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1. APRESENTAÇÃO 

A FACULDADE PARAÍSO (FAP/RJ), situada na Rua Visconde de Itaúna, 2671, Paraíso, São 

Gonçalo/RJ, credenciada pela Portaria n° 605, de 3/5/2000, publicada no DOU nº 86-E de 5/5/2000, 

seção 1, p. 8, por intermédio de seu Diretor Acadêmico, no uso de suas atribuições e tendo em vista 

a legislação vigente, faz saber que ofertará vagas nos Cursos Sequenciais de Complementação de 

Estudos por Campo do Saber no 1º semestre letivo de 2017, com a carga horária total de 300 horas, 

ministrados no campus da FAP/RJ. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
O Curso de Auxiliar de Operações é um curso superior do tipo Sequencial, modalidade de 

complementação de estudos, vinculado ao Grupo Lusófona - Faculdade Paraíso que está sob a 

Coordenação do Curso de Administração1 e do Tecnólogo em Logística2.  

2.1. Denominação do Curso 

Auxiliar de Operações. 

2.2 Modalidade Oferecida: 

Curso Sequencial de Complementação de Estudos 

2.3 Certificação Conferida: 

Certificado de Conclusão de Ensino Superior. 

2.4 Previsão e duração do Curso 

Semestre de 2017.1 carga horária de 300 (trezentas) horas, início: 13/02/2017. 

2.5 Regime Acadêmico 

Modular. 

2.6 Polo de Atendimento 

São Gonçalo- Faculdade Paraíso. 

2.7 Número de Vagas 

30 vagas – Ver inscrição no Edital3 

3 JUSTIFICATIVA 
O Curso Superior Sequencial de Auxiliar de Operações representa uma capacitação para os 

interessados adquirirem funções associadas à qualificação de nível superior de acordo com o CBO 

(Código Brasileiro de Ocupações) e diretrizes do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e visa 

agregar conhecimentos e valores, codificando e descrevendo as características das ocupações do 

mercado de trabalho brasileiro. Sua atualização e modernização se devem às profundas mudanças 

                                                           
1
PORTARIA MEC: N° 344 de 28/07/2016. 

2
PORTARIA MEC: N° 23, de 13/03/2012 

 
3 EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE ACESSO AOS CURSOS SEQUENCIAIS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS 
1º. SEMESTRE DE 2017. 
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ocorridas no cenário cultural, econômico e social do País nos últimos anos, implicando alterações 

estruturais no mercado de trabalho. Um incentivo do Grupo Lusófona - Faculdade Paraíso em servir 

de agente coadjuvante de mudanças, contribuindo para o desenvolvimento sociopolítico da 

população local. Esse curso surge da necessidade de dotar a referida região de mecanismos ágeis de 

recuperação da enorme disparidade regional na formação de pessoal de alto nível de qualificação. A 

necessidade de formação de profissionais com conhecimento básico nas atividades operacionais de 

planejamento torna-se evidente, respondendo aos anseios da comunidade local, rumo a geração de 

emprego e renda na região, e em face do número de empresas de produtos e serviços, contribuindo 

com a promoção das condições para o desenvolvimento e mudança na realidade local. 

4 OBJETIVO GERAL 
Desenvolver competências que possibilitem a atuação da pessoa em áreas relacionadas ao 

planejamento de operações logísticas, de maneira a proporcionar uma completa integração do 

profissional aos diversos setores aos quais se inter-relacionará. 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apoiar a gestão eficiente das atividades logísticas operacionais. Dotar a pessoa com conhecimento 

em ferramentas e metodologias correlatas às atividades, dentro de uma visão sistêmica do trabalho. 

6 PERFIL DO ALUNO 
Pessoas de diversas áreas do conhecimento e pessoas que desejem adquirir maiores informações e 

abrir novos horizontes profissionais e para quem deseja conhecer melhor como funcionam os 

fundamentos e os processos operacionais da logística empresarial. 

