miolo de Oliveira, Pablo Rodrigo Bes Oliveira, Roberta Sawitzki, Andrea
Brauch Wanowschek dos Santos. Gestão de pessoas. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023901

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023956
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http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430904/pages/-16
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PROJETO – PLANO DE CARREIRA
EMENTA
Análise do mercado de trabalho atual. Análise do profissional solicitado com a re-
muneração ofertada. Análise de recursos financeiros disponibilizados. Criação de
propostas de Plano de Carreira, Cargos e Salários. Planos de ação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BES, P.; OLIVEIRA, L. Y. M. de. Administração de cargos, salários e benefícios. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595023956

Noe, Raymond A. reinamento e desenvolvimento de pessoas: teoria e prática. 6.
ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.
com/viewer/9788580554854

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão. São Paulo:
Financial Times. Prentice Hall, 2006. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digi
talpages.com.br/users/publications/9788576050605

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São
Paulo: Pearson Prentice Hall., 2009. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788576052050/pages/_5

Bitencourt, Claudia. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, conceitos
tradicionais. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. Disponível em: https://viewer.b
ibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806225

CALEGARI, Maria da Luz. GEMIGNANI. Orlando H. Temperamento e carreira: des-
vendando o enigma do sucesso. São Paulo: Summus, 2006. Disponível em: http:
//institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532309303

MARRAS, Jean Pierre. Administração de remuneração. 2. ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.c
om.br/users/publications/9788581430904/pages/-16

ORSI, Ademar. Remuneração de pessoas nas organizações. Curitiba: Intersaberes,
2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788544301838/pages/-2

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023956
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595023956
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554854
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580554854
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050605
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050605
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052050/pages/_5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052050/pages/_5
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806225
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577806225
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532309303
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532309303
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430904/pages/-16
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430904/pages/-16
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301838/pages/-2
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301838/pages/-2
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MÓDULO VII

OPTATIVA
EMENTA
O elenco proposto para as disciplinas optativas será apresentado ao final das emen-
tas, com as respectivas opções.

GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
EMENTA
A empresa na era da informação. Vantagem competitiva. Solução de problemas
com Sistemas de Informação. Impacto e Segurança na Implementação de Sistemas
de Informação. Sistemas empresariais Básicos.Sistemas de processamentos de tran-
sações. Sistemas de Informação Gerencial. Sistemas de Apoio à Decisão. Sistemas
de Informações Executivas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Pearson,
2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788543005850/pages/-16

TARAPANOFF, K. (org). Análise da informação para a tomada de decisões: desafios
e soluções. Curitiba: Intersaberes, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.di
gitalpages.com.br/users/publications/9788544302378/pages/5

ELEUTERIO, M.A.M. Sistemas de informações gerenciais na atualidade. Curitiba:
Intersaberes, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788544302866/pages/5

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAIÇARA-JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão ERP: uma abordagem geren-
cial. Curitiba: Intersaberes, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalp
ages.com.br/users/publications/9788544301616/pages/5

James A. OBrien ; George M. Marakas. Administração de sistemas de informação.
15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.bin
par.com/viewer/9788580551112

Audy, Jorge Luis Nicolas; Andrade, Gilberto Keller de; Cidral, Alexandre. Fundamentos
de sistemas de informação. Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em: https:
//viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577801305

Audy, Jorge Luis Nicolas; Brodbeck, Ângela Freitag. Sistemas de informação: pla-
nejamento e alinhamento estratégico nas organizações. Porto Alegre: Bookman,

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005850/pages/-16
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005850/pages/-16
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302378/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302378/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302866/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302866/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301616/pages/5
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301616/pages/5
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551112
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580551112
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577801305
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2008. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577803972
Baltzan, Paige; Phillips, Amy. Sistemas de informação. Porto Alegre: AMGH, 2012.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550764

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
EMENTA
Contextualização e definição de estratégia. Ambiente externo das organizações. Plano
estratégico da empresa. Princípios fundamentais do planejamento e controle de re-
sultados. Análise de ambiente de negócio. Estratégias competitivas. Técnicas de
análise de posição competitiva. Implementação de estratégias. Etapas para a formu-
lação, implementação e acompanhamento das estratégias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Guazzelli, ArianneMenna; Xarão, Jacqueline Cucco. Planejamento estratégico. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026360

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração Estratégica: planejamento, ferra-
mentas e implantação. Curitiba: Intersaberes, 2016. Disponível em: http://institut
owoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2

NOGUEIRA, Cleber Suckow, org. Planejamento estratégico. São Paulo: Pearson Edu-
cation do Brasil, 2014.Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788543012148/pages/-12

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KLUYVER, Cornelis A. de; PEARCE, John A.. Estratégia: uma visão executiva. 3. ed.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Disponível em: http://institutowoli.bv3.di
gitalpages.com.br/users/publications/9788576056959/pages/_1

SAADE, Alessandro; GUIMARAES, Thelma. Dominando estratégias de negócios: ideias
e tendências do novo universo corporativo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788576050803/pages/_1

Gamble, John E.; Thompson Jr., Arthur A. Fundamentos da administração estra-
tégica: a busca pela vantagem competitiva. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550894
CERTO, Samuel C.; MARCONDES, J. P. Peter: Reynaldo; CESAR, Ana Maria Roux. Ad-
ministração Estratégica. Planejamento e Implantação de Estratégias. 3. ed. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. Disponível em: http://institutowoli.bv3.
digitalpages.com.br/users/publications/9788576058120/pages/_1

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577803972
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550764
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026360
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026360
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http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012148/pages/-12
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http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050803/pages/_1
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Ruwer, LéiaMaria Erlich; Reis, Zaida Cristiane dos. Estratégias organizacionais. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026650-1

PROJETO – ANÁLISE SWOT
EMENTA
Planejamento e Organização Estratégica. Análise SWOT: Forças (Strengths), Fraque-
zas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Confecção de
SWOT para análise de mercado, mediante dados de um Setor ou Empresa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOTLER, P. KELLER, K. Administração de marketing. São Paulo-SP: Pearson, 2012.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788581430003/pages/-22

PAGANOTI, J.A. (org). Processo decisório. São Paulo: Pearson, 2015. Disponível em:
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016665/p

ages/-10

Guazzelli, ArianneMenna; Xarão, Jacqueline Cucco. Planejamento estratégico. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026360

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Pearson,
2014. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788543005850/pages/-16

ELEUTERIO, M.A.M. Sistemas de informações gerenciais na atualidade. Curitiba:
Intersaberes, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/
users/publications/9788544302866/pages/5

Gamble, John E.; Thompson Jr., Arthur A. Fundamentos da administração estraté-
gica: a busca pela vantagem competitiva. 2. ed. São Paulo: Porto Alegre: AMGH,
2012. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788580550894
COSTA, L.C. Momento de decisão: como empresas e profissionais enfrentaram os
riscos e decidiram seu futuro. São Paulo: Prentice Hall, 2006. Disponível em: http://
institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050698/pages/_5

Ruwer, Léia Maria Erlich; Reis, Zaida Cristiane dos Estratégias organizacionais. Porto
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788595026650-1

https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026650-1
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595026650-1
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581430003/pages/-22
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http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050698/pages/_5
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MÓDULO VIII

AUDITORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS
EMENTA
Processo de Auditoria. Etapas, processos e estrutura de auditoria. Processo de Con-
sultoria. Consultoria Interna de Recursos Humanos. Estrutura do processo de Consul-
toria Interna de RH. Consultoria e Auditorias como Instrumento de Monitoramento
dos Recursos Humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUSSE, Angela Maria Fagnani; MANZOKI, Simone Luiza. Auditoria de recursos hu-
manos. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: http://institutowoli.bv
3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129487

CUNHA, Jeferson Luis Lima. Consultoria organizacional. Curitiba: Intersaberes, 2013.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788582127308

CARDOSO, Afonso (org.). Auditoria de sistema de gestão integrada. São Paulo: Pe-
arson Education do Brasil, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalp
ages.com.br/users/publications/9788543016528

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

Oliveira, LucianoOliveira de. Consultoria organizacional. Porto Alegre: SAGAH, 2017.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595021051
Mattos, João Guterres de. Auditoria. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em:
https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788595020115

Ivancevich, John M. Gestão de recursos humanos. 10. ed. Porto Alegre: AMGH,
2011. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788563308825
LAGE-JUNIOR, M. Mapeamento de processos de gestão empresarial. Curitiba: In-
tersaberes, 2016. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/us
ers/publications/9788559720938/pages/5

COACHING PESSOAL E PROFISSIONAL
EMENTA

http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129487
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Coaching Pessoal. Processo de Desenvolvimento Pessoal. Estratos de Desenvolvi-
mento. Psicologia Positiva. Desenvolvimento organizacional. Coaching Profissional.
Aprendizagem: fatores hereditários e ambientais. Diferentes abordagens sobre o
conceito de aprendizagem. Instrumentalização do Potencial Humano. Processo ino-
vador de desenvolvimento. Mentoring.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOOG, Gustavo G (coord.); BOOG, Magdalena T. Manual de treinamento e desenvol-
vimento: processo e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Disponível
em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/97885760507
73/pages/_1

GRAMMS, Lorena Carmen; LOTZ, Erika Gisele. Coaching e mentoring. Curitiba: Inter-
saberes, 2014. http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788582129838

KOPS, Lucia Maria Horn; RIBEIRO, Rosane Santos. Desenvolvimento de pessoas.
Curitiba: Intersaberes, 2013. http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788582127261

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Weiss, Alan. Coach de ouro: como alcançar o sucesso em uma atividade atraente
e rentável. Porto Alegre: Bookman, 2012. https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/
viewer/9788540701113

ZANELLI, José Carlos; SILVA, Nardal; TOLFO, Suzana da Rosa (orgs.). Processos psi-
cossociais nas organizações e no trabalho. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011.
Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9
788580400519/pages/_1

PÉRSICO, Neide. BAGATINI. Sonia Beatriz. Comportamento humano nas organiza-
ções. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788582127278

Noe, Raymond A. Treinamento e desenvolvimento de pessoas: teoria e prática. 6.
ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.
com/viewer/9788580554854

Coletta, Eliane Dalla; Amaral, Sabine Heumann do; Fagundes, Pâmela Freitas. Ima-
gem pessoal. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotec
aa.binpar.com/viewer/9788595027480-1

GESTÃO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
EMENTA
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Conceituação e Definição da Gestão do Desempenho Organizacional. Construção de
Instrumentos de Avaliação de Desempenho com foco em Competências. Importân-
cia da avaliação de Desempenho na Produtividade da Empresa. Técnicas de Avalia-
ção de Desempenho na Produtividade da Empresa. Avaliação de Potencial. Análise
de resultados. Técnicas de Pesquisa em RH. Mensuração do trabalho de RH.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho humano nas empresas: como desenhar car-
gos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. 7. ed. rev. e atual. Barueri, SP:
Manole, 2016. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/
publications/9788520445808

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster; JARDEWESKI, Gustavo Luiz Foster. Técnicas e mé-
todos de avaliação de desempenho. Curitiba: Inersaberes, 2014. Disponível em:
http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300558

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

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

Patrícia Kinast De Camillis; Fernanda da Luz Ferrari; Marcos Antonio Chaves Ricarte;
Ligia Maria Fonseca A�onso; Léia Maria Erlich Ruwer. Gestão do desempenho orga-
nizacional. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa
.binpar.com/viewer/9788595025257

GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de Competências e Gestão dos Talentos. 2. ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digita
lpages.com.br/users/publications/9788576051411

Abbad, Gardênia; Mourão, Luciana; Meneses, Pedro; Zerbini, Thaís; Borges-Andrade,
Jairo E.; Vilas-Boas, Raquel. Medidas de avaliação em treinamento, desenvolvi-
mento e educação: ferramentas para gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed,
2012. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788536327099
Turban, Efraim; Volonino, Linda. Tecnologia da informação para gestão: em busca
do melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman,
2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788582600160
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DISCIPLINAS OPTATIVAS

GESTÃO DE EQUIPES
EMENTA
Formação de equipes: conceito, importância, liderança e desempenho. Desenvolvi-
mento de equipes de alto desempenho. Gerenciando o processo de mudanças na
Organização: para o desenvolvimento de pessoas e das equipes de trabalho. Learning
Organization e sua evolução. As perspectivas e evolução da gestão de pessoas: novos
paradigmas nos sistemas modernos de trabalho e do trabalhador do conhecimento.
Motivação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SOARES, M.T.R.C. (org). Liderança e desenvolvimento de equipes. São Paulo-SP:
Pearson, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/user
s/publications/9788543009643/pages/-6

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

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

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

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

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

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

McShane, Steven L.; Glinow, Mary Ann Von. Comportamento organizacional. Porto
Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer
/9788580551839
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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 infor-
mais e cotidianos. Vocabulário. Morfologia, sintaxe e semântica. Expressão corporal
como elemento linguístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Quadros, Ronice Müller de; Karnopp, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos.Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: https://viewer.b
ibliotecaa.binpar.com/viewer/9788536311746

DIAS, Rafael. Língua brasileira de sinais: libras. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788543016733/pages/3

BRASIL. Declaração mundial sobre educação para todos: satisfação das necessida-
des básicas de aprendizagem. UNESCO, Jontiem, Tailândia, 1990. Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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.b
r/seesp/arquivos/pdf/port_surdos.pdf

Plinski, Rejane Regina Koltz; Morais, Carlos Eduardo Lima de; Alencastro, Mariana
Isidoro de. Libras. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: https://viewer.bibli
otecaa.binpar.com/viewer/9788595024595

Corrêa, Ygor; Cruz, Carina Rebello. Língua brasileira de sinais e tecnologias digitais.
Porto Alegre: Penso, 2019. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/
viewer/9788584291687

Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br/
Legislação Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp
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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 cons-
tituição das ideias do texto. Estrutura, ordenação e desenvolvimento do parágrafo.
Argumentação e ritmo nas escritas acadêmicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SANTOS, Leonor Werneck et al. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto,
2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/users/publicat
ions/9788572447188/pages/5

Brasileiro, AdaMagalyMatias. Leitura e produção textual. Porto Alegre: Penso, 2016.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788584290611
ALMEIDA, Rita de Cássia Santos. Práticas de leitura e produção de texto. Rio de
Janeiro: Vozes, 2015. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788532649478/pages/2

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção.
São Paulo: Contexto, 2010. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.c
om.br/users/publications/9788572444231/pages/5

FIORIN, José Luiz. SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo: Ática, 2007. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.b
r/users/publications/9788508108664/pages/3

Snowling, Margaret J.; Hulme, Charles. A ciência da leitura. Porto Alegre: Penso,
2013. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565848510
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. re. e ampl. Porto Alegre: Penso, 2014.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788584290154
Aiub, Tânia. Português: práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015.
Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788584290666

ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
EMENTA
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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 pro-
blema. Planejamento, preparação e apresentação do TCC de acordo com as normas
da ABNT.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. Pesquisa científica: da teo-
ria à prática. Curitiba: Intersaberes, 2012. Disponível em: http://institutowoli.bv3.
digitalpages.com.br/users/publications/9788582123942

BARROS, A.J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos demetodologia científica. São Paulo-
SP: Pearson, 2007. Disponível em: http://institutowoli.bv3.digitalpages.com.br/us
ers/publications/9788576051565/pages/_15

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

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

Koller, Sílvia H.; Couto, Maria Clara Pinheiro de Paula; Hohendor�, Jean Von. Manual
de produção científica. Porto Alegre: Penso, 2014. Disponível em: https://viewer.b
ibliotecaa.binpar.com/viewer/9788565848909

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

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

Cooper, Donald R.; Schindler, Pamela S. Métodos de pesquisa em administração.
12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Disponível em: https://viewer.bibliotecaa.bin
par.com/viewer/9788580555738
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PERIÓDICOS DO CURSO:
ADMINISTRAÇÃO: ENSINO & PESQUISA. Brasília: Associação Nacional dos cursos de
graduação em Administração -Trimestral. ISSN 2177-6083. https://raep.emnuvens.
com.br/raep

AGITAÇÃO. São Paulo: CIEE Nacional, 1995. Disponível em http://www.instituciona

l.ciee.org.br/portal/institucional/agitacao.asp

BANAS QUALIDADE. São Paulo: Banas, 2000. Disponível em https://www.banasquali

dade.com.br/

Cadernos de Psicologia Social do Trabalho (USP) http://www.revistasusp.sibi.usp.b
r/scielo.php?script=sci_seria\T1\l&lng=pt&pid=1516-3717&nrm=iso
Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia http://www.fafich.ufmg.br/gerais/in

dex.php/gerais

Jornal Canal RH online: VR - http://www.canalrh.com.br/revista/revista_online.asp
MELHOR: GESTÃO DE PESSOAS. São Paulo: Segmento, 2003-. Continuação de: Me-
lhor: Vida & Trabalho. Disponível em http://revistamelhor.com.br/

O tradutor e interprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Disponível
em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf

Revista Bens & Serviços. Porto Alegre: FECOMÉRCIO. http://fecomercio-rs.org.br/r
evista-bens-servicos/

Revista Administrador Profissional. São Paulo : CRA-SP - Mensal. http://www.crasp.
gov.br/crasp/WebForms/revistas_online.aspx?secao_id=318

REGE: Revista De Gestão. São Paulo: FEA/USP - Trimestral. ISSN 1809-2276. http:
//www.revistas.usp.br/rege

Revista Brasileira De Inovação. Rio de Janeiro: FINEP.-Semestral. ISSN 1677-2504.
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi

Revista Brasileira de Análise do Comportamento (UFPA) http://www.periodicos.ufpa.
br/index.php/rebac

Revista Comportamento Organizacional e Gestão http://www.scielo.gpeari.mctes.

pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=es

Revista de Administração Mackenzie. Disponível em http://www.mackenzie.br/revis

ta_admi.html

Revista de Carreiras e Pessoas. Disponível em https://revistas.pucsp.br//index.php

/ReCaPe

Revista Eletrônica de Gestão Organizacional http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/
index.php/gestao

Revista Gestão Organizacional http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rg
o

Revista Governet de Recursos Humanosi. Disponível em http://www.governet.com.b

https://raep.emnuvens.com.br/raep
https://raep.emnuvens.com.br/raep
http://www.institucional.ciee.org.br/portal/institucional/agitacao.asp
http://www.institucional.ciee.org.br/portal/institucional/agitacao.asp
https://www.banasqualidade.com.br/
https://www.banasqualidade.com.br/
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_seria\T1\l &lng=pt&pid=1516-3717&nrm=iso
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_seria\T1\l &lng=pt&pid=1516-3717&nrm=iso
http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais
http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais
http://www.canalrh.com.br/revista/revista_online.asp
http://revistamelhor.com.br/
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf
http://fecomercio-rs.org.br/revista-bens-servicos/
http://fecomercio-rs.org.br/revista-bens-servicos/
http://www.crasp.gov.br/crasp/WebForms/revistas_online.aspx?secao_id=318
http://www.crasp.gov.br/crasp/WebForms/revistas_online.aspx?secao_id=318
http://www.revistas.usp.br/rege
http://www.revistas.usp.br/rege
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=es
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=es
http://www.mackenzie.br/revista_admi.html
http://www.mackenzie.br/revista_admi.html
https://revistas.pucsp.br//index.php/ReCaPe
https://revistas.pucsp.br//index.php/ReCaPe
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
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r/publicacoes.php

Revista Psicologia, Organizações e Trabalho (UFSC) http://www.periodicos.ufsc.br/i
ndex.php/rpot

Revista Psicologia Política http://www.fafich.ufmg.br/rpp/seer/ojs/index.php

Revista RH Portal. Disponível em http://www.rhportal.com.br/

RH online. Disponível em http://www.rhonline.pt/7

Revista Temas em Psicologia http://www.sbponline.org.br/revista2/index.html

Revista Trabalho, Educação e Saúde http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/

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 de Gestão de
Recursos Humanos 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, menciona-
mos 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 Trabalhista e Previdenciário
e, ainda, a disciplina Gestão de Sistemas de Informações Gerenciais. Mencionamos,
também, a participação em projetos sociais e de Direitos Humanos, contemplando
atividades de caráter interdisciplinar, sendo abordados de forma transversal, nas dis-
ciplinas, assuntos relacionados à formação humanística e pessoal do acadêmico, po-
líticas de educação ambiental, relações étnico-raciais para o ensino de História e Cul-
tura Afro-Brasileira e Indígena.

No que se refere à Formação Profissional, mencionamos as disciplinas Admi-
nistração, Gestão Empresarial e Economia, Gestão de Recursos Humanos, Empre-
endedorismo, RH Estratégico, Psicologia Organizacional, Gestão por Competências,
Endomarketing, Inovação Estratégica, Jogos e Técnicas Vivências de Empresa, Gestão
do Conhecimento, Atração, Seleção, Contratação e Retenção de Pessoas, Gestão de
Carreiras, Remuneração e Benefícios, Gestão do Desempenho Organizacional, Coa-
ching Pessoal e Profissional, Auditoria e Consultoria em Recursos Humanos dentre
outras.

A Formação Complementar do aluno é feita por meio da confecção do Tra-
balho de Conclusão de Curso, da conclusão das Atividades Complementares e do
conteúdo estudado na disciplina Optativa.

http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rpot
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rpot
http://www.fafich.ufmg.br/rpp/seer/ojs/index.php
http://www.rhportal.com.br/
http://www.rhonline.pt/7
http://www.sbponline.org.br/revista2/index.html
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
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Em sequência, ao Núcleo de Conteúdos Integradores, onde, por meio de Pro-
jetos, o aluno receberá e estudará conteúdos relacionados com as áreas de Recursos
Humanos. A matriz curricular contribuirá ainda, para sua formação com atividades
complementares, com a definição e utilização de estratégias e procedimentos ine-
rentes à disciplina, neste eixo complementar.

Essa situação, de emaranhados de conteúdos, requer do professor e do tu-
tor a habilidade de promover o aluno, da mera reprodução de resultados, para a
competência profissional, apresentando soluções a novos problemas, tendo em vista
o constante e rápido desenvolvimento. Em síntese, o ensino deve mobilizar a for-
mação das estruturas mentais de ordem superior do pensamento formal do aluno,
a partir do nível em que ele se encontra, habilitando-o a enfrentar os novos desa-
fios do mundo das organizações. Isto pode ser operacionalizado via apresentação
de situações-problema e estudo de casos, que possibilitam a exploração e a desco-
berta de diversos caminhos para a busca da solução, debatendo, conjecturando e
buscando resolução cooperativa de tarefas, o que será determinante para formação
de um profissional apto a atuar de maneira colaborativa.

2.4.12. Coerência do Currículo com as DCNs e demais legislações

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia emGestão de Recursos
Humanos foi concebido atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e acatando
as seguintes normativas:

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

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

III. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

IV. Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimen-
tos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula.

V. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e
para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.

Os conteúdos de Relações Étnico-Raciais e de Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, Africana e Indígena e Educação em Direitos Humanos serão disponi-
bilizados na disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental e Relações Étnico
Raciais, nos Seminários e eventos do curso e nas atividades complementares e ex-
tensionistas, sem prejuízo de serem abordados em outras disciplinas, dada a multi-
disciplinaridade do curso.
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Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como
de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-
racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garan-
tam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da na-
ção brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, preservando, desta forma,
o respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação
da democracia brasileira.

Essas Diretrizes são normatizadas nos termos da Lei nº 9.394/96, com a reda-
ção dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008.

2.4.13. Atividades Complementares

As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, trans-
versais a todos os cursos, com a proposta de mobilidade acadêmica com instituições
nacionais e internacionais, que possibilitam o reconhecimento, por intermédio de
avaliação dos Colegiados e das Coordenações de Curso, das habilidades, conheci-
mentos e competências do aluno, compreendidas, inclusive, dentre aquelas adquiri-
das fora do âmbito da FGW - Faculdade de GestãoWoli, tais como os cursos, estudos e
atividades independentes transversais, opcionais, e interdisciplinares, especialmente
no tocante às relações profissionais, oferecidos e obtidos por meio de práticas inova-
doras, com ações de iniciação científica e de ensino que associam teoria e prática e
nas ações de extensão desenvolvidas juntamente à comunidade

Ainda que a carga horária mínima definida para o curso no Catálogo Nacio-
nal de Cursos Superiores de tecnologia seja de 1.600 horas, a matriz curricular do
curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 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 acadêmi-
cas, sendo ofertadas desde o início até a integralização dos Cursos. Ademais, servem
de estímulo para que o aluno verifique a utilidade e a aplicabilidade dos conteúdos
ministrados nas diferentes disciplinas.

Além disso, as Atividades Complementares proporcionam, por meio de ativi-
dades acadêmico-científico-culturais, a liberdade de aprender, a corresponsabilidade
de formação, a autonomia profissional, o gerenciamento da própria carreira, de forma
inter e transdisciplinar, assim como a prática de estudos independentes, transversais
e interdisciplinares.

Para o cumprimento de tais Atividades, o discente deverá comprovar sua par-
ticipação mediante atestado, certificado e/ou declaração, firmados por dirigentes da
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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.

As Atividades Complementares também poderão ser realizadas por meio da
Iniciação Científica e de atividades extensionistas. A realização das Atividades pode
ocorrer por estudos, práticas ou atividades de natureza científica, cultural, social, téc-
nica ou pro-fissional, minicursos, cursos de extensão, planejamento e organização de
oficinas, palestras, mesa redonda, visitas extracurriculares à Instituições ligadas ao
campo educativo e aprovadas pela Coordenação do Curso e seus pares; congressos,
eventos, jornadas educacionais articuladas com as demais dimensões curriculares
que visem ao enriquecimento e à atualização profissional, Jornadas Empresariais,
reuniões científicas, semanas de atualização, seminários e outras..

Para a diversificação da oferta de Atividades Complementares, a FGW - Facul-
dade de Gestão Woli ainda mantém convênio com a empresa Woli Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos, referência nacional em capacitações em RH, a qual
oferece diversos Cursos virtuais, gratuitos, aos alunos da área de recursos humanos.

Nesse sentido, o gestor de RH, egresso da FGW - Faculdade de GestãoWoli, po-
derá vivenciar múltiplas experiências e articulações entre teoria e prática, integrando
sua atividade profissional na produção e interlocução dos campos do conhecimento.

2.4.14. Trabalho de Conclusão do Curso

Conforme consta no PDI da FGW - Faculdade de Gestão Woli, é necessário
trazer respostas para questões que existem em relação às práticas oriundas no campo
do saber. Uma das formas de trazer estas respostas é pormeio demétodos científicos
que auxiliem na produção de novos saberes e busquem as resoluções de problemas.
A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é sem dúvida um desses
métodos.

Na FGW - Faculdade de Gestão Woli, optou-se por inserir o TCC, em sua matriz
curricular, como atividade científica, obrigatória, que fará parte integrante e funda-
mental da formação profissional, mesmo ciente que só haveria a necessidade quando
previstas nas DCNs ou quando introduzido no PPC de cada curso, sendo, nesses ca-
sos, um dos pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob
orientação direta de um docente.

O Trabalho de Conclusão de Curso, pode ser apresentado sob a forma de: pro-
jeto experimental, estudo de casos, plano de negócios, plano de intervenção, artigo,
monografia ou outro tipo de trabalho acadêmico, sempre obedecendo ao Manual de
normalização para apresentação de trabalhos científicos, e em conformidade com as
definições do Colegiado de Curso e obedecidas às diretrizes curriculares fixadas pelo
Ministério da Educação, ser apresentado sob a forma.



142

O TCC terá como linha de pesquisa a Cultura, o Desenvolvimento Humano
e a Gestão e sua estrutura composta por elementos obrigatórios com o estudo de
um tema delimitado, porém observando a interdisciplinaridade e as transversais aos
cursos oferecidos, objetivando o aprofundamento do conhecimento contínuo como
importante contribuição para o segmento em que se insere.

A elaboração de TCC no curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos oferecido pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, será na modalidade de
Elaboração de Plano de Intervenção, Gestão e Negócios, e poderá ser elaborado em
dupla ou individualmente, onde a 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.

Concluindo, o TCC - Trabalho de Conclusão de Curso está previsto no curso e
considera carga horária, formas de apresentação, orientação e coordenação, a divul-
gação demanuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos e a disponibilização
dos TCC em repositórios institucionais próprios, que serão criados e disponibilizados
pela internet.

2.4.15. Estágio extracurricular não obrigatório

O estágio extracurricular não obrigatório é uma modalidade incentivada pela
FGW. Entende-se por estágio extracurricular não obrigatório todo estágio desenvol-
vido pelo estudante que busca seu aprimoramento em sua área de atuação profis-
sional, mas que não apresenta obrigatoriedade curricular. O estágio, como procedi-
mento didático-pedagógico é um ato educativo, considerado uma atividade acadê-
mica, opcional, de acordo comoprojeto pedagógico de curso, devendo ser planejado,
executado e avaliado em conformidade com normas fixadas pelo Colegiado do Curso
e por seu regulamento.

Conforme descrito em seu regulamento próprio, disponível para consulta, o
estágio poderá ser realizado ao longo do curso, conforme legislação vigente, perme-
ando o desenvolvimento dos diversos componentes curriculares.

A Faculdade, nos termos do projeto pedagógico do curso, zelará para que os
estágios extracurriculares não obrigatórios sejam realizados em locais que tenham
efetivas condições de proporcionar aos estagiários experiências profissionais, ou de
desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em situações reais de
vida e de trabalho no seu meio.

São modalidades de estágio, como ato educativo, de acordo com o projeto
pedagógico de cada curso de graduação atendida as diretrizes curriculares nacionais
e o planejamento curricular do curso:

I. Estágio extracurricular não obrigatório, que deve manter coerência com o perfil
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profissional de conclusão do curso.

II. Estágio profissional, sociocultural ou de iniciação científica, não incluído no pla-
nejamento da faculdade, não obrigatório, mas assumido intencionalmente pela
mesma, a partir de demanda de seus alunos ou de organizações de sua comu-
nidade, objetivando o desenvolvimento de competências para a vida cidadã e
para o trabalho produtivo.

São finalidades do Estágio extracurricular não obrigatório:

a. Promover a integração do estudante com o mercado de trabalho, propiciando
o seu desenvolvimento profissional e acadêmico;

b. Permitir ao aluno, através do contato com a realidade da atuação profissional,
pesquisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para os problemas ob-
servados, com a devida sustentação teórica;

c. Propiciar ao aluno orientação que o direcione a análise crítica e contextualizada
da dinâmica da prática profissional nas organizações em que estagiou.

2.5. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS

As práticas pedagógicas inovadoras propostas pela FGW - Faculdade de Gestão
Woli são baseadas no exercício didático da participação, da autonomia, do espírito
empreendedor, da interdisciplinaridade, da transversalidade e da contextualização
como princípios pedagógicos.

Neste sentido, tais práticas planejadas pela FGW, contempla uma metodolo-
gia, que atende ao desenvolvimento de conteúdos, às estratégias de aprendizagem,
ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à au-
tonomia do discente, coadunando-se com práticas pedagógicas que estimulem a
ação discente em uma relação teoria-prática, sendo claramente inovadora e emba-
sada em recursos que proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área.

Pensando assim, para que o discente desenvolva competências profissionais
compatíveis com as necessidades do mercado de trabalho, por meio de projetos,
com a apresentação de problemas vivenciados, onde será permitido, ao estudante,
relacioná-los à teoria, possibilitando a compreensão e soluções básicas de maneira
criativa e inovadora, a FGW operará com a proposta de trabalhos e projetos práti-
cos, sempre dispostas e intercaladas em cada módulo, baseadas principalmente nas
diretrizes do Design Thinking, onde o aluno poderá desenvolver a capacidade para
combinar criatividade e análise, em contextos de problemas reais, para geração e
adaptação de soluções em um contexto profissional atual, tão dinâmico e volátil.
A proposta [W1] de elaboração de projetos, um componente fundamental e obri-
gatório do currículo, valendo a nota no componente curricular específico ofertado
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no respectivo módulo letivo, terá como proposta ainda, estimular o aluno a produ-
zir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de
competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma apro-
ximação maior entre a realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas. Como
o conhecimento na vida cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é ne-
cessariamente global e multidimensional, com a elaboração de projetos, pretende-
se encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração
dos saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares.E
ainda, como outras práticas, os alunos poderão passar por atividades, que associam
a teoria à prática, por meio de ferramentas inovadoras, já desenvolvidas pela Woli
Tecnologia em Gestão de RH, como segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 13 – Diagnose Coletiva

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 14 – Desempenho individual

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainda se torna importante ressaltar que a FGW possibilitará práticas pedagó-

https://br.qr-code-generator.com/
https://br.qr-code-generator.com/
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.elemento.com/
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gicas inovadoras, no que se refere à inclusão e acessibilidade, com a compreensão
da Educação Especial, ao disponibilizar a oferta de atendimento especializado aos
discentes, tutores e professores, com o oferecimento de recursos e procedimentos
apropriados, por meio de seu Núcleo de Inclusão e Acessibilidade..

Conforme apresentado, a teoria e a prática, a motivação e a contextualização,
são permeadas e discutidas a todo tempo. Diante desse contexto, o curso Tecnólogo
de Gestão de Recursos Humanos busca inovar, onde o principal aspecto que lhe con-
fere 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 possibilitará práticas pe-
dagógicas inclusivas e de acessibilidade, com a compreensão da Educação Especial,
ao disponibilizar a oferta de atendimento especializado aos discentes, tutores e pro-
fessores, com o oferecimento de recursos e procedimentos apropriados, facilitando
a acessibilidade, por meio de seu Núcleo de Inclusão e Acessibilidade.

2.6. PROGRAMAS DE APOIO AO ALUNO

2.6.1. Apoio Pedagógico

A FGW - Faculdade de Gestão Woli proporcionará o atendimento ao discente
realizado por todos os setores da instituição (Secretaria Acadêmica, Coordenadorias
dos Curso, dentre ou-tros) a fim de proporcionar ao discente ambiente adequado ao
êxito da aprendizagem.

Além disso, será criado um Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), órgão de
suporte acadêmico cuja finalidade é auxiliar alunos, professores, tutores, coordenado-
res da Instituição, visando o sucesso do processo ensino-aprendizagem, à a formação
global e a realização profissional e pessoal do estudantes facilitando, desta forma, a
integração à vida institucional e social.

O NAP se organizará como um núcleo adjunto às Coordenações de cursos,
com a finalidade de prestar auxílio psicopedagógico e assegurar a continuidade no
processo de acompanhamento dos discentes e docentes.

A proposta do NAP será oferecer apoio ao pleno desenvolvimento profissional,
por meio de atendimento de questões específicas e emergentes ao longo do pro-
cesso educativo, visando contribuir para o acompanhamento e orientação geral no
processo de ensino aprendizagem.
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2.6.1.1. Nivelamento da Aprendizagem

O Programa de Nivelamento apresenta-se como uma das ações necessárias
para a adaptação dos discentes no ensino superior que, além de experimentarem
uma forte transição metodológica, trazem consigo muitas diferenciações em níveis
de conhecimentos básicos.

O sistema de nivelamento tem por objetivo diminuir as diferenças de conheci-
mentos básicos necessários como pré-requisitos para determinado curso superior. O
nivelamento é uma forma de proporcionar equiparação de conhecimento em deter-
minado assunto, suprindo, assim, as defasagens advindas do ensino médio. A turma
de nivelamento sempre é composta no início de cada curso.

O Programa de Nivelamento tem caráter acadêmico pedagógico e de assis-
tência ao aluno. Deverá ser realizado, sistematicamente, mediante diagnóstico dos
educandos com dificuldade de aprendizagem e carência no domínio dos conteúdos.
Ocorre paralelamente às demais disciplinas. Esse programa objetiva reduzir proble-
mas de desistência e reprovação nos períodos ou módulos iniciais, possibilitar, ao
aluno, a revisão e o conhecimento de conteúdos básicos e indispensáveis à apren-
dizagem, em curso superior, e produzir metodologias que facilitem os estudos e o
resgate dos conteúdos não assimilados pelos egressos do ensino médio. Os progra-
mas e as atividades de nivelamento são organizados por professores e gerenciados
pela Coordenação do Curso.

São consideradas atividades de nivelamento: cursos, seminários, oficinas, aulas
em disciplinas básicas ou específicas, assim relacionadas, como Língua Portuguesa,
Matemática e Informática.

2.6.1.2. Programa de Ambientação em Educação a Distância

OPrograma de Ambientação emEducação a Distância da FGW - Faculdade de
Gestão Woli, destinado a todos os alunos ingressantes da Instituição. O Programa é
institucionalizado, obrigatório, e foi desenvolvido para ajudar o aluno a compreender
os princípios básicos que norteiam a Educação a Distância (EaD), focados no contexto
das atividades que serão realizadas. Ao final do programa o aluno deverá ser capaz
de:

• Compreender as concepções de EaD utilizadas no curso.

• Identificar os principais atores do seu curso.

• Reconhecer principais ferramentas de navegação doAmbiente Virtual de Apren-
dizagem - AVA.

• Desenvolver a capacidade de interação e cooperação no AVA.

• Identificar algumas políticas pedagógicas de seu curso.
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• Conhecer seus direitos e obrigações.

• Conhecer e utilizar boas condutas em um ambiente virtual.

• Identificar como aprender e se organizar melhor sozinho.

• Empregar estratégias para gerenciar tempo, postura e autocontrole.

O programa de Ambientação da FGW acontecerá no decorrer do módulo que
o ingressante estiver. Nesse período o aluno terá ao seu dispor uma “trilha do conheci-
mento” composta por diversos objetos de aprendizagem, comomanuais, regulamen-
tos, cartilhas, vídeos, documentos e cursos online, optativos, com temas relacionados
ao contexto da EaD.

Todos esses objetos de aprendizagem primam pela linguagem dialógica e in-
clusiva, possibilitando ao aluno a apropriação dos conhecimentos disponibilizados e
sua aplicação no decorrer do curso.

Por serem atividades autoinstrucionais os próprios professores responsáveis
pelas disciplinas nas quais o aluno estiver cursando o módulo poderão acompanha-
los, tirando dúvidas e estimulando à realização das atividades.

O Programa de Ambientação será realizado 100% à distância, mas o aluno
também pode usufruir das instalações dos polos da FGW para realização de suas
atividades. Além do computador, é possível acessar a ferramenta por meio de dis-
positivos móveis, como tablet ou smartphone. Com o Blackboard, disponível para
Android, iOS e Windows, o estudante pode conferir avisos, receber notificações das
atividades, verificar notas, publicar nos fóruns e visualizar conteúdos em PDF.

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 obriga-
tório remunerado, o qual, apesar de não estar presente como atividade obrigatória,
como, aliás, a própria denominação da atividade pressupõe, pode e deve ser estimu-
lado pela FGW, em virtude da clara compreensão da importância das atividades de
estágio para a excelente preparação dos futuros profissionais para ingresso no mer-
cado de trabalho.

Essa modalidade de estágio, portanto, será oferecida e sempre estimulada
como atividade opcional ou complementar, realizada paralelamente aos componen-
tes curriculares das matrizes dos cursos superiores ofertados pela FGW, inclusive com
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possibilidade de aproveitamento de parte de sua carta horária como atividades com-
plementares. Vale ressaltar que será contabilizado como atividade complementar
30% da carga horária total realizada.

Embora, repita-se, não seja atividade obrigatória, necessária para a conclusão
dos cursos superiores, pretende a FGW envidar esforços junto à comunidade em que
está inserida para também oportunizar a seus discentes o acesso a programas de
estágios não obrigatórios e remunerados, mediante o estabelecimento de parcerias
com entidades e empresas que integram o mercado de trabalho ligado aos cursos
ofertados.

Buscará a FGW, portanto a celebração de convênios para oferta de estágio
para seus discentes, para assegurar a realização de estágios não obrigatórios, por
entender que a prática em ambiente de trabalho é componente fundamental para
a preparação de seus egressos para atuação com qualidade no mercado de trabalho.

Desse modo, os projetos pedagógicos dos cursos superiores a serem ofertados
pela FGW trará a previsão do estágio não obrigatório, nos casos previstos nas nor-
mas vigentes. Cumpre registrar que o regulamento de estágio extracurricular não
obrigatório encontra-se disponível para consulta.

2.6.1.4. Programa de Monitoria

O Programa de Monitoria da FGW - Faculdade de Gestão Woli vem ao encon-
tro do que contempla a L.D.B. de Nº 9.394/96, em seu Artigo 84, “os discentes da
Educação Superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas
respectivas instituições exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendi-
mento e seu plano de estudos”.

O Programa de Monitoria, conforme descrito em seu regulamento, disponível
para consulta, tem por objetivo proporcionar aos discentes a participação efetiva e
dinâmica em projeto acadêmico de ensino, no âmbito de determinada unidade cur-
ricular, sob a orientação direta do docente responsável pela mesma. O monitor terá
seu trabalho acompanhado por um professor-orientador.

Por fim, a FGW acredita na importância da função do monitor, pois lhe possi-
bilitará tornar-se parte fundamental no processo ensino-aprendizagem. Essa função
tem como alternativa o despertar da vocação para a docência e para o desenvolvi-
mento de atividades de pesquisa e extensão.

2.6.2. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC

OProgramade Iniciação Científica – PIC da Faculdade deGestãoWolicaracteriza-
se como uma ferramenta de apoio teórico emetodológico à realização de umprojeto
de pesquisa, e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova
mentalidade do aluno. Promove ainda, a participação efetiva do aluno em projetos
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investigativos que agucem sua curiosidade e o levem a estudar situações reais com
rigor científico.

Coma implantação e funcionamento do Programade Iniciação Científica (PIC),
pretende-se incentivar o estudante à participação ativa em projetos investigativos,
sob a supervisão de um professor orientador. A Iniciação Científica é um Programa
de inserção do aluno de gradua-ção, em atividades de pesquisa científica, visando à
construção de interações com o ambiente científico, por meio do desenvolvimento
de projeto de pesquisa. O educando estará sob a orientação de um professor orien-
tador e, quando necessário, de um professor coorientador.

Por fim, vale mencionar que a FGW tem como proposta a criação e implanta-
ção de um Repositório Institucional que irá armazenar, preservar, divulgar e oferecer
acesso a produção científica, cultural e artística da Instituição. O Repositório da FGW
terá como objetivo, preservar a memória intelectual de sua comunidade acadêmica.
A proposta da FGW é disponibilizar, pormeio de seu site, o livre acesso a todos os con-
teúdos digitais disponibilizados, e ampliar e facilitar o acesso à produção científica
de uma forma geral

2.6.3. NÚCLEO DE APOIO AO EGRESSO

A FGW - Faculdade de Gestão Woli manterá um Programa de Acompanha-
mento Acadêmico, regulamentado para consulta, de forma online, por meio de seu
site, voltado com exclusividade a alunos e ex-alunos, com o objetivo demantê-los em
contato com a IES e com o mercado de trabalho.

Os participantes do programa possuirão acesso às informações sobre a profis-
são, edu-cação continuada e aos acontecimentos domeio acadêmico, e poderão, por
meio de uma rede de contatos, manterem-se próximos a coordenadores, professores,
colegas de turma e funcionários da Instituição.

Manterá ainda a Avaliação Institucional sob a ótica do egresso como um dos
instru-mentos da Avaliação Institucional e que terá a finalidade de:

I. Identificar os pontos fortes e fracos do curso e oferecer subsídios para a reforma
curricu-lar.

II. Identificar as necessidades de qualificação, dos ex-alunos, como subsídios para
a cria-ção de cursos de pós – graduação dentro do programa de Educação Con-
tinuada.

2.6.4. 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 nor-
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mas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou commobilidade reduzida; a Lei no 10.436/02 que dispõe sobre a Lín-
gua Brasileira de Sinais – Libras; a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; a lei no 13.146/15
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa comDeficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência); o Decreto no 5.296/04 que estabelece as normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida; o Decreto no 5.626/05 que regulamenta a Lei 10.436
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e o Decreto no 186/08 que
aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu
Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007 e que
define, dentre seus documentos, disponibilizados no Regulamento do Núcleo de In-
clusão e Acessibilidade e no Plano de Acessibilidade, adequações quanto o processo
de acesso e permanência de pessoas com deficiência, distribuindo-as em três eixos:

I. Inclusão e Permanência: assistência estudantil específica para os alunos com
deficiência e/ou necessidades educacionais especiais.

