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PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 

 

01. NOME DO CURSO E ÁREA DE CONHECIMENTO 

Nome: Gestão Empresarial 

Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 

 

02. JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a demanda por cursos na cidade de Bertioga, a FABE oferece 

o curso de Pós Graduação, lato sensu, em Gestão Empresarial, com um projeto 

diferenciado, voltado para a formação integrada à realidade regional de modo a ser 

compatível com a exigência do mercado. 

A relevância deste curso está em conceder aos profissionais da cidade de 

Bertioga e região uma oportunidade de atualização do conhecimento relacionado ao 

campo empresarial, particularmente às competências relacionadas à gestão. 

Apresentar uma perspectiva mais avançada em comparação com o nível da 

graduação, com vistas ao aprofundamento e desenvolvimento prático da atividade da 

Gestão Empresarial. O aprofundamento do conhecimento nessa área também trará 

consigo uma percepção e filosofia adotadas nas empresas contemporâneas. Com 

abordagem interdisciplinar o curso alia os aspectos teórico-reflexivos às experiências 

e vivências prático-empíricas. A criação do curso justifica-se, justamente, pela 

carência a ser suprida na área Empresarial e do Magistério Superior, no 

aprimoramento dos gestores proporcionando desenvolvimento para toda região 

alinhado à ciência e às práticas profissionais atualizadas. 
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03. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A FACULDADE BERTIOGA, instituída em 2003, após passar por ampla 

reformulação em seu quadro diretivo, inclusive com mudança de mantenedora, vem 

se solidificando como um centro educacional da Região Metropolitana da Baixada 

Santista, especialmente das cidades situadas no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo.  

Atenta às necessidades regionais, a FACULDADE BERTIOGA, procura investir 

cada vez mais, para contribuir na produção, acumulação, sistematização e 

disseminação nas diferentes áreas do conhecimento. Ciente da problemática atual, 

no cenário socioeducacional, a FACULDADE BERTIOGA elaborou um Plano de 

Desenvolvimento Institucional prevendo a implantação de novos cursos para suprir 

carências no ensino superior.  

Todos os projetos pedagógicos dos cursos da FACULDADE BERTIOGA foram 

concebidos coletivamente, pelas equipes de professores indicados para os cursos, 

sob o acompanhamento geral da Diretoria Acadêmica e específica dos 

Coordenadores dos Cursos.  

 

Inserção Regional 

Situada em uma região estratégica e considerada uma das mais importantes 

do país por conta das instalações portuárias da cidade de Santos – considerado maior 

porto da América Latina, Bertioga, que possui em torno de 490 km² de extensão 

territorial, mantém-se politicamente inserida no contexto da Baixada Santista, onde 

estabelece atividades comerciais e administrativas voltadas à realidade regional.  

O município integra a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS, que 

se qualifica pela diversidade econômica, onde se destacam as áreas da indústria, de 

serviços e de turismo. A região notabiliza-se por sediar as instalações de grandes 

polos produtivos que envolvem o Porto de Santos, a Petrobrás (Pré-sal), grandes 

Indústrias químicas e de metalurgia, produtoras de bebidas e inúmeras empresas 

ligadas à importação e exportação. Em suma: uma região potencialmente 

empregadora. 
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Outro segmento que se destaca e fortalece a cada ano é a ligada ao turismo, 

atividade que estimula fortemente à hotelaria e a hospedagem, e, por consequência, 

alavanca a área de comércio e serviços, assim como impulsiona o ramo imobiliário, 

que por sua vez potencializa outras áreas profissionais.  

Essa pluralidade econômica promoveu, por sua vez, um crescimento 

justificadamente desordenado e desequilibrado, com uma ocupação espontânea por 

trabalhadores, que foram se assentando próximos às localidades das obras que 

passaram a marcar a história recente. A construção civil, então, passa a liderar os 

processos sociais na cidade e a criar agrupamentos de moradia e de comércio. Por 

esses fatores é que o município apresenta uma realidade de contrastes. 

Com uma população estimada no último censo do IBGE de 47.645 mil 

habitantes, apresenta uma expressiva população economicamente Ativa - 53% o que 

equivale a mais baixa taxa de desocupação da Baixada Santista com 7,5%, menor 

que a média no Estado de São Paulo e a média nacional, distribuída 

preponderantemente no setor de prestação de serviços e comércio, onde o turismo 

destaca-se por configurar uma característica marcante no município, onde 62,18% 

dos domicílios são de uso ocasional (IBGE-2010).  