7 PERFIL DO EGRESSO 
O egresso será capaz de compreender o escopo e os limites dos serviços a serem executados, 

classificando e priorizando as atividades e compreendendo a cadeia crítica do trabalho. Será também 

orientado para a para utilização de ferramentas tecnológicas de apoio. O egresso também terá uma 

visão sistêmica do processo produtivo logístico, compreendendo a influência de todas as partes 

interessadas no produto ou serviço. 

8 METODOLOGIA 
O Curso Superior Sequencial de Auxiliar de Operações será ministrado de forma presencial e/ou 

EAD, através de aulas expositivas, seminários e formação de grupos de estudos (conforme Plano de 

Aprendizagem semestral).  

As aulas serão ministradas semanalmente, de segunda a sábado, num total de 05 disciplinas de 30/60h 

cada, totalizando 300 (trezentas) horas-aula, nestas não computado o tempo de estudo individual ou 

em grupo, sem assistência docente, respeitando, como calendário, o calendário acadêmico do Grupo 

Lusófona-Faculdade Paraíso para os cursos superiores. 
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9 INFRAESTRUTURA 

9.1 Espaço de trabalho para coordenação de curso e serviços acadêmicos 

A sala de coordenação de curso, em ambiente aberto, integrado, amplo e arejado, visa transmitir ao 

colaborador transparência e tranquilidade. Este formato de sala propicia a comunicação entre os 

coordenadores dos demais cursos e aumenta a produtividade. 

9.2 Sala de professores 

A sala de professores é climatizada, bem dimensionada e dotada de sanitários, iluminação e 

mobiliário adequados, atendendo às condições de salubridade. Há microcomputadores para 

utilização dos docentes, com acesso à Internet. 

9.3 Salas de aula 

O curso conta com a infraestrutura de salas de aula da Faculdade Paraíso, compreendida em 48 

salas de aula, em 2.204m2, atendendo às necessidades do curso de forma muito boa, considerando, 

em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidades e número de alunos por turma, 

disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. O acesso dos estudantes 

aos equipamentos de informática se dá por meio de 3 laboratórios de informática devidamente 

equipados. 

9.4 Biblioteca 

O acervo é constituído de diversos suportes como livros, periódicos, CD-ROM, DVD-ROM e 

softwares, bases de dados nacionais com acesso livre, abrangendo diversas áreas do conhecimento, 

em um total de mais de 20.000 itens de acervo documental. O acervo de livros atende às necessidades 

dos cursos quanto à quantidade, pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização das obras. 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e online, além de possuir 

microcomputadores com acesso à Internet e consulta a diversas bases de dados. Além do acervo 

local, a FAP disponibiliza aos estudantes acesso a base de dados digital da biblioteca universitária 

Victor de Sá pertencente ao Grupo Lusófona.  

9.5 Espaço Físico para Estudos 

A Biblioteca Gilberto Gil possui instalações para estudos individuais e em grupo, são adequadas no 

que se refere ao espaço físico, acústica, iluminação, ventilação e mobiliário. Os usuários contam com 

mesas para estudos individuais, que se localizam no ambiente da biblioteca, próximas ao acervo, 

proporcionando comodidade e facilidade de acesso. Os espaços para estudo são bem iluminados, 

com ventilação adequada, sem interferências sonoras, além de permanentemente conservados e 

limpos. As instalações para estudos em grupo possuem capacidade para grupos de 04 (quatro) a 05 

(cinco) estudantes. Os espaços proporcionam a reserva necessária para o tipo de atividade que neles 

são desenvolvidos. 

9.6 Acessibilidade a Pessoas com Necessidades Especiais 

A FAP tem como prioridade a integração da Pessoa com Deficiência, garantindo-lhe o acesso, o 

ingresso e a permanência em todos os serviços que oferece à comunidade. Para tanto, busca garantir 

as pessoas com necessidades especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às 

suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, pois a Instituição promover a manutenção das 

suas instalações físicas para que sejam pertinentes a tal objetivo. 
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10 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO 
As informações referentes à frequência e avaliação estão de acordo com o Título IV, Capítulo VI do 

Regimento Acadêmico. 

