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I. EIXO1: 
Administração Empresarial/Institucional/Mantenedora  

 
Objetivo: Caracterizar as atribuições administrativas do cargo de 
Coordenador de curso. 

 
� Área de Organização:  

� Direito Empresarial e políticas da organização;  
� Regulamentos e Normas;  
� Infraestrutura;  
� Formulários e protocolos. 
 

���� Área de Pessoal:  
� Consolidação das Leis de Trabalho – CLT;  
� Convenções coletivas de trabalho (Sindicato dos 

Professores de Minas Gerais e os Sindicatos de Pessoal 
Administrativo);  

� Plano de cargos e salários; documentação acadêmica e 
trabalhista de pessoal para professores (rotinas);  

� Carga horária definida e exeqüível; 
� Rotatividade e absenteísmo (capacitação para sucessão); 
� Currículo lattes (Cnpq). 
   

���� Área Financeira:  
� Ponto de equilíbrio;  
� Custos;  
� Convênios/contratos/bolsas (alunos x professores);  
� Financiamentos: Próprio, Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies) e Programa 
Universidade para Todos (ProUni); 

� Retornos financeiros e mercadológicos de ações 
institucionais com visibilidade para a comunidade. 

 
II. EIXO 2:  

Legislação Acadêmica/Mantenedora/Mantida  
 
Objetivo: Caracterizar o conhecimento, para a promoção de 
atividades educativas em nível superior. 
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� Legislação Acadêmica Básica: 
� Lei 4.769, de 09.09.1965 e Regulamento aprovado pelo 

Decreto 61.934, de 22.12.67; 
� LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN);  
� Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 - institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e dá 
outras providências:  

• Avaliação Institucional interna e externa; 
• Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE); 
• Comissão Própria de Avaliação (CPA);  
• Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES).  
� Portaria normativa n º 40, de 12 de dezembro de 2007 – 

(Republicada em 29 de dezembro de 2010) - Institui o e-
MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 
gerenciamento de informações relativas aos processos de 
regulação da educação superior no sistema federal de 
educação;  

� Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005 - Institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de 
Graduação em Administração.   

� Demais normas regulamentares da educação superior 
(Decretos, Pareceres, Resoluções, Portarias).  

 
 

III. EIXO 3:  
Acompanhamento Pedagógico 
 
Objetivo: Desenvolver ações para a administração do processo de 
ensino e aprendizagem. 

 
� Aperfeiçoamento do corpo docente - preferencialmente, 

profissionais com graduação em Administração (bacharelado). 
� Incentivo à pesquisa, produção científica e participação 

efetiva em congressos, encontros e eventos da área; 
� Importância do trabalho em equipe – cumprimento das 

normas institucionais – interdisciplinaridade e 
compartilhamento; 

� Comportamento do professor em sala de aula e o 
cumprimento do Plano de Ensino em consonância com o 
conteúdo registrado no sistema educacional; 

� Acordos de remuneração docente pela parceria na 
produção. 
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���� Núcleo Docente Estruturante - NDE - Colegiado para 
construção coletiva de ações e estudos para o processo de 
ensino e aprendizagem visando à melhoria da concepção e 
implementação do projeto pedagógico e seu desenvolvimento 
permanente. 
� Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 
� Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
 

���� Diversidades/Singularidades no ambiente pedagógico  
� NAI – Núcleo de Apoio à Inclusão (núcleo de assistência ao 

portador de deficiência); 
� Danos morais e assédios na educação superior; 
� Profissionais Pedagogos e Psicopedagogos presentes na 

Instituição; 
� Diversidade (gênero, etnia, necessidades especiais) com 

evidências na comunidade. 
� Geração Y e a influência das redes sociais na comunidade 

acadêmica; 
� Ensino da linguagem de sinais; 
� Estágio supervisionado; 
� Trabalho de Curso (interdisciplinar e de conclusão); 
� Atividades complementares e Seminários temáticos;  
� Função ética da filiação dos profissionais no Conselho 

Regional de Administração de Minas Gerais; 
� A importância do registro profissional no CRA. 

 
 

IV. EIXO 4:  
Inserção local e regional  
 
Objetivo: Oportunizar a inserção do curso de administração nas 
atividades locais e regionais. 
 

���� Atividades de pesquisa e extensão na comunidade  
  
���� Prefeitura Municipal – políticas públicas de interesse da 

Instituição 
� Plano diretor municipal e regional; 
� Orçamento participativo;  
� Programas assistenciais e de sustentabilidade; 
� Conselhos Municipais; 
� Políticas públicas em parceria. 
    

� Parcerias com indústria, comércio e terceiro setor 
� Ações de voluntariado; 
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� Associações e Entidades Classistas; 
� Eventos locais e regionais. 
 

���� Ações de Responsabilidade Social  
� Gestão Ambiental;  
� Desenvolvimento Sustentável;  
� Economia Solidária.  
 

���� Conselho Regional de Administração 
� Palestras institucionais do CRA; 
� Visitas técnicas ao CRA; 
� Programa: “Carteira na mão” – entrega do registro 

profissional na solenidade de colação de grau; 
� Participação e filiação na Associação Nacional dos Cursos 

de Graduação em Administração - ANGRAD 

 