II. Acessibilidade Pedagógica e Curricular: projetos e programas que visem à pro-
moção da acessibilidade ao currículo e as ações didáticas propostas no projeto
pedagógico dos cursos.

III. Acessibilidade Comunicacional e Informacional: promoção da acessibilidade
à comunicação e à informação da instituição para a comunidade interna e ex-
terna.

Neste sentido, define dentre os seus documentos, ações específicas que alcan-
çaram os objetivos de acessibilidade e inclusão, dos quais mencionamos, Criação do
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão; Aquisição de equipamentos e tecnologias as-
sistidas adequados ao atendimento das pessoas com necessidades especiais; Acom-
panhamento e atendimento de alunos, docentes, tutores e colaboradores com de-
ficiências; Disponibilizar Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais nos cursos de
graduação, pós-graduação e demais atividades internas; Disponibilizar tutoria para
alunos com Necessidades Educativas Especiais; Incentivar e divulgar eventos e pro-
jetos sobre acessibilidade e inclusão; Apoiar projetos de Extensão e de Pesquisa que
promovam Acessibilidade; Manter meios de comunicação e informação em libras
(por meio de software); Introduzir a disciplina optativa - Libras nas matrizes curricu-
lares; Capacitar constantemente seus docentes, tutores e colaboradores visando o
atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Vale mencionar que em relação as instalações da FGW - Faculdade de Gestão
Woli, também serão contemplados os seguintes requisitos: eliminação de barreiras
arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso aos espaços de uso
coletivo; reserva de vagas em estacionamentos, nas proximidades das unidades de
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serviço; rampas e/ou elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; adap-
tação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira
de rodas; colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; instalação de la-
vabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira
de rodas.

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, a Instituição as-
sume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada, e até que o aluno conclua
o curso, de manter o apoio ao estudante com visão subnormal; e adotar um plano
de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso
didático.

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a Instituição assume o
compro-misso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o
curso, de propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua por-
tuguesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando
a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real
conhecimento do aluno; adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valori-
zando o conteúdo semântico; estimular o aprendizado da língua portuguesa, princi-
palmente namodalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente àsmatérias do
curso em que o estudante estiver matriculado; proporcionar aos professores acesso à
literatura e informações sobre a especificidade linguística do portador de deficiência
auditiva.

A respeito do tratamento diferenciado, a Instituição estará comprometida em
disponibilizar, sempre que for necessário, assentos de uso preferencial, sinalizados,
espaços e instalações acessíveis; mobiliário de recepção e atendimento obrigatoria-
mente adaptados à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, con-
forme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; serviços de aten-
dimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas
capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato comaquelas que não se
comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias-intérpretes
ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; pessoal capacitado para prestar
atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pes-
soas idosas; disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pes-
soa com deficiência ou com mobilidade reduzida; sinalização ambiental para orien-
tação; divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida; admissão de entrada e permanência
de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa comdeficiência ou de
treinador em locais e edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira
de vacina atualizada do animal e existência de local de atendimento específico.

Quanto aos alunos com Transtorno de Espectro Autista, em atendimento ao
disposto na Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a FGW - Faculdade de Ges-
tão Woli garantirá o atendimento visando a sua plena acessibilidade (arquitetônica,
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comunicacional, pedagógica e atitudinal) ao Ensino Superior e o desenvolvimento
das competências e habilidades previstas no perfil do egresso, do curso escolhido,
em igualdade de condições. Apoiará e orientará, juntamente com os setores peda-
gógicos da instituição, o corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desen-
volvimento de metodologias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico
do aluno com Transtorno do Espectro Autista.

2.7. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL

O corpo discente será representado nos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES
com direito a voz e voto. Caberá aos Diretórios Acadêmicos indicar seus representan-
tes e respectivos suplentes junto aos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES. Os re-
presentantes estudantis, nos Órgãos Colegiados Acadêmicos, terão mandato de um
ano, permitida a recondução em alguns casos. Os suplentes só poderão participar
dos Órgãos Colegiados Acadêmicos da IES, em caso de impedimento do represen-
tante efetivo. É vedado o exercício da mesma represen-tação estudantil em mais
de um Órgão Colegiado da Faculdade. Os representantes, junto aos Órgãos Cole-
giados Acadêmicos da Faculdade deverão ser alunos regularmente matriculados e
estar cursando, pelo menos, três disciplinas no período letivo. O não preenchimento
de qualquer destes requisitos, em qualquer tempo, implicará na perda do mandato.

Os alunos matriculados na Faculdade pertencerão aos Diretórios Acadêmi-
cos,dos seus respectivos Cursos, cujo regimento, elaborado e aprovado em confor-
midade com a legislação pertinente, disporá sobre sua constituição, finalidade, ele-
gibilidade, direitos e deveres de seus membros. Os Diretórios Acadêmicos terão por
objetivo a representação estudantil, a promoção, a cooperação da comunidade aca-
dêmica e o aprimoramento da Instituição e terão o apoio da Instituição em eventos
culturais e esportivos. A Faculdade estimulará as eleições e as assembleias e, ainda,
oferecerá espaço físico com mobiliário e equipamentos para seu funcionamento.

2.8. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS - NO PRO-
CESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

A tecnologia tem se tornado uma grande aliada no processo educacional, ao
aumentar as possibilidades de aprendizagem. Com vistas a estimular nos alunos
as competências advindas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos
processos de aprendizagem, será utilizado ferramenta adequada, perpassando to-
das as disciplinas previstas na matriz curricular, tanto na parte informacional, como
também naquelas associadas ao campo profissional.

Sendo assim, para além da internet, outras possibilidades das TICs serão traba-
lhadas, demaneira a preparar o aluno para sua atuação no contexto atual. Encontram-
se previstos o uso de softwares interativos, a disponibilização de conteúdos on-line e
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outros recursos que contribuampara a promoção de interação, conectando a atenção
do aluno e tornando a aula mais dinâmica e produtiva, estimulando-o ao processo
de ensino e aprendizagem.

As TICS planejadas pela FGW para o processo de ensino-aprendizagem possi-
bilitam a execução do PPC, viabilizam a acessibilidade digital e comunicacional e a
interatividade entre docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais
e recursos didáticos a qualquer hora e lugar e propiciam experiências diferenciadas
de aprendizagem baseadas em seu uso.

Ao aluno do curso, bem como aos professores, os tutores e à coordenação do
curso, serão disponibilizados diversas formas de comunicação virtual, por meio de
plataforma acadêmica e do site da faculdade, quais sejam:

• Softwares para disciplinas específicas do curso.

• Criação de página do curso no site da IES e/ou em redes sociais, visando discutir
questões didático-pedagógicas cotidianas do curso.

• Utilização de recursos audiovisuais e multimídia em aulas teóricas e/ou práticas.

• Informações sobre a vida acadêmica, tais como: controle de presença e faltas;
notas; plano de ensino; PDI, PPC, material de apoio às aulas disponibilizadas
pelos professores.

• Utilização de pesquisa de diagnóstico online.

No curso será adotada tecnologias de informação e comunicação didático-
pedagógicas que venhamenriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem,
principalmente o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostos pelo curso.

Nesse sentido a FGW apostou no material didático disponibilizado pela pla-
taforma Sagah, composto por diversos objetos de aprendizagem, que por sua vez
formam uma Unidade de Aprendizagem (UA), uma vez que levam o aluno a ter uma
postura mais autônoma e ativa, além de funcionar como facilitadores do processo
de ensino-aprendizagem por meio de uma abordagem dialógica que permite as in-
terações aluno/interface, aluno/conteúdo, aluno/professor e aluno/aluno, através de
metodologias ativas de aprendizagem.

Por meio da aprendizagem ativa o aluno tem acesso a práticas pedagógicas
diferentes da tradicional e é engajado de maneira ativa, na construção do conhe-
cimento, e não apenas como mero receptor de informações, uma vez que na me-
todologia ativa teoria e prática andam juntas e visam desenvolver a capacidade de
construção e análise crítica do conhecimento.

Cada unidade de aprendizagem é composta por conteúdos e atividades cri-
teriosamente selecionados que viabilizam, ao aluno, um papel de protagonista no
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processo de construção do conhecimento, portanto, foram construídas para signifi-
car a aprendizagem do aluno a partir de situações vivenciais.

Os objetos de aprendizagemque compõemo conteúdo, como o desafio, que
coloca o aluno próximo a situações reais que poderão ser vivenciadas em sua carreira
profissional; o infográfico que permite a análise de imagens; o conteúdo do livro que
á a parte teórica da unidade; a dica do professor onde o aluno tem ao seu dispor ví-
deos de aproximadamente quatro minutos, onde o professor dá dicas com aplicação
do assunto estudado e ou explica as partes mais difíceis do conteúdo; os exercícios
de fixação que testam o conhecimento do aprendiz e lhe permitem verificar se re-
almente está aprendendo; a prática que sempre traz um exemplo de aplicação dos
conteúdos que estão sendo usados na unidade; e o saiba mais que permite ao aluno
aprofundar os seus conhecimentos e facilita sua busca por resposta aos desafios; ofe-
recem experiências diferenciadas e foram pensados pedagogicamente para que
o processo de construção do conhecimento do aluno aconteça e se consolide com
êxito.

Esta diversidade de objetos de aprendizagem que compõem os conteúdos
atende aos diversos estilos de aprendizagem e, aliada à mediação empática de tu-
tores e professores, possibilitarão, ao aluno, construir aprendizagens significativas de
forma autônoma, ativa e colaborativa.

NÚMERODE VAGAS:OCurso propõe a oferta de 1000 vagas, quantitativo este
atendido de forma excelente pelas condições relativas ao corpo docente, tutorial e à
infraestrutura disponibilizada pela instituição.

Vale ressaltar que o número de vagas pretendidas foram fundamentadas em
estudo quantitativo e qualitativo, bem como em pesquisas com o mercado de tra-
balho e, com a comunidade acadêmica, que demonstra sua adequação à dimensão
do corpo docente e tutorial e às condições de infraestrutura física e tecnológica para
o ensino e a iniciação científica.
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3 CORPO DOCENTE E
TUTORIAL

3.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

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

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

1. ser constituído por ummínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente
do curso;

2. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;

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

Sendo assim, o NDE do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos da FGW - Faculdade de Gestão Woli será formado por 5(cinco) docen-
tes, incluindo o coordenador do curso como seu presidente. Destes, 100% possuem
titulação stricto sensu. Com relação ao regime de trabalho, 40% trabalham em re-
gime de tempo integral e 60% em regime parcial. A tabela 4 detalha a composição
inicial do NDE do Curso.
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Tabela 4 – Composição do NDE - PORTARIA 009/20
COMPONENTES TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO

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

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

Portanto, são atribuições do NDE do Curso:

a) Elaborar, acompanhar, executar e propor alterações no Projeto Pedagógico do
Curso e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do
curso para apre-ciação.

b) Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso.

c) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
acadêmicas.

d) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de iniciação ci-
entífica e extensão, provenientes de necessidades da graduação, de exigências
do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área do
conhecimento.

e) Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de
graduação.

f) Propor, no PPC, procedimentos e critérios para a autoavaliação do curso.

g) Propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na
avaliação externa.

h) Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico
do curso.

i) Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na
formação do perfil profissional do egresso.

j) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação
continu-ada.

k) Avaliar outras matérias que lhes sejam atribuídas por legislação, pelo Regi-
mento Geral, bem como sobre questões que neste ou em outros sejam omissas.
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3.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR

O Coordenador do curso é o responsável pela gestão do curso proposto, que é
planejado considerando a autoavaliação institucional e todos os procedimentos ava-
liativos aplicáveis ao curso, como fontes de insumos destinados a assegurar o apri-
moramento contínuo, com previsão da apropriação dos resultados pela comunidade
acadêmica e indicação do processo de autoavaliação periódica.

O Coordenador de curso tem dentre suas atribuições ordinárias previstas no
Regimento da instituição de ensino:

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

II. Acompanhar a atualização do Projeto Pedagógico do Curso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de cur-
sos e o desenvolvimento de projetos de iniciação científica e programas de ex-
tensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos.
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XIV. Distribuir encargos de ensino, iniciação científica e extensão entre seus profes-
sores, respeitadas as especialidades.

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

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

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

I. Estabelecer relações com empresas e com organizações públicas e privadas do
municí-pio e região.

II. Oportunizar novos ambientes de ensino aprendizagem para o aluno, no âmbito
da ges-tão.

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

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

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

VI. Presidir o NDE.

3.3. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO COORDENADOR

3.3.1. Formação e Experiência Profissional do Coordenador

Tabela 5 – Identificação do Coordenador do Curso

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

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

Formação Acadêmica:
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Professor Wendel Rodrigo de Almeida é mestre em educação, pela Universi-
dade de Uberaba (UNIUBE), Pós-graduado em Psicologia Organizacional pela Uni-
versidade de Franca (UNIFRAN), em Gerenciamento de Micro e Pequenas Empresas,
pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Orientação Vocacional e Profissional
pela Faculdade Mantenense dos Vales Gerais (INTERVALE), em Docência do Ensino
Superior pela Faculdade Mantenense dos Vales Gerais (INTERVALE) e em Ciências
Econômicas pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Possui experiência na Docên-
cia e Gestão Universitária. No Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ,
ocupou os cargos de Pró-reitor de Planejamento, Administração e Finanças, Presi-
dente da Comissão Própria de Avaliação – CPA, Presidente da Comissão Especial de
Acompanhamento Permanente de Egressos, Presidente da Comissão Interna de Ava-
liação de Recursos do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Docentes e Técnico-
administrativos e Presidente da COPESE (Comissão de Processo Seletivo e Captação
de Alunos). Foi Coordenador de Relações Institucionais, de Recursos Humanos, de
Marketing, além de Membro do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, Membro da
Comissão Especial de Análise das Dimensões do Instrumento de Avaliação do MEC,
Membro do Conselho Universitário, Membro da Comissão de Implantação e Imple-
mentação do Sistema de Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico e, Membro
da Câmara de Graduação do Instituto Superior de Educação e Tecnológicos. Atuou
ainda como professor no Centro Universitário do Planalto de Araxá, nos cursos de
Gestão Comercial, Gestão de Marketing, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Con-
tábeis, Administração, Engenharia de Produção, Agronomia e Pedagogia. Ministrou
as disciplinas de Empreendedorismo, Economia, Economia & Mercado, Marketing de
Relacionamento, Gestão de Preços, Pesquisa e Análise de Mercado, Recrutamento e
Seleção, Endomarketing, Consultoria em Recursos Humanos, Avaliação de Desem-
penho, Cargos e Salários, Introdução a Gestão de Pessoas entre outras.

Possui experiência não acadêmica como Gerente de Recursos Humanos na
empresa Kamel Magazine Ltda., durante 6 anos, como Agente de Desenvolvimento
na empresa Petrus Wilhelmus Jozef Schoenmaker durante 6 meses, Instrutor de For-
mação Profissional no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) du-
rante 2 anos e Coordenador de Cursos Técnicos na Escola Politécnica do Alto Para-
naíba por 6 meses.

Regime de trabalho do coordenador do curso:

O coordenador do curso é contratado sob o regime parcial, 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 ex-
clusivamente para gestão e condução do curso, além das horas destinadas à docên-
cia, reuniões de planejamento e atividades didáticas. Há a representatividade dos
coordenadores em todos os colegiados superiores, conforme apresentados nos regu-
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lamentos 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. A
comprovação da carga horária do regime de trabalho poderá ser aferida pela comis-
são avaliadora na época da avaliação in loco para fins de autorização do curso.

3.3.2. Organização da Equipe Multidisciplinar

Aorganização da EquipeMultidisciplinar da FGW - Faculdade deGestãoWoli será
implantada com o objetivo de elaborar o projeto e efetuar os demais processos no
desenvolvimento e execução dos cursos, além de orientar, executar, desenvolver e
promover ações referentes aos cursos oferecidos, respeitando as Diretrizes Curricula-
res Nacionais 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 ela-
boração, o desenvolvimento, a validação e a publicação domaterial didático-pedagógico,
previsto no PPC, subsidiando os projetos de EaD quanto a transposição didática de
conteúdos para as linguagens da educação a distância, com o desenvolvimento e
aplicação de sistemas para internet, suporte técnico e criações gráficas e audiovisu-
ais, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessi-
bilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da
formação, além de prever linguagem inclusiva e acessível, com recursos inovadores.

Por desempenhar um papel fundamental na EaD, a Equipe Multidisciplinar
da FGW - Faculdade de Gestão Woli será formada atendendo todos os requisitos
para executar com competência suas atribuições e realizar um papel com eficácia e
eficiência.

A Equipe Multidisciplinar envolve vários profissionais, como: professor-autor,
coordenador de curso, web designers, designers instrucionais, designers gráficos, re-
visores técnicos, técnicos especialistas em recursos multimídia, equipe pedagógica e
bibliotecária.

• 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, ob-
servando a visão do aluno, em consonância com as diretrizes dos projetos pe-
dagógicos.
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• 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 re-
cursos educacionais, mediados por meio de tecnologias, com intuito de desen-
volver soluções para os problemas educacionais, bem como projetar formas di-
ferenciadas para transmitir o conteúdo elaborado pelo professor-autor, de ma-
neira que o aluno sinta-se interessado, tenha prazer na realização do que foi
proposto, e construa sua aprendizagem significativa de forma autônoma e co-
laborativa. Tem ainda como responsabilidade a análise de vídeos, animações e
som como recursos que comporão o conteúdo.

• Equipe pedagógica: responsável por verificar se a linguagem utilizada na reda-
ção 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 interativi-
dade do aluno com o material didático.

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

3.4. PERFIL DOCENTE E TUTORIAL

Seguindo as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da FGW - Facul-
dade de Gestão Woli, a instituição terá como linha norteadora para seus profissionais
acadêmicos, um papel específico na relação e prática pedagógica. E, para isso, tanto
o educador, quanto professores e tutores devem ter conhecimentos e habilidades
suficientes para auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Deve ser e estar suficientemente capacitado e habilitado para perceber o nível
de compreensão do aluno recebido pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, além de
trabalhar, paralelamente, a um novo e mais complexo nível de conduta, tanto no que
se refere ao conhecimento e às habilidades, quanto no que se refere aos elementos
e processos de convivência social.

Em síntese, para exercer o papel de professor e/ou tutor, será necessário um
compromisso de capacidade técnica, assumindo uma posição de competência pro-
fissional, em educação, que caracterize o trabalho da FGW - Faculdade de Gestão
Woli.

Para isso, e em atenção especial às atividades de tutoria, vale mencionar que
por contemplar o atendimento às demandas didático-pedagógicas da estrutura cur-
ricular e considerando a mediação pedagógica junto aos discentes, a FGW elaborou
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umPlano de Capacitação e Formação Continuada, disponível para consulta, que bus-
cará promover a melhoria da qualidade no domínio do conteúdo, de recursos e dos
materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo. Vale
ressaltar que consta neste plano de capacitação e formação continuada a realização
de cursos obrigatórios aos tutores, extensivos aos docentes e técnicos-administrativos,
antes do início das atividades, como os cursos de Netiqueta, Afetividade Virtual, Me-
diação Pedagógica, Diagnóstico de Processos Avaliativos dentre outros.

O profissional esperado pela instituição será aquele comprometido com sua
práxis pedagógica e passível de melhoria constante, sempre em busca de informa-
ções que convalidem sua prática como profissional.

Enfim, espera-se que docentes e tutores da FGW - Faculdade de Gestão Woli:

I. Apropriem-se de novas linguagens e recursos tecnológicos visando à melhoria
no pro-cesso de ensino-aprendizagem.

II. Articulem teoria e prática de forma efetiva e evidenciada.

III. Comprometam-se com as questões ambientais e relacionadas aos direitos hu-
manos, com ênfase às relações étnico-raciais.

IV. Comprometam-se com o desenvolvimento do projeto pedagógico do Curso.

V. Concebam a avaliação da aprendizagem discente como processual e constante.

VI. Demonstrem capacidade para lidar com as diferenças e as diversidades.

VII. Elaborem propostas de revisão ou correção de conteúdos quando identificar
essa necessidade.

VIII. Invistam na pesquisa como um componente complementar para a formação
do aluno.

IX. Participem e incentivem as avaliações institucionais.

X. Preocupem-se com o desenvolvimento ético e profissional do aluno.

XI. Promovam a autonomia intelectual e acadêmica do aluno.

XII. Reflitam sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos e proponham al-
ternativas de superação.

XIII. Estimulem a futura participação do aluno em programas de pós-graduação.



 

ID Docente (Nome Completo) 
Titulação 
Máxima 

Regime 
Trabalho 

na IES 

Tempo de 
Experiência 
- Magistério 
Superior ou 
Experiência 

na 
Educação 

Profissional 
(EM ANOS) 

Tempo de 
Experiência 

na 
Educação a 
Distância 
EaD (EM 
ANOS) 

Tempo de 
Experiência 
Profissional 
(EM ANOS) 

Docente 
com 

formação/ 
capacitação/ 
experiência 

pedagógica? 

CH 
Semanal 

Horas 
Sala de 

Aula 

Horas 
Apoio 

Pedagógico 
ou Gestão 

Horas 
Iniciação 
Científica 

Horas 
Extensão 

Horas 
NDE 

Horas 
NAP 

Apoio Pedagógico/Gestão 
(NA IES) 

1 Carlos Eduardo Alves Lima Mestre Parcial 10 - 05 Sim 32 24 - 04 - 04  Membro do NDE 

2 Daniela Prado Salerno Mestre Integral 04 01 7m Sim 40 08 30 - - 
02  Coordenador de Curso e Membro 

NDE 

3 Jerry Antônio Coutinho Especialista Horista 1,5 - 2,5 Sim 08 08 - - -   - 

4 Luis Fernando Zulietti Doutor Integral 11 - - Sim 40 12 - - - - 
28 Membro Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

5 Mardiany Ribeiro dos Reis Mestre Integral 01 02 2,5 Sim 40 06 24 - 08 02  Membro do NDE 

6 Mauro Lúcio Batista Cazarotti Mestre Integral 04 01 06 Sim 40 04 26 04 - 06 
 Coordenador de Curso e Membro 

do NDE 

7 Melissa Lucchi Doutora Integral 09 - 02 Sim 40 12 - - - 
- 28 Membro Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

8 Paulo Sérgio R. de Paula Mestre Integral 06 01 - Sim 40 08 - - - - 
32 Membro Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico 

9 Rafael Rosa Pereira Diniz Especialista Integral 09 - 13 Sim 40 04 32 - - 04 
 Coord. de Tecnologia Educ. e 

Informática e Membro NDE 

10 Rosa Maria Ribeiro Bernini Especialista Integral - 11,5 33 Sim 40 04 34 - - 02 
 Coordenadora do NAP e 

Ouvidora 

11 Sebastiana Aparecida Ribeiro Gomes Mestre Integral 22 - 06 Sim 40 08 24 - - 
 

08 

 Coord. Pós-graduação, I. C. e 
Extensão e M. NDE 

12 Válter Gomes Doutor Integral 14 - 26,5 Sim 40 04 26 - - 10 
 Diretor Acadêmico e Membro 

NDE 

13 Wendel Rodrigo de Almeida Mestre Integral 08 04 18 Sim 40 04 28 - - 08 
 Coordenador do Curso e Membro 

NDE 
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3.4.1. Titulação, Regime de Trabalho, Experiência de Magistério Superior e Profissional, Produção Científica
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Tabela 6 – Quadro Sintético por Titulação
Titulação Quantidade Percentual

Especialista 03 23.08%
Mestre 07 53.84%
Doutor 03 23.08%
Total do curso 13 100%

Tabela 7 – Quadro Sintético por Regime de Trabalho
Regime de Trabalho Quantidade Percentual

Horista 01 07.69%
Parcial 01 07.69%
Integral 11 84.62%
Total do curso 13 100%

Tabela 8 – Quadro Sintético por Experiência de Magistério Superior
DocentesExperiência de Magistério Superior Quantidade Percentual

Menos de 3 anos 02 15.38 %
3 ou mais anos 11 84.61%
Número total de docentes 13 100%

Tabela 9 – Quadro Sintético por Experiência Profissional
DocentesExperiência Profissional Quantidade Percentual

Menos de 2 anos 03 23.07 %
2 ou mais anos 10 76.92%
Número total de docentes 12 100%



 

ID Docente (Nome Completo) 

Artigos 
publica
dos em 
periódi

co 
científic

o na 
área 

Artigos 
publicados 

em 
periódicos 

científicos em 
outras áreas 

Livros ou 
capítulos em 

livros 
publicados na 

área 

Livros ou 
capítulos em 

livros 
publicados 
em outras 

áreas 

Trabalhos 
publicados 
em anais 

(completos) 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(resumos) 

Traduções de 
livros, 

capítulos de 
livros ou 
artigos 

publicados 

Propriedade 
intelectual 
depositada 

Propriedade 
intelectual 
registrada 

Projetos e/ou 
produções 
técnicas 

artísticas e 
culturais 

Produção 
didático-

pedagógica 
relevante, 

publicada ou 
não 

 

Outras 
Produções 

1 Carlos Eduardo Alves Lima - - - - - - - - - - - - 

2 Daniela Prado Salerno - - - - - - - - - - - - 

3 Jerry Antônio Coutinho - - - - - - - - - 02 - - 

4 Luis Fernando Zulietti 02 - 01 - - - - - - 13 - - 

5 Mardiany Ribeiro dos Reis - - - - - 03 - - - 17 - - 

6 Mauro Lúcio Batista Cazarotti 06 03 - 11 04 10 - - - - - - 

7 Melissa Lucchi 05 - - - 01 - - - - 09 - 01 

8 Paulo Sérgio R. de Paula - - - - - - - - - - - - 

9 Rafael Rosa Pereira Diniz - - - - - - - - - 37 - - 

10 Rosa Maria Ribeiro Bernini - 01 - - - - - - - 37 - 01 

11 Sebastiana Ap. Ribeiro Gomes - 01 - - - 03 - - - 38 - - 

12 Válter Gomes 01 - - - - - - - - 37 - 01 

13 Wendel Rodrigo de Almeida - 02 01 - - - - - - 39 - 03 
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Em análise aos quadros apresentados acima, abstraídos de relatórios de estu-
dos, vale ressaltar que:

a) Corpo docente: titulação.
Quanto à titulação, para pertencer ao quadro docente, o título mínimo a ser

aceito é o de especialização, desde que possuam experiência na área e na disciplina
que irão ministrar, e venham a ser os professores responsáveis pelas disciplinas es-
pecíficas, cuja área de concentração demanda uma grande experiência em determi-
nado assunto, respeitando o relatório que considera o Perfil Institucional e Profissio-
nal do Egresso, que levará em consideração os estudos individualizados por cidades
polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Trabalho,
elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deverá apresentar habilidades e
competências específicas de cada região. E, ainda que fomente o raciocínio crítico
com base em literatura atualizada, além da bibliografia proposta, que proporcione
o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta relacionados aos objetivos das discipli-
nas/perfil do egresso e que incentivará a produção de conhecimentos por meio de
grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

O privilégio fica para os docentes que possuem títulos de mestrado e douto-
rado, pois, além de atender às exigências da legislação do ensino superior vigente,
são aqueles que possuem experiências maiores na área de investigação científica e
quemelhor contribuirão para o desenvolvimento didático-pedagógico da instituição.

b) Regime de trabalho do corpo docente do curso.
Com relação ao regime de trabalho, o pessoal docente da FGW está sujeito à

prestação de serviços semanais, da seguinte forma:

1. TI - Tempo Integral: 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o tempo
de pelomenos, 20 horas semanais para estudo, pesquisa, trabalhos de extensão,
planejamento e avaliação;

2. TP – Tempo parcial: 12 ou mais horas semanais de trabalho, nelas reservados
pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação
de estudantes;

3. Especial ou Horista: exclusivamente para ministrar aulas, independentemente
da carga horária contratada.

As horas de trabalho não utilizadas como carga didática do Docente serão
distribuídas em preparo de aulas, assistência aos alunos, preparação e correção de
provas e exames, iniciação científica, encargos administrativos, reuniões de órgãos
colegiados, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão a se desenvol-
verem na instituição ou em local determinado pela Faculdade.
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As atividades de iniciação científica, extensão e assessoria referidas no pará-
grafo anterior poderão ser remuneradas complementarmente, a critério do Diretor
Geral e com aprovação. As demais atividades devem ser prestadas obrigatoriamente
na Instituição.

O regime de trabalho previsto para os Docentes da FGW, possibilita ao aten-
dimento integral da demanda dedicada à docência, aos atendimentos aos alunos,
para a participação em colegiados, para o planejamento didático, para a preparação
e para correção das avaliações. Tais atribuições são registradas, considerando a carga
horária por atividade/docente.

c) Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício
da docência superior)

Na Política de Contratação de docente que orienta para a escolha de profissi-
onais com formação e experiência profissional adequadas para atuar na orientação
dos alunos, em todas as atividades do projeto de curso, a experiência profissional
será um grande diferencial, pois a FGW acredita que, aliada à formação acadêmica,
possa contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC,
nas DCN’s e no projeto político institucional, respeitando o relatório que considera
os estudos individualizados por cidades polos, observando as particularidades e es-
pecificidades e o Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do curso, o
Egresso deverá apresentar habilidades e competências específicas de cada região. E,
ainda que fomente o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, além da
bibliografia proposta, que proporcione o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta
relacionados aos objetivos das disciplinas/perfil do egresso e que incentivará a produ-
ção de conhecimentos por meio de grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

Por fim, espera-se que os docentes, mediante suas experiências profissionais,
que promovam ações que permitam identificar as deficiências do alunos, que expo-
nham o conteúdo em linguagem aderente às características da turma (respeitado
as especificidades de cada região), que apresentem exemplos contextualizados ao
conteúdo dos componentes curriculares, que elaborem atividades específicas para
alunos com dificuldades de aprendizagem formativas e somativas, que utilizem os
resultados para redefinição de suas práticas docentes, que exerçam liderança e te-
nham produção reconhecida.

d) Experiência no exercício da docência superior.
A FGW - Faculdade de Gestão Woli ao selecionar o corpo docente para os dois

primeiros anos do curso Superior de Tecnologia emGestão de Recursos Humanos le-
vou em consideração o fator tempo e experiência na docência do Ensino Superior,
bem como, a titulação e a experiência profissional, como estratégia para o desenvol-
vimento didático-pedagógico dos conteúdos das unidades curriculares propostas. O
tempo de experiência no magistério superior dos docentes indicados é, em média,
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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 deverá levar em consideração, principalmente, em
sua expertise e experiência no ensino superior, que atente para que o Egresso possa
apresentar habilidades e competências específicas de cada região. E, ainda que fo-
mente o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, além da bibliografia
proposta, que proporcione o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta relaciona-
dos aos objetivos das disciplinas/perfil do egresso e que incentivará a produção de
conhecimentos por meio de grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

Por fim, espera-se que os docentes, mediante suas experiências profissionais,
que promovam ações que permitam identificar as deficiências do alunos, que expo-
nham o conteúdo em linguagem aderente às características da turma (respeitado
as especificidades de cada região), que apresentem exemplos contextualizados ao
conteúdo dos componentes curriculares, que elaborem atividades específicas para
alunos com dificuldades de aprendizagem formativas e somativas, que utilizem os
resultados para redefinição de suas práticas docentes, que exerçam liderança e te-
nham produção reconhecida.

As comprovações das experiências na docência do ensino superior dos profes-
sores estão à disposição da comissão verificadora, em suas respectivas pastas, para
apreciação na época da avaliação in loco para fins de autorização do curso.

e) Experiência no exercício da docência na educação a distância.
O corpo de docentes dos primeiros anos do curso, na modalidade a distân-

cia, é composto por profissionais com formação e titulação adequada para oferecer
apoio e suporte aos tutores e alunos no desenvolvimento do curso. Todos os docen-
tes possuem pós-graduação na área, e conta ainda, com docentes com titulação em
programas stricto sensu. As comprovações dos títulos dos Docentes indicados es-
tão armazenadas em pastas individuais e arquivadas no setor responsável da FGW -
Faculdade de Gestão Woli, à disposição da comissão verificadora para apreciação na
época da avaliação in loco para fins de autorização do curso. Em relação à experiência
no exercício da docência em EaD, a FGW - Faculdade de GestãoWoli, pormeio de seu
NDE, optou por um outro perfil de professores, não observando apenas a experiência
em EaD, contudo, buscou um perfil onde o professor possa propor experiências de
aprendizagem, conforme sua vivência na área, que seja sensível aos estilos de apren-
dizagem dos alunos e ainda, possua a iniciativa constante de atualização em novas
tecnologias, respeitando o relatório que considera os estudos individualizados por ci-
dades polos, observando as particularidades e especificidades e o Mercado de Traba-
lho, elencando pontos que, ao fim do curso, o Egresso deverá apresentar habilidades
e competências específicas de cada região. E, ainda que fomente o raciocínio crítico
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com base em literatura atualizada, além da bibliografia proposta, que proporcione
o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta relacionados aos objetivos das discipli-
nas/perfil do egresso e que incentivará a produção de conhecimentos por meio de
grupos de estudo e ou pesquisa e da publicação.

f) Experiência no exercício da tutoria na educação a distância.
O corpo tutorial dos primeiros anos do curso, na modalidade a distância, é

composto por profissionais com formação e titulação adequada para atuar como fa-
cilitadores do processo de ensino e aprendizagem, promovendo a interação dos alu-
nos e propiciando um ambiente favorável à discussão. Os tutores serão responsáveis,
ainda, por aplicar as estratégias de ensino previstas e desenvolvidas pelos professores
da disciplina, além de fazer a correção das tarefas propostas, a mediação nos fóruns,
bem como dar todo o suporte para o aluno, em caso de dúvidas, inclusive, buscando
o respaldo do professor formador para a solução dos problemas educacionais viven-
ciados pelo aluno.

Todos os tutores possuem graduação na área, e conta ainda, com tutores com
titulação em programas de pós graduação latu sensu e stricto sensu.

As comprovações dos títulos dos tutores indicados estão armazenadas empas-
tas individuais e arquivadas no setor responsável da FGW - Faculdade de Gestão Woli,
à disposição da comissão verificadora para apreciação na época da avaliação in loco
para fins de autorização do curso.

Em relação à experiência no exercício da tutoria emEaD, a FGW - Faculdade de
Gestão Woli, por meio de seu NDE, optou por um outro perfil de tutores, não obser-
vando apenas a experiência em EaD, contudo, buscou um perfil onde o tutor possa
propor experiências de aprendizagem, conforme sua vivência na área, que seja sensí-
vel aos estilos de aprendizagem dos alunos e ainda, possua a iniciativa constante de
atualização em novas tecnologias, respeitando o relatório de estudos que considera o
Perfil Institucional e Profissional do Egresso, além de demostrar e justificar a relação
entre a experiência no exercício da tutoria na educação superior e seu desempenho
e considera os estudos individualizados por cidades polos, observando as particula-
ridades e especificidades e o Mercado de Trabalho, elencando pontos que, ao fim do
curso, o Egresso deverá apresentar habilidades e competências específicas de cada
região. E, ainda que fomente o raciocínio crítico com base em literatura atualizada,
além da bibliografia proposta, que proporcione o acesso a conteúdos de pesquisa de
ponta relacionados aos objetivos das disciplinas/perfil do egresso e que incentivará
a produção de conhecimentos por meio de grupos de estudo e ou pesquisa e da
publicação.

g) Titulação e formação do corpo de tutores do curso.
O corpo de tutores do curso é composto por profissionais com formação e
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titulação adequada para oferecer apoio e suporte aos professores e alunos no desen-
volvimento do curso.

Levou-se em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe
de tutoria e foram previstos de forma adequada para que as atividades e ações este-
jam alinhadas ao PPC, às demandas comunicacionais e às tecnologias previstas para
o curso, com planejamento de avaliações periódicas para identificar necessidade de
capacitação do corpo tutorial e apoio institucional para adoção de práticas criativas
e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes.

Dos profissionais indicados para compor o quadro de tutores do primeiro ano,
todos possuem graduação na área e muitos possuem titulação em programas de
pós-graduação latu sensu. As comprovações dos títulos dos tutores indicados estão
armazenadas em pastas individuais e arquivadas, à disposição da comissão verifica-
dora para apreciação na época da avaliação in loco para fins de autorização do curso.

h) Experiência do corpo de tutores em educação a distância
A FGW - Faculdade de Gestão Woli ao selecionar o corpo de tutores para

os primeiros anos do curso levou em consideração não só o tempo de experiência
na educação a distância. Foi observado a experiência profissional, a experiência na
docência, além da formação e titulação, como estratégia para o desenvolvimento
didático-pedagógico das unidades curriculares, visando alcançar maior integração
e participação dos alunos. Todos os tutores possuem graduação na área e vários
possuem titulação em programas de pós-graduação latu sensu e stricto sensu. As
comprovações dos títulos dos tutores indicados estão armazenadas em pastas in-
dividuais e arquivadas no setor responsável da FGW - Faculdade de Gestão Woli, à
disposição da comissão verificadora para apreciação na época da avaliação in loco
para fins de autorização do curso. Como mencionado anteriormente, a FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli, por meio de seu NDE, optou por um perfil de tutores que
atenda as habilidades em trabalhar em equipe, comunicação, a busca constante de
atualização em novas tecnologias, resolução de problemas, visão de todo o processo,
negociação, além se ser organizado e disciplinado.

i) Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Aprodução do corpo
docente indicado para o curso considerada como referência os últimos três anos, en-
tre livros; capítulos de livros; material didático institucional; artigos em periódicos
especializados; textos completos em anais de eventos científicos; resumos publica-
dos em anais de eventos internacionais; propriedade intelectual depositada ou regis-
trada; produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes; e
publicações nacionais e regionais, alcançou cerca 40% dos docentes que obtiveram
entre 4 a 6 produções bibliográficas e técnicas nos últimos três anos. As produções
e publicações dos docentes indicados para o curso estão à disposição da comissão
verificadora para apreciação, em suas respectivas pastas, na época da avaliação in
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loco para fins de autorização do curso.

3.4.2. Tutor Presencial

O Polo contará ainda, com tutor presencial, que terá como função específica
fazer comque o aluno seja protagonista de seu processo de desenvolvimento e apren-
dizagem. Além disso, o tutor presencial também estimulará e garantirá a inserção
dos alunos numa rede de interatividade.

Com a carga de horária de 20 horas semanais, a serem cumpridas no Polo, o
tutor presencial auxiliará os estudantes no desenvolvimento de suas atividades indi-
viduais e em grupo, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem
como ao uso das tecnologias disponíveis, caso seja necessário.

Vale mencionar outras atribuições que serão realizadas pelo tutor presencial,
como segue:

I. Ajudar o aluno a compreender o material didático.

II. Familiarizar o aluno com o hábito da pesquisa bibliográfica.

III. Levar o aluno a adquirir uma metodologia autônoma de estudo.

IV. Atender as consultas dos alunos.

V. Estimular o aprofundamento e a atualização dos conteúdos das disciplinas.

VI. Encorajar e auxiliar os alunos na busca de informações adicionais em bibliotecas
virtuais.

VII. Construir um vínculo afetivo com os alunos de forma a incentivá-los a perma-
necerem no curso.

VIII. Estimular a reflexão crítica ajudando o aluno a ampliar o seu entendimento.

Diante tantas atribuições, para exercer o papel de tutor presencial, será neces-
sário um compromisso de capacidade técnica, assumindo uma posição de compe-
tência profissional, em educação, que caracterize o trabalho da FGW - Faculdade de
Gestão Woli.

Para isso, e em atenção especial às atividades de tutoria, que por contemplar
o atendimento às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular e consi-
derando a mediação pedagógica junto aos discentes, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli elaborou umPlano de Capacitação e Formação Continuada, disponível para con-
sulta, que buscará promover a melhoria da qualidade no domínio do conteúdo, de
recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo
formativo.
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Ressaltamos ainda, que consta neste plano de capacitação e formação conti-
nuada a realização de cursos obrigatórios aos tutores, extensivos aos técnicos- admi-
nistrativos dos polos, cursos como: Netiqueta, Afetividade Virtual, Mediação Pedagó-
gica, Diagnóstico de Processos Avaliativos dentre outros.

3.5. COMUNICAÇÃO ENTRE DISCENTES, DOCENTES E TUTORES

Há um planejamento de interação, em conformidade com o PDI, que possi-
bilita as condições de intermediação e articulação entre tutores, docentes e coorde-
nador do curso, considerando-se a análise dessa interação para encaminhamento de
questões do curso. A exemplo disso, temos as reuniões, encontros semanais, Chat, Fó-
rum, 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 irá repassar para o tutor, antes da postagem, deta-
lhando as tarefas e atividades propostas. O tutor terá 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 irá acom-
panhar o aluno na execução das tarefas propostas e caso ainda haja alguma dúvida,
o tutor reportará ao professor tais dúvidas, para que haja mais esclarecimentos.

Há ainda o AVA, que se configura como um espaço virtual de interação entre
discentes, docentes e tutores, no qual o discente deverá realizar atividades e intera-
gir com seus pares, acompanhar o cronograma e descrição das atividades, incluindo
avaliações, visualizar o Guia de 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), es-
pecialmente, 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 associ-
ação de diferentes recursos, visando a estimular o discente a buscar e a gerir infor-
mação e a colaborar com os pares na realização de trabalhos individuais e coletivos.
Além do AVA, principal ambiente de interação, em momentos especiais, prevê- se
o uso de outras tecnologias de comunicação síncrona a fim de permitir a troca de
mensagens, de áudio e de videoconferência.

Polos de Apoio Presencial A FGW - Faculdade de Gestão Woli justifica, de
forma plena, a implantação e localização dos polos, conforme estudos, que conside-
ram a distribuição geográfica dos polos em locais estratégicos do ponto de vista da
demanda reprimida por educação superior, não atendida por instituições públicas
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devido à falta de vagas, e também pelas instituições particulares, que não apresen-
tam preços acessíveis nas regiões pretendidas para os polos. Para a proposta do
primeiro curso de graduação na modalidade a distância, foi levada em consideração
a demografia referente à população do ensino médio regional, e verificada assim as
potencialidades de oferta e procura por cursos na área de Gestão, a qual se pretende
contemplar na demanda por cursos superiores. Outro fator considerado foi a taxa
bruta e líquida de matriculados na educação superior, conforme os dados encontra-
dos e os indicadores estabelecidos no PNE.

3.5.1. Política de Contratação

Conforme consta no PDI da instituição, os professores serão contratados pela
Mantenedora, segundo o regime das leis trabalhistas, observados os critérios e nor-
mas do Regi-mento e do Plano de Carreira Docente. A admissão do professor será
feita mediante seleção procedida pela Coordenadoria de Curso e homologada pela
Mantenedora, observando-se os seguintes aspectos:

I. além da idoneidade moral do candidato, serão considerados seus títulos aca-
dêmicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele
lecionada.

II. Formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso.

III. Experiência profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa
contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC,
nas DCN’s e no projeto político institucional.

Conforme PPC do Curso, será considerada a atuação dos docentes nas seguin-
tes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a orientação aos alunos
na obtenção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais:

I. Aula Teórica e Prática, com práticas pedagógicas inovadoras.

II. Orientação de Estágio não obrigatório.

III. Orientação do Projeto Integrador Interdisciplinar.

IV. Orientação de Atividades de Extensão

V. Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica.