11 PROCESSO SELETIVO 
Verificar o Edital de Abertura do Processo de Acesso de Acesso aos Cursos Sequenciais de 

Complementação de estudos da FAP/RJ 1º. Semestre de 2017. 

12 MATRIZ CURRICULAR 

§ 3º: CURSOS, ÁREAS DE SABER E VAGAS – Serão oferecidas, de acordo com a RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 1, de 30 de junho de 2016, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da FAP, vagas para as disciplinas de: 

DISCIPLINAS DIAS DA SEMANA PROFESSORES 

Gestão de Pessoas (60h) Segunda-Feira (19h – 

22h) 

Fabio Aquino 

Logísticas e Operações (60h) Terça-Feira (19h – 22h) Vinicius Fontes 

Teorias, Funções e Processos 

administrativos (EAD) (60h) 

Segunda-Feira (18h – 

19h) 

Fabio Aquino 

Ferramentas Tecnológicas (60h) Quinta-Feira (19h – 20h) Paulo Stecklow 

Estatística Aplicada (60h) Quarta-Feira (19h – 22h) Leonardo Nascimento 

EAD = educação à distância 

13 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (EM ANEXO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO  Administração MATRIZ  363 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Portaria MEC n° 344 de 28/07/2016. 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

 Gestão de Pessoas  ADM-03-17 2° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  Não há 
       

EQUIVALÊNCIA  Não há 
       

OBJETIVOS 

 A administração de recursos humanos utiliza-se do saber para identificar e estabelecer 
objetivos específicos da política de pessoas, através do uso de uma forma clara e coerente, 
principalmente, associados aos objetivos estratégicos da organização. Desta forma, 
compreender melhor o papel do RH e sua contribuição para o sucesso da organização, onde 
o entendimento do cenário de atuação organizacional diferenciando, deve ter uma 
abordagem orientada a atividades e aos resultados. 

       

EMENTA 
 A diferença da atuação dos setores de recursos humanos e departamento pessoal. 
Recrutamento e Seleção. Treinamento e Desenvolvimento. Pedagogia de Recursos 
Humanos. Avaliação de desempenho. Gestão por competências. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1  Introdução a RH 
Área do conhecimento das ciências sociais aplicadas, conceito histórico e 
desenvolvimento da cronologia da ciência. 

2  Subsistemas de RH: Provisão 

Recrutamento interno (motivação) e externo (oxigenação); seleção 
(colocação – 1candidato x 1vaga; seleção – vários candidatos x 1vaga; 
classificação – vários candidatos x várias vagas); planejamento (estratégia 
conservadora defensiva – mantém o status quo x estratégia prospectiva 
ofensiva – altera o status quo). Mercado de trabalho ou de empego – 
empresa; Mercado de RH (MOD qualificada) e mercado de mão-de-obra 
(não ql). Candidatos disponíveis (não trabalham) x Candidatos aplicados 
(estão trabalhando). Candidatos reais (procuram) x Candidatos potenciais 
(não procuram). 

3  Subsistemas de RH: Aplicação 

 A aplicação das pessoas envolve os primeiros passos na integração dos 
novos membros na organização, o desenho e a descrição do cargo a ser 
desempenhado, especificação do cargo, requisitos mentais. A avaliação do 
desempenho do cargo e os métodos tradicionais. 

4  Subsistemas de RH: Manutenção 
 Benefícios, remuneração, HST e relações sindicais. Chiavenato (Gestão de 
Pessoas, 2004) divide a manutenção em duas áreas: recompensa e 
manutenção. 

5 
 Subsistemas de RH: 
Desenvolvimento 

 Treinamento (habilidade específica, pontual) e desenvolvimento (longo 
prazo, carreira). 



   

 
 

6 
  Subsistemas de RH: 
Monitoramento 

 Sistema de banco de dados, concatena informações legais sobre: registro 
dos empregados, currículos, avaliação de desempenho, horas trabalhadas. 

7 Gestão de Competências 

É uma forma de administrar pessoas; “preocupa-se com o desdobramento 
das estratégias em conhecimentos, habilidades e comportamentos 
requeridos para todos os profissionais, auxiliando-os no alcance dos 
objetivos da organização” Definições e conceitos, Conhecimentos, 
habilidades e atitudes, mapeamento do perfil por competência, Seleção por 
Competência, Avaliação por competência, Plano de Desenvolvimento por 
Competência, Avaliação de eficácia das competências, remuneração por 
competência. 