Outro potencial importante para Bertioga, refere-se a aspectos regionais 

ligados aos empreendimentos ligados ao petróleo e gás natural (Pré-Sal), bem como 

toda a rede complexa que envolve a região portuária e atividades ligadas a ela. Esse 

campo tem requerido investimentos permanentes de infraestrutura e logística 

(armazenamento, acessibilidade, distribuição, etc.) que vem refletindo em ações de 

desenvolvimento para município.  

Finalmente, outra atividade muito facilitada pela logística do Canal e que 

permanece até os dias atuais é a pesqueira, foi tão forte ao ponto e ser uma atividade 

representada por entidade de classe a Colônia dos Pescadores Z23 que, a despeito 

de exercer cumprir um papel importante na economia do município até os anos de 

1970, foi diminuindo sensivelmente, sendo que nas últimas duas décadas, a atividade 

voltou-se, quase que exclusivamente para a prática esportiva e turística.  
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Do ponto de vista educacional, Bertioga apresenta um perfil assemelhado aos 

de municípios de seu porte: com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), em 1996, a responsabilidade dos municípios foi 

desproporcionalmente aumentada. Se é verdade que a proporção de alunos do ensino 

fundamental sob a responsabilidade dos municípios dobrou, chegando a 60% do total, 

o processo ainda está longe de se completar, mesmo porque há uma flagrante falta 

de recursos. 

A educação superior, em termos presenciais resume-se à Faculdade Bertioga, 

credenciada desde 2003 e desde então ofertando os cursos de Administração, Direito, 

Pedagogia e Turismo. Entretanto, o curso de Turismo, apesar de oferecido 

semestralmente, não está em andamento, pois não há demanda, ou seja, é oferecido, 

mas não aparecem interessados. A FABE é de grande importância na região, por 

constituir-se na única instituição de ensino superior, num raio de 50km. 

 

A IES conta, atualmente, com 383 alunos matriculados, assim distribuídos: 120 

alunos no curso de Administração, 151 alunos no curso de Direito, 92 alunos no curso 

de Pedagogia e 20 alunos na Pós Graduação. A IES não oferece cursos à distância 

(EAD). 

A Administração, enquanto área de conhecimento e de atuação profissional 

apresenta na última década, grande aprimoramento tecnológico com estratégias 

mercadológicas cada vez mais globalizadas. Esse rápido crescimento deve-se, 

principalmente, pelo ingresso do país em um novo período de desenvolvimento 

econômico e a consequente necessidade de profissionais formados para atender as 

novas demandas. Neste contexto, fica evidenciada a necessidade de profissionais que 

atualizem e dinamizem habilidades e competências para atuarem nas gestões e 

demais ocupações que emergem. 

A preocupação com as questões sociais e ambientais passou a ser, cada vez 

mais premente na formação do profissional dessa área, por isso que entendê-la como 

ciência que, além da formação técnica necessária, deve garantir a compreensão das 

implicações morais, sociais e ambientais das ações das organizações. Neste sentido, 
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os conhecimentos desse campo administrativo devem atingir os objetivos das 

organizações de forma mais eficiente e eficaz e fundamentalmente, destacar os 

aspectos humanos das dinâmicas sociais em sua totalidade, os aspectos relacionados 

ao meio ambiente e, por conseguinte, as ações das organizações que moldam o 

mundo para uma melhoria na qualidade de vida.  

Assim, entende-se que o curso de Pós-graduação em Gestão Empresarial, por 

meio de suas teorias e métodos, vai permitir à Faculdade Bertioga ampliar seu modo 

de inserção na região da baixada Santista, sobremodo nas demais regiões do estado 

de São Paulo. Um curso que objetiva formar profissionais conhecedores e críticos da 

realidade profissional e das demandas sociais, ambientais, legais e morais para 

contribuir com a sociedade como gestores de processos micro e macro estruturais. 

 

MISSÃO E VISÃO 

 

Missão é visão de futuro, é projeto desenhado para o papel a ser 

desempenhado, ou seja, a razão da existência da própria instituição. 

A Faculdade Bertioga tem por missão promover a atividade educacional 

formativa de nível universitário, através de uma atuação de qualidade, privilegiando 

ensino, extensão e pesquisa, objetivando a criação e disseminação do conhecimento. 