VI. Participação nas Atividades Complementares.

Durante sua atuação como docente, nas avaliações de curso e institucional,
será observado o comprometimento com o PPC e com as políticas expressas no PPI.
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3.5.2. Política de Qualificação

As políticas de qualificação a serem adotadas para o corpo docente e tutorial
da FGW - Faculdade de Gestão Woli, incluem os planos de capacitação e de carreira
docente que se encontram anexados ao PDI da instituição. A FGW possui política
prevista de capacitação e formação continuada para os corpos docente e tutorial,
presenciais e a distância, que possibilita a participação em eventos científicos, téc-
nicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional
e a qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de pós-graduação, com
práticas regulamentadas.

Levou-se em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe
docente e tutorial, e foram previstas atividades e ações alinhadas ao PPC, às deman-
das comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com planejamento de
avaliações periódicas para identificar necessidade de capacitação dos corpos docente
e tutorial e apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a
permanência e êxito dos discentes.

De forma sintetizada, a qualificação acadêmica na FGW - Faculdade de Gestão
Woli é estimulada por meio de critérios de admissão:

I. Objetivos que priorizem a titulação, a experiência docente e tutorial e a dispo-
nibilidade.

II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de pós-graduação stricto sensu).

III. Apoio à participação docente em cursos na área de atuação.

IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos.

V. Critérios para progressão, na carreira docente, que contemplem titulação e pro-
dutividade.

3.5.3. Política de Qualificação Docente e Tutorial nas Atividades do Curso

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes e tutoriais com as ne-
cessidades dos Projetos Pedagógicos de Curso e considerando as diversas origens
formativas dos docentes, a Instituição, a cada semestre, orientará seus membros nos
seguintes aspectos

Quanto à IES

a) Missão, Visão e Valores da IES.

b) Objetivos institucionais e o contexto regional.

c) Políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações no curso.
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Quanto ao Curso

a) Objetivos do curso.

b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso.

c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso.

d) Plano de ensino e plano de aula.

e) Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina: Como você
ensina?

f) Metodologia de Avaliação: como você verifica se o aluno de fato aprendeu? E o
que é feito a partir dos resultados?

g) Atuação do NDE e do Colegiado.

Serão realizadas avaliações periódicas, seja pela CPA, pelo(s) Coordenador(es)
de Curso, Setor de Recursos Humanos e pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para
identificar necessidade(s) de capacitação e qualificação de docentes e tutores, com
apoio institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência
e êxito dos discentes.

3.5.4. Atuação do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso, órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos
pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito do Curso e compete a
ele:

a) Deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso, atendidas as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais, ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e as
normas fixadas pelo CONSUP.

b) Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas.

c) Emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão que
lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP.

d) Pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de estu-
dos, assim como sobre aceleração e recuperação de estudos.

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

f) Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo
Coordena-dor.
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g) Promover, em articulação com o NDE, a avaliação periódica do curso.

h) Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regi-
mento.

i) Avaliar, periodicamente, a qualidade dos cursos oferecidos.

j) Contribuir, de acordo com a política institucional, para a consolidação do curso,
funda-mentados no processo de ensino.
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4 INFRAESTRUTURA

As instalações da FGW - Faculdade de Gestão Woli atendem amplamente as
relações de espaço, ventilação, iluminação, acústica e acessibilidade, sendo todos os
espaços apropriados para a execução de suas atividades. Abaixo, segue a descrição
dos espaços, com suas respectivas metragens:
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Tabela 10 – INFRAESTRUTURA

Descrição Qte M2 M2 Total
Banheiro Neutro 1 2,38 2,38
Banheiros com Acessibilidade (PNE) Masculino: sanitários e louças adaptadas
para PNE com barras de segurança

1 8,30 8,30

Banheiros com Acessibilidade (PNE) Feminino: sanitários e louças adaptadas
para PNE com barras de segurança

1 7,68 7,68

Coordenações de Graduação: com mesas e cadeiras, armários, computadores
ligado em rede.

1 19,30 19,30

Coordenação de Tecnologia Educacional e de Informação: mesas e cadeiras,
armários, computadores ligado em rede.

1 24,73 24,73

Setor de Produção de Material Didático 1 45 45
CPA: mesas e cadeiras, computador ligado em rede e armários. 1 10,62 10,62
Direção Geral e Adjuntas: mesas, cadeiras, armários e computadores. 1 22,95 22,95
Laboratório de informática: computadores ligados em rede; teclados e mouses,
nobreaks, mesas e cadeiras.

1 58,50 58,50

CONSUP: mesa de reunião, cadeiras, armário, computador ligado em rede (uti-
lização por agendamento).

1 18,10 18,10

NDE: mesa de reunião, cadeiras, armário, computador ligado em rede (utilização
por agendamento).

1 18,10 18,10

Ouvidoria/NAPI (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) – 1 mesa com 3 cadeiras, 1
armário e 1 computador ligado em rede (utilização por agendamento)

1 5,14 5,14

Sala de Professores e tutores (incluindo professores de tempo integral): mesa de
reunião com cadeiras, bebedouro e armários para docentes.

1 24,25 24,25

Sala de reunião: mesa de reunião, cadeiras, computador ligado em rede (utili-
zação por agendamento).

1 18,10 18,10

Secretaria e Acervo Acadêmico 1 13,23 13,23
Recepção – mesa, cadeira, armário, computador 1 15 15
Setor Administrativo-Financeiro: computador, mesas, cadeiras, armários e arqui-
vos.

1 16,65 16,65

Copa e Refeitório 1 16,80 16,80

Todas as instalações estão devidamente mobiliadas e equipadas para atendi-
mento à comunidade acadêmica e sociedade civil, bem como, para o desempenho
das funções administrativas.

Todos ambientes atendem eficientemente em relação a espaço, ventilação,
iluminação, cujas características mantêm os ambientes com acústica apropriada aos
seus fins, sendo limpos diariamente e gerando, desta forma, um local com como-
didade necessária às atividades desenvolvidas. As instalações atendem às questões
relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com se-
gurança e autonomia, total ou assistida.

4.1. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL - TI

Os professores em tempo integral da FGW - Faculdade de Gestão Woli têm à
sua disposição gabinetes de trabalho, devidamente equipados com mesa, cadeiras,
computador ligado em rede, para realização das atividades relacionadas a estudos,
pesquisas e planejamentos acadêmicos.
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Todos ambientes atendemeficientemente em relação a espaço, ventilação, ilu-
minação, ar condicionado, cujas características mantêm os ambientes com acústica
apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente e gerando, desta forma, um local
com comodidade necessária às atividades desenvolvidas. As instalações atendem às
questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização,
com segurança e autonomia, total ou assistida. Os espaços possuem ainda, mobiliá-
rio e equipamentos que viabilizam ações acadêmicas como planejamento didático-
pedagógico, atendendo plenamente às necessidades institucionais, possuem recur-
sos de tecnologia da informação e comunicação apropriados, garantindo a privaci-
dade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, bemcomo
para a guarda de material e equipamento pessoal com segurança.

4.2. ESPAÇOS DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVI-
ÇOS ACADÊMICOS

As coordenações dos cursos utilizarão uma sala coletiva, entretanto com ga-
binetes de trabalho individuais para execução de atividades ligadas à coordenação,
estudos, pesquisas, planejamentos e avaliações.

Em relação aos espaços para atendimento aos discentes, a FGW optou por
dois modelos: sala física privativa, quando necessária, utilizada por meio de agenda-
mento, atendendo plenamente às necessidades institucionais, permitindo também
o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispondo de infraestru-
tura tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho.

Outra forma de atendimento, por se tratar de uma Faculdade EaD, os atendi-
mentos poderão ser realizados por meio de recursos tecnológicos, que atendam às
necessidades institucionais, considerando adequações às atividades, a acessibilidade,
o plano de avaliação periódica dos espaços, a dimensão necessária para integração
entre os membros da comunicação acadêmica e a previsão de serviços avariados e
adequados.

As coordenações são equipadas com computadores, acesso à Internet e im-
pressora. Todos ambientes atendem eficientemente em relação ao espaço, ventila-
ção, iluminação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente por
uma equipe especializada, o que gera um local com comodidade necessária às ati-
vidades desenvolvidas. As instalações atendem às questões relacionadas à acessi-
bilidade e mobilidade, com condições para utilização, com segurança e autonomia,
total ou assistida.

Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos, como mesas, cadei-
ras, computadores, armários, etc., que viabilizam ações acadêmicas como planeja-
mento didático-pedagógico, atendendo plenamente às necessidades institucionais,
possuem recursos de tecnologia da informação e comunicação apropriados, garan-
tindo a privacidade para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientan-
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dos, bem como para a guarda de material e equipamento pessoal com segurança.

4.3. SALA DE PROFESSORES

A FGW contará com uma sala de professores privativa, atendendo plenamente
às necessidades institucionais, dispondo de infraestrutura tecnológica diferenciada,
que possibilita formas distintas de trabalho, devidamente equipada com mesa, ca-
deiras, telefone e computador ligado em rede. Contará ainda, com espaços para
execução de atividades ligadas a estudos, pesquisas, planejamentos e avaliações.

Os professores terão à sua disposição uma sala devidamente equipada com
computadores ligados à internet, mesa de reuniões, cadeiras, espaço para interação
entre os docentes e uma copa para lanches.

O ambiente atende eficientemente em relação ao espaço, ventilação, ilumi-
nação e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpo diariamente por uma equipe
especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades desen-
volvidas.

As instalações atendem às questões relacionadas à acessibilidade e mobili-
dade, com condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida.

Os espaços possuem ainda, mobiliário e equipamentos que viabilizam ações
acadêmicas como planejamento didático-pedagógico, atendendo plenamente às
necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologia da informação e comu-
nicação apropriados, garantindo a privacidade para uso dos recursos, para o atendi-
mento a discentes e orientandos, bem como para a guarda de material e equipa-
mento pessoal com segurança. Permite o descanso e a realização de atividades de
lazer e integração, dispondo de apoio técnico-administrativo próprio e espaço para a
guarda de equipamentos e materiais com segurança.

Por fim, vale mencionar que por se tratar de uma Faculdade EaD, as salas de
professores atendem às necessidades institucionais considerando adequações às ati-
vidades, a acessibilidade, o plano de avaliação periódica dos espaços, a dimensão ne-
cessária para integração entre os membros da comunicação acadêmica e a previsão
de serviços avariados e adequados

4.4. SALAS DE AULA

A FGW - Faculdade de Gestão Woli disponibiliza, por meio de seus polos de
apoio presencial, para uso dos discentes, salas de aula, sendo um espaço destinado
à realização de estudos, atividades acadêmicas e provas presenciais, disponíveis em
todos os polos, com em média, 56 metros/quadrados, ar-condicionado (em alguns
polos), quadro branco e carteiras adequadas. Todos as salas, possuem acesso à in-
ternet de qualidade. Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que
dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas comdeficiência e que devem ser
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atendidos pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece
as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às
questões relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização,
com segurança e autonomia, total ou assistida.

4.5. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

A Faculdade disponibiliza, por meio de seus polos de apoio presencial, para
uso dos discentes, Laboratório de Informática, com aproximadamente 25 compu-
tadores, com acesso à internet de qualidade e softwares relacionados às atividades
acadêmicas, profissionais e do curso, em relação à disponibilidade de equipamen-
tos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso internet, à rede sem fio e à
adequação do espaço físico, possuindo hardware e software atualizados e passa por
avaliações periódicas de sua adequação, qualidade e pertinência, por meio de plano
de conservação, atualização e expansão.

Possibilita ainda, ao aluno, a realização de atividades práticas, teórico-praticas
e avaliações, e ainda, a realização de pesquisas acadêmicas e científicas. O laborató-
rio de informática atende com excelência, em relação ao espaço, ventilação, ilumina-
ção e acústica apropriada aos seus fins, sendo limpos diariamente por uma equipe
especializada, o que gera um local com comodidade necessária às atividades desen-
volvidas.

Os Polos de Apoio Presencial, contam ainda, com computadores para acesso
às Bibliotecas Virtuais (BV), destinados aos trabalhos acadêmicos e científicos, além
de permitir a consulta ao acervo deste ambiente e também com internet wireless,
em todo o ambiente, para os alunos.

Em atendimento à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência e que devem ser atendidos
pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portado-
ras de deficiência ou com mobilidade reduzida; as instalações atendem às questões
relacionadas à acessibilidade e mobilidade, com condições para utilização, com se-
gurança e autonomia, total ou assistida.

O Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos de In-
formática da FGW - Faculdade de Gestão Woli está à disposição para consulta.

O Regulamento para uso dos Laboratórios de Informática está expresso no
anexo IV deste PPC.
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4.6. SOFTWARE LICENCIADOS

A FGW - Faculdade de Gestão Woli, observando e seguindo a Lei de Software
nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, acredita que o uso de programas de compu-
tadores devem ser feitos mediante contrato de licença, onde as tecnologias a serem
utilizadas, pela FGW, serão sempre analisadas e testadas tornando seguros e eficazes
os trabalhos informatizados. Tais tecnologias de hardwares e softwares estarão pre-
sentes em vários setores e serão utilizadas para agilizar e melhorar a qualidade das
atividades acadêmicas e institucionais.

As TICS planejadas pela FGW para o processo de ensino-aprendizagem possi-
bilitam a execução do PPC, viabilizam a acessibilidade digital e comunicacional e a
interatividade entre docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais
e recursos didáticos a qualquer hora e lugar e propiciam experiências diferenciadas
de aprendizagem baseadas em seu uso.

A Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a proteção da pro-
priedade intelectual de programa de computador e sua comercialização, no País, e
determina, em seu art. 2º, que o regime de proteção à propriedade intelectual de
programa de computador é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de
direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

Estipula, ainda, em seu parágrafo 5º do art. 2º, que dentre os direitos assegu-
rados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País
aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse
direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do pro-
grama.

4.7. ESTRUTURA COMPUTACIONAL

Atualmente estamos inseridos em um contexto em que a tecnologia se faz
cada vez mais presente, exigindo ainda mais da comunidade acadêmica. O grande
número de informações e as possibilidades de interação tem trazido inúmeras mu-
danças ao processo de ensino-aprendizagem.

Pensando nisso, a FGW - Faculdade de Gestão Woli entende a importância de
disponibilizar uma infraestrutura tecnológica de qualidade, para o ensino, a pesquisa
e a extensão, formalizada por meio de uma política de aquisição, de atualização e
de manutenção constante de seus equipamentos de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), cujo acervo será destinado ao uso de alunos, tutores e professores
dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, onde tais equipamentos
serão disponibilizados em setores administrativos e acadêmicos das instituição e dos
polos de apoio presencial.

Sua mantenedora, o Instituto de Gestão Woli, tem a proposta de utilizar e tra-
balhar com a Central de Serviços Compartilhados (CSC), já estruturada e implantada
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pela Woli Tecnologia em Gestão de RH uma de suas sócias, cujo histórico de evo-
lução de infraestrutura tecnológica tem acompanhado as necessidades da própria
educação a distância, uma vez que, trabalha há 15 anos com educação corporativa
nesta modalidade de ensino.

Um dos objetivos da CSC é prover um a infraestrutura tecnológica atualizada
e necessária para suprir as demandas da FGW - Faculdade de Gestão Woli. Por isso,
tem contrato com o Porta80, uma empresa de WebHosting fundada em 2003, es-
pecializada em serviços de Internet, que atua com hospedagem de websites, e-mail
corporativo, servidores em nuvem (servidores cloud), soluções de colocation, servido-
res dedicados, VoIP, streaming e diversos outros serviços.

Dessa forma, o data center possui uma estrutura completa que contempla re-
dundância e segurança (física e lógica), de forma a garantir a continuidade dos servi-
ços no caso de possíveis falhas. Para isso, conta com geradores de energia redundan-
tes para fornecimento ininterrupto de energia; links múltiplos e redundantes de 20
Gbps, com diversas operadoras de telecomunicações, integrada a diversos backbones
de fibra óptica nacionais e internacionais; equipe técnica qualificada para gerenciar
e monitorar hardware e software e rede 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana), através de sua Network Operation Center (NOC). Tudo isso garante uma
disponibilidade superior a 99,9% dos serviços de tecnologia que serão utilizados pela
comunidade acadêmica da FGW - Faculdade de Gestão Woli.

Além disso, a sede da FGW - Faculdade de Gestão Woli, possui ainda infra-
estrutura própria conectada e a 58 desktops, que integrados em uma rede com-
partilhada, permite a conexão via wi-fi de dispositivos móveis, como por exemplo,
notebooks/laptops pessoais, smartphones, tablets e/ou outros equipamentos.

O tráfego de internet na sede é controlado por um sistema de segurança – fi-
rewall – e um de autorização de conteúdo, que bloqueia o acesso a sites considerados
maliciosos, fraudulentos e/ou impróprios. No contexto educacional, muito se discute
sobre criminosos que estão investindo em designs mais profissionais em determina-
dos sites, para atrair atenção de alunos e professores. Quando iniciam os downloads,
observam que se trata de vírus ou tentativa de fraude ou mesmo invasão.

Há uma política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos de
tecnologia que visa garantir aos cursos de graduação, pós-graduação e extensão a
infraestrutura necessária e adequada para o pleno funcionamento dos mesmos.

A Instituição possui uma equipe técnica responsável pela manutenção corre-
tiva e preventiva, além do apoio aos usuários. Os serviços de TIC são de responsa-
bilidade da Central de Serviços Compartilhados , que atualmente possui 11 (onze)
profissionais para atendimento.

Todos setores da FGW - Faculdade de Gestão Woli já possuem computadores,
com softwares licenciados, que auxiliam nas atividades diárias que para uma gestão
acadêmica eficaz.
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Por meio do site do FGW - Faculdade de Gestão Woli(www.fgw.edu.br, após
credenciamento da Instituição), os alunos terão acesso a várias informações acadê-
micas, como notas, calendário acadêmico, informações sobre os docentes do curso,
cursos de extensão ofertados, dentre outros, além de poderem consultar o acervo
da biblioteca virtual e acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Esse acesso
poderá ser realizado de qualquer computador conectado à internet, incluindo-se os
computadores do próprio aluno em sua residência. O site também disponibilizará
várias informações abertas e acessíveis para a comunidade externa e conta, ainda,
com áreas de acesso restrito para funcionários, professores, coordenadores de curso
e diretores dos institutos, por meio da qual é possível realizar toda a gestão das ati-
vidades acadêmicas.

Dessa forma, podemos afirmar que a FGW - Faculdade de Gestão Woli, por
meio de sua mantenedora, pretende a frequente ampliação e modernização da in-
fraestrutura tecnológica, com o objetivo de proporcionar um leque maior de infor-
mações aos seus diversos usuários e de tornar a administração da IES cada vez mais
ágil.

www.fgw.edu.br


190

5 BIBLIOTECA

5.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Curso Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos da FGW - Faculdade de
GestãoWoli, conta comumaBiblioteca Virtual Universitária (BVU), cujo principal obje-
tivo será 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 poderá
ter um impacto mais positivo e importante no processo de transferência e inovação
tecnológica se houver um serviço especializado de acesso à informação, estruturado,
online e aberto, desenvolvido e bem preparado para selecionar informações técnica
cultural e científica.

A biblioteca virtual não é apenas uma nova tecnologia, ou uma modalidade
de organização de objetos digitais, mas representa um novo conceito de como os
usuários usam e criam produtos informacionais e conhecimento.

A biblioteca virtual assegura o acesso e o compartilhamento no uso da infor-
mação com a aplicação de recursos eletrônicos para oferecer serviços vinte e quatro
horas por dia e sete dias da semana. O acervo eletrônico é formado por base de
dados, CDs, DVDs, livros e revistas eletrônicas e outros acessos virtuais ou links a site
e portais e repositórios institucionais, que possam oferecer informações relevantes
para o conhecimento e formação cultural do docente e discente.

Os periódicos, em formato eletrônico compõem as bibliografias básica e com-
plementar e atenderão as diretrizes governamentais para autorização dos cursos.

Atualmente, a FGW possui duas bibliotecas virtuais universitárias, conforme
descrito a seguir:
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a) Biblioteca Pearson: com milhares de títulos, que abordam mais de 40 áreas
do conhecimento, tais como administração, marketing, economia, direito, edu-
cação, filosofia, engenharia, computação, medicina, psicologia, entre outras. A
Biblioteca Pearson possui ainda, livros consagrados e best sellers, além de títu-
los adotados em diversas universidades renomadas: USP, UNICAMP, FGV, UFRJ,
UFMG, UNESP, MACKENZIE, ESPM, FEI, PUC, UFPE, entre outras. Por meio de
uma plataforma intuitiva e ágil, os usuários da Biblioteca acessam títulos de
mais de 20 editoras parceiras, tais como a Pearson, Manole, Contexto, Intersa-
beres, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Compa-nhia das Letras, Educs,
Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus, Interciência, Vozes, Au-
têntica, Freitas Bastos e Oficina de Textos.

b) Biblioteca Sagah: com a união de conteúdo, tecnologia e serviços, a biblioteca
sagah integra conteúdo, tecnologia e serviços para entregar uma experiência
de aprendizagem completa para a comunidade acadêmica. Muito mais do que
uma fábrica de conteúdo, a biblioteca disponibiliza uma solução educacional
integrada, despertando a transformação da aprendizagem a partir da autono-
mia do indivíduo. Com mais de 40 anos de excelência e tradição, a biblioteca
Sagah reúne um grande portfólio, integrando conteúdo, tecnologia e serviços.
Associado a líderes internacionais de seus segmentos, como a Blackboard e a
McGraw-Hill.

Em atendimento a Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência que devem ser atendidos
pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, a plataforma da Biblioteca Virtual Uni-
versitária possui um modo de acessibilidade que permite aos usuários a leitura dos
conteúdos das publicações por meio do software screenrE-ADer NVDA.

No que se refere a expansão da Biblioteca Virtual Universitária da FGW con-
forme descrito no plano de atualização, aquisição e expansão do acervo bibliográ-
fico virtual, disponível para consulta, serão priorizadas as indicações dos coordena-
dores de cursos, dos docentes e também da coordenadora da Biblioteca, sempre res-
peitando os conteúdos dos planos de ensino aprovadas pelos Colegiados de Cursos e
pelos NDE’s. Acredita-se que a Biblioteca Virtual Universitária da FGW - Faculdade de
Gestão Woli será parte essencial do projeto institucional, com a finalidade de orga-
nizar e disseminar a informação, desenvolvendo atividades inerentes ao processo de
ensino-aprendizagem, bem como a dinâmica e atualização de informações a serem
observadas e geradas no desenvolvimento do ensino, iniciação científica e extensão.

Com base na aquisição de títulos e exemplares para os cursos e programas
projetados neste PDI, no período de 2017 a 2021, a FGW - Faculdade de Gestão
Woli, tem como proposta a aquisição de outras plataformas de pesquisa bibliográfica,
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bibliotecas virtuais e parcerias com editoras.

5.1.1. Bibliografia Básica

O acervo virtual das bibliografias básicas possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES.

O acervo da bibliografia básica é excelente em relação às unidades curriculares
e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC.
O curso possui um relatório de adequação bibliográfica, emitida pelo Núcleo Docente
Estruturante – NDE.

Por se tratar de títulos virtuais, este Núcleo Docente Estruturante, ficará res-
ponsável por acompanhar juntamente com a IES, o acesso físico, com instalações e
recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet,
compostas por recursos e ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à
leitura, estudo e aprendizagem. Este Núcleo ficará responsável também, por acom-
panhar a expansão bibliográfica que complementam/suplementam o conteúdo pro-
posto em cada Unidade Curricular. Os membros deste Núcleo referendam a com-
patibilidade, em cada bibliografia básica, complementar e de periódicos, propostas
pelas Unidades Curriculares da FGW - Faculdade de Gestão Woli, dos cursos ofere-
cidos, levando em consideração o número de vagas solicitadas e a biblioteca virtual
proposta.

A Instituição possui acervo virtual de periódicos especializados que suplemen-
tam o conteúdo administrado nas UC1.

Por fim, vale ressaltar que o acervo está adequado em relação às unidades cur-
riculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza
das UC. Damesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, disponível para consulta, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia
da UC, entre o número de vagas autorizadas, há ainda, a garantia de acesso físico na
IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta inin-
terrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de
apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui acesso virtual, de periódicos
especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC.

5.1.2. Bibliografia Complementar

O acervo o virtual das bibliografias complementares possui contrato que ga-
rante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da
IES.

O acervo da bibliografia complementar é excelente em relação às unidades
curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a na-
1 Unidades Curriculares
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tureza das UC.
O curso possui um relatório de adequação bibliográfica, emitida pelo Núcleo

Docente Estruturante – NDE. Por se tratar de títulos virtuais, este Núcleo Docente Es-
truturante, ficará responsável por acompanhar juntamente com a IES, o acesso físico,
com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininter-
rupta via internet, compostas por recursos e ferramentas de acessibilidade e de solu-
ções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Este Núcleo ficará responsável tam-
bém, por acompanhar a expansão bibliográfica que complementam/suplementam o
conteúdo proposto em cada Unidade Curricular. Os membros deste Núcleo referen-
dam a compatibilidade, em cada bibliografia básica, complementar e de periódicos,
propostas pelas Unidades Curriculares da FGW - Faculdade de Gestão Woli, dos cur-
sos oferecidos, levando em consideração o número de vagas solicitadas e a biblioteca
virtual proposta. A Instituição possui acervo virtual de periódicos

Por fim, vale ressaltar que o acervo está adequado em relação às unidades cur-
riculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza
das UC. Damesma forma, está referendado por relatório de adequação, assinado pelo
NDE, disponível para consulta, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia
da UC, entre o número de vagas autorizadas, há ainda, a garantia de acesso físico na
IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta inin-
terrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de
apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui acesso virtual, de periódicos
especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC.

5.1.3. Periódicos Especializados

O acervo de periódicos está organizado de forma regular com periódicos da
área em formato online. O acervo inicial de periódicos para o curso será constituído
por títulos disponibilizado na Biblioteca no portal do aluno, conforme relação abaixo:
AGITAÇÃO. São Paulo: CIEE Nacional, 1995. Disponível em http://www.instituciona

l.ciee.org.br/portal/institucional/agitacao.asp

BANAS QUALIDADE. São Paulo: Banas, 2000. Disponível em https://www.banasquali

dade.com.br/

Cadernos de Psicologia Social do Trabalho (USP) http://www.revistasusp.sibi.usp.b
r/scielo.php?script=sci_seria\T1\l&lng=pt&pid=1516-3717&nrm=iso
Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia http://www.fafich.ufmg.br/gerais/in

dex.php/gerais

Jornal Canal RH online: VR - http://www.canalrh.com.br/revista/revista_online.asp
MELHOR: GESTÃO DE PESSOAS. São Paulo: Segmento, 2003-. Continuação de: Me-
lhor: Vida & Trabalho. Disponível em http://revistamelhor.com.br/

O tradutor e interprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Disponível

http://www.institucional.ciee.org.br/portal/institucional/agitacao.asp
http://www.institucional.ciee.org.br/portal/institucional/agitacao.asp
https://www.banasqualidade.com.br/
https://www.banasqualidade.com.br/
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_seria\T1\l &lng=pt&pid=1516-3717&nrm=iso
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_seria\T1\l &lng=pt&pid=1516-3717&nrm=iso
http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais
http://www.fafich.ufmg.br/gerais/index.php/gerais
http://www.canalrh.com.br/revista/revista_online.asp
http://revistamelhor.com.br/
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em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf

Revista Brasileira de Análise do Comportamento (UFPA) http://www.periodicos.ufpa.
br/index.php/rebac

Revista Comportamento Organizacional e Gestão http://www.scielo.gpeari.mctes.

pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=es

Revista de Administração Mackenzie. Disponível em http://www.mackenzie.br/revis

ta_admi.html

Revista de Carreiras e Pessoas. Disponível em https://revistas.pucsp.br//index.php

/ReCaPe

Revista Eletrônica de Gestão Organizacional http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/
index.php/gestao

Revista Gestão Organizacional http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rg
o

Revista Governet de Recursos Humanosi. Disponível em http://www.governet.com.b

r/publicacoes.php

Revista Psicologia, Organizações e Trabalho (UFSC) http://www.periodicos.ufsc.br/i
ndex.php/rpot

Revista Psicologia Política http://www.fafich.ufmg.br/rpp/seer/ojs/index.php

Revista RH Portal. Disponível em http://www.rhportal.com.br/

RH online. Disponível em http://www.rhonline.pt/7

Revista Temas em Psicologia http://www.sbponline.org.br/revista2/index.html

Revista Trabalho, Educação e Saúde http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/

SCIELO. Disponível em http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt

5.1.4. Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência

A FGW atenderá à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência que devem ser atendidos
pelas IES, bem como ao Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que estabelece as normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Com respeito a estudantes portadores de deficiência física as instalações da
Faculdade atenderão aos seguintes requisitos:

• Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo
acesso aos espaços de uso coletivo.

• Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de ser-
viço.

• Rampas na entrada, facilitando a circulação de cadeira de rodas.

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=es
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0872-9662&lng=es
http://www.mackenzie.br/revista_admi.html
http://www.mackenzie.br/revista_admi.html
https://revistas.pucsp.br//index.php/ReCaPe
https://revistas.pucsp.br//index.php/ReCaPe
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.governet.com.br/publicacoes.php
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rpot
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/rpot
http://www.fafich.ufmg.br/rpp/seer/ojs/index.php
http://www.rhportal.com.br/
http://www.rhonline.pt/7
http://www.sbponline.org.br/revista2/index.html
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
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• Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas.

• Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros.

• Acessibilidade assistida, com nomeação por meio de Portaria de dois colabora-
dores para tal assistência.

No que concerne a estudantes portadores de deficiência visual, a Faculdade
assume o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante
conclua o curso:

• Manter sala de apoio equipada como máquina de datilografia braile, impres-
sora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e foto-
copiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para
ampliação de textos para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas,
réguas de leitura, scanner acoplado a computador.

Quanto a estudantes portadores de deficiência auditiva, a Faculdade assume
o compromisso formal, no caso de vir a ser solicitada e até que o estudante conclua
o curso, de:

• Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portu-
guesa, especialmente quando da realização e revisão de provas, complemen-
tando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expres-
sado o real conhecimento do estudante.

• Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo se-
mântico.

• Estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade
escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o
estudante estiver matriculado.

• Proporcionar aos professores acesso a literatura e informações sobre a especifi-
cidade lingüística do portador de deficiência auditiva.

A respeito do tratamento diferenciado, a instituição estará comprometida em
disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte:

• assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis.

• mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e
à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
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• 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 por-
tadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

• sinalização ambiental para orientação.

• divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

• admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanha-
mento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador em locais e
edificações de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atua-
lizada do animal.

• existência de local de atendimento específico.

Quanto aos estudantes com Transtorno de Espectro Autista, em atendimento
ao disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Faculdade garantirá
o atendimento visando a sua plena acessibilidade ao Ensino Superior (arquitetônica,
comunicacional, pedagógica e atitudinal) e o desenvolvimento das competências e
habilidades previstas no perfil do egresso do curso escolhido em igualdade de con-
dições.

Apoiará e orientará, juntamente com os setores pedagógicos da instituição, o
corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de metodolo-
gias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico do estudante com Trans-
torno do Espectro Autista.

5.1.5. Área Física da Biblioteca

A Biblioteca da FGW - Faculdade de Gestão Woli será virtual e possui regula-
mento e procedimento de acesso próprio para consulta, entretanto, possui uma área
de Estudos para alunos com aproximadamente 17,05 m2 com condições adequa-
das para leitura, pesquisa do acervo digital e mídias; acesso à internet, bem como
adequada gestão e informatização do acervo, pautada numa política de atualização
e expansão do acervo, além do acesso às redes de informação.

O mobiliário é adequado, de acordo com os princípios recomendados para as
bibliotecas virtuais. O espaço é climatizado, bem iluminado, limpo e seguro. Além
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disso, este ambiente é adaptado às pessoas com deficiência e possui, nas suas pro-
ximidades, equipamentos de proteção contra incêndio

5.1.6. Pessoal Técnico-Administrativo

A Biblioteca contará inicialmente com um profissional habilitado, Ana Maria
Fonseca Zago, inscrita no Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região sob o
número de registro: 1.181, que responderá pela administração, e seguindo o plano
de expansão, contará ainda com auxiliares para prestar atendimento à comunidade
acadêmica, além do pessoal que dará cobertura completa ao processo de informati-
zação da biblioteca.

Por meio do seu quadro de funcionário, a Biblioteca orientará a busca e pes-
quisa, com objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações necessárias em
sua Biblioteca Virtual. Além disso, promoverá o acompanhamento durante a elabo-
ração de trabalhos de conclusão de curso, de acordo com as normas da ABNT. No
início de cada período letivo haverá a divulgação online entre os alunos ingressantes
do regulamento da biblioteca e os procedimentos necessários para um atendimento
adequado. Ainda, será ofertado cursos online de pesquisa no acervo e na rede inter-
net.

Em relação ao plano de atualização do acervo descrito no PDI, mencionamos
que haverá a alocação de recursos, ações corretivas, e acompanhamento contínuo à
avaliação do acervo disponibilizado à comunidade acadêmica. O Plano de atualiza-
ção do acervo virtual encontra-se disponível para consulta.

5.1.7. Atualização do Acervo Virtual

Com a atualização na regulação da educação a distância realizada pelo MEC,
onde o acervo bibliográfico poderá ser integralmente virtual, a FGW - Faculdade de
Gestão Woli, manterá, conforme entendimento institucional por meio das definições
do NDE, realiza uma constante atualização em seu Acervo virtual, disponível para
consulta no plano de atualização, aquisição e expansão do acervo bibliográfico
virtual, disponível para consulta assegurando, assim, o crescimento e abrangên-
cia da Biblioteca Virtual e, estando este crescimento em sintonia com os interesses
institucionais, as necessidades dos usuários e o pleno atendimento, em nível infor-
macional, dos Cursos ministrados, será firmada novas parcerias.

5.1.8. Normatização da Biblioteca

A Regulamentação para Biblioteca da FGW - Faculdade de Gestão Woli está
disponível para consulta.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da FGW -
Faculdade de Gestão Woli centra-se no entendimento de que está inserido em uma
realidade con-creta e, como tal, suas funções devem ser pensadas e trabalhadas na
perspectiva do atendi-mento às exigências da comunidade e do competitivo mer-
cado 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 inte-
ratividade - relação educador/educando, acessibilidade, ensino/aprendizagem, adap-
tados nas especificidades de seu público.

A Instituição está ciente, ainda, de que a EaD exige uma nova postura edu-
cacional do docente, do discente, dos gestores e da Instituição de Ensino, alterando-
se dessa forma, significativamente, as relações entre os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem. Entretanto, com o desenvolvimento do projeto proposto, será
permitido acompanhar, avaliar e realizar as mudanças institucionais necessárias ao
adequado desenvolvimento da EaD e as alterações no comportamento desses par-
ticipantes no novo cenário educacional delineado pelo uso das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação.

Considerando a relevância, aplicabilidade e magnitude desse projeto, é válido
ressaltar que a escolha da modalidade a distância não só garantirá a democratização
do acesso em níveis crescentes de atualização permanente, como também a adoção
de novos paradigmas educacionais, em cujas bases encontram-se a transformação
das informações em conhecimento, da aprendizagem como fenômeno pessoal e
social e da formação de sujeitos autônomos.
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Anexo I: Estudo dos Polos
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1 INTRODUÇÃO

ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE APOIO PRESENCIAL

De acordo com o atual instrumento de avaliação institucional externa, presen-
cial e a distância, para credenciamento, elaborado pelo INEP/MEC e publicado no
ano de 2017, mais especificamente quanto ao indicador 2.7, o qual prevê o estudo
para implantação de polos EaD, é considerável, para se obter conceito 5, que:

O PDI apresenta estudo para implantação de polos EaD que considera
sua distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do
ensino médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, bem como a contribuição do(s)
curso(s) ofertado(s) para o desenvolvimento da comunidade e os indi-
cadores estabelecidos no PNE vigente.

Neste sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli iniciou o processo de dis-
cussão e elaboração de seu Plano Institucional de Desenvolvimento, observando a
necessidade de apresentar uma proposta de polos, bem como, a sua expansão.

Assim, o estudo de polos foi objeto de análise e pesquisa de uma Comissão
interna, composta por seus Diretores, CPA, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, TI e
membros da Central de Serviços Compartilhados, que acreditaram na importância
de conhecer o mercado, incluindo a realidade social, política, econômica e tecnoló-
gica que a circunda e condiciona sua possível implantação.

Do estudo realizado, foi apresentado pela comissão, inicialmente, 6 (seis) ci-
dades polos, dentre elas:

1. ÁGUAS CLARAS / DF

2. ARAXÁ / MG

3. BRASÍLIA / DF

4. LIMOEIRO DO NORTE / CE

5. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES / BA

6. SÃO PAULO / SP
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Há ainda, estudos para expansão de polos, para o decorrer da vigência do
PDI, que poderá aumentar a representatividade e a imagem da FGW no mercado,
e consequentemente, o alcance da sustentabilidade financeira da IES. Desse modo,
acredita-se que, com bons resultados e existência de recursos orçamentários capazes
de sustentar uma expansão qualificada, a FGW, além da abertura de novos polos,
apresentará uma boa disposição para o crescimento, especialmente com a criação
de novos cursos.

No estudo de expansão de polos, são mencionadas as cidades de:

1. ARAPONGAS / PR

2. BELO HORIZONTE / MG

3. CAMPO GRANDE / MS

4. CONTAGEM / MG

5. CURITIBA / PR

6. DOURADINA / PR

7. FORTALEZA / CE

8. GOIÂNIA / GO

9. JOINVILLE / SC

10. MARABÁ / PA

11. MONTES CLAROS / MG

12. PONTA GROSSA / PR

13. RIBEIRÃO PRETO / SP

14. SALVADOR / BA

15. SÃO LUÍS / MA

16. UBERLÂNDIA / MG

17. VITÓRIA / ES

Neste contexto, ao implantar inicialmente seus 6 polos, com uma boa infra-
estrutura tecnológica e pedagógica para o ensino a distância, a FGW será capaz de
ofertar cursos de qualidade, ampliando o atendimento para tais cidades.

Assim, a FGW - Faculdade de GestãoWoli, buscando atingir suamissão comex-
celência, e ainda, com o conceito de polo, constante do mesmo instrumento, sendo
este uma “Unidade acadêmica e operacional descentralizada em que se desenvol-
vem atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade a distância”,
passa-se a detalhar as informações, no tocante aos critérios abordados no item 2.7,
do referido instrumento, os quais subsidiaram a escolha das cidades sede, dentre
outros aspectos considerados pela IES.

A seguir, a figura 1 mostra o mapa da extensão territorial do Brasil, com foco
nos estados e cidades onde a FGW - Faculdade de GestãoWoli, pretende instalar seus
polos:

1.1. Análise de Emprego por Grau de Instrução a Nível Brasil

Antes de se analisar cada polo, sua respectiva cidade sede e região, e ainda,
os ele-mentos e fatores importantes para tal estudo, de acordo com a normatização
citada no título anterior, é necessário levantar e conhecer alguns dados/informações
sobre a escolaridade e emprego, a nível nacional, pois como abordado, a FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli, pretende se fazer presente, por seus polos, em 19 cidades
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Figura 1 – Presença da FGW nos estados da federação

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

e 11 estados da federação, sendo que cada um desses polos, pode se tornar ícone
regional de educação ou se consolidar ainda mais nesse sentido.

Destarte, segundo dados do ano de 2017, derivados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED, quem tem mais escolaridade sofre menos
com o desemprego

De acordo com a referida pesquisa, no período de janeiro a maio de 2017, o
emprego formal começou a apresentar saldos positivos.

Apurou-se também, que os trabalhadores que tinham até o ensino fundamen-
tal (completo ou incompleto), registraram um resultado negativo de 102,5 mil co-
locações formais; pessoas com ensino médio e ensino superior, mesmo incompleto,
ficaram com saldo de vagas positivo de 43,1 mil vagas, e o melhor desempenho foi
entre trabalhadores com ensino superior, pois acumularam 84,65 mil novos postos
de emprego.

O saldo de empregos dos trabalhadores com ensino superior (completo ou in-
completo) correspondeu a 4,5% das admissões, enquanto que para os empregados
com até o ensino fundamental completo foi equivalente a 3,7% das contratações e,
para os empregados com ensino médio (completo ou incompleto), 2,0% das admis-
sões.

No acumulado dos últimos 12 meses, quando todos os trabalhadores sofre-
ram com os saldos negativos de emprego formal, os que tinham escolaridade maior,
foram os menos prejudicados, com o encerramento de 54,36 mil postos. Entre os
trabalhadores com ensino médio o saldo ficou negativo em 249,97 mil, e os que ti-
nham ensino fundamental sofreram como fechamento de 583,28mil vagas, omaior
número entre as três classificações.
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Os estados que abriram o maior número de vagas para trabalhadores que es-
tudaram até o ensino fundamental, em maio, foram: Minas Gerais (13,21 mil), São
Paulo (7,46 mil), Espírito Santo (3,26 mil) e Bahia (2,66 mil).

Os estados com maior saldo de vagas para trabalhadores com ensino médio
foram: Minas Gerais (8,52 mil), São Paulo (7,10 mil), Goiás (4,42 mil), Mato Grosso
(1,88 mil), Paraná (1,87 mil) e Santa Catarina (869). Os melhores saldos de trabalha-
dores com ensino superior foram registrados em São Paulo (2,70 mil), Paraná (1,28
mil), Minas Gerais (1,20 mil), Santa Catarina (1,12 mil), Goiás (595) e Rio Grande do
Sul (363).

A tabela 1, demonstra o saldo de emprego por grau de instrução no Brasil.

Tabela 1 – SALDO DE EMPREGO POR GRAU DE INSTRUÇÃO NO BRASIL

MAIO/2017 ACUMULADO DO ANO
ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO

Até Fun-
damental
Completo1

289.896 -279.223 10.673 1.332.670 -1.435.153 -102.483

Ensino
Médio2

788.952 -773.406 15.546 3.908.834 -3.865.765 43.069

Ensino
Superior3 163.585 -155.551 8.034 880.204 -795.557 84.647

Total 1.242.433 -1.208.180 34.253 6.121.708 -6.096.475 25.233

Fonte: Ministério do Trabalho/CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

1 - Agregação das categorias “analfabeto”, “Até 5a. Incompleto”, “5a. Completo Fundamental”, “6a. a 9a.
Fundamental” e “Fundamental Completo”.
2 - Agregação das categorias “ensino médio completo” e “ensino médio incompleto”.
3 - Agregação das categorias “ensino superior completo” e “ensino superior incompleto”.

1.2. Plano Nacional de Educação - META 12

Sabendo-se da nova regulamentação para abertura de Instituições de Ensino
Superior, no Brasil, da realidade nacional em relação à empregabilidade, dentre ou-
tros fatores e com fundamento no Plano Nacional da Educação, mais especifica-
mente quanto à meta 12, na qual prevê a busca pela elevação da taxa bruta de
matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população
de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos,
40% das novas matrículas, no segmento público.

Segundo dados contidos no PNE a porcentagem de matrículas na educação
superior, em relação à população de 18 a 24 anos, em 2015 era de 34,5% e a meta
para 2024 é de 50%; a porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos
na educação superior, em 2015, era de 18,1% e a meta para 2024 é de 33%; a
porcentagem dematrículas novas na rede pública, em relação ao total de matrículas
novas, na educação superior, em 2014, era de 5,5% e a meta para 2024 é de 40%.
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Ao longo deste anexo poderão ser constatados também alguns indicadores
constantes do PNE e da Sinopse Estatística da Educação Básica, os quais são extre-
mamente relevantes para implantação de desenvolvimento dos polos, pois espelham
a realidade de cada localidade e região de abrangência.

