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Edital CSTGCO nº 01/2022 de 23 de setembro de 2022 

Escolha e matrícula na disciplina optativa a ser cursada no 4º trimestre de 2022. 

 
A coordenação de curso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da 

Faculdade de Gestão Woli (FGW), credenciada a funcionar como Instituição de Ensino 

Superior através das Portaria MEC nº 1.881/2019 – DOU em 29/10/2019, por este edital 

e em conformidade com seu Regimento, torna públicas à sua comunidade acadêmica, 

modalidade EAD, as orientações para a escolha da disciplina optativa a ser cursada no 4º 

trimestre de 2022. 

 

1. Das disciplinas disponíveis 

 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, 

a matriz curricular abre espaço para a realização de vocações individuais dos discentes, 

ao inserir na grade disciplinas optativas. Dessa forma, segue a relação das disciplinas em 

oferta como optativas para o 4º trimestre de 2022, para os alunos matriculados no 8º 

período do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial: 

 
Nome da 

disciplina 

Disciplina: Jogos e Técnicas Vivências de Empresa 

Ementa: Introdução à teoria dos jogos. Conceitos teóricos e fundamentais sobre 

jogos, técnicas 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. 

Horário 3ª. feira -  20h00 às 22h00 – 24/10 a 08/11 

Requisitos Não há. 

 

Nome da 

disciplina 

Disciplina: Gestão da Qualidade 

Ementa: Conceitos de qualidade. Histórico. Ferramentas de qualidade. Interpretar 

normas de garantia da qualidade. Processos de Melhoria Contínua. Programas de 

qualidade. Auditoria. Certificado de qualidade. 

Horário 3ª. feira -  20h00 às 22h00 - 24/10 a 08/11 

Requisitos Não há. 

 
 

Nome da 

disciplina 

Disciplina: Libras 

Ementa: Línguas de Sinais e minoria linguística. Diferentes línguas de 

sinais. Status da língua de sinais no Brasil. Cultura surda. Organização 

linguística da LIBRAS para usos informais e cotidianos. Vocabulário. 

Morfologia, sintaxe e semântica. Expressão corporal como elemento 

linguístico. 

Horário A definir 

Requisitos Não há 

Obs.: A oferta da disciplina Libras está sujeita à formação de turma com   no 
mínimo 40 alunos. 
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2. Público e pré-requisitos 

2.1 Público 

Necessitam escolher entre as disciplinas do item 1, conforme as orientações e prazos 

determinados no presente edital, os alunos matriculados no 8º módulo do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. 

 
2.2. São pré-requisitos obrigatórios 

a) O(a) aluno(a) deve estar atualizado com suas obrigações financeiras (parcelas) junto 

à Instituição; 

b) Escolher a disciplina optativa através do site institucional. 

 
3. Das taxas 

A oferta da disciplina optativa é prevista no Projeto Pedagógico do Curso, compõe a matriz 

curricular e não há cobrança adicional. 

 
4. Da composição da turma 

Para formação de turma, seja qual for a disciplina, serão necessárias a inscrição e 

efetivação da matrícula de no mínimo 40 (quarenta) alunos. A Instituição reserva-se ao 

direito de não oferecer a disciplina caso o número mínimo de alunos não for alcançado. 
 

5. Prazos e procedimentos para a escolha e solicitação da disciplina optativa 

a) O (a) aluno (a) deverá entrar no nosso site www.fgw.edu.br, fazer o login e 

seguir as instruções para a escolha da disciplina até as 23h59 do dia 27/09/2022. 

b) Caso o(a) aluno(a) não cumpra o prazo definido no item a, a instituição irá 

alocá-lo(a) em uma das disciplinas em oferta. 

 
6. Disposições gerais 

As situações não previstas no presente edital serão avaliadas pela Coordenação de 

Curso e, em grau de recurso, pela Coordenação Acadêmica. 

Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Faculdade de Gestão Woli (FGW). 

Araxá, 23 de setembro de 2022 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Válter Gomes 

Coordenador do curso 
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Assinaturas

Válter Gomes

CPF: 361.940.776-20

Assinou em 23 set 2022 às 20:26:16

Log

23 set 2022, 17:47:59 Operador com email debora.costa@fgw.edu.br na Conta 250d724e-eb4d-400f-a569-

f7555decb4e2 criou este documento número c7ec7a83-d68b-4767-a49d-166fa29142f7. Data

limite para assinatura do documento: 23 de outubro de 2022 (17:47). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

23 set 2022, 17:48:01 Operador com email debora.costa@fgw.edu.br na Conta 250d724e-eb4d-400f-a569-

f7555decb4e2 adicionou à Lista de Assinatura:

valter.gomes@fgw.edu.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Válter Gomes e CPF 361.940.776-20.

23 set 2022, 20:26:16 Válter Gomes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail valter.gomes@fgw.edu.br. CPF

informado: 361.940.776-20. IP: 201.71.45.194. Componente de assinatura versão 1.364.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 set 2022, 20:26:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

c7ec7a83-d68b-4767-a49d-166fa29142f7.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c7ec7a83-d68b-4767-a49d-166fa29142f7, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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