  Comprometida com valores e princípios de cidadania e democracia, busca 

desenvolver e preparar pessoas para a atuação adequada na futura profissão, aptas 

a interagir com os diversos fenômenos sociais e culturais para que possam contribuir 

efetivamente com a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

A Faculdade Bertioga também privilegia a prestação de serviços à 

comunidade através de projetos sociais e comunitários que proporcionam ao discente, 

um mergulho no mundo, que leva à reflexão, ao acatar e contestar propostas e fatos, 

dando-lhe a chance de recriar esse mundo, ao mesmo tempo em que com ele se 

encontra. 
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04. OBJETIVOS 

Formar especialistas habilitados a militar na área da gestão empresarial, com 

base técnica e conhecimentos administrativos, comprometidos com a ética 

profissional, a sociedade de mercado e os deveres da cidadania, sob orientação de 

um corpo docente altamente qualificado. 

Transmitir os conhecimentos em Gestão Empresarial que o administrador tanto 

necessita para seu adequado desempenho profissional. 

Apresentar a gestão empresarial como área de atuação profissional 

especializada  e de aprimoramento técnico, ético e acadêmico.  

Atualizar o profissional, pondo-o em dia com as novas soluções elaboradas 

pela teoria especializada, com as grandes correntes relativas à administração e 

gestão de empresas. 

Demonstrar aplicabilidade da gestão empresarial a casos concretos. 

Aperfeiçoar o entendimento do modo de operação da gestão empresarial 

aplicando os princípios mais atualizados na área. 

 

05. PÚBLICO-ALVO 

Profissionais que sentem necessidade de reciclagem ou que atingiram em suas 

carreiras posições que os obrigam a alcançar novos níveis de formação acadêmica 

graduados em Administração ou em outras áreas das Ciências Sociais Aplicadas 

(Como as Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing).  

Destina-se também àqueles que se preparam para cargos executivos em suas 

empresas e que, além da experiência adquirida na prática, buscam conhecimentos 

mais aprofundados para sua formação.  

 

06. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 
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  O programa é composto por 10 (dez) disciplinas básicas obrigatórias, que 

somam 320 horas-aula; 02 (duas) disciplinas complementares, compondo 64 horas-

aula; e o desenvolvimento do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), com 36 horas-

aula de orientação e produção. Dessa forma a carga horária total para integralização 

do curso será de 420 horas-aula. 

         A metodologia do curso está relacionada a uma didática que estimula a 

participação e o diálogo, promovendo a interação entre o alunado e os professores 

para a uma formação interdisciplinar. Também está sustentada por atividades que 

aproximam o aprendizado científico às práticas mercadológicas por meio de visitas 

técnicas em empresas e eventos, palestras e simulações profissionais.  

As disciplinas se baseiam em aulas expositivas, estudos de casos, exercícios 

orientados, estudo dirigido, trabalhos em grupo e relatos de experiências dos 

participantes. 

 

07. COORDENAÇÃO 

 

Coordenador: Cristina Schmidt Silva Portéro 

Titulação: Doutora em Comunicação  

Regime de contratação: parcial 

Descrição da experiência acadêmica e profissional:  

A Professora Cristina Schmidt Silva Portéro é doutora em Comunicação e 

Semiótica pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), e mestre em 

Teoria e Ensino da Comunicação pela UMESP (Universidade Metodista de São 

Paulo). É jornalista, graduada pela Metodista, com atuação no ensino, na pesquisa, 

na assessoria de imprensa.  

Pesquisadora e sócio-fundadora da Rede Folkcom – Rede Brasileira de 

Estudos e Pesquisas em Folkcomunicação, vinculada a Cátedra UNESCO/Metodista, 

onde foi presidente por cinco anos. Coordenou o Grupo de Pesquisa em 

Folkcomunicação da Intercom- Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
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Comunicação. Nessas entidades participa a mais de duas décadas das conferências 

com apresentação de trabalhos e coordenação de Grupos de Pesquisa. 

Atualmente faz estágio pós-doutoral na Cátedra Unesco/Metodista de 

Comunicação Regional. É professora no Mestrado em Políticas Públicas da UMC 

(Universidade de Mogi das Cruzes - SP), e pesquisadora no GRUPPU - Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas na UMC/CNPq. E atua também como professora e 

coordenadora de curso na Faculdade Bertioga.  