Nesse sentido, buscando-se atingir a meta, uma das estratégias do PNE é “au-
torização de cursos e instituições” - reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e
qualidade da decisão, no prazo de dois anos, os procedimentos adotados na área de
avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de cur-
sos e instituições, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos
superiores, de credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do
sistema federal de ensino, o que viabiliza também o ingresso da FGW – Faculdade de
Gestão Woli, nesse segmento.
Fonte: Observatório do PNE – Plano Nacional de Educação



Parte I

ESTUDO DOS POLOS POR REGIÃO E LOCALIDADE



14

2 BAHIA

2.1. LUIS EDUARDO MAGALHÃES

2.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

A cidade de Luis EduardoMagalhães está localizada no Estado da Bahia, sendo
que no final da década de 70, chegaram a Região Oeste os primeiros desbravadores
do cerrado, vindos do sul do Brasil. No início dos anos 80 foram estes aventureiros que
encontraramuma imensidão de terras de cerrado, iniciando o núcleo de povoamento
que em um curto período de tempo transformaria o cenário da região, contribuindo
consideravelmente para a economia regional.

Com uma agricultura mecanizada e baseada nos avanços tecnológicos de
ponta, começaram a surgir as primeiras indústrias que foram fatores importantes
para a criação do município mais novo do estado. No entroncamento da BR – 242
com a BR – 020, bem próximo a casa do único morador da época, conhecido como
Enedino, surgiu o povoado deMimoso do Oeste em 1982 com a construção do Posto
Mimoso (Posto de Combustível), onde posteriormente, com o loteamento, começa-
ram a construir as primeiras casas no povoado.

Pela Lei Estadual n.º 7.619, de 30-03-2000, desmembrado de Barreiras e ele-
vado à categoria de município com a denominação de Luís Eduardo Magalhães.
Fonte: IBGE
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Figura 2 – LUIZ EDUCARDO MAGALHÃES

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar tambémque Luís EduardoMagalhães está
localizada próxima a 03 principais cidades – São Desidério, Barreiras e Riachão das
Neves, o que viabiliza o deslocamento da população dessas cidades para Luís Edu-
ardoMagalhães por várias fatores, seja a trabalho ou não, sendo amesmade relevante
importância devido à agricultura, sendo foco importante para a sua manutenção de
vários itens, assim como sob o aspecto, por exemplo, da educação.

Tabela 2 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Luís Eduardo Magalhães Polo
São Desidério 78,9
Barreiras 89,7
Riachão das Neves 139,4

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades que pertencem à região de Luís Edu-
ardo Magalhães, vejamos quais são as expectativas do IBGE para 2017.
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Tabela 3 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Luís Eduardo Magalhães 83.557
São Desidério 33.661
Barreiras 157.638
Riachão das Neves 23.313

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, constata-se que Luís Eduardo Magalhães
tem a 2ª maior população das suas cidades limítrofes, ficando atrás apenas de Bar-
reiras.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a Luís Eduardo
Magalhães, apura-se que a remuneração da cidade é a segunda dentre as suas ci-
dade limítrofes, com 1,9 salário mínimos, em igualdade com a cidade de Barreiras,
que é a que tem o maior número de habitantes. Contudo, a maior renda fica com a
cidade de São Desidério, que tem número de habitantes bem inferior a essas outras
duas cidades.

Tabela 4 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Luís Eduardo Magalhães 2,1 salários
mínimos 22.199 pessoas 28,0% 32,1%

São Desidério 2,5 salários
mínimos 4.992 pessoas 15,3% 50%

Barreiras 2,1 salários
mínimos 32.102 pessoas 20,9% 38,2%

Riachão das Neves 1,9 salários
mínimos 1.570 pessoas 6,7% 56%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação aomercado de trabalho, destacamos a seguir, dados apurados na
RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Luís Eduardo Magalhães, possuía na-
quele tempo, 19.378 empregos formais e 5.110 estabelecimentos das mais diversas
atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Luís Eduardo Magalhães a maior
concentração de emprego formal é na atividade de serviços com 6.045, seguida pela
atividade de Comércio com 5.807.

Vale ressaltar que, como não fora constatado na pesquisa quais são as cida-
des consideradas, para tal apuração, como pertencentes à região de Luís Eduardo
Magalhães, não serão trabalhados os dados isoladamente, não sendo estes menos
importantes, pois em janeiro de 2018, a microrregião contava com 54.060 pessoas
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com emprego formal e haviam 13.463 estabelecimentos, resultados importantes
para a FGW - Faculdade de Gestão Woli, que pretende oferecer ensino superior de
qualidade, criar oportunidades para que os profissionais atuantes e as pessoas que
pretendem ingressar no mercado de trabalho, possam ter na IES uma parceira.

Tabela 5 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 0 48 4 19
Indústria de Transforma-
ção 3.093 5.425 437 888

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 4 344 3 26

Construção Civil 1.182 2.403 257 582
Comércio 5.807 15.092 1.715 4.781
Serviços 6.045 15.989 2.214 5.163
Administração Pública 43 371 4 23
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 3.204 14.388 476 1.981

Outros/ignorado 19.378 54.060 5.110 13.463
TODOS 19.378 54.060 5.110 13.463

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica característica
da região, importante mencionar que Luís Eduardo Magalhães tem como atividade
econômica importante, a produção e circulação de grãos.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que Luís Eduardo Magalhães tinha, em 2016, o segundo maior número de matrí-
culas, ou seja, 3.336, ficando atrás somente da cidade de Barreiras com 7.455, em
relação às cidades analisadas.

Tabela 6 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Luís Eduardo Magalhães 3.336
São Desidério 1.242
Barreiras 7.455
Riachão das Neves 772

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 130 a seguir:



18

Tabela 7 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada Municipal
Luís Eduardo
Magalhães

- 2.776 560 - - - -

São Desidério - 872 - - - - 370
Barreiras 566 6.354 535 - - - -
Riachão das
Neves

- 772 - - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Luís Eduardo Magalhães e região estudam na área urbana, e destes a
maioria em escolas estaduais. Somente a cidade de São Francisco do Conde possui
alunos na zona rural – 370.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 2.386
dos alunos do Ensino Médio de Luís Eduardo Magalhães, em 2016, tinham entre 15
e 17 anos; mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 1.158 delas
eram pardas e, quanto ao sexo masculino, 869 deles eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Luís Eduardo Magalhães e região, que em 2016, estima-se, pelo
número de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 1.570.

Vale destacar ainda, que o município de Luís Eduardo Magalhães, conta atu-
almente com as seguintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende
oferecer, inicialmente:

Tabela 8 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 500

Gestão Comercial 0
Gestão de Recursos

Humanos 400

Logística 100
Marketing 0

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, sendo que alguns cursos não pos-
suem vagas. Observa-se ainda, que o número de vagas do Curso de Administração é
relativamente baixo, assim como dos demais, em relação à estimativa de concluintes
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do Ensino Médio de Luís Eduardo Magalhães e região, a qual já foi mencionada an-
teriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a formação
dos cidadãos de Luís Eduardo Magalhães, contudo, não puderam ser apuradas, nesse
momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus
cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado da Bahia, dados apurados no site
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior, so-
bre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 422.077 matrículas, 55.201 concluintes e
141.058 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos das cidades de
Salvador, Luís Eduardo Magalhães e suas respectivas regiões.

2.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade polo de Luís Eduardo Magalhães,
detectamos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade,
por ter a 8ª economia do Estado da Bahia, pela sua região ser responsável por cerca
de 60% da produção de grãos do Estado, por contar com um parque industrial com-
posto por empresas líderes em seus segmentos, inclusive quase vinte multinacionais,
por ter uma pecuária é de alta qualidade tanto na área genética como tecnológica,
por sediar um dos maiores eventos de equipamentos de alta tecnologia destinados
ao agronegócio, a Agrishow, dentre outras atividades de suma importância, ou sim-
plesmente por poder receber pessoas em busca das mais diversas oportunidades,
inclusive na educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profis-
sionais, é que a cidade poderá receber o polo de educação a distância pela FGW -
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Faculdade de Gestão Woli, e ainda, a cidade já possui outras instituições de Ensino
Superior, como por exemplo a UNIESP, o que com a chegada da FGW poderá ofere-
cer ainda mais opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela
primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos cola-
boradores, proporcionando amanutenção destes nomercado de trabalho, pois como
já abordado, as pessoas com maior qualificação estão se mantendo empregadas, e
ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará às empresas profissio-
nais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e inovando
cada dia mais.
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3 DISTRITO FEDERAL

3.1. ÁGUAS CLARAS

3.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Antes de adentrar em informações específicas de Águas Claras é necessário
dizer que esta fica no Distrito Federal, onde também está localizada a cidade de
Brasília – capital brasileira e centro de grandes negócios e decisões.

Segundo informações do site www.anuariododf.com.br, a Região Administrativa
de Águas Claras surgiu a partir do desmembramento da Região Administrativa de
Taguatinga. São três setores: Águas Claras (vertical), Areal e Setor Habitacional Arni-
queiras (Arniqueiras, Vereda da Cruz, Setor Veredas e Veredão). Mais necessariamente,
em dezembro de 1992 a Lei Distrital n.º 385 autorizou a implantação do bairro de
Águas Claras em Taguatinga e aprovou o3 respectivo plano de ocupação. Projetada
pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres, Águas Claras começou a ser construída
logo após sua criação. Tornou-se região administrativa do Distrito Federal a partir de
2003, por meio da Lei Distrital n.º 3153, de 06 de maio.

O crescimento populacional de Águas Claras é acelerado; sua boa localização
contribuiu para que ela se transformasse em um dos principais polos comerciais do
DF. As avenidas comerciais mais importantes são Castanheiras e Araucárias, onde se
concentram lojas comerciais de destaque.

O Parque Ecológico de Águas Claras é uma das belezas naturais da cidade é o
local de descanso e lazer dos moradores – espaço para eventos, quadras desportivas,
parques infantis, churrasqueiras, trilhas para caminhadas, ciclismo e uma unidade da
Polícia Florestal. Há ainda uma floresta com um riacho, dois lagos e árvores frutíferas.
Fonte: IBGE

Pela sua região, podemos constatar também que Águas Claras está localizada
próxima a Taguatinga, Vicente Pires, Park Way, Guará, Núcleo Bandeirante e Riacho



22

Figura 3 – MICRORREGIÃO DE ÁGUAS CLARAS

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Fundo, outras regiões administrativas do Distrito Federal.
Águas Claras está a 17,3 quilômetros de distância de Brasília e das demais

cidades limítrofes, em média, 09 quilômetros, o que possibilita o deslocamento da
população dessas cidades para Águas Claras, e também de vários outros itens da
economia, que são importantes para a sua manutenção, assim como sob o aspecto,
por exemplo, da educação.

Tabela 9 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Águas Claras Polo
Taguatinga 6,8
Vicente Pires 5,0
Park Way 13,4
Guará 9,9
Núcleo Bandeirante 11,9
Riacho Fundo 8,3

Fonte: Googlemaps

Em relação à população das cidades anteriormente mencionadas, vejamos
quais são os dados apurados:

Tabela 10 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Águas Claras 148.940 - 2016
Taguatinga 222.598 - 2016
Vicente Pires 72.879 - 2016
Park Way 19.824 - 2016
Guará 132.685 - 2015

Continua na próxima página...
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Cidades População Estimada - 2017
Núcleo Bandeirante 25.072 - 2016
Riacho Fundo 40.098 - 2015

Fonte: CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito Federal

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Águas Claras para as demais cidadesmencionadas, a qual possui a segundamaior
população, em relação às demais cidades limítrofes, sendo seguida pela cidade de
Guará.

Em se tratando da renda dos habitantes de Águas Claras, segundo pesquisa
realizada pela CODEPLAN, em2016, a renda per capita real era a de R$ 3.391,07, em
Taguatinga era de R$ 1.998,14, em Vicente Pires era de R$ 2.757,51, em Park Way
era de R$ 5.208, sendo que as demais cidades não serão aqui destacadas para esse
parâmetro (e para os seguintes), pois os dados oferecidos são de períodos anteriores.

Extrai-se, portanto, que a maior cidade, em relação ao número de habitantes –
Taguatinga, não tem a maior renda per capita real, pois quem fica no topo para esse
parâmetro é a cidade de Park Way, seguida por Águas Claras.

Em relação ao nível de escolaridade dos habitantes com mais de 25 anos,
em 2016, destacamos que em Águas Claras o maior percentual ficou para ensino
superior completo, com 47,01%; já em Taguatinga, o maior percentual ficou para
ensino médio completo, com 33,76%; em Vicente Pires, o maior percentual ficou
para ensino superior completo, com 34,43%; em Park Way o maior percentual ficou
tambémpara ensino superior completo, com60,36%. Desses dados, extrai-se que de
todas as cidademencionadas, Taguatinga tem amaior população, contudo amaioria
desta tem apenas ensino médio, ponto relevante esse, pois a FGW poderá trabalhar
para colaborar na educação desses habitantes da região do polo de Águas Claras.

Em se tratando de população ocupada, a pesquisa realizada pela CODEPLAN
aponta que, em 2016, 18,24% da população de Águas Claras, com ensino superior
estaca ocupada; para a cidade de Taguatinga o percentual é de 33,59%; para Vicente
Pires o percentual é de 10,66%; para Park Way o percentual é de 1,85%.

Percebe-se dos dados destacados no parágrafo anterior, que há uma oscila-
ção de ocupação em relação ao nível de escolaridade, nas cidades mencionadas,
contudo os dados na pesquisa não foram comparados com outros, tais como, oferta
de trabalho, perfil de negócios, para fundamentar melhor o motivo das diferenças.

Em relação aos postos de trabalho e dados correlatos, destacamos a seguir,
dados apurados na pesquisa da CODEPLAN, para o ano de 2016, vejamos:

• Em Águas Claras, nesse período, haviam 17,3% de postos de trabalho, 3,3% de
assalariados não possuíam carteira assinada, 40,56% dos trabalhadores infor-
mais tem ensino superior, seguido por 29,14 com ensino médio.

• Em Taguatinga, nesse período, haviam 41,3% de postos de trabalho, 5,46% de
assalariados não possuíam carteira assinada, 37,97% dos trabalhadores infor-
mais tem ensino médio, seguido por 18,61 com ensino superior.
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• Em Vicente Pires, nesse período, haviam 20,4% de postos de trabalho, 6,46%
de assalariados não possuíam carteira assinada, 35,84% dos trabalhadores in-
formais tem ensino médio, seguido por 27,75 com ensino superior.

• Em Park Way, nesse período, haviam 9,5% de postos de trabalho, 1,57% de as-
salariados não possuíam carteira assinada, 67,10% dos trabalhadores informais
tem ensino superior, seguido por 14,84 com ensino médio.

Por fim, vale registrar que não será possível analisar dados de ensino médio, pois a
cidade ainda não possui escolas públicas nessa faixa de educação.

3.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade polo da região administrativa
de Águas Claras, detectamos que sua referência diante das demais cidades, ocorre
por vários motivos, seja pelo seu porte, seja pela sua localização estratégica, seja pelo
seu crescimento registrado e de suas perspectivas em continuar crescendo, tudo isso,
consequentemente, cria condições dignas de sobrevivência para a população, e ainda
atrai várias pessoas embusca dasmais diversas oportunidades, inclusive na educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profis-
sionais, é que a cidade já se tornou referência em educação, já possuindo outras
instituições de ensino, tais como o Centro Universitário do Planalto do Distrito Fe-
deral - UNIPLAN, dentre outros, o que não prejudica e nem impede a abertura e
oferecimento de educação a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois
agrega ainda mais opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja
pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos cola-
boradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, e, noutro
norte, isso proporcionará às empresas profissionais com conhecimentos específicos
sobre suas atividades, aprendendo e inovando cada dia mais.

3.2. BRASÍLIA (ASA SUL)

3.2.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Brasília está localizada no Distrito Federal, uma das 27 unidades federativas
do Brasil. Situado na Região Centro-Oeste, é a menor unidade federativa brasileira
e a única que não tem municípios, sendo dividida em 31 regiões administrativas,
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totalizando uma área de 5.779,999 km². Em seu território, está localizada a capital
federal do Brasil, Brasília, que é também a sede do governo do Distrito Federal.

Com um projeto urbanístico aprovado, Juscelino escolheu Oscar Niemeyer
como o arquiteto responsável pela construção dos monumentos. O carioca foi autor
das principais estruturas da cidade: o Congresso Nacional, os Palácios da Alvorada e
do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral de Brasília. Além da dupla Oscar
e Lúcio, completavam o time que fez desta cidade um museu a céu aberto figuras
inspiradas como Burle Marx, com jardins e praças, e Athos Bulcão, com os painéis de
azulejos que são marca registrada da capital.

Segundo o site www.df.gov.br em 21 de abril de 1960, Brasília nascia para o
mundo e para a sua gente. Com os projetos urbanístico de Lúcio Costa e o arqui-
tetônico de Oscar Niemeyer, surgia uma cidade sob formas inovadoras, diferente de
tudo já feito até então. A data de seu nascimento, não foi coincidência: marcava o
dia da morte de Tiradentes, um dos líderes mineiros que defendeu a independência
do Brasil no século XVIII. O simbolismo ajudou a fortalecer em Brasília o ideal de li-
berdade de um povo e a coragem de uma nação, associando a inauguração à ideia
de independência e rendendo homenagem aos inconfidentes que haviam sonhado
com um Brasil livre.

A forma como Brasília foi povoada tornou-a plural, miscigenada e sincrética,
representando a identidade de todo o Brasil. Na busca por dias e futuro melhores,
milhares de brasileiros de diversos cantos do país, em especial do Nordeste e de Mi-
nas, vieram para construir a capital e buscar uma vida nova. Eles ficaram conhecidos
como candangos. Os pioneiros, que fixaram moradia na cidade entre 1960 e 1965,
ainda guardam histórias e casos daquela época.

Figura 4 – MICRORREGIÃO DE BRASÍLIA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Como já mencionado, o Distrito Federal não tem municípios, sendo dividido
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em 31 regiões administrativas.
Brasília possui bairros, dentre eles podemos destacar o Asa Sul, onde a FGW

busca criar um polo de educação.
O referido bairro tem área tombada pela UNESCO – Organização das Nações

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. A Asa Sul é habitada por moradores
com elevado poder aquisitivo.

A Asa Sul conta com uma infraestrutura de lazer, moradia, transporte, educa-
ção, turismo etc., tais como shoppings, redes de supermercados, farmácias, restau-
rantes, pizzarias, fast-foods, hospitais públicos e particulares, escolas, parques, hotéis
de luxo, postos de combustíveis, boates, bares, igrejas etc. É também o bairro de Bra-
sília que mais possui estações de metrô (6). A distância para o aeroporto é de entre
7-15 minutos de carro, com este ficando no bairro vizinho do Lago Sul. Também,
por ser um dos bairros do Plano Piloto, a Rodoviária Interestadual e a Rodoviária do
Distrito Federal estão situadas muito próximas da Asa Sul (as duas ficam na Zona
Central, no Eixo Monumental, que divide Asa Sul e Asa Norte).

A Asa Sul é mais antiga e por isso mais arborizada e mais populosa que a Asa
Norte. Suas edificações são as mais antigas do Distrito Federal e diversos prédios são
considerados exemplares históricos de arquitetura da década de 1960.

No ano de 2014, a taxa de IDH – Índice de Desenvolvimento Humano da Asa
Sul foi de 0,953, considerado um bom índice.

Em relação à população, segundo dados do IBGE, Brasília tinha, em 2017,
uma população estimada de 207.660.929 habitantes

Segundo o IBGE, em 2015, o salário médio mensal era de 5.7 salários míni-
mos em Brasília. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era
de 46.7%, o que resulta em 1.361.676 de pessoas.

Ainda sobre omercado de trabalho, segundo dados abaixo, a maior parte dos
empregos formais em janeiro de 2018, em Brasília, foi na área de serviços seguido
do comércio.
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Tabela 11 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 233 233 86 86
Indústria de Transforma-
ção 36.041 36.041 6.084 6.084

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 7.927 7.927 173 173

Construção Civil 46.382 46.382 6.714 6.714
Comércio 158.404 158.404 37.941 37.941
Serviços 500.854 500.854 72.098 72.098
Administração Pública 10.989 10.989 369 369
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 6.509 6.509 1.762 1.762

Outros/ignorado 767.339 767.339 125.227 125.227
TODOS 767.339 767.339 125.227 125.227

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre omercado de trabalho e atividade econômica característica da re-
gião, importantemencionar que, Brasília tem como suas principais atividades econô-
micas o comércio, serviços, a administração pública, a agricultura e a indústria.

Sua função primordial é a de abrigar a sede do Governo Federal, isto é, funções
administrativas.

O Plano Piloto de Brasília é classificado como um dos locais que concentra os
maiores índices de renda per capita do Brasília, sendo que, segundo dados do IBGE,
em 2015 este foi de R$ 73.971,05.

A maior parte das indústrias se localiza nas cidades-satélites, e com incentivo
para as que não são poluentes, tais como a indústria de softwares, de cinema etc.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensino médio, se-
gundo dados do IBGE, em 2015, Brasília contava com 110.370 matrículas e 5.453
docentes.

Dessas matrículas, cujos dados foram extraídos da Sinopse Estatística da Edu-
cação Básica em 2016, podemos apurar ainda, as características/números: 77850
desses alunos estavam rede estadual urbana de ensino, 1476 na rede federal urbana,
28451 na rede particular urbana, 280 na rede federal rural, 1858 na rede estadual
rural, 274 rede particular rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 91.653
dos alunos do Ensino Médio de Brasília, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; pouco
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 26.517 delas não tinham
cor/raça declarados e 18.138 erampardas e, quanto ao sexomasculino, 23.908 deles
não tinham cor/raça declarados e 15.228 eram pardas.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
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ano e Brasília, que em 2016, estima-se, pelo número dematriculados no terceiro ano
do ensino médio, um total de 29.675.

Vale destacar ainda, que Brasília, conta atualmente com as seguintes vagas,
para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 12 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 13.746

Gestão Comercial 1.190
Gestão de Recursos

Humanos 5.970

Logística 2.270
Marketing 3.080

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio de Brasília, a qual já foi mencionada anterior-
mente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a formação desses
cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento, o que não prejudica
a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Distrito Federal, dados apurados no site
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior, so-
bre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época na
educação presencial e a distância: 221.045matrículas, 36.401 concluintes e 89.602
ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,



29

levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de Bra-
sília, mais propriamente em Águas Claras e Asa Sul e suas respectivas regiões.

3.2.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade polo de Brasília, mais especifi-
camente quanto ao bairro Asa Sul, detectamos que sua referência é importante na
cidade seja pela sua localização, índice de qualidade de vida, variedades de ofertas de
produtos e serviços, transporte, dentre outros, o que consequentemente atrai várias
pessoas em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profissi-
onais, é que a cidade e o bairro já se tornaram referência em educação, já possuindo
outras instituições de ensino, como por exemplo, um polo da Universidade Estácio,
dentre outros, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de edu-
cação a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais op-
ções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou
não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos cola-
boradores, proporcionando amanutenção destes nomercado de trabalho, pois como
já abordado, as pessoas com maior qualificação estão se mantendo empregadas, e
ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará às empresas profissio-
nais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e inovando
cada dia mais.
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4 CEARÁ

4.1. LIMOEIRO DO NORTE

4.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

A cidade de Limoeiro do Norte está localizada no Estado do Ceará e seu po-
voamento teve início em 1687, com a vinda do sargento-mor João de Souza Vas-
concelos, do Sertão do São Francisco para a ribeira do Jaguaribe, onde, depois de
constantes lutas com os índios paiacus, se estabeleceu no sítio São João das Vargens,
que em breve se tornou desenvolvido arraial.

Localizada na Mesorregião do Jaguaribe, na Microrregião do Baixo Jaguaribe,
no Vale do Jaguaribe. É a cidade-polo da Região Jaguaribana por conta de seu forte
comércio, estratégica localização geográfica e pioneirismo em serviços públicos e
privados de educação e saúde.

O município é conhecido também como a Terra das Bicicletas, pelo elevado
número de bicicletas no Século XX, além de ser comum que crianças aprendam
muito cedo a andar de bicicleta. Em razão de suas belezas naturais e seu vanguar-
dismo nas áreas religiosas e educacionais, o município também ficou conhecido
como a “Princesa do Vale”.

Há nomunicípio de Limoeiro do Norte grupos de danças folclóricas, quadrilhas
juninas, repentistas, artesões que trabalham com a cantaria, cerâmica e a palha da
carnaúba.
Fonte: IBGE
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Figura 5 – LIMOEIRO DO NORTE

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar também que Limoeiro do Norte está lo-
calizada próxima a 05 principais cidades – Tabuleiro do Norte, Quixeré, São João
do Jaguaribe, Russas e Morada Nova, em uma distância de menos de 30 quilôme-
tros, o que possibilita o deslocamento da população dessas cidades para Limoeiro
do Norte, e também de vários outros itens da economia, que são importantes para a
sua manutenção, assim como sob o aspecto, por exemplo, da educação

Tabela 13 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Limoeiro do Norte Polo
Tabuleiro do Norte 12,1
Quixeré 14,8
São João do Jaguaribe 23,7
Russas 26,8
Morada Nova 30,3

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades que pertencem à região de Limoeiro
do Norte, vejamos quais são as expectativas do IBGE para 2017.
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Tabela 14 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Limoeiro do Norte 58.915
Tabuleiro do Norte 30.489
Quixeré 21.876
São João do Jaguaribe 7.621
Russas 76.475
Morada Nova 61.548

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, constata-se que Limoeiro do Norte tem
a 3ª maior população das suas cidades limítrofes, ficando atrás de Morada Nova e
Russas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Limoeiro
do Norte, apura-se que a remuneração da cidade é a maior dentre as suas cidade
limítrofes, com 1,9 salário mínimos.

Tabela 15 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Limoeiro do Norte 1,9 salários
mínimos 7.671 pessoas 13,2% 43,8%

Tabuleiro do Norte 1,7 salários
mínimos 2.776 pessoas 9,2% 47,2%

Quixeré 1,7 salários
mínimos 3.041 pessoas 14,1% 49,1%

São João do Jaguaribe 1,5 salários
mínimos 600 pessoas 7,8% 49%

Russas 1,5 salários
mínimos 12.015 pessoas 16,0% 42,2%

Morada Nova 1,6 salários
mínimos 6.716 pessoas 10,8% 53,5%

Russas 1,5 salários
mínimos 12.015 pessoas 16,% 42,2%

Morada Nova 1,6 salários
mínimos 6.716 pessoas 10,8% 53,5%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho, destacamos a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Limoeiro do Norte, possuía na-
quele tempo, 5.848 empregos formais e 1.763 estabelecimentos das mais diversas
atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Limoeiro do Norte a maior concen-
tração de emprego formal é na atividade de comércio com 1.780, seguida pela ati-
vidade de Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca com 1.614.
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Vale ressaltar que, como não fora constatado na pesquisa quais são as cidades
consideradas, para tal apuração, como pertencentes à região de Limoeiro do Norte,
não serão trabalhados os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes,
pois em janeiro de 2018, a microrregião contava com 24.405 pessoas com emprego
formal e haviam 7.857 estabelecimentos, resultados importantes para a FGW - Fa-
culdade de Gestão Woli, que pretende oferecer ensino superior de qualidade, criar
oportunidades para que os profissionais atuantes e as pessoas que pretendem in-
gressar no mercado de trabalho, possam ter na IES uma parceira.

Tabela 16 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 07 199 10 50
Indústria de Transforma-
ção 760 164 8.720 868

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 20 134 10 37

Construção Civil 224 881 77 300
Comércio 1.780 6.071 817 3.666
Serviços 1.429 4.607 592 2.436
Administração Pública 14 416 3 35
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 1.614 3.377 90 465

Outros/ignorado 5.848 24.405 1.763 7.857
TODOS 5.848 24.405 1.763 7.857

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica característica da
região, importante mencionar que, Limoeiro do Norte tem como principal atividade
econômica o setor primário, ou seja, de extração e modificação de matéria prima.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, local
e regional, apura-se que Limoeiro do Norte tinha, em 2016, o segundomaior número
de matrículas, ou seja, 2.317, ficando atrás somente da cidade de Morada Nova com
2.457, em relação às cidades analisadas.

Tabela 17 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Limoeiro do Norte 2.317
Tabuleiro do Norte 1.339
Quixeré 794
São João do Jaguaribe 200
Russas 1.490
Morada Nova 2.457

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016
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Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 18 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Limoeiro do
Norte

- 1.754 563 - - -

Tabuleiro do
Norte

- 1.281 58 - - -

Quixeré - 727 67 - - -
São João do
Jaguaribe

- 200 - - - -

Russas - 2.869 252 - - -
Morada Nova - 2.408 49 - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que todos os alunos do ensino médio, nas
cidades de Limoeiro do Norte e região estudam na área urbana. Amaioria em escolas
estaduais.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 1.843
dos alunos do Ensino Médio de Limoeiro do Norte, em 2016, tinham entre 15 e 17
anos; pouco mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 594 não ti-
nham cor/raça declarada e 371 delas eram pardas e, quanto ao sexo masculino, 549
não tinham cor/raça declarados e 343 deles eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Limoeiro do Norte e região, que em 2016, estima-se, pelo número
de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 2.350.

Vale destacar ainda, que o município de Limoeiro do Norte, conta atualmente
com as seguintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer,
inicialmente:

Tabela 19 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 100

Gestão Comercial 0
Gestão de Recursos

Humanos 0

Logística 0
Marketing 0

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração é o
único que possui vagas presenciais, o que se torna insuficiente em relação à esti-
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mativa de concluintes do Ensino Médio de Limoeiro do Norte e região, a qual já foi
mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram
para a formação dos cidadãos de Limoeiro do Norte, contudo, não puderam ser apu-
radas, nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da
FGW e de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Ceará, dados apurados no site
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior, so-
bre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época na
educação presencial e a distância: 274.927matrículas, 29.857 concluintes e 93.980
ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos das cidades de
Fortaleza, Limoeiro do Norte e suas respectivas regiões.

4.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade polo de Limoeiro do Norte, de-
tectamos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade
em relação às demais, por suas atividades econômicas com a cera da carnaúba e o
artesanato, pela agricultura, pecuária, por contar com várias empresas no ramo ali-
mentício, extrativomineral, demadeira, metalúrgica, dentre outras, ou simplesmente
por poder receber pessoas em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na
educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profis-
sionais, é que a cidade poderá receber o polo de educação a distância pela FGW -
Faculdade de Gestão Woli, e ainda, a cidade já possui o polo de educação da UNO-
PAR, o que com a chegada da FGW poderá oferecer ainda mais opções às pessoas
que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.
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Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos cola-
boradores, proporcionando amanutenção destes nomercado de trabalho, pois como
já abordado, as pessoas com maior qualificação estão se mantendo empregadas, e
ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará às empresas profissio-
nais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e inovando
cada dia mais.
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5 MINAS GERAIS

5.1. ARAXÁ

5.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Araxá é ummunicípio brasileiro localizado na Zona daMata do Alto Paranaíba,
no Estado de Minas Gerais.

A palavra “Araxá”, de origem tupi-guarani (“ara” e “cha”), significa lugar elevado,
planalto. Originariamente, “Arachás” denominava os indígenas, primeiros habitantes
da região.

Na década de 50 teve início a atividade demineração nomunicípio, com a ins-
talação da COMIG – Companhia Mineradora de Minas Gerais, a CAMIG – Companhia
Agrícola de Minas Gerais e a CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e Mine-
ração. A ação dessas empresas deu sustentação econômica ao município, fazendo
surgir novas indústrias, o que gerou fluxo migratório para o município. Tal situação
foi reforçada a partir de 1971, com a instalação da ARAFÉRTIL/SA.

Além de congregar vários credos e apresentar várias manifestações sociocul-
turais, Araxá, pela beleza de sua paisagem natural, pela diversificação de suas obras
arquitetônicas e por seu calendário de eventos, dentre outros aspectos, tornou-se
ponto de encontros de abrangência nacional, sendo a cidade-polo regional que in-
tegra o Circuito da Canastra.

Pelo mapa a seguir, constata-se que Araxá faz divisa com as cidades de Ibiá,
Perdizes, Sacramento, Tapira e fica em localização privilegiada, tanto por estar pró-
xima a cidades referência para o crescimento do estado, assim como fica próxima à
divisa com outros Estados, facilitando o trajeto para chegada e escoamento de pro-
dutos no município.
Fonte: IBGE
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Figura 6 – MICRORREGIÃO DE ARAXÁ

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua microrregião, podemos constatar também que Araxá está próxima a
várias cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros de distân-
cia, possibilitando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas
cidades, como por exemplo, na área da educação.

Tabela 20 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Araxá Polo
Campos Altos 97,8
Ibiá 70,3
Nova Ponte 113
Pedrinópolis 91,9
Perdizes 65,6
Pratinha 81,4
Sacramento 88,8
Santa Juliana 91,1
Tapira 48

Fonte: IBGE
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Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 21 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Araxá 104.283
Campos Altos 15.387
Ibiá 25.100
Nova Ponte 14.934
Pedrinópolis 3.672
Perdizes 15.925
Pratinha 3.569
Sacramento 25.998
Santa Juliana 13.380
Tapira 4.650

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Araxá para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população menor
que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma popu-
lacional, estimada para 2017, de 226.898 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive Araxá, apura-
se que há uma diferenciação de remuneração detalhada a seguir, sendo o mínimo
de 1,8 salários mínimos para a cidade de Pedrinópolis e o máximo para Tapira com
3,5 salários mínimos, sendo que Araxá está atrás apenas de Tapira, com 3,1 salários
mínimos.

Importante destacar que a cidade com a maior renda por trabalhador formal,
está a 48 quilômetros de Araxá e conta com uma população de 4650 pessoas, tendo
essas, a cidade de Araxá como referência para vários segmentos e atividades, tais
como negócios, educação, saúde, dentre outros.
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Tabela 22 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Araxá 3,1 salários
mínimos 32.259 pessoas 31,6% 28,7%

Campos Altos 1,9 salários
mínimos 1.980 pessoas 13,0% 27,8%

Ibiá 2,2 salários
mínimos 3.780 pessoas 15,3% 34,5%

Nova Ponte 1,9 salários
mínimos 3.010 pessoas 20,8% 30,4%

Pedrinópolis 1,8 salários
mínimos 643 pessoas 17,6% 32,7%

Perdizes 2,0 salários
mínimos 2.662 pessoas 17,0% 31,6%

Pratinha 2,0 salários
mínimos 393 pessoas 11,2% 38,6%

Sacramento 1,9 salários
mínimos 6.395 pessoas 25,0% 28.0%

Santa Juliana 2,7 salários
mínimos 3.508 pessoas 27,1% 31,3%

Tapira 3,5 salários
mínimos 2.701 pessoas 59,5% 35,9%

Fonte: IBGE Cidades

Por fim, ainda em relação aos dados da tabela anterior, observa-se que Araxá
é a 2ª cidade com maior porcentagem da população ocupada, atingindo 31,6% em
2015, ficando atrás apenas da cidade de Tapira, que alcançou, para o mesmo parâ-
metro, 59,5%.

Em relação ao mercado de trabalho a atividade econômica característica da
região, destacamos a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-
se que Araxá, possuía naquele tempo, 48.910 mil empregos formais e 11.804 esta-
belecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Araxá a maior concentração de em-
prego formal é na atividade de outros (ignorado) segmentos sem ser delimitados pela
pesquisa, seguida pela atividade de serviços com 9.297.

Vale ressaltar que, como não fora constatado na pesquisa quais são as cidades
consideradas, para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determi-
nada microrregião, em janeiro de 2018, 3.901.873 pessoas tinham emprego formal
e havia 926.356 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.
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Tabela 23 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 232 51.434 14 5.086
Indústria de Transforma-
ção 5.542 739.056 407 76.687

Serviços Industriais de
Utilidade Pública

– 34.190 03 2.071

Construção Civil 1.520 236.629 339 48.106
Comércio 7.462 932.516 1.756 283.327
Serviços 9.297 1.564.851 2.453 422.657
Administração Pública 288 71.183 10 2.925
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 899 272.014 374 85.497

Outros/ignorado 25.240 3.901.873 5.356 926.356
TODOS 48.910 3.901.873 11.804 926.356

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre omercado de trabalho, importante mencionar que Araxá e região
é polo de mineração, cultivo de grãos e leguminosas das mais diversas variedades –
sendo evidenciado por uma empresa de fabricação de batatas pré-fritas; conta com
um centro de distribuição e apoio, com grande abrangência na região sudeste, além
de ser polo turístico, por ter a Estância Hidromineral do Barreiro.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, como Araxá tem o maior número de habitantes em relação aos demais mu-
nicípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no ensino médio
– 4.069, seguida pela cidade de Sacramento com 1.191 alunos, em 2016.

Tabela 24 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Araxá 4.069
Campos Altos 562
Ibiá 689
Nova Ponte 568
Pedrinópolis 160
Perdizes 677
Pratinha 146
Sacramento 1.191
Santa Juliana 478
Tapira 181

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 25 a seguir:
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Tabela 25 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Municipal Federal Estadual Privada
Araxá 377 3.361 331 - - - -
Campos Altos - 561 1 - - - -
Ibiá - 576 72 41 - - -
Nova Ponte - 568 - - - - -
Pedrinópolis - 160 - - - - -
Perdizes - 619 - - - 58 -
Pratinha - 146 - - - - -
Sacramento - 1.141 50 - - - -
Santa Juliana - 478 - - - - -
Tapira - 181 - - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Araxá e região estudam na área urbana, e destes a maioria em escolas
estaduais. Apenas as cidades de Ibiá e Perdizes possuíam alunos na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 3.301
dos alunos do Ensino Médio de Araxá, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
da metade do total de alunos era do sexo feminino e 960 eram brancas e 848 eram
pardas, quanto ao sexo masculino, 854 eram brancos e 713 eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Uberlândia e região, que em 2016, estima-se, pelo número
de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 8.062.

Vale destacar ainda, que Araxá, conta atualmente com as seguintes vagas, para
os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 26 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 110

Gestão Comercial 60
Gestão de Recursos

Humanos 60

Logística 0
Marketing 0

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, sendo que existem outros dois
cursos que não há vagas em atividades. Observa-se ainda, que o número de vagas
para o Curso de Administração é relativamente baixo, assim como dos demais cursos,
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em relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Araxá e região,
a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também
colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas,
nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e
de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado deMinas Gerais, dados apurados no
site http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior,
sobre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 813.098 matrículas, 113.392 concluintes e
276.576 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Wolipretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos das cidades de
Belo Horizonte, Contagem, Montes Claros, Uberlândia, Araxá e suas respectivas re-
giões.

5.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Araxá, detectamos que
sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em relação às
demais, seja pela sua localização, pelas suas atividades no mercado de trabalho, ne-
gócios e turismo; tudo isso não apenas dá condições dignas de sobrevivência para
sua população, mas também atrai várias outras pessoas em busca das mais diversas
oportunidades, inclusive na educação.

Araxá já possui outras instituições de ensino, tais como o Centro Universitário
do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ (predominantemente presencial), Universidade de
Uberaba – UNIUBE (a distância e semipresencial) com polo na Cidade/Comarca, o
que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância
pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às pessoas que
pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.
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Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos co-
laboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo emprega-
das, e ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais
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6 SÃO PAULO

6.1. SÃO PAULO

6.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

São Paulo começou a ser colonizada em 1532, quando Martim Afonso de
Souza fundou a Vila de São Vicente (hoje Baixada Santista). Em busca de novas pes-
soas para evangelizar, um grupo de jesuítas desbravou a Serra do Mar e chegou até
o Planalto de Piratininga onde fundaram um colégio em 1554, ao redor do qual se
iniciou a construção das primeiras casas, dando origem ao povoado de São Paulo de
Piratininga.

Nos primórdios, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, depois da im-
plantação da lavoura de cana-de-açúcar e também sonhava com a descoberta do
ouro e dos metais preciosos. As viagens ao interior do país – Bandeiras – eram expe-
dições organizadas para procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes.

De São Paulo, partiam as Bandeiras ao longo de todo século XVIII. A virada
aconteceu na passagempara o século XIX, quando as plantações de café substituíram
as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano da economia nacional.

A expansão da cultura do café fez com que as estradas de ferro se multiplicas-
sem. O mesmo período também foi marcado pela vinda de imigrantes, em massa,
para substituir a mão-de-obra nas plantações de café, com o fim da abolição da es-
cravatura em 1888.

A importância de São Paulo na expansão cafeeira e do gado, em Minas Gerais,
fez surgir a conhecida “política do café-com-leite” quando paulistas e mineiros se
revezavam na Presidência da República.

São Paulo está localizado na região sudeste do Brasil e faz divisa com Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e o Oceano Atlântico. Possui 645
municípios e sua área total é de 248.219,627 km2.
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Fonte: IBGE

Figura 7 – REGIÃO DE SÃO PAULO

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Segundo a EMPLASA – Empresa Paulista de PlanejamentoMetropolitano S/A, a
RegiãoMetropolitana de São Paulo é composta pelas seguintes cidades, subdivididas
em regiões, vejamos:

• Norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã.

• Leste: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Ita-
quaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

• Sudeste: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

• Sudoeste: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba,
São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

• Oeste: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e
Santana de Parnaíba.