8 
 Empregabilidade e 
Empresabilidade 

 Capacidade das pessoas em conquistarem e manterem seus empregos.  
Empresabilidade: capacidade das empresas de desenvolverem e utilizarem 
os CHAJ´s dos seus membros de forma competitiva 

       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

 As técnicas de ensino serão diversificadas: aulas expositivas, leitura de textos, elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos. 

  
       

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 

  
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: CHIAVENATO,Idalberto. Planejamento:Recrutamento e Seleção de Pessoal como agregar talentos à 
empresa.. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1999 138p. CHIAVENATO,Idalberto. Gestão de Pessoas 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2005 529p. CHIAVENATO,Idalberto. Desempenho Humano nas Empresas 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1998 162p. 
MACÊDO,IVANILDO IZAIAS DE; RODRIGUES,DENIZE FERREIRA. ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DA GESTÃO DE PESSOAS. 
5ª ed. Rio de Janeiro: GETULIO VARGAS, 2005. 148 p. VERGARA,Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2005 213p. 

Bibliografia Complementar: Ribeiro, Antonio de Lima. Gestão de Pessoas - 2ª Ed. Saraiva. 2012 
Gasalla, José María. A Nova Gestão de Pessoas - o Talento Executivo.Saraiva. 2007 
CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Tecnólogo em Logística MATRIZ  361 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Portaria 23, publicada no DOU de 16/03/2012 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Logística e Operações  LOG-02-01 2° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 
Desenvolver competências nos aspectos ligados aos princípios e conceitos modernos de 
gestão integrada da cadeia de suprimentos e operações e alinhar o conhecimento de 
gestão estratégica com o de gestão da cadeia de suprimentos e operações. 

       

EMENTA 
Introdução à Logística. Gestão da Cadeia de Suprimentos. Operações Logísticas. 
Macrologística global. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1  Introdução à Logística 

Conceitos e definições, Atividades primárias, atividades de apoio, logística 
empresarial, serviços de distribuição ao cliente, fluxo de materiais, 
planejamento de compra, controle e organização de estoques de matérias-
primas e produtos acabados, planejamento de controle da produção e 
controle de transporte de embalagens. 

2  Gestão da cadeia de suprimentos 
Componentes da cadeia de suprimentos, funções, controles, integração e 
operações. 

3  Operações logísticas 
Transporte interno, Transporte externo, Modais de Transporte, 
Armazenagem, Manuseio de materiais. 

4 Macrologística global 
Modelos Logísticos de Organização Espacial da Atividade Econômica: O 
Modelo de Polarização e o Modelo de Dispersão, Zonas e Plataformas 
Logísticas. 

       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

As técnicas de ensino serão diversificadas, contendo aulas expositivas, leitura e elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos. 

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 

  
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 



   

 
 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 
ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1999. 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição. São Paulo: Atlas, 1993. 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4.ed.São Paulo: Atlas 1993. 

Bibliografia Complementar: 
BERTAGLIA, PAULO ROBERTO. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2ª. Saraiva. 2009. 
MARTEL, ALAIN E VIEIRA, DARLI RODRIGUES. Análise de projetos e redes logísticas. 2ª. Ed. Saraiva. 2010. 
GRANT, DAVID B. Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos. 1ª. Saraiva. 2013. 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO  Administração MATRIZ  363 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  Portaria MEC n° 344 de 28/07/2016. 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Teorias, Funções e 
Processos administrativos  ADM-05-17 2° 60h 

       

PRÉ-REQUISITO  Não há 
       

EQUIVALÊNCIA  Não há 
       

OBJETIVOS 

 Formar uma visão crítica sobre a evolução do pensamento administrativo, seus principais 
teóricos e suas principais contribuições na formação dos conceitos da administração e 
entender, para atuar profissionalmente, o ambiente econômico e de responsabilidade 
ética, social e ambiental com o qual interagem as organizações na atual na fase “da 
globalização e de competitividade de mercados” 

       

EMENTA 
 Teorias Administrativas. Funções da Administração. Arquitetura Organizacional. Processos 
Organizacionais. Rotinas de trabalho diário. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1  Teorias Administrativas. 
Definições e conceitos. Bases Históricas, Construção da Teoria geral da 
Administração, abordagem comportamental da administração. 