Tem experiência de 11 anos em Coordenação de Cursos: Jornalismo, 

Publicidade, Radialismo, Fotografia e Administração nas universidades UNIMEP - 

Metodista de Piracicaba e UMC - Mogi das Cruzes, e atualmente na Faculdade 

Bertioga; e em desenvolvimento de projetos pedagógicos e culturais. Têm experiência 

também na implantação e coordenação de Grupos de pesquisa e cursos de 

graduação e pós graduação em universidades como: UNITAU – Universidade de 

Taubaté, Unimep, UMC, Faculdade Bertioga, Intercom e Rede Folkcom. É parecerista 

em revistas científicas e eventos científicos na área da comunicação. Atuou como 

consultora ad hoc do INEP/MEC. 

Tomando por base somente os últimos cinco anos, tem mais de 20 artigos 

publicados em revistas científicas e em anais de congressos; cerca de 15 capítulos 

de livros, 1 livro solo e organização de 3 coletâneas na área da comunicação, 

patrimônio cultural e políticas públicas. Atua principalmente nas áreas de: 

comunicação social, folkcomunicação, diversidade cultural, mídia regional e local, 

turismo, patrimônio imaterial, marketing e políticas públicas culturais. 

Detalhamento dessas informações pode ser encontrado no Currículo Lattes, com o 

nome completo de solteira Cristina Schmidt Pereira da Silva pelo endereço: CV: 

http://lattes.cnpq.br/3658556378253903 

 

08. PERÍODO E PERIODICIDADE 

O curso é oferecido no decorrer de três semestres, totalizando 12 meses, com as 

atividades desenvolvidas em duas vezes por semana, no período noturno. 

http://lattes.cnpq.br/3658556378253903
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09. GRADE CURRICULAR E CARGA HORÁRIA 

 

   

DISCIPLINA 

CARGA 

HORÁRIA 

 

1 EMPREENDEDORISMO NO CONTEXTO REGIONAL 32 

2 CENÁRIOS MACROECONÔMICOS 32 

3 MARKETING CORPORATIVO 32 

4 ASPECTOS GERENCIAIS DA GESTÃO DE PESSOAS 32 

5 CONTABILIDADE PARA EXECUTIVOS 32 

6 FINANÇAS CORPORATIVAS  32 

7 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS  32 

8 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 32 

9 GESTÃO DE PROJETOS 32 

10 DIDÁTICA APLICADA AO ENSINO SUPERIOR 32 

11 SEMINÁRIO DE PESQUISA l (Metodologia) 32 

12 SEMINÁRIO DE PESQUISA II (Cases) 32 

13 TCC 36 

 TOTAL 420 
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10. EMENTAS (Conteúdo Programático) 

SEMINÁRIO DE PESQUISA I (Metodologia)  

 

Ementa: A disciplina contempla os fundamentos, etapas da elaboração e o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica, dentro dos fundamentos técnicos de 

elaboração de trabalhos científicos. Instrumentaliza para realização de um artigo 

científico de acordo com as normas específicas de publicações qualificadas. 

Bibliografia básica 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica. São Paulo: Agnus, 2009. 

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2007. 

 

DIDÁTICA APLICADA AO ENSINO SUPERIOR  

 

Ementa: orientação para a produção do conhecimento. O instrumental teórico-

metodológico que sustenta uma ação pedagógica fundamentada no ensino, pesquisa 

e extensão. Formação do professor: o saber fazer na educação. O processo de 

ensinar e aprender. A aula como organização do processo de ensino. Objetivos, 

conteúdos escolares/metodologia. As diferentes formas de ensino como planos de 

organização e processos de interação. Identificação e análise de estratégias de 

ensino, da natureza dos conteúdos e das formas da avaliação, em consonância com 

as características da clientela escolar. 

 

Bibliografia básica 

MÉNDEZ, Juan M. A. Avaliar a aprendizagem em um ensino centrado nas 

competências. In: SACRISTÁN, José Gimeno e outros. Educar por competências: o 

que há de novo? Porto Alegre: Artmed, 2011, p. 233-264. 
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DIAS SOBRINHO, José. Dilemas da Educação Superior no mundo globalizado: 

sociedade do conhecimento ou economia do conhecimento? São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2005. 

MOROSINI, Marília (org.) Professor do ensino superior: identidade, docência e 

formação. Brasília : Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2000. 80 

p.  

VEIGA, I.P.A., CASTANHO, M.E.L.M. Pedagogia Universitária: a aula em foco. 

Campinas: Papirus, 2000. 