Abaixo destacamos algumas dessas cidades com suas respetivas distância da
capital – São Paulo, principalmente aquelas limítrofes:
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Tabela 27 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
São Paulo Polo
Caieiras 38
Cajamar 41
Diadema 21
Embu das Artes 27
Embu-Guaçu 49
Ferraz de Vasconcelos 45
Guarulhos 16
Itaquaquecetuba 36
Itapecerica da Serra 34
Juquitiba 72
Mairiporã 37
Mauá 27
Osasco 22
Santana de Parnaíba 40
Santo André 24
São Bernardo do Campo 19
São Caetano do Sul 14
Taboão da Serra 30

Fonte: EMPLASA

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 28 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
São Paulo 12.106.920
Caieiras 98.223
Cajamar 73.921
Diadema 417.869
Embu das Artes 267.054
Embu-Guaçu 68.270
Ferraz de Vasconcelos 188.868
Guarulhos 1.349.113
Itaquaquecetuba 360.657
Itapecerica da Serra 170.927
Juquitiba 31.027
Mairiporã 95.601
Mauá 462.005
Osasco 697.886
Santana de Parnaíba 131.887
Santo André 715.231
São Bernardo do Campo 827.437
São Caetano do Sul 159.608
Taboão da Serra 279.634

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de São Paulo, não apenas por ser mais populosa que as demais, mas também por ser
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tida como uma megalópole brasileira, o centro de negócios do país, a “cidade que
não dorme” é que por esses e outros motivos, que as demais cidades mencionadas
possuem São Paulo como referência, sendo que a região ora delimitada conta com
uma soma populacional, estimada para 2017, de 18.502.138 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive São Paulo,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração e também na forma de apu-
rar tais valores, vejamos:

Em São Paulo o rendimento nominal mensal domiciliar per capita [2017] foi
de R$1.712,00; o número de pessoas de 16 anos ou mais ocupadas na semana
de referência [2016] foi de 21.268 pessoas (×1000);a proporção de pessoas de 16
anos ou mais em trabalho formal, considerando apenas as ocupadas na semana de
referência [2016] foi de 72,4 %; a proporção das pessoas de 16 anos ou mais de
idade, ocupadas na semana de referência em trabalhos formais [2017] foi de 72,2
% ; o rendimento médio aproximado do trabalho principal das pessoas de 16 anos
ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em trabalhos formais foi de
R$ 2.963, e para as demais cidades da sua região, os parâmetros e resultados são os
seguintes:

O valor menor para o salário média mensal dessas cidades foi de 2,4 salários
mínimos para a cidade de Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Mairiporã e omáximo
para São Bernardo do Campo com 4,3 salários mínimos.
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Tabela 29 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Caieiras 3,0 salários
mínimos 26.164 pessoas 27,3% 33%

Cajamar 3,4 salários
mínimos 44.460 pessoas 61,9% 34,4%

Diadema 3,3 salários
mínimos 111.763 pessoas 27,1% 34,6%

Embu das Artes 3,0 salários
mínimos 48.863 pessoas 18,7% 36,2%

Embu-Guaçu 2,4 salários
mínimos 9.577 pessoas 14,2% 37,4%

Ferraz de Vasconcelos 2,4 salários
mínimos 23.275 pessoas 12,6% 37%

Guarulhos 3,2 salários
mínimos 383.344 pessoas 28,9% 36,1%

Itaquaquecetuba 2,5 salários
mínimos 49.504 pessoas 14,0% 39,3%

Itapecerica da Serra 2,5 salários
mínimos 26.952 pessoas 16,1% 37,5%

Juquitiba 2,3 salários
mínimos 4.992 pessoas 16,3% 41,4%

Mairiporã 2,4 salários
mínimos 16.988 pessoas 18,4% 36,3%

Mauá 3,5 salários
mínimos 73.018 pessoas 16,1% 35,1%

Osasco 3,3 salários
mínimos 190.662 pessoas 27,4% 32,8%

Santana de Parnaíba 3,3 salários
mínimos 77.719 pessoas 61,4% 34,5%

Santo André 3,0 salários
mínimos 242.095 pessoas 34,1% 30,5%

São Bernardo do Campo 4,3 salários
mínimos 307.986 pessoas 37,7% 32,5%

São Caetano do Sul 3,9 salários
mínimos 122.427 pessoas 77,5% 26,6%

Taboão da Serra 2,7 salários
mínimos 69.145 pessoas 25,4% 32,4%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação aomercado de trabalho, destacamos, a seguir, dados apurados na
RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que São Paulo possuía, naquele tempo,
4.139.166 mil empregos formais e 795.292 estabelecimentos das mais diversas ati-
vidades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em São Paulo a maior concentração de
emprego formal é na atividade de serviços com 2.579.859, seguida pela atividade
de comércio com 850.986.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cida-
des consideradas para tal apuração, pertencentes à região, não serão trabalhados os
dados isolada-mente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 4.845.978 pessoas tinham emprego formal e ha-
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via 905.238 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 30 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 1.535 1.536 228 242
Indústria de Transforma-
ção 413.439 605.578 61.889 71.953

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 25.019 27.683 1.284 1.445

Construção Civil 226.745 259.346 30.461 34.880
Comércio 850.986 992.980 203.384 235.036
Serviços 2.579.859 2.904.592 494.554 557.834
Administração Pública 35.968 48.202 815 956
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 5.615 6.061 2.677 2.892

Outros/ignorado 4.139.166 4.845.978 795.292 905.238
TODOS 4.139.166 4.845.978 795.292 905.238

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que São Paulo,
como já dito é amegalópole brasileira, o principal centro de negócios do país, destacando-
se nas atividades de indústria, comércio, serviços e construção civil.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, como São Paulo tem o maior número de habitantes em relação aos demais
municípios, consequentemente tem omaior número dematriculados no ensinomé-
dio – 1.885.281, seguida pela cidade de Guarulhos com 59.649 alunos, em 2016

Tabela 31 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
São Paulo 1.885.281
Caieiras 4.563
Cajamar 3.486
Diadema 20.402
Embu das Artes 12.655
Embu-Guaçu 3.891
Ferraz de Vasconcelos 8.641
Guarulhos 59.649
Itaquaquecetuba 18.384
Itapecerica da Serra 8.776
Juquitiba 1.714
Mairiporã 4.146
Mauá 18.600
Osasco 35.331
Santana de Parnaíba 6.608
Santo André 30.811
São Bernardo do Campo 36.583

Continua na próxima página...
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Cidades Matriculas no ensino médio 2016
São Caetano do Sul 8.102
Taboão da Serra 12.963

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 32 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Municipal Federal Estadual Privada Municipal
São Paulo 4.529 1.556.752 278.673 22.326 - 22.033 780 188
Caieiras - 3.925 638 - - - - -
Cajamar - 3.374 112 - - - - -
Diadema - 18.573 1.829 - - - - -
Embu das Ar-
tes

- 12.363 292 - - - - -

Embu-Guaçu - 3.521 370 - - - - -
Ferraz de Vas-
concelos

- 8.107 488 1 - 45 - -

Guarulhos - 51.073 8.576 - - - - -
Itaquaquecetuba - 17.949 435 - - - - -
Itapecerica da
Serra

- 8.059 717 - - - - -

Juquitiba - 1.640 74 - - - - -
Mairiporã - 3.495 302 - - 349 - -
Mauá - 16.696 1.904 - - - - -
Osasco - 27.921 7.410 - - - - -
Santana de
Parnaíba

- 548 842 5218 - - - -

Santo André - 23.087 7.724 - - - - -
São Bernardo
do Campo

- 30.509 6.074 - - - - -

São Caetano
do Sul

- 4.652 1.943 1507 - - - -

Taboão da
Serra

- 11.310 1.653 - - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de São Paulo e região estudam na área urbana, e destes a maioria em
escolas estaduais. Apenas 03 cidades possuíam alunos na zona rural – incluindo São
Paulo. Frisa-se também que dos 1.885.281 de alunos em São Paulo, 1.556.752
estudam na rede urbana estadual e 278.673 na rede urbana particular.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica. 1.542.819
dos alunos do Ensino Médio de São Paulo, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais da metade do total de alunos era do sexo masculino e 489.372 eram brancos
e 210.132 eram pardos, quanto ao sexo feminino, 496.117 eram brancas e 208416
eram pardas.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
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ano na cidade de São Paulo e região, que em 2016, estima-se, só nessa capital, pelo
número de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 569.390.

Vale destacar ainda, que Araxá conta atualmente com as seguintes vagas, para
os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 33 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 39.012

Gestão Comercial 11.340
Gestão de Recursos

Humanos 30.320

Logística 20.580
Marketing 21.281

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
o número dessas vagas é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em
relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de São Paulo e região,
a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também
colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas,
nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e
de seus cursos.

6.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de São Paulo, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja como já dito é a megalópole brasi-
leira, o principal centro de negócios do país, destacando-se nas atividades de indús-
tria, comércio, serviços e construção civil, tudo isso, consequentemente, dá condições
dignas de sobrevivência para a população, mas também atrai várias outras pessoas
em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação, circunstância essa
que provoca grandes deslocamentos populacionais no país, rumo a São Paulo, em
busca principalmente de emprego, melhores condições de vida e de oportunidades.

São Paulo possui outras inúmeras instituições de ensino, sejam elas particu-
lares ou públicas, com ou sem fins lucrativos, com ensino presencial ou a distância,
contudo isso não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação
a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às
pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
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colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará às empresas
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.



Parte II

ESTUDO DOS POLOS POR REGIÃO E LOCALIDADE - EXPANSÃO
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7 BAHIA

7.1. SALVADOR

7.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

A região que abriga a cidade de Salvador era habitada, no século XV, pelos
tupinambás e hoje é a capital da Bahia, localizado na região nordeste do Brasil.

Em 1501, os portugueses instalaram seu padrão de posse no dia de Todos os
Santos e batizaram, com esse nome, a grande baía em volta. Logo tornou-se um dos
principais portos do Brasil.

A primeira cidade do Brasil vem ganhando novo fôlego, estendendo-se para
longe do Centro Histórico, que foi restaurado.

Construída em dois andares, é historicamente uma das mais importantes da
América. A evolução de seu perfil, visto da Baía de Todos os Santos, ao longo de
mais de quatro séculos, é fascinante. Além disso, as contribuições de seu povo para
a cultura brasileira e mundial são imensas.

Salvador possui um clima de floresta tropical, com temperatura média anual
em torno dos 25◦C e precipitações abundantes durante o ano todo, sem estação seca
discernível. As temperaturas são relativamente constantes ao longo do ano, com con-
dições de clima quentes e úmidas, podendo chegar a extremos de 17◦C no inverno
e a 30◦C no verão.
Fonte: IBGE
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Figura 8 – REGIÃO DE SALVADOR

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região e detalhamento abaixo, podemos constatar que Salvador está
localizada próxima a 09 cidades, variando entre 28,6 e 59,3 quilômetros de distân-
cia, o que possibilita o deslocamento da população dessas cidades para Salvador, e
também de vários outros itens da economia, que são importantes para a sua manu-
tenção, assim como sob o aspecto, por exemplo, da educação.

Tabela 34 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Salvador Polo
Camaçari 51,8
Candeias 50,3
Dias d’Ávila 59,3
Itaparica 30
Lauro de Freitas 28,6
Madre de Deus 65,1
São Francisco do Conde 56,7
Simões Filho 29,1
Vera Cruz 38,6

Fonte: IBGE
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Em relação à população dessas cidades que pertencem à região de Salvador,
vejamos quais são as expectativas do IBGE para 2017.

Tabela 35 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Salvador 2.953.986
Camaçari 296.893
Candeias 89.707
Dias d’Ávila 80.657
Itaparica 22.866
Lauro de Freitas 197.636
Madre de Deus 21.007
São Francisco do Conde 40.220
Simões Filho 136.050
Vera Cruz 43.640

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Salvador para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população bem
menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 3.882.662 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Fortaleza,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração muito grande, detalhada a se-
guir, sendo o mínimo de 1,7 salários mínimos para a cidade de Vera Cruz, Itaparica
e Candeias e o máximo para São Francisco do Conde com 5,8 salários mínimos. Sal-
vador é a 4º cidade com maior salário médio mensal.

Importante destacar que essa região está com remuneração considerável pe-
rante as demais já analisadas. Nesse sentido, a região de Salvador conta com mais 9
cidades, tendo ela referência para as demais em vários segmentos e atividades, tais
como negócios, educação, saúde, dentre outros.
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Tabela 36 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Salvador 3,5 salários
mínimos 890.643 pessoas 30,5% 36,8%

Camaçari 4,3 salários
mínimos 81.983 pessoas 28,6% 41,5%

Candeias 1,7 salários
mínimos 2286 pessoas 15,1% 31,3%

Dias d’Ávila
3,0 salários
mínimos 15692 pessoas 20,1% 44,5%

Itaparica 1,7 salários
mínimos 2306 pessoas 10,2% 46,9%

Lauro de Freitas 1,8 salários
mínimos 146160 pessoas 76,3% 35,5%

Madre de Deus 3,7 salários
mínimos 2976 pessoas 14,6% 46,3%

São Francisco do Conde 5,8 salários
mínimos 10039 pessoas 25,5% 42,5%

Simões Filho 2,5 salários
mínimos 36018 pessoas 27% 43,2%

Vera Cruz 1,7 salários
mínimos 4816 pessoas 11,3% 47,9%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação aomercado de trabalho destacamos, a seguir, dados apurados na
RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Salvador possuía, naquele tempo,
568.302 empregos formais e 82.607 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que Salvador tem a maior concentração de
emprego formal na atividade de serviços com 346.192, seguida pela atividade de
comércio com 121.670.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, como pertencentes à região de Salvador, não serão
trabalhados os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois em ja-
neiro de 2018, a microrregião contava com 798.895 pessoas com emprego formal e
haviam 109.824 estabelecimentos, resultados importantes para a FGW - Faculdade
de Gestão Woli, que pretende oferecer ensino superior de qualidade, criar oportuni-
dades para que os profissionais atuantes e as pessoas que pretendem ingressar no
mercado de trabalho, possam ter na IES uma parceira.
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Tabela 37 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 1.769 2.325 56 123
Indústria de Transforma-
ção 29.524 81.252 3.958 6.626

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 12.406 13.797 161 265

Construção Civil 47.970 68.651 4.007 5.830
Comércio 121.670 162.465 26.280 35.375
Serviços 346.192 456.994 47.527 60.752
Administração Pública 7.419 9.013 192 219
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 1.352 3.718 426 634

Outros/ignorado 568.302 798.215 82.607 109.824
TODOS 568.302 798.215 82.607 109.824

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre omercado de trabalho e atividade econômica, característica da re-
gião, importante mencionar que Salvador tem como principais atividades econômi-
cas a agricultura (abacaxi, algodão, banana, arroz, café, cacau, cana-de-açúcar, coco-
da-baía, fumo, feijão, la-ranja, mandioca, milho, sisal, soja, tomate), pecuária (bovinos,
suínos), avicultura, indústrias (produtos químicos e petroquímicos), exploração do pe-
tróleo, minérios (calcário, chumbo, cobre, cromo, gás natural, manganês, ouro, prata,
petróleo, talco, zinco, sal-gema).

Em relação aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-se
que como Salvador tem o maior número de habitantes em relação aos demais mu-
nicípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no ensino médio
– 96.241, seguido pela cidade de Camaçari, com 13.461 alunos, em 2016.

Tabela 38 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Salvador 96.241
Camaçari 13.461
Candeias 3.448
Dias d’Ávila 3.014
Itaparica 1.001
Lauro de Freitas 8.104
Madre de Deus 796
São Francisco do Conde 1.364
Simões Filho 5.528
Vera Cruz 1.104

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 39 a seguir:
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Tabela 39 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Salvador 2.206 74.478 19.557 - - -
Camaçari 339 12.453 669 - - -
Candeias 3.027 421 - - - -
Dias d’Ávila - 2.751 263 - - -
Itaparica - 933 68 - - -
Lauro de Frei-
tas

- 6.148 1.956 - - -

Madre de
Deus

- 773 23 - - -

São Francisco
do Conde

- 863 - - 501 -

Simões Filho 400 4.992 136 - - -
Vera Cruz - 1.104 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Salvador e região estudam na área urbana e em escolas estaduais.
Somente a cidade de São Francisco do Conde possui alunos na zona rural - 501.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 61.592
dos alunos do Ensino Médio de Salvador, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
da metade do total de alunos era do sexo feminino e 24.846 delas eram pardas e,
quanto ao sexomasculino, 549 não tinham cor/raça declarados e 19.852 deles eram
pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Salvador e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 36.339.

Vale destacar ainda, que omunicípio de Salvador, conta atualmente com as se-
guintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 40 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 10.635

Gestão Comercial 1.980
Gestão de Recursos

Humanos 4.000

Logística 3.400
Marketing 1.440

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio de Salvador e região, a qual já foi mencionada
anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a formação
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dos cidadãos de Salvador, contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento, o
que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

7.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Salvador, detectamos
que sua referência para os demais municípios ocorre por vários motivos, seja pelo
porte da cidade em relação às demais, seja pela agricultura, pecuária, exploração de
petróleo, tudo isso, consequentemente, cria condições dignas de sobrevivência para
sua população, e ainda atrai outras pessoas em busca das mais diversas oportunida-
des, inclusive na educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profis-
sionais, é que a cidade já se tornou referência em educação, possuindo outras ins-
tituições de ensino, tais como a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de
Salvador, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação
a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às
pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.



62

8 CEARÁ

8.1. FORTALEZA

8.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Fortaleza é a capital do Estado do Ceará, localizada na região Nordeste do país.
A cidade desenvolveu-se às margens do riacho Pajeú e sua toponímia é uma alusão
ao Forte Schoonenborch, que deu origem aomunicípio, construído pelos holandeses
durante sua segunda permanência no local, entre 1649 e 1654. O lema de Fortaleza,
presente em seu brasão, é a palavra em latim Fortitudine, que, emportuguês, significa
“força, valor, coragem”.

Está localizada no litoral atlântico e é a maior cidade do Ceará. É a cidade
nordestina com a maior área de influência regional.

Batizada de Loira Desposada do Sol pelos versos do poeta Francisco de Paula
Ney, a metrópole cearense é a terra natal de brasileiros de grande renome como o ex-
presidente Castelo Branco e Dom Hélder Câmara. É a capital brasileira mais próxima
da Europa, a 5.608 km de Lisboa, em Portugal.
Fonte: IBGE
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Figura 9 – REGIÃO DE FORTALEZA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar tambémque Fortaleza está localizada pró-
xima a 04 principais cidades – Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz, em uma
distância de menos de 50 quilômetros, o que possibilita o deslocamento da popula-
ção dessas cidades para Fortaleza e, também, de vários outros itens da economia, que
são importantes para a sua manutenção, assim como sob o aspecto, por exemplo, da
educação.
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Tabela 41 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Fortaleza Polo
Caucaia 46,2
Maranguape 49,6
Pacatuba 31,6
Aquiraz 32,7

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades que pertencem à região de Fortaleza,
vejamos quais são as expectativas do IBGE para 2017.

Tabela 42 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Fortaleza 2.452.185
Caucaia 325.441
Maranguape 113.561
Pacatuba 72.299
Aquiraz 72.628

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Fortaleza para as demais cidadesmencionadas, as quais possuempopulação bem
menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 3.036.114 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Fortaleza,
apura-se que a remuneração de Fortaleza émais alta, sendo omínimo de 1,6 salários
mínimos para a cidade de Maranguape.

Importante destacar ainda, que a cidade com a segunda maior renda por tra-
balhador formal – Caucaia tem salário médio de 2,2 salários mínimos. Outro ponto
quemerece destaque é que Pacatuba e Aquiraz possuem salários médios muito pró-
ximos, sendo a primeira com 1,8 salários mínimos e a segunda com 2,0 salários, ape-
sar de terem o número de pessoal ocupado, bem diferentes. Nesse sentido, a região
de Fortaleza conta commais 4 cidades, tendo ela referência para as demais em vários
segmentos e atividades, tais como negócios, educação, saúde, dentre outros.
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Tabela 43 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Fortaleza 2,7 salários
mínimos

880.791
pessoas 34% 36,9%

Caucaia 2,2 salários
mínimos

46.568
pessoas 13,2% 43,6%

Maranguape 1,6 salários
mínimos

14.196
pessoas 11,5% 45,7%

Pacatuba 1,8 salários
mínimos

8.452
pessoas 10,5% 42,5%

Aquiraz 2,0 salários
mínimos

17.963
pessoas 23,1% 44,9%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação aomercado de trabalho destacamos, a seguir, dados apurados na
RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Fortaleza, possuía naquele tempo,
639.860 empregos formais e 93.937 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda que, em Fortaleza, a maior concentração de
emprego formal é na atividade de serviços com 355.712, seguida pela atividade de
comércio com 137.249.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cida-
des consideradas para tal apuração, como pertencentes à região de Fortaleza, não
serão trabalhados os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois
em janeiro de 2018, a microrregião contava com 791.895 pessoas com emprego
formal e havia 114.065 estabelecimentos, resultados importantes para a Faculdade
de Gestão Woli, que pretende oferecer ensino superior, de qualidade, criar oportuni-
dades para que os profissionais atuantes e as pessoas que pretendem ingressar no
mercado de trabalho, possam ter na IES uma parceira.
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Tabela 44 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 139 1.221 57 118
Indústria de Transforma-
ção 70.214 129.889 9.313 12.175

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 5.326 6.286 295 525

Construção Civil 44.510 53.067 5.252 6.969
Comércio 137.249 167.550 31.749 38.763
Serviços 355.712 403.000 46.706 54.636
Administração Pública 24.315 25.475 194 236
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 2.395 5.407 371 643

Outros/ignorado 639.860 791.895 93.937 114.065
TODOS 639.860 791.895 93.937 114.065

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica, característica da
região, importante mencionar que Fortaleza tem como principais atividades econô-
micas o turismo, o comércio, indústria e serviços.

Em relação aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-se
que, como Fortaleza tem o maior número de habitantes em relação aos demais mu-
nicípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no ensino médio
– 103.971, seguida pela cidade de Caucaia, com 13.960 alunos, em 2016.

Tabela 45 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Fortaleza 103.971
Caucaia 13.960
Maranguape 4.533
Pacatuba 2.368
Aquiraz 3.473

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 46 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Fortaleza 1.756 77.733 24.482 - - -
Caucaia 365 12.207 863 - 525 -
Maranguape - 3.511 396 - 626 -
Pacatuba - 2.368 - - - -
Aquiraz - 2.551 129 - 793 -
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Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que a maioria dos alunos do ensino médio,
nas cidades de Fortaleza e região estudam na área urbana e em escolas estaduais.

Destaca-se, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 74.997 dos
alunos do Ensino Médio de Fortaleza, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
da metade do total de alunos era do sexo feminino e 31.026 delas eram pardas
e 17.793 não tinham cor/raça declarada, quanto ao sexo masculino, 28.192 deles
eram pardos e 16.853 não tinham cor/raça declarados.

Vale destacar ainda, que o município de Fortaleza, conta atualmente com
as seguintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inici-
almente:

Tabela 47 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 10.976

Gestão Comercial 1.260
Gestão de Recursos

Humanos 4.400

Logística 3.440
Marketing 2.530

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio de Fortaleza e região, a qual já foi mencionada
anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a formação
dos cidadãos de Fortaleza, contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento, o
que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

8.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Fortaleza, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em relação
às demais, seja pelo turismo, serviços, indústrias, tudo isso, consequentemente, cria
condições dignas de sobrevivência para a população, e ainda atrai outras pessoas em
busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profis-
sionais, é que a cidade já se tornou referência em educação, já possuindo outras
instituições de ensino, tais como a Universidade de Fortaleza, Universidade Federal
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do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, Centro Universitário 7 de Setembro, o que
não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância
pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às pessoas que
pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar
parcerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respecti-
vos colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho,
pois como já abordado, as pessoas commais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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9 ESPÍRITO SANTO

9.1. VITÓRIA

9.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Em meio ao pequeno núcleo urbano, Vitória, de feição nitidamente colonial,
havia “capixabas” - roças - na língua dos índios - expressão que acabou servindo para
denominar os habitantes da ilha e, posteriormente, todos os espírito-santenses. Os
índios chamavam a Ilha de Vitória de Guananira ou “Ilha do Mel” pela beleza de sua
geografia e amenidade do clima com a baía de águas tranquilas emanguezal repleto
de moluscos, peixes, pássaros e muita vida.

A Ilha de Vitória é formada por um arquipélago composto por 33 ilhas e por
uma porção continental, totalizando 93,38 quilômetros quadrados. As paisagens
da cidade encantam a quem chega, quer seja de avião, navio ou pela via terrestre.
Sete pontes interligam a Ilha de Vitória ao continente. A capital do Espírito Santo,
é o centro da Região Metropolitana, que congrega mais seis municípios - Cariacica,
Fundão, Guarapari, Serra, Vila Velha e Viana. Está localizada estrategicamente na
Região Sudeste, próxima dos grandes centros urbanos do país. Limita-se ao Norte
com o município da Serra, ao Sul com Vila Velha, a Leste com o Oceano Atlântico e
a Oeste com o município de Cariacica.

A cidade é singular por suas belezas naturais, seus grupos culturais tradicionais,
seu crescimento notável, sendo um destino turístico em ascensão. A cidade possui
um espaço territorial propício para eventos e negócios, destacando-se a realização
de esportes náuticos. Além disso, Vitória vem se preparando para oferecer cada vez
mais serviços qualificados e diversificados.
Fonte: IBGE
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Figura 10 – REGIÃO DE VITÓRIA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região podemos constatar, também, que Vitória está próxima a várias
cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros, possibilitando
que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas cidades, como por
exemplo, na área da educação.

Tabela 48 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Vitória Polo
Cariacica 29,9
Serra 23,6
Viana 19,9
Vila Velha 7,5

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
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vamos a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017..

Tabela 49 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Vitória 363.140
Cariacica 387.368
Serra 502.618
Viana 76.776
Vila Velha 486.388

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Vitória para as demais cidadesmencionadas, alémde outros fatores, por ser a capi-
tal do Estado, sendo que a região, ora delimitada, conta comuma soma populacional,
estimada para 2017, de 1.816.290 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Vitória,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração detalhada, a seguir, sendo o
mínimo de 2,2 salários mínimos para as cidades de Cariacica e Vila Velha e omáximo
para Vitória com 4,1 salários mínimos

Tabela 50 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Vitória 4,1 salários
mínimos 247.442 pessoas 69,5% 28,7%

Cariacica 2,2 salários
mínimos 62.231 pessoas 16,3% 33%

Serra 2,7 salários
mínimos 153.397 pessoas 31,6% 32,9%

Viana 2,4 salários
mínimos 16.322 pessoas 21,9% 37,1%

Vila Velha 2,2 salários
mínimos 119.089 pessoas 25,2% 29,7%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e a atividade econômica, característica
da região, destacamos, a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Vitória possuía, naquele tempo, 139.605 mil empregos formais
e 26.115 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Vitória, a maior concentração de
emprego formal é na atividade de serviços com 95.236, seguida pela atividade de
comércio com 23.214.
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Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cida-
des consideradaspara tal apuração, pertencentes à região, não serão trabalhados os
dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 401.794 pessoas tinham emprego formal e havia
72.853 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 51 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 3.896 4.465 33 112
Indústria de Transforma-
ção 6.891 46.286 1.016 5.157

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 1.757 5.524 39 171

Construção Civil 7.356 26.850 1.085 3.955
Comércio 23.214 98.927 5.778 22.641
Serviços 95.236 216.970 17.963 40.159
Administração Pública 961 1.568 93 133
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 294 1.204 108 525

Outros/ignorado 139.605 401.794 26.115 72.853
TODOS 139.605 401.794 26.115 72.853

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que Vitória tem
como uma das principais atividades econômicas as atividades relacionadas aos por-
tos de Tubarão e Vitória. A agricultura baseia-se nos cultivos de arroz, feijão, café,
legumes, cana-de-açúcar, dentre outros. O setor industrial destaca-se pelos segmen-
tos: alimentício, madeireiro, fabricação de celulose, siderúrgico e têxtil. Ainda é ex-
portador de ferro, aço e granito.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, em Vitória, o maior número de matriculados no ensino médio – 16526, se-
guida pela cidade de Serra com 15066 alunos, em 2016

Tabela 52 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Vitória 16.526
Cariacica 12.293
Serra 15.066
Viana 2.434
Vila Velha 14.356

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 53 a seguir:
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Tabela 53 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Vitória 713 11.455 4358 - - -
Cariacica 691 10.325 1277 - - -
Serra - 13.704 1362 - - -
Viana 81 2.353 - - - -
Vila Velha - 10.043 4313 - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que todos os alunos do ensino médio, nas
cidades de Vitória e região estudam na área urbana, e destes a maioria em escolas
estaduais.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 13.096
dos alunos do Ensino Médio de Vitória, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
da metade do total de alunos era do sexo feminino e 3.272 eram pardas e 2.444 não
tinham cor/raça declarado, quanto ao sexo masculino, 2.852 eram pardos e 2.317
eram brancos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Vitória e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 14.525.

Vale destacar ainda, que Vitória conta atualmente com as seguintes vagas,
para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 54 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 4.230

Gestão Comercial 400
Gestão de Recursos

Humanos 620

Logística 640
Marketing 400

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
o número dessas vagas é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em
relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Vitória e região,
a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também
colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas,
nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e
de seus cursos.
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No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Espírito Santo, dados apurados
no site http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior,
sobre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 152.628 matrículas, 20.283 concluintes e
54.003 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de Vi-
tória e sua respectiva região.

9.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Vitória, detectamos que
sua referência ocorre por vários motivos, seja por ser a capital do Estado, seja pela
sua localização, principalmente pelos portos ou pelas inúmeras atividades que são
desenvolvidas no estado, gerando riqueza, o que, em conjunto, atrai outras pessoas
em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Vitória já possui outras instituições de ensino, tais como a Universidade Federal
do Espírito Santo, as Faculdades Integradas Espirito-Santenses, dentre outras, o que
não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância pela
Faculdade de GestãoWoli, pois agrega aindamais opções às pessoas que pretendem
cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas commais qualificação estão semantendo empregadas
e, ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará às empresas profissi-
onais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e inovando
cada dia mais.
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10 GOIÁS

10.1. GOIÂNIA

10.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Goiânia foi planejada para uma população de 50 mil pessoas. Ela se localiza a
209 quilômetros de Brasília e com área aproximada de 740 quilômetros quadrados.

A cidade faz parte da mesorregião do Centro-Oeste e da microrregião de Goi-
ânia. Possui uma geografia contínua, com poucos morros e baixadas, tendo terras
planas na maior parte de seu território, com destaque para o Rio Meia Ponte.

Atualmente, a barragem do Córrego João Leite também é um dos maiores
destaques da hidrografia da capital goiana, que vai garantir o abastecimento de água
até 2025.

Em 24 de outubro de 1933, em local determinado por Atílio Correia Lima
– mais propriamente em um planalto onde atualmente se encontra o Palácio das
Esmeraldas, na Praça Cívica - Pedro Ludovico lançou a pedra fundamental da nova
cidade. Goiânia foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa
de Goiás, sob a influência da Marcha para o Oeste, política desenvolvida pelo Governo
de Getúlio Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do Centro-
Oeste brasileiro.
Fonte: IBGE



76

Figura 11 – REGIÃO DE GOIÂNIA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar que Goiânia está localizada próxima a
várias cidades, frisando aquelas destacadas na tabela e com distância inferior a 70
quilômetros, possibilitando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos
para essas cidades, como por exemplo, na área da educação.

Tabela 55 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Goiânia Polo
Abadia de Goiás 22,6
Aparecida de Goiânia 21,4
Aragoiânia 35,6
Bela Vista de Goiás 50,8
Bonfinópolis 39,4
Brazabrantes 51,5
Caldazinha 34,1
Goianápolis 49,9
Goianira 28,7
Guapó 49,2
Hidrolândia 36,8
Leopoldo de Bulhões 62,5

Continua na próxima página...
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Cidades Distância por Rodovia - KM
Nerópolis 37,3
Santo Antônio de Goiás 31,3
Senador Canedo 24,7
Terezópolis de Goiás 32,9
Trindade 26

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 56 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Goiânia 1.466.105
Abadia de Goiás 8.207
Aparecida de Goiânia 542.090
Aragoiânia 9.765
Bela Vista de Goiás 28.514
Bonfinópolis 9.052
Brazabrantes 3.604
Caldazinha 3.703
Goianápolis 11.471
Goianira 41.169
Guapó 14.482
Hidrolândia 20.472
Leopoldo de Bulhões 7.773
Nerópolis 28.271
Santo Antônio de Goiás 5.787
Senador Canedo 105.459
Terezópolis de Goiás 7.634
Trindade 121.266

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Goiânia para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população me-
nor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 2.434.824 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Goiânia,
apura-se que há uma oscilação significativa de remuneração detalhada a seguir,
sendo o mínimo de 1,4 salários mínimos para a cidade de Brazabrantes e o má-
ximo para Santo Antônio de Goiás com 4,1 salários mínimos. A cidade sede do polo
tem salário médio mensal de 3,3 salários mínimos, sendo a segunda maior entre as
mencionadas.

Importante destacar que a cidade com a maior renda por trabalhador formal,
está a 31,3 quilômetros de Goiânia e conta com uma população de 5.787 pessoas,
sendo que a remuneração é um dos fatores que tornam Goiânia referência para as
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demais cidades, assim como as oportunidades de negócios, educação, saúde, dentre
outros.

Tabela 57 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Goiânia 3,3 salários
mínimos 668.262 pessoas 46,7% 27,8%

Abadia de Goiás 2,1 salários
mínimos 2.005 pessoas 25,4% 30,6%

Aparecida de Goiânia 2,1 salários
mínimos 119.910 pessoas 23,0% 29,6%

Aragoiânia 1,8 salários
mínimos 1.015 pessoas 10,7% 33,2%

Bela Vista de Goiás 2,4 salários
mínimos 4.967 pessoas 18,0% 30,6%

Bonfinópolis 2,1 salários
mínimos 779 pessoas 9,0% 32,4%

Brazabrantes 1,4 salários
mínimos 645 pessoas 18,3% 33,3%

Caldazinha 2,0 salários
mínimos 382 pessoas 10,5% 39,4%

Goianápolis 2,2 salários
mínimos 1.253 pessoas 11,4% 37,2%

Goianira 2,1 salários
mínimos 6.941 pessoas 17,6% 31,6%

Guapó 1,9 salários
mínimos 1.583 pessoas 11,0% 33,9%

Hidrolândia 2,2 salários
mínimos 4.147 pessoas 21,0% 30,5%

Leopoldo de Bulhões 2,1 salários
mínimos 1.013 pessoas 12,4% 35,2%

Nerópolis 1,9 salários
mínimos 7.349 pessoas 26,9% 33%

Santo Antônio de Goiás 4,1 salários
mínimos 2.934 pessoas 53,1% 32,3%

Senador Canedo 2,3 salários
mínimos 18.251 pessoas 18,2% 31,8%

Terezópolis de Goiás 1,9 salários
mínimos 1.248 pessoas 16,9% 35,9%

Trindade 2,0 salários
mínimos 15.976 pessoas 13,6% 31,8%

Fonte: IBGE Cidades

Por fim, ainda em relação aos dados da tabela anterior, observa-se que as
demais cidades estão com um salário médio em torno de 2,0 salários mínimos.

Em relação ao mercado de trabalho, destacamos a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Goiânia, possuía naquele tempo,
455.069 empregos formais e 85.844 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda que, em Goiânia, há a maior concentração de
emprego formal na atividade de serviços com 236.824, seguido pelo comércio com
106.664.
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Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes a microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determi-
nada região, em janeiro de 2018, 603.531 pessoas tinham emprego formal e havia
112.364 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 58 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 175 448 102 159
Indústria de Transforma-
ção 43.690 85.396 8.060 11.366

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 7.019 7.724 168 270

Construção Civil 28.916 41.479 4.577 6.461
Comércio 106.664 139.234 28.840 37.638
Serviços 236.824 292.688 42.664 52.844
Administração Pública 28.880 29.067 167 247
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 2.901 7.495 1.266 3.379

Outros/ignorado 455.069 603.531 85.844 112.364
TODOS 455.069 603.531 85.844 112.364

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que Goiânia e re-
gião são polos atacadistas de vestuário e também produção no setor secundário,
como a indústria de alimentos, principalmente na produção de temperos e arroz,
assim como a pecuária.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, comoGoiânia tem omaior número de habitantes, em relação aos demaismu-
nicípios, consequentemente tem omaior número dematriculados no ensinomédio –
55.401, seguida pela cidade de Aparecida de Goiânia com 20.511 alunos, em 2016.
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Tabela 59 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Goiânia 55.401
Abadia de Goiás 425
Aparecida de Goiânia 20.511
Aragoiânia 342
Bela Vista de Goiás 1044
Bonfinópolis 343
Brazabrantes 113
Caldazinha 148
Goianápolis 458
Goianira 1873
Guapó 534
Hidrolândia 658
Leopoldo de Bulhões 300
Nerópolis 991
Santo Antônio de Goiás 220
Senador Canedo 4019
Terezópolis de Goiás 246
Trindade 4.533

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 60 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada Municipal
Goiânia 985 37.410 17.006 - - - -
Abadia de
Goiás

- 425 - - - - -

Aparecida de
Goiânia 267 17.614 2.630 - - - -

Aragoiânia - 342 - - - - -
Bela Vista de
Goiás

- 921 123 - - - -

Bonfinópolis - 343 - - - - -
Brazabrantes - 113 - - - - -
Caldazinha - 148 - - - - -
Goianápolis - 458 - - - - -
Goianira - 1.873 - - - - -
Guapó 534 - - - - - -
Hidrolândia - 518 - 140 - - -
Leopoldo de
Bulhões

- 260 - - - - 40

Nerópolis - 991 - - - - -
Santo Antônio
de Goiás

- 220 - - - - -

Senador Ca-
nedo 98 3.782 139 - - - -

Terezópolis de
Goiás

- 246 - - - - -

Trindade 280 4.036 217 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016
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Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Goiânia e região estudam na área urbana, e destes a maioria em es-
colas estaduais. Ressalta-se que dos 55.401 dos alunos do ensino médio, naquela
época, 37.410 estudavam em escolas urbanas estaduais e 17.006 es escolas urba-
nas particulares Somente a cidade de Hidrolândia e Leopoldo de Bulhões possuíam
alunos na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 44.814
dos alunos do Ensino Médio de Goiânia, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; pouco
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 10.652 delas não tinham
cor/raça declarados e 10.452 eram pardas e, quanto ao sexo masculino, 10. 312
deles não tinham cor/raça declarados e 10.185 eram pardas.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Goiânia e região, que em 2016, estima-se, só nessa capital, pelo
número de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 17.317.

Vale destacar ainda, que o município de Goiânia, conta atualmente com as se-
guintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 61 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 8.620

Gestão Comercial 560
Gestão de Recursos

Humanos 1.700

Logística 1.400
Marketing 1.250

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio de Goiânia e região, a qual já foi mencionada
anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a forma-
ção dos cidadãos de Goiânia, contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento,
o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado de Goiás, dados apurados no site
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior, so-
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bre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época na
educação presencial e a distância: 249.419matrículas, 39.009 concluintes e 89.841
ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de Goi-
ânia e suas respectivas regiões.

10.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Goiânia, detectamos que
sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em relação às
demais, seja pela sua localização, por ser polo atacadista de vestuário e também na
produção no setor secundário da indústria de alimentos, principalmente na produção
de temperos e arroz, pecuária, é que, consequentemente, tudo isso dá condições
dignas de sobrevivência para sua população, e ainda atrai outras pessoas em busca
das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Goiânia já possui outras instituições de ensino, tais como a Universidade Fede-
ral de Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, o Uni-Anhanguera – Centro
Universitário de Goiás, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento
de educação a distância pela FGW – Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda
mais opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira
vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará às empresas
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.



83

11 MARANHÃO

11.1. SÃO LUIZ

11.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

São Luís está localizado no Estado do Maranhão, sendo a capital do estado e
a única cidade brasileira fundada por franceses, tendo sido posteriormente invadida
por holandeses. Localizada na ilha de Upaon-Açu, no Atlântico Sul, entre as baías de
São Marcos e São José de Ribamar.

A cidade está ligada ao interior do estado por meio de uma linha férrea e
também aos estados vizinhos do Pará, Tocantins e Piauí, o que facilita e barateia
a escoação agrícola, vinda do interior do país para o Porto de Itaqui, sendo que, a
Ferrovia Norte-Sul, interligará a cidade a todas as regiões brasileiras por ferrovias. Por
rodovia, a ilha já é servida pela BR-135. A cidade de São Luís é porta de entrada da
região por ter o maior e mais movimentado aeroporto próximo ao Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses.

O clima em São Luís é tropical e semiúmido. Isso se deve ao fato de a cidade
estar localizada próxima à Zona de Convergência Intertropical.

As praias são um dos pontos turísticos mais procurados pelos turistas que vi-
sitam a cidade. A praia de Ponta d’Areia é a mais visitada pela população e pelos
turistas, devido ao fácil acesso. A praia de São Marcos destaca-se por suas fortes on-
das, e é bastante procurada por surfistas. A praia do Calhau é uma das praias mais
conhecidas da capital maranhense, tendo ainda várias outras praias, lindas e conhe-
cidas na região e a nível nacional, o que alavanca o turismo na região.
Fonte: IBGE
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Figura 12 – REGIÃO DE SÃO LUIZ

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar também que São Luís está localizada pró-
xima a 03 principais cidades – São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar, com
cerca de 25 quilômetros de distância de cada, o que possibilita o deslocamento da
população dessas cidades para São Luís, e também de vários outros itens da econo-
mia, que são importantes para a sua manutenção, assim como sob o aspecto, por
exemplo, da educação.

Tabela 62 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
São Luís Polo
São José de Ribamar 26,5
Raposa 25,9
Paço do Lumiar 20,9

Fonte: IBGE
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Em relação à população dessas cidades que pertencem à região de Maranhão,
vejamos quais são as expectativas do IBGE para 2017.

Tabela 63 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
São Luís 1.091.868
São José de Ribamar 176.418
Raposa 30.863
Paço do Lumiar 122.420

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de São Luís para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população bem
menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 1.421.569 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de São Luís,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração muito grande da capital para
as demais cidades, sendo o mínimo de 1,7 salários mínimos para as cidades de Paço
do Lumiar e de Raposa e o máximo para São Luís com 3,1 salários mínimos.

Importante destacar que a cidade com a segunda maior renda por trabalha-
dor formal – São José de Ribamar tem salário médio de 1,8 salários mínimos. Mas o
ponto quemais chama atenção é pelo fato de quemesmo as cidades de Paço do Lu-
miar e Raposa terem populações muito diferentes, ou seja, a primeira tem 122.420
e a segunda tem 30.863, ambas têm o mesmo salário médio mensal – 1,7 salários
mínimos. Diante também do caráter remuneração, é que as 03 cidades que com-
põem a citada região de São Luís têm esta como referência para vários segmentos e
atividades, tais como negócios, educação, saúde, dentre outros.

Tabela 64 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

São Luís 3,1 salários
mínimos 368.937 pessoas 34,4% 38,8%

São José de Ribamar 1,8 salários
mínimos 19.897 pessoas 11,4% 42,3%

Paço do Lumiar 1,7 salários
mínimos 7.505 pessoas 6,4% 42,3%

Raposa 1,7 salários
mínimos 1.848 pessoas 6,2% 48,6%

Fonte: IBGE Cidades
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Em relação ao mercado de trabalho destacamos, a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que São Luís possuía, naquele tempo,
237.011 empregos formais e 29.963 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em São Luís a maior concentração de
emprego formal é na atividade de serviços com 130.764, seguida pela atividade de
comércio com 55.865.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, como pertencentes à região de São Luís, não serão
trabalhados os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois em ja-
neiro de 2018, a microrregião contava com 257.432 pessoas com emprego formal
e havia 34.510 estabelecimentos, resultados importantes para a FGW - Faculdade
de Gestão Woli, que pretende oferecer ensino superior de qualidade e criar oportu-
nidades para que os profissionais atuantes e as pessoas que pretendem ingressar no
mercado de trabalho, possam ter na IES uma parceira.

Tabela 65 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 373 380 33 37
Indústria de Transforma-
ção 12.884 14.250 1.622 1.953

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 3.872 4.463 61 89

Construção Civil 26.284 29.097 2.095 2.484
Comércio 55.865 62.244 11.828 13.964
Serviços 130.764 139.274 14.086 15.680
Administração Pública 6.430 6.508 117 125
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 539 1.216 121 178

Outros/ignorado 237.011 257.432 29.963 34.510
TODOS 237.011 257.432 29.963 34.510

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e atividade econômica característica da
região, im-portante mencionar que São Luís conta com um motor importante para
a sua economia que é o porto de Itaqui, o qual está se modernizando e expandindo.
Outra importante fonte de renda para o município e região é o turismo, obtendo
ótimas taxas de ocupação. O que gera também grande perspectiva de crescimento
para a região, é o Projeto Carajás, o qual envolve os Estado do Pará, Maranhão e
Tocantins e consiste na extração de minérios, principalmente de ferro, da Serra dos
Carajás, sendo transportado pelo trem da Vale (antiga CVRD), companhia responsável
pela exploração mineral na região, através da Estrada de Ferro Carajás até o Porto da
Ponta da Madeira, em São Luís, localizado na Bahia de São Marcos, onde é exportado
para os países desenvolvidos.
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Em relação aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-se
que, como São Luís tem omaior número de habitantes em relação aos demais muni-
cípios, consequentemente tem o maior número de matriculados – 53.213, seguida
pela cidade de Paço do Lumiar, com 4.016 alunos, em 2016.