2  Funções da Administração. 
Planejamento, Organização, Direção e Controle. Processo de planejamento, 
Níveis de Planejamento, Planejamento estratégico. 

3  Arquitetura Organizacional. 
Aspectos, problema funcional, arquitetura me mercados, arquitetura nas 
empresas, Direito de decisão, Controles, Escolhas e consequências. 

4 Processos Organizacionais. 
Definição e conceitos. Organização orientada para processos, Tipos de 
processos, Desdobramentos de processos, Macroprocessos, modelagem de 
processos, desempenho e indicadores. 

5  Avaliação de desempenho. 

Avaliação de Desempenho, Conceito de Avaliação de Desempenho, Histórico 
da Avaliação de Desempenho, Propósitos e Objetivos da Avaliação de 
Desempenho, responsáveis pela Avaliação de Desempenho, Etapas da 
Avaliação de Desempenho, Métodos Tradicionais de Avaliação de 
Desempenho, Comparação Simples ou Atribuição de Graus, Comparação 
Binária, Escolha Forçada, Escala Gráfica. 

6  Rotinas de trabalho diário. Estudo e pesquisa sobre rotinas de trabalho; 
       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 



   

 
 

       

AULAS TEÓRICAS 

Todo o conteúdo da disciplina que você está cursando na modalidade EAD. 

  
       

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 

  
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica:  
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da Administração. São Paulo. MC Graw. Hill. 2004. 
KWASNICKA, E.L. Introdução a Administração. SP. Atlas. 1995. 
DRUCKER P. F. Inovação e Espírito Empreendedor. SP. Pioneira. 1994. 

Bibliografia Complementar:  
OLIVEIRA, Djalma P.R. Sistemas, Organização & Métodos: uma abordagem gerencial. 14º ed. São Paulo, Atlas: 2004. 
ARAÚJO, Luis César G. de. Organização, Sistemas e Métodos e as modernas ferramentas de Gestão Organizacional: 
arquitetura organizacional, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total e reengenharia. São Paulo, Atlas: 
2001. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas, Métodos & Processos: administrando organizações por meio e processos de negócios. São Paulo, 
Atlas: 2003. 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Administração MATRIZ 363 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  Portaria MEC n° 344 de 28/07/2016. 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Ferramentas Tecnológicas ADM-04-17 2° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  NA 
       

EQUIVALÊNCIA  NA 
       

OBJETIVOS 
Desenvolver a habilidade de identificar ferramentas tecnológicas de apoio à gestão. 
Compreender o funcionamento de aplicativos off-line e online. Conhecer ferramentas de 
produtividade e suas aplicações.  

       

EMENTA 
 Os sistemas de informação e suas aplicações práticas. Tecnologia da informação no dia a 
dia profissional. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1 
 Tecnologias Aplicadas em Gestão 

Instalação e configuração de softwares e sistemas de apoio à gestão, off-line 
e online. 

2 Tecnologias de Produtividade 

Apresentação e uso aplicado de ferramentas de edição e produção de texto. 
Apresentação e uso aplicado de ferramentas de edição e produção de 
planilhas eletrônicas. Técnicas de apresentação através da aplicação do uso 
de softwares de apresentação. Apresentação de recursos tecnológicos para 
aumento da eficiência no trabalho. 

3 Tecnologias de Gestão de Projetos Apresentação e uso aplicado de ferramentas de gestão de projetos 

4 
Tecnologia de BPM (Business 
Process Modeling) Apresentação e uso aplicado de ferramentas de mapeamento de processos 

       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

 
Não estão previstas no projeto do curso. 
       

AULAS PRÁTICAS 

 As aulas serão 100% práticas, através do laboratório de informática. 