Tabela 66 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
São Luís 53.213
São José de Ribamar 3.749
Paço do Lumiar 4.016
Raposa 1.087

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 67 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
São Luís 2.011 38.954 9.083 390 2.775 -
São José de
Ribamar

- 1936 1 - 1532 280

Paço do Lu-
miar

- 3.076 77 - 711 152

Raposa - 167 - - 920 -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que a maioria dos alunos do ensino médio,
nas cidades de São Luís e região estudam na área urbana e em escolas estaduais.
Destacamos que a maioria dos alunos da cidade de Raposa, ou seja, 920, estudam
em escola(s) estadual(is), na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 40.994
dos alunos do Ensino Médio de São Luís, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
da metade do total de alunos era do sexo feminino e 11.923 delas eram pardas
e 11.573 não tinham cor/raça declarada, quanto ao sexo masculino, 10.238 deles
eram pardos e 10635 não tinham cor/raça declarados.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de São Luís e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 17.868.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos no parágrafo anterior, por todo o documento ora apresentado,
e ainda, pela exposição realizada na parte final deste anexo.
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Vale destacar ainda, que omunicípio de São Luís, conta atualmente com as se-
guintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 68 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 5.180

Gestão Comercial 300
Gestão de Recursos

Humanos 860

Logística 660
Marketing 440

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio de São Luís e região, a qual já foi mencionada
anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a forma-
ção dos cidadãos de São Luís, contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento,
o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Maranhão, dados apurados no
site http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior,
sobre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 148.926 matrículas, 17.871 concluintes e
46.219 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de São
Luís e região.

11.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de São Luís, detectamos
que sua referência, diante das demais cidades, ocorre por vários motivos, seja pelo
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porte da cidade em relação às demais, seja pela sua localização estratégica para mo-
vimentação e escoamento de produção, por ferrovia ou porto, pelo turismo, tudo
isso, consequentemente, cria condições dignas de sobrevivência para a população,
e ainda atrai várias pessoas em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na
educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação de pro-
fissionais no mercado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profis-
sionais, é que a cidade já se tornou referência em educação, possuindo outras ins-
tituições de ensino, tais como a UNDB – Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, o
UNINTER – Centro Universitário Internacional, dentre outros, o que não prejudica e
nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância pela FGW – FGW -
Faculdade de GestãoWoli, pois agrega aindamais opções às pessoas que pretendem
cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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12 MATO GROSSO DO SUL

12.1. CAMPO GRANDE

12.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Campo Grande está localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo a capi-
tal do referido estado. A cidade foi planejada em meio a uma vasta área verde, com
ruas e avenidas largas. Relativamente arborizada e com diversos jardins por entre as
suas vias, apresenta, ainda nos dias de hoje, forte relação com a cultura indígena e
suas raízes históricas.

Por causa da cor de sua terra (roxa ou vermelha), recebeu a alcunha de Cidade
Morena.

A cidade está localizada em uma região de planalto, em que é possível ver os
limites da linha do horizonte ao fundo de qualquer paisagem. É considerado o mais
importante centro impulsionador de toda a atividade econômica e social do estado,
posicionando-se como o de maior expressão e influência cultural, sendo também
o polo mais importante de toda a região do antigo estado. Hoje, a cidade possui
dimensões e características próximas aos de uma grande metrópole.

No Turismo, Campo Grande dispõe de uma grande infraestrutura tanto para
o turismo tradicional quanto para o turismo de eventos e histórico. Oferece várias
opções de hotéis e equipamentos de lazer rural e urbano, sendo considerado um
importante ponto turístico em território brasileiro. Campo Grande é uma das opções
por onde começa a aventura turística dos que se propõem a conhecer o Pantanal.

A cidade tem seu próprio gestor de turismo: o Campo Grande Convention & Vi-
sitors Bureau. Campo Grande também se destaca no turismo de eventos, oferecendo
diversas oportunidades de negócios. Recebe vários eventos nacionais e internacio-
nais, dispondo de uma infraestrutura de serviços. Podem-se conhecer estâncias, pou-
sadas rurais, pesque-pague, trilhas ecológicas, cachoeiras e fazer esportes radicais e
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cavalgados. No day-use o turista pode conhecer a história e cultura dos peões locais,
além de ter a opção de comprar guloseimas e artesanato rural.
Fonte: IBGE

Figura 13 – REGIÃO DE CAMPO GRANDE

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar que Campo Grande está próxima a várias
cidades, frisando aquelas com distância de menos de 100 quilômetros, possibili-
tando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas cidades,
como por exemplo, na área da educação.

Tabela 69 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Campo Grande Polo
Bandeirantes 74,6
Corguinho 100
Jaraguari 50,4
Rio Negro 154
Rochedo 83,8
Sidrolândia 70,6
Terenos 31,7

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
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vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 70 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Campo Grande 874.210
Bandeirantes 6.795
Corguinho 5.730
Jaraguari 7.019
Rio Negro 4.834
Rochedo 5.346
Sidrolândia 54.575
Terenos 20.855

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Campo Grande para as demais cidades mencionadas, as quais possuem popula-
ção menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma
soma populacional, estimada para 2017, de 979.364 pessoas.

Em se tratando da renda dessasmesmas localidades, inclusive Campos Grande,
apura-se que há uma oscilação de remuneração detalhada a seguir, sendo omínimo
de 1,9 salários mínimos para as cidades de Corguinho e Jaguari e o máximo para
Campo Grande com 3,5 salários mínimos.

Tabela 71 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Campo Grande 3,5 salários
mínimos 297.937 pessoas 34,9% 30,3%

Bandeirantes 2,0 salários
mínimos 1.019 pessoas 15,0% 34,4%

Corguinho 1,9 salários
mínimos 645 pessoas 11,7% 38,1%

Jaraguari 1,9 salários
mínimos 672 pessoas 9,8% 37,5%

Rio Negro 1,8 salários
mínimos 533 pessoas 10,9% 33%

Rochedo 2,2 salários
mínimos 1.200 pessoas 22,8% 36,4%

Sidrolândia 2,0 salários
mínimos 7.938 pessoas 15,5% 37,4%

Terenos 2,5 salários
mínimos 2.564 pessoas 12,9% 40,7%

Fonte: IBGE Cidades



93

Em relação ao mercado de trabalho, destacamos a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Campo Grande, possuía naquele
tempo, 194.260 empregos formais e 37.760 estabelecimentos das mais diversas
atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Campo Grande há a maior concen-
tração de emprego formal na atividade de serviços com 101.354, seguido pelo co-
mércio com 50.580.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes a microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estesmenos importantes, pois nessa determinada
região, em janeiro de 2018, 208.848 pessoas tinhamemprego formal e havia 42.354
estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 72 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 97 211 28 43
Indústria de Transforma-
ção 17.352 22.035 2.253 2.448

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 4.997 5.044 104 121

Construção Civil 14.258 14.524 2.495 2.621
Comércio 50.580 52.755 11.846 12.739
Serviços 101.354 103.597 19.128 20.357
Administração Pública 907 1.087 185 212
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 4.715 9.595 1.721 3.813

Outros/ignorado 194.260 208.848 37.760 42.354
TODOS 194.260 208.848 37.760 42.354

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre omercado de trabalho, importantemencionar que CampoGrande
e região têm como uma das principais fontes da economia a agropecuária, assim
como, a indústria e turismo.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, como Campo Grande tem o maior número de habitantes em relação aos
demais municípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no
ensino médio – 32.815, seguida pela cidade de Sidrolândia com 1.706 alunos, em
2016.

Tabela 73 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL
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Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Campo Grande 32.815
Bandeirantes 179
Corguinho 135
Jaraguari 200
Rio Negro 224
Rochedo 191
Sidrolândia 1706
Terenos 651

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 74 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada Municipal
Campo
Grande 870 26.824 4.854 - 196 - 71

Bandeirantes - 179 - - - - -
Corguinho - 135 - - - - -
Jaraguari - 142 - - 58 - -
Rio Negro - 224 - - - - -
Rochedo - 191 - - - - -
Sidrolândia - 1.131 42 - 533 - -
Terenos - 580 - - 71 - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Campo Grande e região estudam na área urbana, e destes a maioria
em escolas estaduais, 04 cidades possuíam alunos na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 24.401
dos alunos do EnsinoMédio de Campo Grande, em2016, tinham entre 15 e 17 anos;
pouco mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 7.372 eram pardas
e 6.890 eram brancas, quanto ao sexo masculino, 7.339 eram pardos e 6.392 eram
brancos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Campo Grande e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 9.973.

Vale destacar ainda, que Campo Grande, conta atualmente com as seguintes
vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 75 – DEMANDA POR CURSO
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Cursos Total de Vagas
Administração 3.490

Gestão Comercial 1.240
Gestão de Recursos

Humanos 1.800

Logística 1.020
Marketing 1.290

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio da cidade de Campo Grande e região, a qual já
foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram
para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas, nesse mo-
mento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus
cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Mato Grosso do Sul, dados apu-
rados no site http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-
superior, sobre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, na-
quela época na educação presencial e a distância: 120.264 matrículas, 19.645 con-
cluintes e 43.840 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvi-
dos, levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de
Campo Grande e suas respectivas regiões.



96

12.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Campo Grande, detec-
tamos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em
relação às demais, seja pela sua localização, por ser centro de negócios da região,
seja na agropecuária, indústria e turismo, tudo isso, consequentemente, dá condi-
ções dignas de sobrevivência para sua população, mas também atrai outras pessoas
em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Campo Grande já possui outras instituições de ensino, tais como Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul, a FACSUL – Faculdade de Mato Grosso do Sul, dentre
outras, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação
a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às
pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias, junto às empresas locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará às empresas
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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13 MINAS GERAIS

13.1. BELO HORIZONTE

13.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Belo Horizonte é a capital do Estado de Minas Gerais. É o 6º município mais
populoso do país. Com uma área de aproximadamente 331 km2, está localizada em
uma região que possui uma geografia diversificada, commorros e baixadas, distante
716 quilômetros de Brasília, a capital nacional, sendo a segunda capital do Brasil
mais próxima da capital federal, atrás apenas de Goiânia.

Cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e referência
histórica, foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa do es-
tado mineiro sob influência das ideias do positivismo, num momento de forte apelo
da ideologia republicana no país. Sofreu um inesperado e acelerado crescimento po-
pulacional, chegando a mais de um milhão de habitantes com quase setenta anos
de fundação. Entre as décadas de 1930 e 1940, houve também o avanço da indus-
trialização, além de muitas construções de inspiração modernista, notadamente as
casas do bairro Cidade Jardim, que ajudaram a definir a fisionomia da cidade.

Belo Horizonte já foi indicada pelo Population Crisis Commitee, da ONU, como
a metrópole com melhor qualidade de vida na América Latina e a 45ª entre as 100
melhores cidades do mundo. Em 2010, Belo Horizonte gerou 1,4% do PIB do país,
e em 2013 era o quarto maior PIB entre os municípios brasileiros, responsável por
1,53% do total das riquezas produzidas no país. Uma evidência do desenvolvimento
da cidade, nos últimos tempos, é a classificação da revista América Economia, na
qual, já em 2009, Belo Horizonte aparecia como uma das dez melhores cidades
para fazer negócios da América Latina, segunda do Brasil e à frente de cidades como
Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.
Fonte: IBGE
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Figura 14 – REGIÃO DE BELO HORIZONTE

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar também que Belo Horizonte conta com
várias cidades em sua região metropolitana, frisando-se abaixo aquelas com distân-
cia inferior a 100 quilômetros, possibilitando que esta se torne e/ou se consolide sob
vários aspectos para essas cidades, como por exemplo, na área da educação.

Tabela 76 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Belo Horizonte Polo
Betim 32,6
Brumadinho 56,1
Caeté 59,2
Confins 39,8
Contagem 19,5
Esmeraldas 43,7
Ibirité 21,6
Igarapé 47,1
Juatuba 51,3
Lagoa Santa 38,3
Mário Campos 44,7

Continua na próxima página...
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Cidades Distância por Rodovia - KM
Mateus Leme 59,5
Nova Lima 20,9
Pedro Leopoldo 41
Raposos 30,8
Ribeirão das Neves 40,3
Rio Acima 36
Sabará 13,9
Santa Luzia 18,4
São Joaquim de Bicas 44,1
São José da Lapa 29,6
Sarzedo 32,6
Vespasiano 30,3

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 77 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Belo Horizonte 2.523.794
Betim 427.146
Brumadinho 38.863
Caeté 44.377
Confins 6.608
Contagem 658.580
Esmeraldas 69.010
Ibirité 177.475
Igarapé 41.127
Juatuba 25.874
Lagoa Santa 61.752
Mário Campos 14.988
Mateus Leme 30.678
Nova Lima 92.178
Pedro Leopoldo 63.837
Raposos 16.390
Ribeirão das Neves 328.871
Rio Acima 10.123
Sabará 135.968
Santa Luzia 218.897
São Joaquim de Bicas 30.160
São José da Lapa 22.910
Sarzedo 31.037
Vespasiano 122.365

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Belo Horizonte não só para o Estado de Minas Gerais, mas para as cidades men-
cionadas aqui, as quais possuem população menor que a cidade-polo, e ainda, que
a região ora delimitada conta com uma soma populacional, estimada para 2017, de
5.193.008 pessoas.
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Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Belo Hori-
zonte, apura-se que há uma diferenciação de remuneração detalhada a seguir, sendo
omínimo de 1,7 saláriosmínimos para a cidade de Raposos e omáximo para Confins
com 4,1 salários mínimos, sendo que Belo Horizonte está com a segunda remunera-
ção mais alta, ao lado de Betim, com 3,7 salários mínimos.

Nesse sentido, a remuneração também é um fator que torna a cidade de Belo
Horizonte referência para as demais cidades, sob vários segmentos e atividades, tais
como negócios, educação, saúde, dentre outros.

Tabela 78 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Belo Horizonte 3,7 salários
mínimos 1.387.398pessoas 55,4% 27,8%

Betim 3,7 salários
mínimos 120.187 pessoas 28,8% 33,7%

Brumadinho 2,8 salários
mínimos 10.496 pessoas 27,7% 33,5%

Caeté 2,2 salários
mínimos 6.159 pessoas 14,1% 34,8%

Confins 4,1 salários
mínimos 6.402 pessoas 98,8% 31,3%

Contagem 2,6 salários
mínimos 220.699 pessoas 34,0% 30,5%

Esmeraldas 2,0 salários
mínimos 7.199 pessoas 10,7% 36,2%

Ibirité 2,3 salários
mínimos 18.667 pessoas 10,7% 34%

Igarapé 2,0 salários
mínimos 7.077 pessoas 17,8% 34%

Juatuba 2,4 salários
mínimos 6.616 pessoas 26,4% 36,3%

Lagoa Santa 2,5 salários
mínimos 17.179 pessoas 28,7% 30,8%

Mário Campos 1,8 salários
mínimos 1.636 pessoas 11,2% 35%

Mateus Leme 2,0 salários
mínimos 6.376 pessoas 21,1% 32,7%

Nova Lima 3,8 salários
mínimos 50.497 pessoas 56,2% 29,6%

Pedro Leopoldo 2,6 salários
mínimos 18.120 pessoas 28,8% 30,3%

Raposos 1,7 salários
mínimos 1.101 pessoas 6,8% 34,4%

Ribeirão das Neves 2,0 salários
mínimos 31.736 pessoas 9,8% 34,5%

Rio Acima 2,4 salários
mínimos 2.138 pessoas 21,5% 33,8%

Sabará 2,4 salários
mínimos 20.240 pessoas 15,1% 33,2%

Santa Luzia 2,4 salários
mínimos 28.710 pessoas 13,3% 32,5%

São Joaquim de Bicas 2,5 salários
mínimos 6.516 pessoas 22,3% 41,6%

Continua na próxima página...
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Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

São José da Lapa 2,9 salários
mínimos 5.220 pessoas 23,5% 32,7%

Sarzedo 2,6 salários
mínimos 7.284 pessoas 24,4% 34,1%

Vespasiano 2,8 salários
mínimos 19.907 pessoas 16,8% 33,2%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho, destacamos a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Belo Horizonte, possuía naquele
tempo, 887.474 empregos formais e 154.490 estabelecimentos das mais diversas
atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Belo Horizonte a maior concentração
de emprego formal é na atividade de serviços com 539.316 pessoas, seguida pela
atividade de comércio com 166.024.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determi-
nada microrregião, em janeiro de 2018, 1.351.237 pessoas tinham emprego formal
e havia 228.240 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 79 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 1.340 7.607 240 561
Indústria de Transforma-
ção 56.685 182.834 8.838 16.487

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 21.720 23.513 327 515

Construção Civil 85.769 114.540 9.141 13.978
Comércio 166.024 290.409 35.318 58.743
Serviços 539.316 701.477 99.592 135.310
Administração Pública 13.869 23.746 193 292
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 2.751 7.111 841 2.354

Outros/ignorado 887.474 1.351.237 154.490 228.240
TODOS 887.474 1.351.237 154.490 228.240

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica característica
da região, importante mencionar que Belo Horizonte conta com várias indústrias,
prestações de serviços, das mais diferentes espécies, além do turismo.
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Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, como Belo Horizonte tem o maior número de habitantes em relação aos
demais municípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no
ensino médio – 98.326, seguida pela cidade de Contagem com 24.506alunos, em
2016.

Tabela 80 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Belo Horizonte 98.326
Betim 18.853
Brumadinho 1.372
Caeté 1.866
Confins 313
Contagem 24.506
Esmeraldas 2.977
Ibirité 6.317
Igarapé 1.906
Juatuba 1.045
Lagoa Santa 2.356
Mário Campos 647
Mateus Leme 1.431
Nova Lima 3.421
Pedro Leopoldo 2.510
Raposos 544
Ribeirão das Neves 14.882
Rio Acima 331
Sabará 4.951
Santa Luzia 9.279
São Joaquim de Bicas 990
São José da Lapa 1.095
Sarzedo 1.252
Vespasiano 4.814

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 81 a seguir:
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Tabela 81 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Municipal Federal Estadual Privada
Belo Hori-
zonte 2.488 76.018 19.820 - - - -

Betim 372 17.790 691 - - - -
Brumadinho - 1.055 119 - - 198 -
Caeté - 1.767 99 - - - -
Confins - 313 - - - - -
Contagem 268 18.559 2.728 2.951 - - -
Esmeraldas - 2.900 30 - - 47 -
Ibirité - 6.311 6 - - - -
Igarapé - 1.830 76 - - - -
Juatuba - 1.045 - - - - -
Lagoa Santa - 2.032 324 - - - -
Mário Campos - 647 - - - - -
Mateus Leme - 1.403 28 - - - -
Nova Lima - 2.503 918 - - - -
Pedro Leo-
poldo

- 1.962 345 - - 203 -

Raposos - 544 - - - - -
Ribeirão das
Neves

- 14.820 62 - - - -

Rio Acima - 331 - - - - -
Sabará 110 4.654 187 - - - -
Santa Luzia 221 8.492 565 - - - -
São Joaquim
de Bicas

- 970 20 - - - -

São José da
Lapa

- 1.095 - - - - -

Sarzedo - 1.228 24 - - - -
Vespasiano - 4.665 149 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Belo Horizonte e região estudam na área urbana, e destes a maioria
em escolas estaduais. 04 cidades possuíam alunos na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 80.272
dos alunos do Ensino Médio de Belo Horizonte, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 20.348 eram pardas,
quanto ao sexo masculino, 17.432 eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Belo Horizonte e região, que em 2016, estima-se, só nessa capital,
pelo número de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 23.753

Vale destacar ainda, que Belo Horizonte, conta atualmente com as seguintes
vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:
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Tabela 82 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 11.270

Gestão Comercial 1.505
Gestão de Recursos

Humanos 2.732

Logística 2.385
Marketing 2.135

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio da cidade de Belo Horizonte e região, a qual já
foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram
para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas, nesse mo-
mento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus
cursos.

13.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Belo Horizonte, detec-
tamos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em
relação às demais e por ser a capital do estado, seja pela sua localização, com rota
para outros estados da federação, pelas suas atividades no mercado de trabalho e
economia: em serviços, indústrias, turismo etc., sendo que tudo isso, consequente-
mente, dá condições dignas de sobrevivência para a população, e ainda atrai outras
pessoas em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Belo Horizonte possui outras instituições de ensino, tais como a Universidade
Federal de Minas Gerais, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, o Cen-
tro Universitário de Belo Horizonte, dentre várias outras, o que não prejudica e nem
impede a abertura e oferecimento de educação a distância pela FGW - Faculdade
de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às pessoas que pretendem cursar o
ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW - Faculdade de Ges-
tão Woli pretende buscar parcerias junto às empresas locais e regionais para qua-
lificação dos seus respectivos colaboradores, proporcionando a manutenção destes
no mercado de trabalho, pois como já abordado, as pessoas com mais qualificação
estão se mantendo empregadas, e ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso
proporcionará, às empresas, profissionais com conhecimentos específicos sobre suas
atividades, aprendendo e inovando cada dia mais.
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13.2. CONTAGEM

13.2.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

A história de Contagem apresenta versões diversificadas sobre sua origem.
Uma dessas versões, fala da existência de uma família com o sobrenome ’Abóbo-
ras’ que teria construído a igreja em torno da qual o município viria a surgir. Essa
versão, e outras similares, não contam documentação suficiente para serem com-
provadas. Assim, a versão mais aceita refere-se aos chamados registros, criados pela
Coroa Portuguesa.

Em 1701, a Coroa portuguesa mandou instalar um posto fiscal às margens
do Ribeirão das Abóboras, nas terras da sesmaria do capitão João de Souza Souto
Maior, com o objetivo de fazer a contagem do gado que vinha da região do Rio São
Francisco em direção à região das minas (Ouro Preto e Mariana).

Assim, o povoado que surgiu em torno do entreposto não se expandiu como
núcleo urbano, atrofiando-se com o fechamento do posto, ocorrido por volta do ano
de 1759. O local do posto, que ficou conhecido como Casa do Registro, é atualmente
a Casa da Cultura.

Mas, nas proximidades daquele posto, em terras de domínio público, desenvolveu-
se outro povoado em torno de uma capelinha, erguida em devoção ao Santo protetor
dos viajantes, São Gonçalo do Amarante, ou Sam Gonçalo, em 1725

Finalmente, para não ser confundido com outros registros ou contagens da
Capitania, vingou o nome Arraial de São Gonçalo da Contagem das Abóboras, ou
apenas Contage das Abóboras.

Contagem é o terceiro maior município do Estado, em relação ao número de
habitantes e com localização bem próxima à referida capital.
Fonte: IBGE
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Figura 15 – REGIÃO DE CONTAGEM

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Contagem além de fazer divisa com a Capital do Estado – Belo Horizonte, tam-
bém o faz com as cidades elencadas abaixo, nas respectivas distâncias:

Tabela 83 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Contagem Polo
Ibirité 9
Sarzedo 13,5
Mário Campos 17,7
Betim 15,6
Ribeirão das Neves 19,6

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades que fazem limite com Contagem, ob-
servamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da esti-
mativa do IBGE para 2017.
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Tabela 84 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Contagem 658.580
Ibirité 177.475
Sarzedo 31.037
Mário Campos 14.988
Betim 427.146
Ribeirão das Neves 328.871

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Contagem para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população
menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 1.638.097 pessoas.

Em se tratando da renda dessasmesmas localidades, inclusive a de Contagem,
apura-se que há uma diferenciação significativa de remuneração, detalhada a seguir,
sendo omínimo de 1,8 salários mínimos para a cidade de Mário Campos e omáximo
para Betim com 3,7 salários mínimos, sendo que Contagem está em segundo lugar
de salário médio mensal, ao lado de Sarzedo, com 2,6 salários mínimos.

Nesse sentido, destaca-se que a remuneração também é um fator que torna
a cidade de Contagem referência para vários segmentos e atividades, tais como ne-
gócios, educação, saúde, dentre outros

Tabela 85 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Contagem 2,6 salários
mínimos 220.699 pessoas 34,0% 30,5%

Ibirité 2,3 salários
mínimos 18.667 pessoas 10,7% 34%

Sarzedo 2,6 salários
mínimos 7.284 pessoas 24,4% 34,1%

Mário Campos 1,8 salários
mínimos 1.636 pessoas 11,2% 35%

Betim 3,7 salários
mínimos 120.187 pessoas 28,8% 33,7%

Ribeirão das Neves 2,0 salários
mínimos 31.736 pessoas 9,8% 34,5%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação aomercado de trabalho, destacamos a seguir, dados apurados na
RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Contagem, possuía naquele tempo,
174.005 empregos formais e 23.849 estabelecimentos das mais diversas atividades.
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Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Contagem a maior concentração de
emprego formal é na atividade de Comércio com 61.958 e seguida pela atividade
de serviços com 59.957.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes a microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determi-
nada microrregião, em janeiro de 2018, 1.351.237 pessoas tinham emprego formal
e havia 228.240 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 86 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 239 7.607 15 561
Indústria de Transforma-
ção 42.915 182.834 2.885 16.487

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 169 23.513 49 515

Construção Civil 7.310 114.540 1.158 13.978
Comércio 61.958 290.409 8.530 58.743
Serviços 59.957 701.477 11.053 135.310
Administração Pública 958 23.746 15 292
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 499 7.111 144 2.354

Outros/ignorado 174.005 1.351.237 23.849 228.240
TODOS 174.005 1.351.237 23.849 228.240

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica, característica da
região, importante mencionar que Contagem e região é fonte de jazidas minerais do
polo siderúrgico, de prestação de serviços especializados nas mais diversas áreas e
com comércio também especializados.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensino médio ,
apura-se que, como Contagem tem o maior número de habitantes em relação aos
demais municípios, consequentemente tem omaior número dematriculados no en-
sino médio – 24.506, seguida pela cidade de Betim com 18.853 alunos, em 2016.
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Tabela 87 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Contagem 24.506
Ibirité 6.317
Sarzedo 1.252
Mário Campos 647
Betim 18.853
Ribeirão das Neves 14.882

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 88 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Municipal Federal Estadual Privada
Contagem 268 18.559 2.728 2.951 - - -
Ibirité - 6.311 6 - - - -
Sarzedo - 1.228 24 - - - -
Mário Campos - 647 - - - - -
Betim 372 17.790 691 - - - -
Ribeirão das
Neves

- 14.820 62 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino mé-
dio, nas cidades de Contagem e região estudam na área urbana, e destes a maioria
em escolas estaduais. Somente a cidade de Contagem possuía alunos na zona rural
2.951.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 20.122
dos alunos do Ensino Médio de Contagem, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais dametade do total de alunos era do sexo feminino e 6.165 erampardas, quanto
ao sexo masculino, 5.678 eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Contagem e região, que em 2016, estima-se, pelo número
de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 15.496.

Vale destacar ainda, que Contagem, conta atualmente com as seguintes vagas,
para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:
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Tabela 89 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 900

Gestão Comercial 380
Gestão de Recursos

Humanos 300

Logística 280
Marketing 180

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
tal número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à es-
timativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Contagem e região, a qual já
foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram
para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas, nesse mo-
mento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus
cursos.

13.2.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Contagem, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo fato de ser fonte de jazidas
minerais do polo siderúrgico, consequentemente, com várias fabricantes e monta-
doras de carros, de prestação de serviços especializados, nas mais diversas áreas, e
com comércio também especializado, tudo isso, consequentemente, dá condições
dignas de sobrevivência para sua população, mas também atrai várias pessoas em
busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Contagem já possui outras instituições de ensino, tais como o UNINTER – Cen-
tro Uni-versitário Internacional, Universidade Estácio de Sá, dentre outras, o que não
prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância pela
FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às pessoas que pre-
tendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo emprega-
das, e ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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13.3. MONTES CLAROS

13.3.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

As terras do atual município de Montes Claros eram, até a década de 1760,
habitadas apenas pelos índios Anais e Tapuias. Por volta do ano de 1768, uma ex-
pedição composta por 12 bandeirantes, a Expedição Espinosa, desbravou a região
à procura de pedras preciosas, e embrenharam-se pelo sertão do Norte da Capita-
nia de São Paulo e Minas de Ouro. Fernão Dias Pais, o governador, organizou uma
bandeira para conquistar aquela região.

Antônio Gonçalves Figueira, que pertencia à Bandeira de FernãoDias, acompanhou-
a até às margens do Rio Paraopeba, onde, com Matias Cardoso de Almeida, abando-
nou o chefe, que voltou para São Paulo, chegando lá dois anos depois. Naquele lugar,
Antônio e Matias construíram fazendas, cujas sedes foram crescendo e se transfor-
mando em cidades. Caçaram índios e continuaram a explorar as riquezas da região.
Pelo alvará de 12 de abril de 1707, Antônio Gonçalves Figueira obteve a sesmaria de
uma légua de largura por três comprimentos, que constituiu a Fazenda de Montes
Claros (uma das três fazendas), situada nas cabeceiras do Rio Verde Grande, pelamar-
gem esquerda. Formigas foi o segundo povoado da Fazenda Montes Claros. Gonçal-
ves Figueira, para alcançar mercado para o gado, construiu estradas para Tranqueiras
na Bahia, e para o Rio São Francisco.

Montes Claros é um importante centro universitário, como também cidade-
polo de uma região com mais de 2 milhões de habitantes e segundo maior entron-
camento rodoviário nacional. Está localizada ao norte da capital do estado, com cerca
de 422 km.

Conta com economia diversificada. O município possui, entre suas várias ati-
vidades, um comércio movimentado, que abastece grande parte das cerca de 150
cidades situadas na sua região de abrangência, e onde estão instaladas as principais
redes de lojas e atacadistas do Brasil, proporcionandomuitas opções de compras em
todos os setores.
Fonte: IBGE
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Figura 16 – REGIÃO DE MONTES CLAROS

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar que Montes Claros está próxima a várias
cidades, com destaque para aquelas mencionadas a seguir, com suas respectivas
distâncias do polo, o que possibilita que esta se torne e/ou se consolide, sob vários
aspectos, para essas cidades, como por exemplo, na área da educação.

Tabela 90 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Montes Claros Polo
Brasília de Minas 106
Campo Azul 169
Capitão Enéas 63,3
Claro dos Poções 86,2
Coração de Jesus 81,6
Francisco Sá 52,1
Glaucilândia 30,2
Ibiracatu 184

Continua na próxima página...
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Cidades Distância por Rodovia - KM
Japonvar 102
Juramento 47,7
Lontra 114
Luislândia 126
Mirabela 71,5
Patis 104
Ponto Chique 199
São João da Lagoa 87
São João da Ponte 110
São João do Pacuí 108
Ubaí 153
Varzelândia 168
Verdelândia 173

Fonte: IBGE

Em relação à população dessasmesmas cidades observamos, a seguir, o quan-
titativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa do IBGE para 2017.

Tabela 91 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Montes Claros 402.027
Brasília de Minas 32.732
Campo Azul 3.863
Capitão Enéas 15.237
Claro dos Poções 7.819
Coração de Jesus 27.052
Francisco Sá 26.428
Glaucilândia 3.160
Ibiracatu 6.165
Japonvar 8.683
Juramento 4.358
Lontra 9.044
Luislândia 6.756
Mirabela 13.726
Patis 5.976
Ponto Chique 4.259
São João da Lagoa 4.942
São João da Ponte 25.856
São João do Pacuí 4.396
Ubaí 12.531
Varzelândia 19.723
Verdelândia 9.220

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Montes Claros para as demais cidadesmencionadas, as quais possuem população
menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 658.953 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Montes
Claros, apura-se que há umadiferenciação de remuneração detalhada a seguir, sendo
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omínimo de 1,2 saláriosmínimos para a cidade de Japonvar e omáximo paraMontes
Claros com 2,2 salários mínimos.

Nesse sentido, a remuneração é um dos fatores que podem levar a cidade
de Montes Claros como ponto de referência, ligados a vários outros segmentos e
atividades, tais como negócios, educação, saúde, dentre outros.

Tabela 92 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Montes Claros 2,2 salários
mínimos 101.744 pessoas 25,8% 25,8%

Brasília de Minas 1,7 salários
mínimos 3.137 pessoas 9,6% 48,8%

Campo Azul 1,5 salários
mínimos 284 pessoas 7,4% 51,1%

Capitão Enéas 1,6 salários
mínimos 1.802 pessoas 12,0% 47%

Claro dos Poções 1,5 salários
mínimos 606 pessoas 7,7% 42%

Coração de Jesus 1,5 salários
mínimos 1.719 pessoas 6,4% 49,9%

Francisco Sá 1,7 salários
mínimos 2.927 pessoas 11,2% 47,8%

Glaucilândia 1,4 salários
mínimos 270 pessoas 8,6% 44,8%

Ibiracatu 1,5 salários
mínimos 374 pessoas 6,0% 55,8%

Japonvar 1,2 salários
mínimos 681 pessoas 7,9% 52,7%

Juramento 1,5 salários
mínimos 374 pessoas 8,6% 42,3%

Lontra 1,3 salários
mínimos 534 pessoas 6,0% 50,3%

Luislândia 1,4 salários
mínimos 336 pessoas 5,0% 53,5%

Mirabela 1,7 salários
mínimos 1.013 pessoas 7,4% 48,8%

Patis 1,4 salários
mínimos 250 pessoas 4,2% 49,9%

Ponto Chique 1,4 salários
mínimos 393 pessoas 9,3% 48,8%

São João da Lagoa 1,4 salários
mínimos 405 pessoas 8,3% 50,1%

São João da Ponte 1,5 salários
mínimos 1.193 pessoas 4,6% 55,1%

São João do Pacuí 1,3 salários
mínimos 301 pessoas 6,9% 51,9%

Ubaí 1,5 salários
mínimos 736 pessoas 5,9% 49,5%

Varzelândia 1,6 salários
mínimos 1.027 pessoas 5,2% 51,5%

Verdelândia 1,4 salários
mínimos 396 pessoas 4,4% 45,3%

Fonte: IBGE Cidades
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Em relação ao mercado de trabalho destacamos, a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Montes Claros possuía, naquele
tempo, 75.583 empregos formais e 17.163 estabelecimentos das mais diversas ati-
vidades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Montes Claros a maior concentra-
ção de em-prego formal é na atividade de Serviços com 34.455 empregos formais,
seguida pela atividade de comércio com 22.295.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cida-
des consideradas para tal apuração, pertencentes à região, não serão trabalhados os
dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 84.222 pessoas tinham emprego formal e havia
23.215 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 93 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 109 141 17 37
Indústria de Transforma-
ção 11.526 12.741 1.013 1.234

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 61 69 16 38

Construção Civil 4.167 4.360 1.090 1.251
Comércio 22.295 25.562 6.323 8.813
Serviços 34.455 36.101 7.872 10.050
Administração Pública 801 937 22 85
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 2.169 4.311 810 1.707

Outros/ignorado 75.583 84.222 17.163 23.215
TODOS 75.583 84.222 17.163 23.215

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica característica da
região, Montes Claros conta atividades agropecuárias, industriais e de prestação de
serviços. A principal fonte econômica está centrada no setor terciário, com seus diver-
sos segmentos de comércio e prestação de serviços de várias áreas, como na educa-
ção e saúde. Em seguida, destaca-se o setor secundário, com complexos industriais
de grande porte, além das unidades produtivas de pequeno e médio portes.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, como Montes Claros tem o maior número de habitantes em relação aos de-
mais municípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no en-
sino médio – 17.017, seguido pela cidade de Brasília de Minas com 1.518 alunos,
em 2016.
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Tabela 94 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Montes Claros 17.017
Brasília de Minas 1.518
Campo Azul 245
Capitão Enéas 858
Claro dos Poções 311
Coração de Jesus 1.201
Francisco Sá 1.075
Glaucilândia 144
Ibiracatu 392
Japonvar 388
Juramento 197
Lontra 450
Luislândia 341
Mirabela 592
Patis 367
Ponto Chique 182
São João da Lagoa 213
São João da Ponte 1.241
São João do Pacuí 173
Ubaí 653
Varzelândia 1.214
Verdelândia 461

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 95 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Montes Claros 181 13.513 3.188 - 135 -
Brasília de Mi-
nas

- 1.309 - - 209 -

Campo Azul - 245 - - - -
Capitão Enéas - 858 - - - -
Claro dos Po-
ções

- 311 - - - -

Coração de Je-
sus

- 922 - - 279 -

Francisco Sá - 914 51 - 110 -
Glaucilândia - 80 - - 64 -
Ibiracatu - 392 - - - -
Japonvar - 388 - - - -
Juramento - 197 - - - -
Lontra - 450 - - - -
Luislândia - 238 - - 103 -
Mirabela - 592 - - - -
Patis - 367 - - - -
Ponto Chique - 182 - - - -
São João da
Lagoa

- 213 - - - -

São João da
Ponte

- 929 - - 312 -

Continua na próxima página...
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Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
São João do
Pacuí

- 173 - - - -

Ubaí - 595 - - 58 -
Varzelândia - 774 - - 440 -
Verdelândia - 461 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Montes Claros e região estudam na área urbana, e destes a maioria
em escolas estaduais. As cidades de Montes Claros, Brasília de Minas, Coração de
Jesus, Francisco Sá, Glaucilândia, Luislândia, São João da Ponte, Ubaí e Varzelândia
possuíam alunos na zona rural, na rede estadual de educação.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 14.653
dos alunos do Ensino Médio de Montes Claros, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais dametade do total de alunos era do sexo feminino e 4.881 erampardas, quanto
ao sexo masculino, 4.221 eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Montes Claros e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 7.596.

Vale destacar ainda, que Contagem, conta atualmente com as seguintes vagas,
para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 96 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 890

Gestão Comercial 100
Gestão de Recursos

Humanos 100

Logística 100
Marketing 100

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio da cidade de Montes Claros e região, a qual já
foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram
para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas, nesse mo-
mento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus
cursos.
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13.3.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Montes Claros e sua re-
gião, detectamos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da
cidade em relação às demais, seja pela sua localização de escoamento de produção,
pela agropecuária, indústrias e prestação de serviços, seja pelos complexos industri-
ais de grande porte, sendo que, consequentemente, tudo isso dá condições dignas
de sobrevivência para a população, mas também atrai outras pessoas em busca das
mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Montes Claros já possui outras instituições de ensino, tais como a FUNORTE
– Facul-dades Integradas do Norte de Minas, UNOPAR – Universidade do Norte do
Paraná, dentre outras, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento
de educação a distân-cia pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda
mais opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira
vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias, junto às empresas locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.

13.4. UBERLÂNDIA

13.4.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

A descoberta da região do TriânguloMineiro - tambémconhecida como Sertão
da Farinha Podre - e seu povoamento está intrinsecamente ligado ao ciclo do ouro
no Brasil.

Quem visita Uberlândia conta com umamoderna rede hoteleira, eficiência em
serviços, gastronomia de alto nível, estrutura completa de saúde e natureza exube-
rante. Todas essas virtudes, somadas à capacidade empreendedora de seus habitan-
tes, fazem de Uberlândia um centro de oportunidades e um convite à qualidade de
vida. A cidade oferece várias opções de lazer que proporcionam experiências únicas
com seu artesanato, sua arte e cultura, sua religiosidade, com a grande infraestrutura
para compras e esporte e principalmente pela beleza natural que compõe um dos
mais lindos cenários para o turismo rural e ecológico.

A cidade conta com vários bares, restaurantes, cafeterias, cachaçarias, bistrôs e
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simi-lares, , galerias e butiques permitem que você tenha acesso a produtos de todo
o mundo nos 6 shopping centers e vários centros comerciais.

As apresentações culturais e exposições artesanais ressaltam a nossa mineiri-
dade e características de nossa região. Igrejas históricas contam sobre a fé da nossa
população, sendo que algumas são bens tombados e fazem parte de nosso patrimô-
nio histórico.

Uberlândia se tornou um expressivo centro educacional e de conhecimento,
localizado no interior de Minas Gerais, com uma universidade federal e mais 20 insti-
tuições de ensino superior, que têm contribuído para captação de eventos técnicos-
científicos para a cidade e região.
Fonte: IBGE

Figura 17 – MICRORREGIÃO DE UBERLÂNDIA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua microrregião podemos constatar, também, que Uberlândia está pró-
xima a várias cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros,
possibilitando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas ci-
dades, como por exemplo, na área da educação..
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Tabela 97 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Uberlândia Polo
Araguari 38
Cascalho Rico 80
Estrela do Sul 100
Indianópolis 63
Iraí de Minas 96
Monte Alegre de Minas 70
Nova Ponte 90
Prata 88
Romaria 88
Tupaciguara 70

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 98 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Uberlândia 676.613
Araguari 117.445
Cascalho Rico 3.071
Estrela do Sul 7.981
Indianópolis 6.806
Iraí de Minas 6.969
Monte Alegre de Minas 21.095
Nova Ponte 14.934
Prata 27.796
Romaria 3.644
Tupaciguara 25.538

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Uberlândia para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população
menor que a cidade-polo e, ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 911.892 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Uberlân-
dia, apura-se que há uma diferenciação de remuneração detalhada, a seguir, sendo
o mínimo de 1,8 salários mínimos paras as cidades de Cascalho Rico, Monte Alegre
de Minas e Romaria e o máximo para Uberlândia com 2,7 salários mínimos.
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Tabela 99 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Uberlândia 2,7 salários
mínimos 246.411 pessoas 37,2% 27,2%

Araguari 2,1 salários
mínimos 24.687 pessoas 21,2% 29,8%

Cascalho Rico 1,8 salários
mínimos 336 pessoas 11,1% 28,7%

Estrela do Sul 2,0 salários
mínimos 1.112 pessoas 14,1% 29,9%

Indianópolis 2,3 salários
mínimos 845 pessoas 12,6% 34%

Iraí de Minas 2,1 salários
mínimos 1.033 pessoas 15,0% 29,9%

Monte Alegre de Minas 1,8 salários
mínimos 2.757 pessoas 13,2% 32,1%

Nova Ponte 1,9 salários
mínimos 3.010 pessoas 20,8% 30,4%

Prata 2,1 salários
mínimos 5.763 pessoas 21,0% 30,6%

Romaria 1,8 salários
mínimos 547 pessoas 15,0% 34,7%

Tupaciguara 1,9 salários
mínimos 4.117 pessoas 16,2% 32,7%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e a atividade econômica, característica
da região, destacamos, a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Uberlândia possuía, naquele tempo, 195.250 empregos formais
e 37.704 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Uberlândia, a maior concentração
de em-prego formal é na atividade de serviços com 103.846, seguida pela atividade
de comércio com 45.549.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estesmenos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 235.387 pessoas tinham emprego formal e havia
49.097 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.
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Tabela 100 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 129 263 39 96
Indústria de Transforma-
ção 22.443 30.554 2.514 3.318

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 1.712 1.939 60 102

Construção Civil 10.949 12.346 3.050 3.548
Comércio 45.549 55.186 10.822 14.161
Serviços 103.846 113.811 19.745 23.757
Administração Pública 118 2.301 43 72
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 10.504 18.987 1.431 4.043

Outros/ignorado 195.250 235.387 37.704 49.097
TODOS 195.250 235.387 37.704 49.097

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e a atividade econômica, característica da
região, importante mencionar que Uberlândia é destaque em agronegócios, atacado
distribuidor, Call Center, laticínios, moveleiro, energético, processamento de carnes.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, como Uberlândia tem o maior número de habitantes em relação aos demais
municípios, consequente-mente tem o maior número de matriculados no ensino
médio – 23.399, seguido pela cidade de Araguari com 4.027 alunos, em 2016.

Tabela 101 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Uberlândia 23.399
Araguari 4.027
Cascalho Rico 121
Estrela do Sul 295
Indianópolis 188
Iraí de Minas 266
Monte Alegre de Minas 619
Nova Ponte 568
Prata 859
Romaria 161
Tupaciguara 965

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 102 a seguir:
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Tabela 102 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Municipal Federal Estadual Privada
Uberlândia 119 19.335 3.503 442 - - -
Araguari - 3.431 596 - - - -
Cascalho Rico - 121 - - - - -
Estrela do Sul - 295 - - - - -
Indianópolis - 188 - - - - -
Iraí de Minas - 266 - - - - -
Monte Alegre
de Minas

- 590 - - - - 29

Nova Ponte - 568 - - - - -
Prata - 808 51 - - - -
Romaria - 162 - - - - -
Tupaciguara - 885 47 - - - 33

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Uberlândia e região estudam na área urbana, e destes a maioria em
escolas estaduais. Apenas duas cidade possuíam alunos na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 19.634
dos alunos do Ensino Médio de Uberlândia, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 5.423 eram brancas e
4.458 eram pardas, quanto ao sexo masculino, 5.135 eram brancos e 3.943 eram
pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Uberlândia e região, que em 2016, estima-se, pelo número
de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 8.062.

Vale destacar ainda, que Uberlândia, conta atualmente com as seguintes va-
gas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 103 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 2.580

Gestão Comercial 200
Gestão de Recursos

Humanos 940

Logística 780
Marketing 580

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
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tal número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à esti-
mativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Uberlândia e região, a qual já
foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram
para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas, nesse mo-
mento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus
cursos.

13.4.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Uberlândia, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em relação
às demais, seja pela sua localização, agronegócios, atacado distribuidor, Call Center,
laticínios, moveleiro, energético, processamento de carnes, mas também por atrair
várias outras pessoas em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educa-
ção. Uberlândia já possui outras instituições de ensino, tais como aUFU – Universidade
Federal de Uberlândia, a UNITRI – Centro Universitário do Triângulo, dentre outras, o
que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância
pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às pessoas que
pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos cola-
boradores, proporcionando amanutenção destes nomercado de trabalho, pois como
já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empregadas e,
ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará às empresas profissio-
nais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e inovando
cada dia mais.
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14 PARÁ

14.1. MARABÁ

14.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Marabá é um município localizado na microrregião de Marabá, na mesorre-
gião do Sudeste do Estado do Pará. É o município sede da Região Metropolitana de
Marabá. Está localizado a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do estado. Sua
localização tem, por referência, o ponto de encontro entre dois grandes rios - Tocan-
tins e Itacaiúnas, formando uma espécie de “y” no seio da cidade, vista de cima. É
formada basicamente por seis distritos urbanos interligados por rodovias.

O povoamento de origem europeia da região de Marabá, início do século XIX,
porém, somente consolidou-se com a chegada de imigrantes árabes, goianos e ma-
ranhenses, em 1894. A emancipação municipal se deu em 1913, ocorrendo a ele-
vação da sede para categoria de cidade em 1923. O desenvolvimento do município,
durante um grande período, foi dado pelo extrativismo vegetal, mas, com a desco-
berta da Província Mineral de Carajás, Marabá desenvolveu-se muito rapidamente,
tornando-se um município com forte vocação industrial, agrícola e comercial. Atual-
mente, Marabá é um grande entroncamento logístico, interligada por cinco rodovias
ao território nacional, por via aérea, ferroviária e fluvial.

Marabá tem, como característica, sua grande miscigenação de pessoas e cul-
turas, que faz jus ao significado popular do seu nome: “filho da mistura”. É também
conhecida como Capital do Carajás, Terra da Castanha e Cidade Poema; este último
apelido remete ao poema Marabá do escritor Gonçalves Dias.
Fonte: IBGE

Pela sua mesorregião, conforme mostra a figura 18, podemos constatar tam-
bémqueMarabá está com localizaçãopróxima a 04principais cidades – Brejo Grande
do Araguaia, Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia,
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Figura 18 – MESOREGIÃO DE MARABÁ

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

sendo as duas primeiras com pouco mais de 100 quilômetros de distância e as duas
últimas com poucomais de 50 quilômetros, o que possibilita o deslocamento da po-
pulação dessas cidades para Marabá, e também de vários outros itens da economia,
que são importantes para sua manutenção, assim como, sob o aspecto, por exemplo,
da educação.

Tabela 104 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Marabá Polo
Brejo Grande do Araguaia 104
Palestina do Pará 110
São Domingos do Araguaia 56,5
São João do Araguaia 59,6

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades que pertencem àmesorregião de Ma-
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rabá, vejamos as expectativas do IBGE apontadas para 2017.

Tabela 105 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Marabá 271.594
Brejo Grande do Araguaia 7.182
Palestina do Pará 7.386
São Domingos do Araguaia 24.859
São João do Araguaia 13.616

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Marabá para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população bem
menor que a cidade-polo e, ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 324.637 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Marabá,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração considerável, detalhada a se-
guir, sendo o mínimo de 1,8 salários mínimos para a cidade de São Domingos do
Araguaia e o máximo para Marabá com 2,6 salários mínimos.

Importante destacar, ainda, que a cidade com a segunda maior renda por
trabalhador formal – Palestina do Pará está a 110 quilômetros de Marabá e conta
com uma população de 7.386 pessoas, tendo, portanto, população menor que a
segunda cidade mais populosa (depois de Marabá) – São Domingos do Araguaia –
com 24.859 pessoas, sendo que as 04 cidades que compõem a citada mesorregião,
têmMarabá como referência para vários segmentos e atividades, tais como negócios,
educação, saúde, dentre outros.

Tabela 106 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Marabá 2,6 salários
mínimos 48.814 pessoas 18,6% 41,3%

Brejo Grande do Ara-
guaia

1,6 salários
mínimos 590 pessoas 8,2% 48,6%

Palestina do Pará 2,1 salários
mínimos 321 pessoas 4,3% 49,2%

São Domingos do Ara-
guaia

1,8 salários
mínimos 1.547 pessoas 6,3% 45,8%

São João do Araguaia 1,9 salários
mínimos 652 pessoas 4,8% 51%

Fonte: IBGE Cidades
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Por fim, ainda em relação aos dados da tabela anterior, observa-se queMarabá
tem porcentagem relativamente baixa de população ocupada, ou seja, 18,6%, sendo
que as de-mais cidades também.

Em relação ao mercado de trabalho, destacamos, a seguir, dados apurados
na RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Marabá possuía, naquele tempo,
36.288 empregos formais e 6.276 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Marabá a maior concentração de
emprego formal é na atividade de comércio com 12.839 empregos formais, seguida
pela atividade de serviços com 11.155.

Vale ressaltar, que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cida-
des consideradas para tal apuração, como pertencentes à mesorregião, não serão
trabalhados os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa
determinada mesorregião, em janeiro de 2018, 37.844 pessoas tinham emprego
formal e havia 6.870 estabelecimentos, resultados importantes para a FGW - Facul-
dade de Gestão Woli, que pretende oferecer ensino superior, de qualidade, para que
a referida população empregada, consequentemente, aumente.

Tabela 107 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 2.376 2.394 35 39
Indústria de Transforma-
ção 4.504 4.673 405 435

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 284 308 22 27

Construção Civil 4.016 4.081 351 380
Comércio 12.839 13.270 2.580 2.799
Serviços 11.155 11.281 2.494 2.627
Administração Pública 1 241 14 24
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 1.113 1.596 375 539

Outros/ignorado 36.288 37.844 6.276 6.870
TODOS 36.288 37.844 6.276 6.870

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho e atividade econômica característica na
região, importante mencionar que Marabá, na década de 80, tinha como principal
fonte de economia o extrativismo vegetal. Hoje a cidade e região vêm recebendo vá-
rios empreendimentos, seja no aumento de suas áreas de cultivo, empreendimentos
na área de “atacarejo”, e ainda conta com estabelecimentos que são referência para
abastecimento de pequenos empreendimentos.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que, comoMarabá tem omaior número de habitantes em relação aos demais mu-
nicípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no ensino médio
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– 13.414, seguido pela cidade de São Domingos do Araguaia, com 1.134 alunos, em
2016.

Tabela 108 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Marabá 13.414
Brejo Grande do Araguaia 432
Palestina do Pará 326
São Domingos do Araguaia 1.134
São João do Araguaia 517

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 109 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Marabá 160 12.099 870 231 54 -
Brejo Grande
do Araguaia

- 432 - - - -

Palestina do
Pará 4.665 561 - - -

São Domin-
gos do Ara-
guaia

1.116 18 - - -

São João do
Araguaia

- - - - 517 -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que a maioria dos alunos do ensino médio,
nas cidades de Marabá e região estudam na área urbana e em escolas estaduais.
Destacamos que a cidade de São João do Araguaia tem todos os seus 517 alunos
estudando em escola(s) estadual(is) na zona rural.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica, 7.853
dos alunos do Ensino Médio de Marabá, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; pouco
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 3.672 delas eram pardas
e, quanto ao sexo masculino, 3324 deles eram pardos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Marabá e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 4.737.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos no parágrafo anterior, por todo o documento ora apresentado,
e ainda, pela exposição realizada na parte final deste anexo.
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Vale destacar ainda, que o município de Marabá, conta atualmente com as se-
guintes vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 110 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 540

Gestão Comercial 240
Gestão de Recursos

Humanos 40

Logística 240
Marketing 40

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que tal
número é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em relação à estima-
tiva de concluintes do Ensino Médio de Marabá e região, a qual já foi mencionada
anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também colaboram para a forma-
ção dos cidadãos de Marabá, contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento,
o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Pará, dados apurados no site
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior, so-
bre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época na
educação presencial e a distância: 213.109matrículas, 29.390 concluintes e 88.919
ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de Ma-
rabá e região.

14.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo deMarabá, detectamos que
sua referência para as demais cidades, ocorre por vários motivos, seja pelo seu porte
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em relação às demais, seja pela sua localização estratégica para movimentação e
escoamento de produção, pela abertura de novas empresas, expansão de cultivos
agrícolas; o que, consequentemente, cria condições dignas de sobrevivência para a
população e atrai outras pessoas embusca dasmais diversas oportunidades, inclusive
na educação.

E, nesse intuito pela busca demelhores qualificações para recolocação nomer-
cado de trabalho, além de proporcionar a inserção de novos profissionais, é que a
cidade já se tornou referência em educação, possuindo outras instituições de ensino,
tais como a UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e a UEPA –
Universidade do Estado do Pará, sendo que esta última oferece Cursos de Medicina
e Biomedicina, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de
educação a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega, ainda, mais
opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou
não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas commais qualificação estão semantendo empregadas
e, ainda, sendo contratadase, noutro norte, isso proporcionará, às empresas, profissi-
onais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e inovando
cada dia mais.
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15 PARANÁ

15.1. ARAPONGAS

15.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

O município de Arapongas, localizado na prodigiosa região do Norte do Pa-
raná, é uma resultante da iniciativa da Companhia de Terras Norte do Paraná, pio-
neira do progresso e desbravamento de toda uma região. A cidade de Arapongas,
como as demais, idealizadas, planejadas e fundadas pela requerida companhia, não
surgiu por acaso, nem foi construída sem um plano diretor, previamente elaborado.
Seu idealizador e fundador foi William da Fonseca Brabason Bavids, diretor da Com-
panhia de Terras Norte do Paraná, que na época da fundação de Arapongas, exercia
o cargo de prefeito Municipal de Londrina.

No ano de 1935, o comerciante francês René Cellot e sua filha Geanine Cellot
compraramos primeiros lotes de terrenos, destinados à construção urbana. Assim em
28 de setembro de 1935, René Cellet e sua filha se estabeleceram com uma casa
comercial no mesmo local onde ainda hoje se encontra o prédio do Banco Brasileiro
de Descontos, na Rua das Andorinhas.

No mesmo ano foi aberto e vendido o primeiro lote agrícola ao agricultor bra-
sileiro Floriano Freire. Imediatamente, diversos outros lavradores, de diferentes naci-
onalidades, fixaram residência no lugar e se estabeleceram com casas de comércio.
Nos anos seguintes foram povoadas as glebas destinadas às colônias formadas por
imigrantes japoneses e eslavos, surgindo, assim, em 1937, as Colônias Esperança e
Orle, já povoadas, que muito contribuíram para o progresso e expansão do novo pa-
trimônio.
Fonte: IBGE

Pela sua microrregião, podemos constatar também que Arapongas está pró-
xima a vá-rias cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros,
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Figura 19 – MICRORREGIÃO DE ARAPONGAS

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

possibilitando que esta se torne e/ou se consolide, sob vários aspectos para essas
cidades, como por exemplo, na área da educação.

Tabela 111 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Arapongas Polo
Apucarana 17,6
Califórnia 34,9
Cambira 44
Jandaia do Sul 41,5
Marilândia do Sul 54,1
Mauá da Serra 67,5
Novo Itacolomi 51,6
Sabáudia 21,1

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que vem sendo destacamos nesse
texto, observamos a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante
da estimativa do IBGE para 2017.
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Tabela 112 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Arapongas 118.477
Apucarana 132.691
Califórnia 8.583
Cambira 7.808
Jandaia do Sul 21.341
Marilândia do Sul 9.068
Mauá da Serra 10.039
Novo Itacolomi 2.908
Sabáudia 6.702

Fonte: IBGE Cidades

A região ora delimitada conta com uma soma populacional, estimada para
2017, de 317.617 pessoas.

Em se tratando da renda dessasmesmas localidades, inclusive a de Arapongas,
apura-se que há uma diferenciação pouco significativa de remuneração detalhada
a seguir, sendo o mínimo de 1,8 salários mínimos para a cidade de Califórnia e o
máximo para Arapongas com 2,3 salários mínimos.

Tabela 113 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Arapongas 2,3 salários
mínimos 40.566 pessoas 35,1% 27,1%

Apucarana 2,1 salários
mínimos 41.675 pessoas 32,0% 26,4%

Califórnia 1,8 salários
mínimos 1.722 pessoas 20,2% 29,1%

Cambira 2,1 salários
mínimos 1.934 pessoas 25,1% 28%

Jandaia do Sul 2,0 salários
mínimos 7.395 pessoas 34,9% 26,3%

Marilândia do Sul 2,2 salários
mínimos 1.190 pessoas 13,1% 33,3%

Mauá da Serra 2,2 salários
mínimos 2.294 pessoas 23,6% 37,1%

Novo Itacolomi 2,0 salários
mínimos 521 pessoas 17,9% 32,4%

Sabáudia 2,1 salários
mínimos 3.986 pessoas 60,5% 27,5%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e as atividades econômicas, característi-
cas da região, destacamos a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Arapongas, possuía naquele tempo, 32.027 mil empregos for-
mais e 6.294 estabelecimentos das mais diversas atividades.
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Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Arapongas a maior concentração de
emprego formal é na atividade de indústria de transformação com 15.460, seguida
pela atividade de serviços com 9.7.291, número esse pouco distante da atividade de
comércio com 7.263.

Vale ressaltar que, como não fora constatado na pesquisa quais são as cidades
consideradas, para tal apuração, pertencentes a microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estesmenos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 77.189 pessoas tinham emprego formal e havia
18.306 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 114 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 29 110 3 13
Indústria de Transforma-
ção 15.460 34.120 926 3.170

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 60 86 6 20

Construção Civil 698 2.873 254 790
Comércio 7.263 16.789 2.218 5.952
Serviços 7.291 20.458 2.698 7.478
Administração Pública 324 532 10 42
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 902 2.221 179 841

Outros/ignorado 32.027 77.189 6.294 18.306
TODOS 32.027 77.189 6.294 18.306

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que Arapongas
tem desta-que, em sua economia, pela agricultura, pela abertura de empresas do
ramo moveleiro, dentre outros serviços e comércio atraídos recentemente para a ci-
dade.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que Arapongas tem 4.258 matriculados no ensino médio, atrás apenas da cidade
de Apucarana com 5.133 matriculados, em 2016.

Tabela 115 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Arapongas 4.258
Apucarana 5.133
Califórnia 255
Cambira 239
Jandaia do Sul 825
Marilândia do Sul 369
Mauá da Serra 431

Continua na próxima página...
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Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Novo Itacolomi 129
Sabáudia 232

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 116 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Arapongas - 3.683 575 - - -
Apucarana 21 4.002 1.110 - - -
Califórnia - 255 - - - -
Cambira - 239 - - - -
Jandaia do Sul - 651 174 - - -
Marilândia do
Sul

- 369 - - - -

Mauá da Serra - 431 - - - -
Novo Itaco-
lomi

- 129 - - - -

Sabáudia - 232 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que todos os alunos do ensino médio, nas ci-
dades de Arapongas e região estudam na área urbana, e destes a maioria em escolas
estaduais. Sendo que em Arapongas possuíam 757 alunos na rede urbana e privada
de ensino enquanto que em Apucarana haviam 1.110 nas escolas particulares.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 3.263
dos alunos do Ensino Médio de Arapongas, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 1.590 eram brancas,
quanto ao sexo masculino, 1.557 eram brancos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Arapongas e região, que em 2016, estima-se, pelo número
de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 3.487

Vale destacar ainda, que, Arapongas conta atualmente comas vagas elencadas
na tabela 117 a seguir, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer,
inicialmente:
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Tabela 117 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 210

Gestão Comercial 0
Gestão de Recursos

Humanos 0

Logística 240
Marketing 0

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Logística possui o maior número de
vagas em relação aos demais, diferentemente das demais cidades/polos, que tive-
ram o maior número de vagas para o Curso de Administração. Observa-se ainda,
existem cursos sem vagas em atividades, e ainda, que as vagas existentes são relati-
vamente baixas, em relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade
de Arapongas e região, a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis
à distância, também colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não pu-
deram ser apuradas, nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco
a atuação da FGW e de seus cursos.

15.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Arapongas, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo crescimento da economia,
pelo recebimento de novos ramos de atividades, dentre outros fatores, seja pela sua
localização, sendo que, este conjunto de fatores dá condições dignas de sobrevivência
para a população, e ainda atrai várias outras pessoas em busca das mais diversas
oportunidades, inclusive na educação.

Arapongas já possui outras instituições de ensino, tais como a UNOPAR – União
Norte do Paraná, dentre outras, o que não prejudica e nem impede a abertura e
oferecimento de educação a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois
agrega ainda mais opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja
pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas, e, noutro norte, isso proporcionará às empresas
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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15.2. CURITIBA

15.2.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Curitiba é a capital do Paraná, localizada em um dos três Estados que com-
põem a Região Sul do Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março de 1693,
quando foi criada a Câmara. Seu povo, que reuniu estrangeiros de todas as partes
do mundo e brasileiros de todos os recantos, ensina no dia dia a arte do encontro e
da convivência. Curitiba renasce a cada dia com a esperança e o trabalho nas veias,
como nas alvoradas de seus pioneiros. A capital do Estado do Paraná, formada num
altiplano 934 metros acima do nível do mar, carente de marcos de paisagem ofe-
recidos pela natureza, acabou criando suas principais referências pela ciência e pela
mão humana.

No final do século XIX, com o ciclo da erva-mate e da madeira em expansão,
dois acontecimentos foram bemmarcantes: a chegada emmassa de imigrantes eu-
ropeus e a construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, ligando o Litoral ao
Primeiro Planalto paranaense.

A cidade possui cerca de 75 bairros e clima subtropical. 76.1% de domicílios
urbanos em vias públicas com arborização e 59.1% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio).
Fonte: IBGE

Figura 20 – REGIÃO DE CURITIBA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli
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Pela sua região, podemos constatar tambémque Curitiba está próxima a várias
cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros, possibilitando
que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas cidades, como por
exemplo, na área da educação.

Tabela 118 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Curitiba Polo
Almirante Tamandaré 20,9
Araucária 36,9
Balsa Nova 51,4
Bocaiuva do Sul 42,8
Campina Grande do Sul 30,4
Campo Largo 29,2
Campo Magro 24,3
Colombo 18,3
Contenda 54,7
Fazenda Rio Grande 39,9
Itaperuçu 57,1
Mandirituba 52,9
Pinhais 9,4
Piraquara 29,2
Quatro Barras 24
Rio Branco do Sul 30,6
São José dos Pinhais 15,2
Tunas do Paraná 93,5

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 119 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Curitiba 1.908.359
Almirante Tamandaré 115.364
Araucária 137.452
Balsa Nova 12.602
Bocaiuva do Sul 12.477
Campina Grande do Sul 42.547
Campo Largo 127.309
Campo Magro 28.244
Colombo 237.402
Contenda 17.961
Fazenda Rio Grande 95.225
Itaperuçu 27.500
Mandirituba 25.662
Pinhais 129.445
Piraquara 107.751

Continua na próxima página...
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Cidades População Estimada - 2017
Quatro Barras 22.651
Rio Branco do Sul 32.504
São José dos Pinhais 307.530
Tunas do Paraná 7.971

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Curitiba para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população me-
nor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 3.395.956 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Curitiba,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração detalhada a seguir, sendo omí-
nimo de 1,7 salários mínimos para a cidade de Tunas do Paraná e o máximo para
Araucária com 4,2 salários mínimos, sendo que Curitiba tem a segunda melhor re-
muneração entre as cidades ora destacadas, com 4,0 salários mínimos.
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Tabela 120 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Curitiba 4,0 salários
mínimos

1.046.206
pessoas 55,7% 26,9%

Almirante Tamandaré 2,2 salários
mínimos 14.645 pessoas 13,0% 30,3%

Araucária 4,2 salários
mínimos 46.739 pessoas 35,0% 30,2%

Balsa Nova 2,9 salários
mínimos 3.573 pessoas 29,0% 32,4%

Bocaiuva do Sul 2,0 salários
mínimos 2.064 pessoas 17,0% 34,2%

Campina Grande do Sul 2,4 salários
mínimos 9.731 pessoas 23,3% 31,1%

Campo Largo 2,5 salários
mínimos 34.652 pessoas 27,9% 30,3%

Campo Magro 2,8 salários
mínimos 3.892 pessoas 14,1% 32%

Colombo 2,5 salários
mínimos 45.352 pessoas 19,5% 29%

Contenda 2,3 salários
mínimos 2.070 pessoas 11,8% 33,2%

Fazenda Rio Grande 2,3 salários
mínimos 17.729 pessoas 19,2% 32,2%

Itaperuçu 1,9 salários
mínimos 3.461 pessoas 12,9% 35,6%

Mandirituba 2,0 salários
mínimos 5.269 pessoas 21,2% 33,7%

Pinhais 2,7 salários
mínimos 52.000 pessoas 40,9% 28,7%

Piraquara 2,4 salários
mínimos 9.677 pessoas 9,3% 34,1%

Quatro Barras 3,1 salários
mínimos 9.250 pessoas 42,0% 31,4%

Rio Branco do Sul 2,6 salários
mínimos 5.711 pessoas 17,7% 36,9%

São José dos Pinhais 3,4 salários
mínimos 106.932 pessoas 35,9% 28,2%

Tunas do Paraná 1,7 salários
mínimos 1.737 pessoas 23,0% 37,3%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e as atividades econômicas característi-
cas da região destacamos, a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Curitiba possuía, naquele tempo, 665.524mil empregos formais
e 150.103 estabelecimentos das mais diversas atividades

Da leitura abaixo extrai-se ainda, que em Curitiba a maior concentração de
emprego formal é na atividade de serviços com 382.481, seguida pela atividade de
comércio com 146.586.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
con-sideradas para tal apuração, pertencentes a à microrregião, não serão trabalha-
dos os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, pois nessa determi-



142

nada microrregião, em janeiro de 2018, 949.559 pessoas tinham emprego formal e
havia 208.482 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 121 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 143 2.119 66 315
Indústria de Transforma-
ção 71.495 172.810 10.107 18.314

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 18.610 19.548 377 508

Construção Civil 36.349 51.688 7.597 11.941
Comércio 146.586 212.900 42.855 61.971
Serviços 382.481 475.032 88.125 113.284
Administração Pública 8.356 10.389 194 278
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 1.504 5.073 782 1.871

Outros/ignorado 665.524 949.559 150.103 208.482
TODOS 665.524 949.559 150.103 208.482

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que Curitiba pos-
sui boa qualidade de vida, é referência em educação e tem como impulsionadores
da economia a pecuária, agricultura e indústria.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensino médio, apura-
se que, como Curitiba tem o maior número de habitantes em relação aos demais
municípios, consequentemente tem omaior número dematriculados no ensinomé-
dio – 77.116, seguida pela cidade de São José dos Pinhais com 10.972 alunos, em
2016.

Tabela 122 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Curitiba 77.116
Almirante Tamandaré 3.334
Araucária 5.885
Balsa Nova 512
Bocaiuva do Sul 464
Campina Grande do Sul 2.038
Campo Largo 5.524
Campo Magro 1.110
Colombo 7.367
Contenda 524
Fazenda Rio Grande 5.232
Itaperuçu 862
Mandirituba 1.016
Pinhais 6.261
Piraquara 3.313

Continua na próxima página...
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Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Quatro Barras 1.214
Rio Branco do Sul 1.792
São José dos Pinhais 10.972
Tunas do Paraná 309

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 123 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Curitiba 2037 54858 20221 - - -
Almirante Ta-
mandaré

- 3301 33 - - -

Araucária - 4829 743 - 313 -
Balsa Nova - 512 - - - -
Bocaiuva do
Sul

- 369 95 - - -

Campina
Grande do Sul

- 1601 63 - 374 -

Campo Largo 176 4249 638 - 461 -
Campo Magro - 987 - - 123 -
Colombo 72 7003 292 - - -
Contenda - 461 - - 63 -
Fazenda Rio
Grande

- 4968 264 - - -

Itaperuçu - 747 15 - 100 -
Mandirituba - 851 - - 165 -
Pinhais 156 5268 837 - - -
Piraquara - 2651 46 - 616 -
Quatro Barras - 693 521 - - -
Rio Branco do
Sul

- 1459 122 - 211 -

São José dos
Pinhais

- 9119 1664 - 189 -

Tunas do Pa-
raná

- 242 - - 67 -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que a maioria dos alunos do ensino médio,
nas cidades de Curitiba e região estudam na área urbana, e destes a maioria em
escolas estaduais.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 58.465
dos alunos do Ensino Médio de Curitiba, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
da metade do total de alunos era do sexo feminino e 23.534 eram brancas e 12.084
não tinham cor/raça declarado, quanto ao sexo masculino, 22.029 eram brancos e
11.467 não tinham cor/raça declarado.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Curitiba e região, que em2016, estima-se, que somente nesta
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capital, pelo número de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de
22.926.

Vale destacar ainda, que Curitiba conta atualmente com as seguintes vagas,
para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 124 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 11.115

Gestão Comercial 1.290
Gestão de Recursos

Humanos 3.120

Logística 3.000
Marketing 3.160

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
o número dessas vagas é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em
relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Curitiba e região,
a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também
colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas,
nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e
de seus cursos.

15.2.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Curitiba, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em relação às
demais, seja pela sua localização, pelo bom índice de qualidade de vida, pela educa-
ção, pela pecuária, agricultura e/ou indústria, consequentemente, tudo isso dá con-
dições dignas de sobrevivência para a população, mas também atrai outras pessoas
em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Curitiba já possui outras instituições de ensino e tem destaque no quesito edu-
cação. Tem elevada taxa de alfabetização e de Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB). Abriga a primeira universidade do Brasil, a Universidade Federal
do Paraná, fundada em 1912. A cidade conta também com a Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná (UTFPR), é a primeira assim denominada no Brasil., sendo
que tudo isso não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação
a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às
pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.
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Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar
parcerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respecti-
vos colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho,
pois como já abordado, as pessoas commais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.

15.3. DOURADINA

15.3.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

O nome Douradina surgiu em função da Serra dos Dourados. Havia uma dú-
vida quanto a ser: Douradinha ou Douradina, porém, o Salvador Lopes Gomes, pro-
prietário das terras onde se localiza o município de Douradina, optou pelo segundo.

Está localizada no noroeste paranaense, numa área de 470 km2 está à 635
km de Curitiba e muito próxima de outros grandes polos como Maringá, Umuarama,
Cascavel, Londrina. O município faz parte da Região Metropolitana de Umuarama.

Em Douradina, predomina o Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, com ve-
rões quentes e geadas pouco frequentes, com tendência de concentração de chuvas
nos meses de verão, sem estação seca definida. Em janeiro as médias das tempera-
turas máximas na cidade atingem os 30,2◦C e a média das mínimas em 19.8◦C. Em
Julho a máxima média é de 24◦C e a mínima média de 11◦C. A cidade acumula, em
dezembro, 159 milímetros de chuva sendo este o mês mais chuvoso, já em Agosto
são apenas 52 milímetros acumulados na cidade. O município sofre influência do ar
quente e úmido da Amazônia e as frentes frias.
Fonte: IBGE
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Figura 21 – MICRORREGIÃO DE DOURADINA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar também que Douradina está próxima a
várias cidades, frisando aquelas com cerca de 100 quilômetros distância:

Tabela 125 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Douradina Polo
Alto Paraíso 77,2
Alto Piquiri 114
Altônia 141
Brasilândia do Sul 119
Cafezal do Sul 86,4
Cruzeiro do Oeste 75,9
Esperança Nova 95,7
Francisco Alves 132
Icaraíma 39,3
Iporã 111

Continua na próxima página...
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Cidades Distância por Rodovia - KM
Ivaté 9,5
Maria Helena 35,7
Mariluz 94,3
Nova Olímpia 28,7
Perobal 75,8
Pérola 104
São Jorge do Patrocínio 106
Tapira 58,7
Umuarama 58,7
Xambrê 92,6

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 126 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Douradina 8.439
Alto Paraíso 2.998
Alto Piquiri 10.222
Altônia 21.988
Brasilândia do Sul 2.943
Cafezal do Sul 4.245
Cruzeiro do Oeste 21.237
Esperança Nova 1.852
Francisco Alves 6.350
Icaraíma 8.482
Iporã 14.704
Ivaté 8.120
Maria Helena 5.932
Mariluz 10.555
Nova Olímpia 5.829
Perobal 6.105
Pérola 11.101
São Jorge do Patrocínio 5.946
Tapira 5.798
Umuarama 109.955
Xambrê 5.957

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, extraímos que a região ora delimitada
conta com uma soma populacional, estimada para 2017, de 278.758 pessoas.

Em se tratando da renda dessasmesmas localidades, inclusive a de Douradina,
apura-se que há uma diferenciação significativa de remuneração detalhada a seguir,
sendo o mínimo de 1,5 salários mínimos para a cidade de Xambrê e o máximo para
Douradina com 2,7 salários mínimos, sendo o polo em questão destaque diante das
demais cidades.
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Tabela 127 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Douradina 2,7 salários
mínimos 2.903 pessoas 35,3% 26,5%

Alto Paraíso 2,1 salários
mínimos 586 pessoas 19,0% 35,8%

Alto Piquiri 2,0 salários
mínimos 1.177 pessoas 11,4% 32,8%

Altônia 1,7 salários
mínimos 4.403 pessoas 20,2% 25,4%

Brasilândia do Sul 2,3 salários
mínimos 472 pessoas 15,5% 33,5%

Cafezal do Sul 1,8 salários
mínimos 561 pessoas 13,1% 31,6%

Cruzeiro do Oeste 2,0 salários
mínimos 4.322 pessoas 20,4% 31,9%

Esperança Nova 1,7 salários
mínimos 368 pessoas 19,4% 27,1%

Francisco Alves 1,7 salários
mínimos 1.008 pessoas 15,7% 32,6%

Icaraíma 2,0 salários
mínimos 1.212 pessoas 14,0% 33,9%

Iporã 1,9 salários
mínimos 3.409 pessoas 22,9% 30,5%

Ivaté 2,3 salários
mínimos 2.408 pessoas 30,1% 28,8%

Maria Helena 2,0 salários
mínimos 748 pessoas 12,5% 32%

Mariluz 2,0 salários
mínimos 1.066 pessoas 10,1% 39%

Nova Olímpia 1,7 salários
mínimos 1.039 pessoas 18,0% 25,9%

Perobal 1,6 salários
mínimos 1.079 pessoas 18,0% 30%

Pérola 1,8 salários
mínimos 3.495 pessoas 32,0% 21,3%

São Jorge do Patrocínio 1,8 salários
mínimos 1.455 pessoas 24,2% 24,2%

Tapira 1,8 salários
mínimos 902 pessoas 15,4% 30,6%

Umuarama 2,1 salários
mínimos 37.050 pessoas 34,2% 27,6%

Xambrê 1,5 salários
mínimos 876 pessoas 14,6% 27,7%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação aomercado de trabalho destacamos, a seguir, dados apurados na
RAIS, para janeiro de 2018, constatando-se que Douradina possuía, naquele tempo,
2.477 mil empregos formais e 431 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se ainda que, em Douradina, a maior concentração de
emprego formal é na atividade de comércio com 1.055, seguida pela atividade de
serviços com 473.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
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consideradas para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estes menos importantes, sendo que na micror-
região, em janeiro de 2018, 51.254 pessoas tinham emprego formal e havia 15.574
estabelecimentos, resultados significativos e importantes.

Tabela 128 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 31 10
Indústria de Transforma-
ção 753 16.356 57 1.848

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 75 21

Construção Civil 29 1.674 14 858
Comércio 1.055 14.750 124 5.196
Serviços 473 13.413 176 5.784
Administração Pública 1.368 2 70
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 167 3.587 58 1.787

Outros/ignorado 2.477 51.254 431 15.574
TODOS 2.477 51.254 431 15.574

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que Douradina
tem sua economia alicerçada na agricultura. Tendo também a geração de emprego
pelas usinas de cana-de-açúcar e álcool localizadas nos municípios vizinhos.

Em relação à aspectos regionais sobre a população do ensino médio, apura-
se que, como Douradina tem 195 de matriculados no ensino médio – 4.069.

Tabela 129 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Douradina 195
Alto Paraíso 142
Alto Piquiri 376
Altônia 854
Brasilândia do Sul 101
Cafezal do Sul 159
Cruzeiro do Oeste 778
Esperança Nova 74
Francisco Alves 196
Icaraíma 363
Iporã 517
Ivaté 300
Maria Helena 195
Mariluz 421
Nova Olímpia 223
Perobal 273

Continua na próxima página...
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Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Pérola 550
São Jorge do Patrocínio 243
Tapira 218
Umuarama 4538
Xambrê 230

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
abaixo:

Tabela 130 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Douradina - 195 - - - -
Alto Paraíso - 142 - - - -
Alto Piquiri - 376 - - - -
Altônia - 817 11 - - 26
Brasilândia do
Sul

- 101 - - - -

Cafezal do Sul - 159 - - - -
Cruzeiro do
Oeste

- 770 8 - - -

Esperança
Nova

- 74 - - - -

Francisco
Alves

- 196 - - - -

Icaraíma - 363 - - - -
Iporã - 1.861 307 - - -
Ivaté - 300 - - - -
Maria Helena - 195 - - - -
Mariluz - 421 - - - -
Nova Olímpia - 223 - - - -
Perobal - 273 - - - -
Pérola - 550 - - - -
São Jorge do
Patrocínio

- 243 - - - -

Tapira - 218 - - - -
Umuarama 120 3.309 1.015 - 94 -
Xambrê - 230 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Douradina e região estudam na área urbana, e destes quase todos
em escolas estaduais.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 245
dos alunos do Ensino Médio de Douradina, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
pouco mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 95 eram brancas,
quanto ao sexo masculino, 90 eram brancos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
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cada ano na cidade de Douradina e região, que em 2016, estima-se, pelo número
de matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 3.454.

Vale destacar ainda, que Douradina, ao contrário das demais cidades/polos
não possui vagas, em atividade, presenciais, diante dos dados coletados do site
emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18. Nesse sentido, a cidade pode
conter demanda reprimida, em relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio
da cidade de Douradina e região, a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas
disponíveis à distância, também podem colaborar para a formação desses cidadãos,
contudo, não puderam ser apuradas, nesse momento, o que não prejudica a análise
feita, tampouco a atuação da FGW e de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do ensino
médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada nas considerações
finais desta seção.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Paraná, dados apurados no site
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior, so-
bre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 491.529 matrículas, 74.543 concluintes e
185.172 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de GestãoWoli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos das cidades de
Curitiba, Ponta Grossa, Arapongas, Douradina e suas respectivas regiões.

15.3.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Douradina, destacamos
que a importância da cidade para a localidade em contar com campos de trabalho
em sua cidade, nos vários setores da economia já mencionados, tem uma população
ocupada de 35,3% em 2015, e com amaior remuneração diante das cidades da sua
região.

Douradina nesse sentido, poderá contar com uma das mais importantes ques-
tões para o alcance da qualidade de vida – o ensino, o qual será oferecido, a distância,
pela FGW - Faculdade de Gestão Woli.
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Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais

15.4. PONTA GROSSA

15.4.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Localizada no Segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais,
Ponta Grossa destaca-se no cenário turístico do sul do Brasil, devido à sua posição
geográfica pela e facilidade de acesso a todas as regiões do Estado.

Importante entrocamento rodo-ferroviário, a cidade tem suas raízes no tropei-
rismo, na pluralidade étnica e nos caminhos da estrada de ferro, símbolos históricos e
marcos referenciais ainda presentes no cenário urbano de uma dasmais importantes
cidades brasileiras.

Integrante da Rota dos Tropeiros, Ponta Grossa congrega um complexo de
atrativos naturais, históricos e culturais que se revelam emmeio à paisagemondulada
dos Campos Gerais e proporcionam, a seus visitantes, oportunidades múltiplas de
lazer, cultura e turismo. O contraste do antigo comomoderno, a imensidão e a beleza
de sua natureza e asmanifestações culturais são fatores decisivos no reconhecimento
da cidade como polo turístico e cultural do Brasil.

Alémda qualidade de sua rede hoteleira e gastronômica, Ponta Grossa oferece,
ainda, uma noite agradável com aspectos variados que garantem diversão a todos os
gostos.
Fonte: IBGE
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Figura 22 – MICRORREGIÃO DE PONTA GROSSA

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua microrregião podemos constatar, também, que Ponta Grossa está
próxima a várias cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros,
possibilitando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas
cidades, como por exemplo, na área da educação.

Tabela 131 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Ponta Grossa Polo
Carambeí 21,5
Castro 43,8
Palmeira 45,7

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017
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Tabela 132 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Ponta Grossa 344.332
Carambeí 22.282
Castro 71.501
Palmeira 34.023

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Ponta Grossa, para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população
bem menor que a cidade-polo e, ainda, que a região ora delimitada conta com uma
soma populacional, estimada para 2017, de 472.138 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Ponta
Grossa, apura-se que há uma diferenciação pouco oscilante de remuneração, deta-
lhada a seguir, sendo o mínimo de 2,2 salários mínimos para a cidade de Palmeira e
o máximo para as cida-des de Ponta Grossa e Carambeí com 2,7 salários mínimos..

Tabela 133 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Ponta Grossa 2,7 salários
mínimos 100.785 pessoas 29,8% 32,7%

Carambeí 2,7 salários
mínimos 9.668 pessoas 44,8% 33,5%

Castro 2,5 salários
mínimos 16.441 pessoas 23,2% 36,2%

Palmeira 2,2 salários
mínimos 7.593 pessoas 22,5% 35,5%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e atividades econômicas características
da região, destacamos, a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Ponta Grossa, possuía naquele tempo, 84.315 mil empregos
formais e 18.736 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Ponta Grossa a maior concentração
de emprego formal é na atividade de serviços com 31.391, seguida pela atividade
de comércio com 21.130.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estesmenos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 115.768 pessoas tinham emprego formal e havia
25.531 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.
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Tabela 134 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 262 570 34 62
Indústria de Transforma-
ção 15.522 26.019 1.388 1.889

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 401 437 32 48

Construção Civil 5.412 6.224 1.185 1.478
Comércio 21.130 27.951 6.651 8.867
Serviços 31.391 37.956 8.840 11.242
Administração Pública 8.300 9.130 21 32
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 1.897 7.481 585 1.913

Outros/ignorado 84.315 115.768 18.736 25.531
TODOS 84.315 115.768 18.736 25.531

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre omercado de trabalho, importante mencionar que Ponta Grossa
tem, a cerca de dez quilômetros, um distrito industrial. O complexo, localizado pró-
ximo a região do Bairro Cara-Cará, é o maior do interior do estado, atrás apenas de
Curitiba e sua região metropolitana. A cidade tem indústrias nos seguintes ramos:
extração de talco, pecuária, agroindústria (em particular a soja, que conferiu ao mu-
nicípio o título de Capital Mundial da Soja), madeireiras, metalúrgicas, empresas de
automação industrial, alimentícias, têxteis.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que como Ponta Grossa tem omaior número de habitantes em relação aos demais
municípios, consequente-mente tem o maior número de matriculados no ensino
médio – 12894, seguida pela cidade de Castro com 1.649 alunos, em 2016.

Tabela 135 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Ponta Grossa 12.894
Carambeí 753
Castro 3.459
Palmeira 1.649

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 136 a seguir:
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Tabela 136 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Ponta Grossa 3 9.710 3.157 - 24 -
Carambeí - 612 101 - 40 -
Castro - 3.000 176 - 98 185
Palmeira - 1.130 120 - 399 -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que a maioria dos alunos do ensino médio,
nas cidades de Ponta Grossa e região estudam na área urbana, e destes a maioria
em escolas estaduais. Sendo que em Ponta Grossa, 3.157 alunos estudam na rede
urbana e privada de ensino.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 10.683
dos alunos do Ensino Médio de Ponta Grossa, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
mais da metade do total de alunos era do sexo feminino e 4.482 eram brancas,
quanto ao sexo masculino, 4.229 eram brancos.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Ponta Grossa e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 5.649.

Vale destacar ainda, que Ponta Grossa conta atualmente com as seguintes
vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 137 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 1.170

Gestão Comercial 300
Gestão de Recursos

Humanos 450

Logística 300
Marketing 150

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
o número dessas vagas é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em
relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Ponta Grossa e
região, a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância,
também colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser
apuradas, nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação
da FGW e de seus cursos.
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15.4.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Ponta Grossa, detecta-
mos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em rela-
ção às demais, seja pela sua localização, pelas distrito industrial, pelo complexo que
é o maior do interior do estado, atrás apenas de Curitiba e sua região metropolitana,
pelas industrias de extração de talco, pecuária, agroindústria (em particular a soja,
que conferiu ao município o título de Capital Mundial da Soja), madeireiras, metalúr-
gicas, empresas de automação industrial, alimentícias, têxteis, tudo isso não apenas
dá condições dignas de sobrevivência para sua população, mas também atrai várias
outras pessoas em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Ponta Grossa já possui outras instituições de ensino, tais como a Universidade
Estadual de Ponta Grossa, o CESCAGE – Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais,
dentre outros, o que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de
educação a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli pois agrega, ainda mais,
opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou
não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadase, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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16 SÃO PAULO

16.1. RIBEIRÃO PRETO

16.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

José Mateus dos Reis, dono da maior parte da Fazenda das Palmeiras, fez a
primeira doação de terras no valor de 40 mil reis, “com a condição de no terreno ser
levantada uma capela em louvor a São Sebastião das Palmeiras”. Em 2 de novembro
de 1845, no bairro das Palmeiras, era fincada uma cruz de madeira como tentativa
de demarcação de um patrimônio para a futura capela de São Sebastião.

Com esta, surgiram outras doações objetivando ampliar o patrimônio da ca-
pela, doações que foram anexadas à primeira feitas por José Alves da Silva (4 alquei-
res), Miguel Bezerra dos Reis (2 alqueires), Antônio Bezerra Cavalcanti (12 alqueires),
Alexandre Antunes Maciel (2 alqueires), Mateus José dos Reis (2 alqueires), Luís Gon-
çalves Barbosa (1 alqueire) e Mariano Pedroso de Almeida.

Os doadores de terras de Ribeirão Preto para o patrimônio são, ainda, os se-
guintes: João Alves da Silva Primo, Severiano Joaquim da Silva, José Borges da Costa,
Ignacio Bruno da Costa e Ana Zeferina Terra, a última doadora de terras para o pa-
trimônio.

Segundo o historiador Rubem Cione, em seu livro História de Ribeirão Preto,
volume 2, segunda edição, muitos dos que trabalharam pelo progresso da cidade
também são considerados fundadores. Entre eles, Bernardo Alves Pereira, Antônio
Alves Pereira, Manuel do Nazareth Azevedo, Manuel Fernandes do Nascimento, Padre
Geremias José Nogueira, Padre Manuel Euzébio de Araujo, Padre Miguel Martins da
Silva e Padre Angelo Philydori Torres.