  
       

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 



   

 
 

       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica: 
BIZZOTTO,Carlos Eduardo N; BIANCHI,Luiz;  
LOPES,Maurício C. Informática Básica 2ª ed. Florianópolis: Visual,1998. BIANCI, Luiz.  
BIZZOTTO, Carlos E. Negrão. Informática básica: passo a passo. Blumenau: Acadêmica, 2000.  
SANTOS, A. Informática na empresa. SP. Atlas. 2003. 

Bibliografia Complementar: 
CIPRIANI, Fábio. Estratégia em Mídias Sociais – Como romper o paradoxo das redes sociais e tornar a concorrência 
irrelevante. RJ, Campus.  
MARÇULA, Macedo; 
BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica. 2010.  
CORNACHIONE J.; Edgard Bruno. Informática Aplicada às áreas de Contabilidade, Administração e Economia. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

  

 

   

 

  

       

PLANO DE ENSINO 
       

CURSO Tecnólogo em Logística MATRIZ  361 
       

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  Portaria 23, publicada no DOU de 16/03/2012 
       

DISCIPLINA/UNIDADE 
CURRICULAR 

CÓDIGO 
PERÍOD

O 
CARGA HORÁRIA (HORAS) 

Estatística Aplicada   LOG-02-02 4° 60h 
       

PRÉ-REQUISITO  Não há 
       

EQUIVALÊNCIA  Não há 
       

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno uma visão panorâmica das ferramentas estatísticas aplicadas no 
domínio do conhecimento em Administração, capacitar o aluno para o processo de 
manipulação de dados, construção e interpretação de gráficos e tabelas estatísticas, 
qualificar o aluno para o cálculo e análise de indicadores estatísticos. 

       

EMENTA 
Análise de dados. Apresentações estatísticas. Descrição de dados: medidas de posição e de 
variabilidade. Probabilidade. Aplicações de estatística à economia, à administração e à 
contabilidade. Tópicos especiais em Estatística. 

       

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITE
M EMENTA CONTEÚDO 

1  Análise de dados. Conceito, histórico e as fases do trabalho estatístico. 

2  Apresentações estatísticas. Tabelas, gráficos, distribuição de frequência;  

3 
 Descrição de dados: medidas 
de posição e de variabilidade. 

Medidas de posição ou tendência central: Média, Moda e Mediana; Medidas 
de dispersão: Variância, Desvio padrão e Coeficiente de variação; Medidas 
de separatrizes, medidas de assimetria e curtose: Quartis, assimetria, curtose 
e boxplot. 

4 Probabilidade. Experimento aleatório, espaço amostral, evento, combinações de eventos. 

5 
Aplicações de estatística à 
economia, à administração e à 
contabilidade. 

Diagramas, gráficos, aplicações práticas. 

6  Tópicos especiais em Estatística. 
Tópicos avançados em inferência estatística, probabilidade, estatística 
computacional e pesquisa operacional. 

       

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
       

AULAS TEÓRICAS 

 As técnicas de ensino serão diversificadas: aulas expositivas, leitura de textos, elaboração de textos, filmes, 
documentários e apresentação de trabalhos. 

  
       

AULAS PRÁTICAS 

 Não estão previstas no projeto do curso. 

  
       



   

 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A avaliação será efetivada nos termos do regimento da instituição. 
       

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica:  
OLIVEIRA, FRANCISCO E.M. Estatística e Probabilidade, Atlas, 1999. 
MORETTIN, LUIZ GONZAGA, Estatística Básica Vol. 1 Probabilidade, Makron Books. 
SPIEGEL, J. Schiller e SRINIVASAN, R. Alu. Teoria e Problemas de probabilidade e estatística. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2004. 

Bibliografia Complementar:  
SILVA, Ermes Medeiros. et. al. Estatística: para os cursos de economia, administração e ciências contábeis. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1997. 
BRAULE, Ricardo. Estatística Aplicada com Excel, Editora Campus, 2002. 
BUSSAB & MORETIN, Estatística Básica. Editora Saraiva, 2002. 

       

       
 

 