Além da importância econômica, o município é relevante centro de saúde,
educação, pesquisas, turismo de negócios e cultura do Brasil.
Fonte: IBGE
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Figura 23 – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua região, podemos constatar, também, que Ribeirão Preto está próxima
a várias cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros, possibi-
litando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas cidades,
como por exemplo, na área da educação:

Tabela 138 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Ribeirão Preto Polo
Barrinha 39,9
Brodowski 28,5
Cravinhos 25,6
Dumont 20,5
Guatapará 61
Jardinópolis 23,1
Luís Antônio 56,3
Pontal 46
Pradópolis 36,8

Continua na próxima página...
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Cidades Distância por Rodovia - KM
Santa Rita do Passa-Quatro 90,6
Santa Rosa de Viterbo 75,1
São Simão 52,6
Serra Azul 45,8
Serrana 25,4
Sertãozinho 21,7

Fonte: IBGE

Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017.

Tabela 139 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Ribeirão Preto 682.302
Barrinha 31.921
Brodowski 24.092
Cravinhos 34.651
Dumont 9.468
Guatapará 7.546
Jardinópolis 42.904
Luís Antônio 14.021
Pontal 47.638
Pradópolis 20.516
Santa Rita do Passa-Quatro 27.590
Santa Rosa de Viterbo 26.067
São Simão 15.225
Serra Azul 13.810
Serrana 43.790
Sertãozinho 122.643

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Ribeirão Preto para as demais cidadesmencionadas, as quais possuem população
menor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 1.164.184 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Ribeirão
Preto, apura-se que há uma diferenciação de remuneração detalhada a seguir, sendo
o mínimo de 2,0 salários mínimos para a cidade de Brodowski e o máximo para
Cravinhos com 3,5 salários mínimos, sendo que Ribeirão Preto em terceiro lugar,
com 3,0 salários mínimos, pois em segundo está a cidade de Luís Antônio com 3,4
salários mínimos.
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Tabela 140 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Ribeirão Preto 3,0 salários
mínimos 267.901 pessoas 40,2% 27,8%

Barrinha 2,2 salários
mínimos 4.541 pessoas 14,5% 33,5%

Brodowski 2,0 salários
mínimos 5.914 pessoas 25,2% 30,6%

Cravinhos 3,5 salários
mínimos 10.794 pessoas 31,6% 29,1%

Dumont 2,3 salários
mínimos 2.146 pessoas 23,4% 33,4%

Guatapará 2,4 salários
mínimos 1.782 pessoas 23,9% 36,4%

Jardinópolis 2,5 salários
mínimos 9.788 pessoas 23,4% 33%

Luís Antônio 3,4 salários
mínimos 5.959 pessoas 44,5% 36,1%

Pontal 2,7 salários
mínimos 10.299 pessoas 22,4% 35,3%

Pradópolis 2,5 salários
mínimos 6.914 pessoas 34,9% 33,1%

Santa Rita do Passa-
Quatro

2,3 salários
mínimos 6.019 pessoas 21,9% 27,7%

Santa Rosa de Viterbo 2,7 salários
mínimos 4.859 pessoas 18,9% 34,8%

São Simão 2,2 salários
mínimos 3.983 pessoas 26,4% 30,4%

Serra Azul 2,2 salários
mínimos 961 pessoas 7,3% 47%

Serrana 3,1 salários
mínimos 8.121 pessoas 19,0% 31,5%

Sertãozinho 3,2 salários
mínimos 48.058 pessoas 40,0% 33,3%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e as atividades econômicas característi-
cas da região, destacamos, a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Ribeirão Preto possuía, naquele tempo, 214.245 empregos for-
mais e 46.334 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Ribeirão Preto a maior concentração
de em-prego formal é na atividade serviços, com 117.902, seguida pela atividade de
comércio com 60.159.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
consideradas para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estesmenos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 321.999 pessoas tinham emprego formal e havia
70.720 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.
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Tabela 141 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 138 478 10 65
Indústria de Transforma-
ção 22.028 64.062 2.734 4.878

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 1.458 1.834 56 118

Construção Civil 10.436 16.074 2.417 3.661
Comércio 60.159 80.725 15.196 23.329
Serviços 117.902 140.543 25.245 35.236
Administração Pública 869 7.270 47 101
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 1.255 11.013 629 3.332

Outros/ignorado 214.245 321.999 46.334 70.720
TODOS 214.245 321.999 46.334 70.720

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre omercado de trabalho, importantemencionar que Ribeirão Preto
se des-taca com sua atividade agropecuária, com menor ênfase para agricultura e,
por fim, para a prestação de serviços e o comércio de bens.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que como Ri-beirão Preto tem o maior número de habitantes em relação aos
demais municípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no
ensino médio – 22.979, seguido pela cidade de Sertãozinho com 4.626 alunos, em
2016.

Tabela 142 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Ribeirão Preto 22.979
Barrinha 1.244
Brodowski 836
Cravinhos 1.115
Dumont 344
Guatapará 268
Jardinópolis 1.632
Luís Antônio 456
Pontal 1.720
Pradópolis 548
Santa Rita do Passa-Quatro 820
Santa Rosa de Viterbo 1.000
São Simão 801
Serra Azul 350
Serrana 1.773
Sertãozinho 4.626

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 143 a seguir:
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Tabela 143 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Ribeirão Preto - 16070 6892 - 17 -
Barrinha - 1226 18 - - -
Brodowski - 741 95 - - -
Cravinhos - 1.034 81 - - -
Dumont - 344 - - - -
Guatapará - 268 - - - -
Jardinópolis - 1.282 350 - - -
Luís Antônio - 441 15 - - -
Pontal - 1.619 101 - - -
Pradópolis - 548 - - - -
Santa Rita do
Passa-Quatro

- 605 215 - - -

Santa Rosa de
Viterbo

- 876 124 - - -

São Simão - 482 139 - 180 -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que quase todos os alunos do ensino médio,
nas cidades de Ribeirão Preto e região estudam na área urbana, e destes a maioria
em escolas estaduais. Apenas a cidade de São Simão possuía aluno na zona rural -
180.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 19.331
dos alunos do Ensino Médio de Ribeirão Preto, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos;
pouco mais da metade do total de alunos era do sexo masculino e 5.801 eram bran-
cos e 3.228 não tinham cor/raça declarado, quanto ao sexo feminino, 5.761 eram
brancas e 3.240 não tinham cor/raça declarada.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também se
justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a cada
ano na cidade de Ribeirão Preto e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 11.309.

Vale destacar ainda, que Ribeirão Preto conta atualmente com as seguintes
vagas, para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 144 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 3.335

Gestão Comercial 100
Gestão de Recursos

Humanos 690

Logística 690
Marketing 480

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.
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Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
o número dessas vagas é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em
relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Ribeirão Preto
e região, a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância,
também colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser
apuradas, nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação
da FGW e de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre número
de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada pelos
dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do ensino mé-
dio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final deste
anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado de São Paulo, dados apurados no
site http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior,
sobre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 1.982.054 matrículas, 320.393 concluintes e
770.440 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos das cidades de
São Paulo e Ribeirão Preto e suas respectivas regiões.

16.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Ribeirão Preto, detec-
tamos que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em
relação às demais, seja pela sua localização, pela atividade agropecuária, agricultura,
e/ou prestação de serviços e o comércio de bens, portanto, tudo isso, consequente-
mente, dá condições dignas de sobrevivência para a população e atrai outras pessoas
em busca das mais diversas oportunidades, inclusive na educação.

Ribeirão Preto já possui outras instituições de ensino, tais como a UNAERP –
Uni-versidade de Ribeirão Preto, Centro Universitário Barão de Mauá, dentre outros, o
que não prejudica e nem impede a abertura e oferecimento de educação a distância
pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois agrega ainda mais opções às pessoas que
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pretendem cursar o ensino superior, seja pela primeira vez ou não.
Outro ponto importante a ser mencionado é que a FGW pretende buscar par-

cerias junto às empresas, locais e regionais, para qualificação dos seus respectivos
colaboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais.
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17 SANTA CATARINA

17.1. JOINVILLE

17.1.1. Distribuição geográfica e aspectos regionais

Joinville é um município localizado na região norte do estado de Santa Cata-
rina. É a maior cidade do estado, à frente da capital Florianópolis, e é a terceira mais
populosa cidade da Região Sul do Brasil, atrás apenas de Porto Alegre e Curitiba (da
qual é distante apenas 130 quilômetros, sendo assim, mais próxima da capital pa-
ranaense do que a do próprio estado). Possui uma área de 1 126,106 quilômetros
quadrados. Pertence àMicrorregião de Joinville e àMesorregião doNorte Catarinense
e é sede da Região Metropolitana do Norte/Nordeste Catarinense.

A cidade possui um elevado índice de desenvolvimento humano (0,809) entre
os municípios brasileiros, ocupando a 21ª posição nacional. Um estudo apontou
Joinville como a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. Joinville ostenta
os títulos de “Manchester Catarinense”, “Cidade das Flores”, “Cidade dos Príncipes”,
“Cidade das Bicicletas” e “Cidade da Dança”. É ainda conhecida por sediar o Festival
de Dança de Joinville (considerado o maior festival de dança do mundo).
Fonte: IBGE
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Figura 24 – MICRORREGIÃO DE JOINVILLE

Fonte: Acervo da FGW - Faculdade de Gestão Woli

Pela sua microrregião podemos constatar, também que Joinville está próxima
a várias cidades, frisando aquelas com distância inferior a 100 quilômetros, possibi-
litando que esta se torne e/ou se consolide sob vários aspectos para essas cidades,
como por exemplo, na área da educação.

Tabela 145 – DISTÂNCIA POR RODOVIA

Cidades Distância por Rodovia - KM
Joinville Polo
Araquari 30,8
Balneário Barra do Sul 48,2
Corupá 67,6
Garuva 39,6
Guaramirim 38,1
Itapoá 78,7
Jaraguá do Sul 48,3
Massaranduba 58,1
São Francisco do Sul 51
Schroeder 46,8

Fonte: IBGE
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Em relação à população dessas cidades, que destacamos nesse texto, obser-
vamos, a seguir, o quantitativo populacional de cada uma delas, diante da estimativa
do IBGE para 2017

Tabela 146 – POPULAÇÃO ESTIMADA

Cidades População Estimada - 2017
Joinville 577.077
Araquari 35.268
Balneário Barra do Sul 10.317
Corupá 15.541
Garuva 17.479
Guaramirim 42.872
Itapoá 19.355
Jaraguá do Sul 170.835
Massaranduba 16.455
São Francisco do Sul 50.701
Schroeder 20.095

Fonte: IBGE Cidades

Pelos dados anteriormente expostos, fica evidenciada a importância da cidade
de Joinville para as demais cidades mencionadas, as quais possuem população me-
nor que a cidade-polo, e ainda, que a região ora delimitada conta com uma soma
populacional, estimada para 2017, de 975.995 pessoas.

Em se tratando da renda dessas mesmas localidades, inclusive a de Joinville,
apura-se que há uma diferenciação de remuneração detalhada a seguir, sendo omí-
nimo de 2,4 salários mínimos para as cidades de Balneário Barra do Sul, Corupá, Mas-
saranduba e o máximo para São Francisco do Sul com 3,8 salários mínimos, sendo
que Joinville está com 3,0 salários mínimos.
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Tabela 147 – REMUNERAÇÃO

Percentual da populaçãoSalário médio com rendimento nominalmensal dos Pessoal População
mensal per capita detrabalhadores Ocupado Ocupada
até 1

2
salário mínimo

Cidades

formais [2015] [2015] [2015]
[2010]

Joinville 3,0 salários
mínimos 225.927 pessoas 40,2% 26,5%

Araquari 2,7 salários
mínimos 12.541 pessoas 38,6% 29,1%

Balneário Barra do Sul 2,4 salários
mínimos 1.649 pessoas 16,8% 30,3%

Corupá 2,4 salários
mínimos 4.454 pessoas 29,4% 22,2%

Garuva 2,5 salários
mínimos 4.525 pessoas 27,0% 29,6%

Guaramirim 2,7 salários
mínimos 13.905 pessoas 34,0% 23,8%

Itapoá 3,1 salários
mínimos 4.253 pessoas 23,4% 29,6%

Jaraguá do Sul 3,3 salários
mínimos 80.329 pessoas 49,1% 20,4%

Massaranduba 2,4 salários
mínimos 6.122 pessoas 38,2% 19,2%

São Francisco do Sul 3,8 salários
mínimos 13.621 pessoas 28,0% 31,4%

Schroeder 2,6 salários
mínimos 4.690 pessoas 24,9% 19,4%

Fonte: IBGE Cidades

Em relação ao mercado de trabalho e atividades econômicas característi-
cas da região, destacamos a seguir, dados apurados na RAIS, para janeiro de 2018,
constatando-se que Joinville possuía, naquele tempo, 184.515mil empregos formais
e 30.050 estabelecimentos das mais diversas atividades.

Da leitura abaixo extrai-se, ainda, que em Joinville a maior concentração de
emprego formal é na atividade serviços com 73.476, seguida pela atividade de in-
dústria de transformação com 65.297.

Vale ressaltar que como não fora constatado, na pesquisa, quais são as cidades
con-sideradas para tal apuração, pertencentes à microrregião, não serão trabalhados
os dados isoladamente, não sendo estesmenos importantes, pois nessa determinada
microrregião, em janeiro de 2018, 299.697 pessoas tinham emprego formal e havia
51.278 estabelecimentos, resultados significativos e importantes.
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Tabela 148 – MERCADO DE TRABALHO

Número de Empregos
Formais Número de

1º Jan/2018 EstabelecimentosAtividade

Município Microrregião Município Microrregião
Extrativa Mineral 452 843 16 60
Indústria de Transforma-
ção 65.297 122.349 3.190 6.870

Serviços Industriais de
Utilidade Pública 2.009 2.562 45 108

Construção Civil 6.694 11.276 1.739 2.685
Comércio 35.364 55.090 8.724 14.449
Serviços 73.476 102.476 16.151 26.462
Administração Pública 668 3.371 29
Agropecuária, extração
vegetal, caça e pesca 555 1.730 156 561

Outros/ignorado 184.515 299.697 30.050 51.278
TODOS 184.515 299.697 30.050 51.278

Fonte: RAIS – Relatório de Informações Socioeconômicas

Ainda sobre o mercado de trabalho, importante mencionar que Joinville tem
sua eco-nomia pautada principalmente na indústria e, ainda, na agricultura e no
comércio e serviços.

Em relação aos aspectos regionais sobre a população do ensinomédio, apura-
se que como Joinville tem omaior número de habitantes em relação aos demais mu-
nicípios, consequentemente tem o maior número de matriculados no ensino médio
– 20.272, seguida pela cidade de Jaraguá do Sul com 6.501 alunos, em 2016.

Tabela 149 – POPULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, LOCAL E REGIONAL

Cidades Matriculas no ensino médio 2016
Joinville 20272
Araquari 1714
Balneário Barra do Sul 342
Corupá 466
Garuva 689
Guaramirim 1330
Itapoá 736
Jaraguá do Sul 6501
Massaranduba 456
São Francisco do Sul 1613
Schroeder 743

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Dessas matrículas podemos extrair ainda da mesma fonte, as características
descritas na tabela 150 a seguir:
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Tabela 150 – CARACTERÍSTICAS - EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2016

Urbana RuralCidades Federal Estadual Privada Federal Estadual Privada
Joinville 457 15.356 4.243 - 219 -
Araquari 608 914 - - - 192
Balneário
Barra do Sul

- 342 - - - -

Corupá - 466 - - - -
Garuva - 689 - - - -
Guaramirim - 1.330 - - - -
Itapoá - 736 - - - -
Jaraguá do
Sul 238 4.990 1.121 - 152 -

Massaranduba - 327 - - 129 -
São Francisco
do Sul 149 1.359 105 - - -

Schroeder - 743 - - - -

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica em 2016

Vislumbra-se do quadro anterior, que a maioria dos alunos do ensino médio,
nas cidades de Joinville e região estudam na área urbana, e destes quase todos em
escolas estaduais.

Vale destacar ainda, que segundo Sinopse Estatística da Educação Básica 17.472
dos alunos do Ensino Médio de Joinville, em 2016, tinham entre 15 e 17 anos; mais
dametade do total de alunos era do sexo feminino e 5794 eram brancas e 4183 não
tinham cor/raça declaradas, quanto ao sexo masculino, 5413 eram brancos e 3.830
não tinham cor/raça declarados.

Por fim, vale registrar que a demanda para os cursos superiores também
se justifica, dentre outros elementos, pelos alunos que concluem o ensino médio a
cada ano na cidade de Joinville e região, que em 2016, estima-se, pelo número de
matriculados no terceiro ano do ensino médio, um total de 10.869.

Vale destacar ainda, que Joinville conta atualmente com as seguintes vagas,
para os respectivos cursos que a FGW pretende oferecer, inicialmente:

Tabela 151 – DEMANDA POR CURSO

Cursos Total de Vagas
Administração 1.735

Gestão Comercial 160
Gestão de Recursos

Humanos 500

Logística 460
Marketing 500

Fonte: Dados coletados do site emec.mec.gov.br entre os dias 23/07/18 a 26/09/18.

Foram considerados para esse total, o número de vagas em atividade, na mo-
dalidade presencial.

Diante disso, conclui-se que o Curso de Bacharelado em Administração possui
o maior número de vagas em relação aos demais, contudo, observa-se ainda, que
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o número dessas vagas é relativamente baixo, assim como dos demais cursos, em
relação à estimativa de concluintes do Ensino Médio da cidade de Joinville e região,
a qual já foi mencionada anteriormente. As vagas disponíveis à distância, também
colaboram para a formação desses cidadãos, contudo, não puderam ser apuradas,
nesse momento, o que não prejudica a análise feita, tampouco a atuação da FGW e
de seus cursos.

No que concerne à demanda por cursos superiores e a relação entre nú-
mero de matriculados e de evadidos, a demanda está devidamente caracterizada
pelos dados expostos por todo o documento, com números de concluintes do en-
sino médio também aqui constantes, e ainda, pela exposição realizada na parte final
deste anexo.

Mas ainda vale ressaltar que, para o Estado do Santa Catarina, dados apurados
no site http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior,
sobre o censo da educação superior, de 2015, constata-se que havia, naquela época
na educação presencial e a distância: 328.683 matrículas, 53.870 concluintes e
126.056 ingressos.

Segundo dados do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da
Ciência e da Tecnologia, disponíveis no site https://educacao.estadao.com.br/blogs/

roberto-lobo/497-2/, “no Brasil, na verdade, as taxas de evasão vêm se mantendo
aproximadamente constantes ao longo dos últimos 15 anos, com pequenas varia-
ções de ano para ano, ficando aproximadamente em 22%, menor para o setor pú-
blico e maior para o privado”.

Nesse sentido, a FGW - Faculdade de Gestão Woli pretende trabalhar de forma
diferenciada, com programas, projetos etc., descritos no PDI, para diminuir esses per-
centuais e conduzir os processos, de forma legal, para o êxito de todos os envolvidos,
levando em consideração também, as particularidades dos alunos da cidade de Join-
ville e sua respectiva região.

17.1.2. Considerações finais sobre a região, a localidade e a importância da FGW e
seus cursos para o desenvolvimento da comunidade

Diante de todas as especificidades da cidade-polo de Joinville, detectamos
que sua referência ocorre por vários motivos, seja pelo porte da cidade em relação
às demais, seja pela sua localização, seja pela atividades industriais , agricultura e no
comércio e serviços, tudo isso não apenas dá condições dignas de sobrevivência para
sua população, e ainda atrai outras pessoas em busca das mais diversas oportunida-
des, inclusive na educação.

Joinville já possui outras instituições de ensino, tais como a PUC Santa Catarina,
UNO-PAR Polo Joinville, dentre outros, o que não prejudica e nem impede a abertura
e oferecimento de educação a distância pela FGW - Faculdade de Gestão Woli, pois
agrega ainda mais opções às pessoas que pretendem cursar o ensino superior, seja
pela primeira vez ou não.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a FGW pretende buscar par-
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cerias junto às empresas locais e regionais para qualificação dos seus respectivos co-
laboradores, proporcionando a manutenção destes no mercado de trabalho, pois,
como já abordado, as pessoas com mais qualificação estão se mantendo empre-
gadas, e ainda, sendo contratadas e, noutro norte, isso proporcionará, às empresas,
profissionais com conhecimentos específicos sobre suas atividades, aprendendo e
inovando cada dia mais



174

18 DEMANDA DE CURSOS
SUPERIORES E RELAÇÃO DE
MATRICULADOS E
EVADIDOS

A demanda por cursos superiores pode ser detectada por várias aspectos, se-
jam eles regionais, culturais, econômicos etc.

Anteriormente cada região já abordou suas especificidades e anseios diante
do mercado de trabalho, e que também estão relacionados às demandas. A seguir,
pontuaremos outros dois aspectos: o ranking de procura por cursos superiores, le-
vando em conta, também, processos seletivos de outras IES e a evolução da demanda
por ensino superior por meio de indicadores publicados através de dados oficiais dos
órgãos competentes, que também informam sobre o número dematriculados e eva-
didos.

Nesse sentido, de acordo com o Censo da Educação Superior, realizado anu-
almente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), os 10 cursos superiores mais procurados do Brasil reuniram 51% das ma-
trículas feitas em 2016, sendo eles nessa ordem: Direito, Administração, Pedagogia,
Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Enfermagem, Psicologia, Formação de professor
(licenciatura) de Educação Física, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Produ-
ção.

Segundo dados do Jornal da USP – Universidade de São Paulo, publicado no
dia 08/11/2017, através do link http://jornal.usp.br/universidade/ingresso/fuvest-

divulga-relacao-candidatovaga-para-o-vestibular-usp-2018/ as carreiras oferecidas por
ela commaior relação de candidatos por vaga foram: Medicina, Curso Superior do Au-
diovisual, Psicologia, Relações Internacionais, Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Ciências Biomédicas, Designer, Fisioterapia e Arquitetura.

Segundo o Jornal Folha de São Paulo, emmatéria publicada no dia 24/10/2017,
através do link http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/10/1929840-unesp-divulga-
cursos-mais-concorridos-no-vestibular-2018-medicina-lidera.shtml dos cursos ofe-
recidos por ela em várias cidades, os mais procurados foram, nessa ordem: Medicina,
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Veterinária e Arquitetura e Urbanismo.
De acordo com o Mapa do Ensino Superior 2017, baseado nos dados coleta-

dos pelo censo em 2015, os cursos mais procurados na rede privada foram: Peda-
gogia, Administração e Serviço Social; apontou ainda que a evolução das matrículas
nos cursos de nível superior a distância registrou, de 2009 a 2015, crescimento de
66%, com aumento de 90% na rede privada e uma queda de 26% na rede pública e,
por fim, que desde 2010, a taxa de evasão no ensino superior está em crescimento -
em 2015, a taxa de evasão dos cursos presenciais no país atingiu o índice de 28,6%
na rede privada e 18,4% na rede pública. Nos cursos EAD, no mesmo ano, o índice
chegou a 34,2% na rede privada e 28,7% na pública, aponta o estudo.

Em relação especificamente ao senso, publicado em 2017, pelo próprio órgão
responsável, destacamos:

• 87,7% das instituições de educação superior são privadas, entre as IES privadas,
predominam as faculdades (88,4%).

• O número de matrículas na educação superior (graduação e sequencial) conti-
nua crescendo.

• As IES privadas têm uma participação de 75,3% (6.058.623) no total de matrí-
culas de graduação. Quando se comparam os anos de 2006 e 2016, observa-se
um aumento no número de matrículas de 66,8% na rede privada e de 59,0%
na rede pública.

• O número de matrículas na modalidade a distância continua crescendo, atin-
gindo quase 1,5 milhão em 2016, o que já representa uma participação de
18,6% do total de matrículas da educação superior.

• O número de matrículas em cursos de graduação presencial diminuiu 1,2%
entre 2015 e 2016; na modalidade a distância, o aumento foi de 7,2%; a par-
ticipação da educação a distância em 2006 era de 4,2% do total de matrículas
em cursos de graduação e aumentou sua participação em 2016 para 18,6%.

• Os cursos de bacharelado correspondem a 69% do total de matrículas. Os de
licenciatura representam 18,9% e os tecnológicos, 11,8%. De 2006 a 2016,
as matrículas nos cursos tecnológicos quase triplicaram (190,3% de aumento);
no bacharelado, o crescimento das matrículas foi de 74,9% no mesmo período;
48,5% foi o aumento observado no número de matrículas dos cursos de licen-
ciatura entre 2006 e 2016.

• A rede privada ofertou 93%do total de vagas em cursos de graduação em2016.
A rede pública correspondeu a 7% das vagas ofertadas pelas instituições de
educação superior.

• Em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação su-
perior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas.
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• O volume de ingressos aumentou em 2016 na modalidade a distância. Na
modalidade presencial houve uma queda Licenciatura e Tecnológico foram os
graus acadêmicos que tiveram aumento no número de ingressos em 2016 em
relação a 2015. Pouco mais de 60% dos ingressos ocorreram em cursos de
bacharelado.

• Em 2016, mais de um milhão e cem mil estudantes concluíram a educação
superior

Diante de todo o exposto, em relação a oferta e procura por cursos superiores,
o aumento do ensino na modalidade a distância e o comprometimento da FGW -
Faculdade de GestãoWoli é que esta se encontra totalmente respaldada para iniciais
suas atividades e contribuir não apenas com a formação de pessoas e profissionais,
mas também na melhoria da qualidade de vida desses futuros alunos e suas famílias
e com omeio onde vivem, o que consequentemente eleva os índices de escolaridade,
atendendo às metas do PNE – Plano Nacional de Educação.
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Anexo II: Regulamento das
Atividades Complementares
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Devido à especificidade da exigência das Atividades Complementares,
no âmbito dos cursos superiores de tecnologia, a FGW - Faculdade de Ges-
tão Woli - FGW optou por estabelecer um regulamento específico para estas
atividades, assim, apresenta o Regulamento das Atividades Complementares
aplicável aos cursos superiores de tecnologia

Art. 1º As Atividades Complementares são componentes curriculares obri-
gatórios que possibilitam o reconhecimento, por intermédio 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– FGW: cursos, estudos e
atividades independentes transversais, opcionais, e interdisciplinares, especi-
almente no tocante às relações profissionais, nas ações de iniciação científica
e de ensino que associam teoria e prática e nas ações de extensão desenvol-
vidas juntamente à comunidade.

Art. 2º As Atividades Complementares são componentes curriculares obri-
gatórios que possibilitam o reconhecimento, por intermédio 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 – FGW: cursos, estudos e
atividades independentes transversais, opcionais, e interdisciplinares, especi-
almente no tocante às relações profissionais, nas ações de iniciação científica
e de ensino que associam teoria e prática e nas ações de extensão desenvol-
vidas juntamente à comunidade.

Art. 3º As Atividades Complementares têm como principal objetivo estimular
a participação dos alunos em experiências diversificadas que possam contri-
buir para a sua formação profissional.

Art. 4º As Atividades complementares, cuja realização é indispensável à co-
lação de grau, serão planejadas de forma a propiciar que os alunos de gradu-
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ação dos cursos da Faculdade de Gestão Woli - FGW as realizem no decorrer
de todos os trimestres letivos.
§ 1º As atividades complementares nos cursos de bacharelado e licenciatura
são regidas por este regulamento e pelo que dispõe a legislação do ensino
superior vigente, que trata sobre este assunto.
§ 2º As cargas horárias obtidas pelos alunos devem ter relação direta com
os princípios fundamentais dos cursos e serão lançadas no Histórico Escolar
do aluno, desde que devidamente comprovadas e observando-se as diretrizes
regulamentadas.
§ 3º Os Projetos Pedagógicos dos cursos estabelecem a carga horária mínima
para o exercício das Atividades Complementares.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 5º O Coordenador de cursos será responsável pelas Atividades Comple-
mentares e terá as seguintes responsabilidades:

I. Promover a realização de atividades das quais os alunos dos cursos de
graduação possam beneficiar-se.

II. Disponibilizar informações aos alunos dos cursos de graduação sobre as
atividades complementares, inclusive fora da faculdade de gestão Woli
- FGW.

III. Manter, junto à secretaria geral, arquivo atualizado contendo a ficha de
cada aluno, documentação apresentada e total de horas validadas e re-
gistradas no respectivo histórico escolar.

IV. Proporcionar, aos alunos dos cursos de graduação, acesso a palestras,
seminários, cursos, vídeos informativos, e outras atividades afins.

V. Estabelecer contato com as unidades e órgãos da faculdade de gestão
Woli - FGW visando criar, para os alunos dos cursos de graduação, acesso
às atividades do seu interesse.

VI. Estabelecer contato com órgãos dos poderes públicos, instituições públi-
cas e privadas, entidades assistenciais e organismos não governamentais,
entre outros, com o objetivo de proporcionar, aos alunos dos cursos de
graduação, a possibilidade de desenvolver atividades em parceria com
estas instituições.
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VII. Apreciar os requerimentos de alunos e professores sobre questões per-
tinentes às atividades complementares.

VIII. Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos alu-
nos para efeito de cumprimento das atividades complementares.

IX. Fiscalizar o arquivamento adequado dos certificados e demais informa-
ções sobre as atividades cumpridas pelos alunos.

X. Fixar o limite de aproveitamento da carga horária cumprida pelo aluno,
em cada evento, para o cômputo das atividades complementares, inde-
pendentemente da carga horária total prevista na atividade.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

E SEU APROVEITAMENTO
As atividades complementares previstas nos cursos superiores de tec-

nologia da FGW - Faculdade de Gestão Woli - FGW são os eixos articuladores
de flexibilidade e interdisciplinaridade no currículo do curso, onde o aluno
encontra liberdade para buscar conteúdos que fortaleçam sua formação pro-
fissional, além daqueles que são oferecidos pelo próprio curso. Oportunizam
aos educandos a flexibilidade curricular que transcende a matriz curricular
estabelecida, abrindo um leque de opções de disciplinas, seminários, simpó-
sios, palestras e demais atividades acadêmicas, onde o aluno enriquece os
conhecimentos adquiridos, além, de lhe propiciar uma interdisciplinaridade
entre os conteúdos obrigatórios

Art. 6º As Atividades Complementares desdobram-se entre os níveis de en-
sino, iniciação científica e extensão.
Parágrafo único. Estas atividades devem ser realizadas na Faculdade de Ges-
tão Woli - FGW ou em outras instituições.

Art. 7º As Atividades Complementares dos cursos Superiores de Tecnologia
são caracterizadas pelo aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo
estudante, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais ou a
distância. Possibilitam, ainda, o reconhecimento, por avaliação, de habilida-
des, conhecimentos e competências do aluno, adquiridas no trabalho ou na
educação profissional.

Art. 8º Na matriz curricular dos Cursos Superiores de Tecnologia da Facul-
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dade de Gestão Woli - FGW estão dispostas 80 horas de Atividades Comple-
mentares, a serem desenvolvidas no decorrer dos módulos do curso pelos
alunos, sendo obrigatória sua conclusão para obtenção do diploma. Essas ati-
vidades serão de livre escolha do aluno, sob orientação docente, correspon-
dendo às seguintes disciplinas e atividades, com a respectiva carga horária
máxima:

I. Disciplinas extracurriculares, oferecidas pelo Curso = 20 horas.

II. Disciplinas extracurriculares, pertencentes a outros cursos da Faculdade
ou de outra IES, em áreas afins = 20 horas.

III. Projetos de iniciação científica, orientados por docente da Faculdade,
aprovados pelo Colegiado do Curso = 20 horas.

IV. Programas de extensão, sob orientação de professor da Faculdade, apro-
vados pelo Colegiado do Curso = 20 horas.

V. Cursos de extensão na área de interesse do curso ou de atualização cul-
tural ou científica = 20 horas.

VI. Eventos diversos na área do Curso = 10 horas.

VII. Assistência a defesas de monografias, de dissertações de mestrado ou
teses de doutorado, na área do Curso = 10 horas.

VIII. Cursos de idiomas = 10 horas.

IX. Cursos na área da computação e da informática = 10 horas.

X. Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria
na área do Curso às populações carentes ou de baixa renda, diretamente
ou por intermédio de associações ou sindicatos, mediante convênio com
a Faculdade = 10 horas.

XI. Estágios extracurriculares = 20 horas.

XII. Atividades de voluntariado = 10 horas.

XIII. Programas de atualização de conteúdos de formação profissional = 20
horas.

XIV. LIBRAS = 20 horas.

Art. 9º As Atividades Complementares devem atender às seguintes normas
gerais:
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I. São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação
como Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pela Facul-
dade ou outras IES, fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo
não esteja, integralmente, contemplado por nenhuma disciplina do cur-
rículo.

II. As disciplinas de áreas afins, assim definidas pelo Colegiado do Curso,
pertencentes aos demais cursos da instituição ou de outras IES, são con-
sideradas disciplinas extracurriculares.

III. A validação de qualquer das atividades depende de prévia aprovação do
Coordenador de Curso, responsável pelas Atividades Complementares.

Art. 10 A Coordenação de cada curso poderá exigir, a qualquer momento,
sempre que houver dúvida ou insuficiência da documentação apresentada
na realização de atividade, independentemente dos requisitos fixados no ar-
tigo subsequente, a apresentação de certificados de frequência e participa-
ção, notas obtidas, carga horária cumprida, relatórios de desempenho, relató-
rios circunstanciados dos discentes e quaisquer outras provas ou documentos
que permitam o efetivo acompanhamento e avaliação da respectiva atividade
complementar.

Art. 11 As exigências mínimas, para o aproveitamento das atividades com-
plementares e outorga de horas a serem creditadas ao aluno, estão definidas
nas tabelas do artigo 6º.

Art. 12 Antes de realizar qualquer atividade complementar que não tenha
previsão ou pontuação horária pré-fixada nas Tabelas do artigo 6º, o aluno
deve, previamente, obter um parecer favorável da Coordenação de Curso, in-
clusive quanto à carga horária a ser considerada e registrada no histórico es-
colar.

Art. 13 Das decisões da Coordenação de Curso, sobre as Atividades Com-
plementares de negatórias do aproveitamento de qualquer atividade, caberá
recurso aos Colegiados dos Cursos de graduação, no prazo de 5 (cinco) dias
após a decisão, a ser protocolado na Secretaria Geral da Faculdade de Gestão
Woli - FGW.

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos e decididos pela Coordenação dos
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cursos de graduação e Colegiados dos Cursos.

Art. 15 Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo
Conselho Superior.
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Anexo III: Regulamento
Trabalho de Conclusão de
Curso - TCC
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

Art. 1º Para conclusão dos cursos superiores de tecnologia e de graduação
da FGW - Faculdade de Gestão Woli adiante denominada Faculdade, a apre-
sentação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC será exigida e obrigatória
quando a atividade integrar o currículo do curso e nos casos em que as dire-
trizes curriculares exigirem.
§ 1º O Trabalho de Conclusão de Curso, adiante denominado apenas TCC,
pode ser apresentado sob a forma de monografia, podendo ainda, conforme
definição do Colegiado de Curso e obedecidas às diretrizes curriculares fixa-
das pelo Ministério da Educação, ser apresentado sob a forma de: projeto
experimental, estudo de casos, plano de negócios, plano de intervenção, ar-
tigo ou outro tipo de trabalho acadêmico, sempre obedecendo ao Manual de
normalização para apresentação de trabalhos científicos: Tccs, monografrias,
dissertações e teses da FGW.
§ 2º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá possuir tema, escolhido pelo
aluno, em área e disciplina de seu interesse no curso em que estiver matricu-
lado, onde deverá ser aprovado pelo Colegiado de Curso e por fim, orientador,
definido pela Faculdade.

Art. 2º A elaboração do TCC tem por finalidade proporcionar ao aluno a opor-
tunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos, a objetividade da pes-
quisa realizada e a capacidade de interpretação crítica sobre o tema desen-
volvido e apresentado, além de atestar seus conhecimentos metodológicos
para elaboração de trabalhos científicos.

Art. 3º O TCC será elaborado sob a orientação de um professor, indicado
pela Faculdade, e que pertença ao curso em que o aluno estiver matriculado
e seguindo as normas e técnicas propostas no Manual de normalização para
apresentação de trabalhos científicos: Tccs, monografrias, dissertações e teses
da FGW.

Art. 4º Após definido o professor orientador, o aluno deverá encaminhar o
tema e o projeto de TCC, respeitando os prazos definidos e publicados pelo
respectivo colegiado de curso.
§ 1º Ao aceitar o projeto do TCC, o professor estará aceitando a indicação para
a orientação.
§ 2º Em caso de recusa, o professor deverá justificar a Coordenação no prazo
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máximo de 15 dias.

Art. 5º Compete ao professor orientador:

• Atender aos respectivos orientandos, em horários previamente fixados,
aprovados pela Diretoria Acadêmica da Faculdade, e divulgados para co-
nhecimento dos interessados.

• Acompanhar e avaliar o cumprimento das etapas do trabalho, segundo
o cronograma estabelecido.

• Submeter o projeto do TCC e o nome de seu orientando à homologação
do Coordenador do Curso.

• Aprovar o texto final do TCC, para apresentação na banca.

Art. 6º São direitos dos orientandos:

I. Receber informações e subsídios para a elaboração do TCC.

II. Ter acesso ao resultado avaliativo realizado perante Banca Examinadora
(aprovado, aprovado com restrição ou reprovado).

III. Alterar o tema do trabalho e/ou solicitar a substituição de orientador,
por motivo devidamente justificado, desde que respeitados os prazos
previstos em pela Coordenação de curso.

§ 1º Nahipótese do inciso III, o aluno deve formular requerimento escrito, com
indicação expressa da motivação do pedido, devidamente instruído (juntada
de documentos, se necessário), endereçado à Coordenação de curso.
§ 2º O requerimento para substituição do professor orientador deve conter
as sugestões de professor substituto, cabendo à Coordenação de curso, em
caso de deferimento da substituição, redistribuir o TCC a outro orientador
cuja linha de atuação se identifique, conforme ANEXO II.

Art. 7º Os trabalhos relativos à elaboração e apresentação do texto final do
TCC compreendem as seguintes fases, concomitantes ou sucessivas:

• Aprovação nas disciplinas metodológicas preparatórias.

• Escolha do tema e do projeto inicial, observado o prazo limite estabele-
cido no art. 4° deste Regulamento.
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• Elaboração do TCC, respeitado o cronograma estabelecido com o orien-
tador.

• Envio do texto final do TCC ao orientador, para aprovação e encaminha-
mento para a banca examinadora.

Art. 8º A estrutura do TCC será baseada emnormas da ABNT e compõe-se por
meio das normas e técnicas do Manual de normalização para apresentação
de trabalhos científicos: Tccs, monografrias, dissertações e teses da FGW.

Art. 9º Finalizado o TCC, o acadêmico deve encaminhar seu trabalho à Co-
ordenação de curso, na data fixada pelo orientador, enviadas por e-mail em
formato *doc ou *.docx, junto com o termo de autorização de depósito (Anexo
I) assinado pelo seu Professor Orientador.

Art. 10 Cabe ao Coordenador de curso, elaborar calendário trimestral fixando
prazos para entrega e apresentação dos TCCs, designação das bancas exami-
nadoras e realização das defesas.
§ 1º Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser
avaliada pelo Orientador e Coordenador de curso.
§ 2º Não será permitido um segundo atraso, significando esse à reprovação
na respectiva disciplina.

Art. 11 O TCC será submetido, a uma apresentação online.

Art. 12 Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua
designação, têm o prazo de 15 (quinze) dias para procederem à leitura das
monografias.

Art. 13 O projeto do TCC deverá obedecer às exigências metodológicas das
disciplinas preparatórias específicas, evoluindo de acordo com as mesmas.

Art. 14 Durante a apresentação do TCC, os avaliadores levarão em conta a
existência ou não de trabalho já apresentado ou definido sobre tema idên-
tico, devendo ser incentivado o ineditismo ou, pelo menos, a originalidade
de abordagem, devendo ainda ser observados e avaliados, entre outros, os
seguintes critérios:

• Complexidade do trabalho.
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• Abordagem interdisciplinar e transdisciplinar do conteúdo do trabalho.

• Alcance da pesquisa realizada.

Parágrafo único. O TCC atenderá aos requisitos impostos pela metodologia
cientifica, ABNT, ressaltando-se, entre outros, a utilização correta das notas de
rodapé e relação dos autores consultados; o trabalho deve apresentar intro-
dução, desenvolvimento lógico e conclusões finais, com a devida orientação,
respeitadas as exigências das disciplinas metodológicas, determinar sua ex-
tensão, o espaço entre os parágrafos, a apresentação gráfica e os anexos que
entender necessários.

Art. 15 Na apresentação, o aluno terá no mínimo 15 (quinze) e no máximo
20 (vinte) minutos para apresentar seu trabalho e cada componente da banca
examinadora até 05 (cinco) minutos para fazer sua arguição, via online, dis-
pondo ainda o discente de outros 05 (cinco) minutos para responder cada
um dos examinadores.

Art. 16 Após a apresentação, a Banca Examinadora atribuirá os seguin-
tes conceitos: APROVADO, APROVADO COM RESTRIÇÃO e REPROVADO, de
acordo com os seguintes critérios de avaliação:

1. Na avaliação do trabalho escrito:

a) delimitação adequada do objeto de estudo;

b) importância do desenvolvimento da pesquisa;

c) fundamentação teórica pertinente à problematização;

d) conclusões fundamentadas na análise;

e) clareza e objetividade;

f) observação dos aspectos formais da língua;

g) respeito às diretrizes pressupostas na ABNT, aos passos da metodo-
logia científica e às regras ortográficas vigentes.

2. Na apresentação da defesa e resposta às arguições:

a) domínio do conteúdo;

b) clareza e organização do tempo;

c) adequação do discurso à formalidade da apresentação;

d) pertinência das respostas às proposições da banca examinadora.
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§ 1º Para a aprovação no TCC o acadêmico deve obter conceito de APRO-
VADO ou APROVADO COM RESTRIÇÕES, sendo que na segunda situação, o
aluno deverá atender na versão final do TCC às alterações solicitadas em ata
pela Banca Examinadora, sendo o caso, atendimento cuja verificação fica sob
responsabilidade do professor orientador.
§ 2º O acadêmico REPROVADO no TCC deverá se rematricular no trimestre
seguinte na mesma disciplina, para fins de novamente realiza-la, podendo
prosseguir com o mesmo professor orientador ou outro professor.
§ 3º A decisão da Banca Examinadora é soberana e irrevogável, dela não
cabendo qualquer tipo de recurso.
§ 4º O aluno que não protocolar o TCC, ou que não se apresentar para a sua
defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, estará
automaticamente reprovado na respectiva disciplina.

Art. 17 Este Regulamento só pode ser alterado através do voto da maioria
absoluta dos membros do Colegiado do respectivo Curso.

Art. 18 Compete ao Colegiado do Curso dirimir as dúvidas referentes à in-
terpretação deste Regulamento bem como suprir as suas lacunas, expedindo
os atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 19 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação revogando-
se todas as disposições anteriores.



Anexos



ANEXO I 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO 

 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
 
Pelo presente Termo de Autorização de Depósito do Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC, o(a) professor(a) ______________________________________ 

_______________________________________________________________  

autoriza os(as) alunos(as) _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________, a depositar seu TCC 

intitulado: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

 

Cidade (Estado) ____, de __________ 20____.  

 
 
 
 

__________________________________________ 
Orientador 

 
 
 

 

Orientando(s):  

__________________________________________  

__________________________________________  

 

 

 

 



ANEXO II 

 

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO 

 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
 

A(o) Coordenador(a) do Curso de ____________________ da Faculdade de 

Gestão Woli – FGW. 

 

Eu, __________________________________________________, aluno do 

curso de _______________________, orientando do professor 

_______________________________________________________________, 

com o tema de TCC: ______________________________________________ 

solicito a indicação de um novo orientador, junto ao quadro docente de 

Professores da FGW, devido a ______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Declaro que estou ciente que terei que me adequar a novos procedimentos e 

que a carga horária referente a esta orientação poderá (ou não) ser 

aproveitada. 

Sugestão de outros professores para a orientação do TCC: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Cidade (Estado), _____ de ______________ de ______. 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Aluno 
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