 

GESTÃO DE PROJETOS  

 

Ementa: definição de Projeto. Definição de Gerenciamento de Projetos. Estruturas 

Organizacionais. Ciclos do Projeto e Processos do Gerenciamento (Iniciação, 

Planejamento, Execução, Controle e Encerramento). Áreas de Conhecimento do 

Gerenciamento de Projetos. 

 

Bibliografia básica 

HELDMAN Kim. Gerência de Projetos: Guia para o exame oficial do PMI. Tradução 

de PMP: Project Management Institute, por Teresa Cristina Felix de Souza. 5.ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2003. 

CLELAND, David I. IRELAND, Lewis R. Gerência de Projetos.  Rio de 

Janeiro:Reichmann& Affonso, 2002 1ª Edição. 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos. São Paulo, BRASPORT 6ª 

Edição – 2005. 

PAUL Campbell Dinsmore ; CAVALIERI Adriane. Como se Tornar um Profissional 

em Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento. São Paulo: 

Brasport,2005. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL  

 

Ementa: Logística e Supply Chain; Nível de Serviço Logístico: O produto logístico; 

Logística de serviços ao cliente; Gestão do Relacionamento com o Cliente – CRM; 

Gestão do Relacionamento com os Fornecedores – SRM; Transportes e Distribuição 

Física: Roteirizaçao de Veículos; Armazenagem/Movimentação de Materiais. 

 

Bibliografia básica: 

NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 3ª. Edição, 

Editora Campus, Rio de Janeiro, 2007. 

BALLOU, R. H., Logística Empresarial/Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, 5ª. 

Edição. Editora Bookman, Porto Alegre, 2006. 

 

EMPREENDEDORISMO NO CONTEXTO REGIONAL  

 

Ementa: O empreendedorismo na abordagem empresarial pragmática, objetivando 

compromissos e resultados com perspectivas de futuro, de cunho socioambiental e 

vinculação com a realidade regional. Planos de negócios com múltiplos retornos para 

a localidade: financeiros, políticos, culturais, sociais. As tendências e soluções 

inovadoras para desafios recentes na Região da Baixada Santista. 

Empreendedorismo como disseminador de tecnologias produtivas, aumentando a 

articulação de grupos produtivos e estimulando a participação na esfera política, 

promovendo a empregabilidade dos cidadãos em situação de exclusão e risco.  

 

Bibliografia básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo. Dando asas ao espírito 

empreendedor. São Paulo: Manole, 2012. 

FIALHO, Antônio Pereira. Empreendedorismo na era do conhecimento. Santa 

Catarina: Visual Book, 2007. 

DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor: fundamento da iniciativa empresarial. 

São Paulo: Mac Graw, 2009. 
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DOLABELA, Fernando. O segredo de Luiza - Uma ideia, uma paixão e um plano de 

negócios. São Paulo: SEXTANTE, 2008. 

 

CONTABILIDADE PARA EXECUTIVOS 

 

Ementa: Contabilidade e o significado dos relatórios econômicos-financeiros. 

Balanço: significado das contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Variações no 

patrimônio líquido: receita, despesa e resultado. DOAR e o fluxo de caixa. Análise dos 

demonstrativos financeiros: índices de performance operacional, índices de 

investimento e índices de endividamento. 

 

Bibliografia básica: 

FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações. 7 ed. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

MARTINS, Eliseu e ROCHA, Wellington. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 

2010. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. São Paulo: Saraiva, 2011. 

TÓFOLI, Irso. Administração Financeira Empresarial. São Paulo: ARTE BRASIL , 

2008.  

WELSCH, Glenn Albert. Orçamento Empresarial. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

CENÁRIOS MACROECONÔMICOS 

Ementa: Sistema econômico implicações macroestruturais. A realidade regional no 

contexto internacionalizado (Blocos Econômicos e governanças hegemônicas). Setor 

externo: balanço de pagamentos; regime cambiais; "currency board" e câmbio 

flutuante. Taxas de câmbio real e nominal. Medidas de performance da economia. 

Função de produção, curvas de oferta, inflação, desemprego e crescimento 

econômico. A demanda agregada e seus componentes. Políticas fiscal e monetária. 

Moeda e preço. Juros e inflação. O imposto inflacionário. 

Bibliografia básica: 
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P’ASSOS, Carlos Roberto Martins, NOGAMI, Otto. Princípios de Economia. 5 ed. 

São Paulo: Thomson Learning, 2013. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

PINHO, Diva Benevides. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS  

 

Ementa: Psicologia organizacional, relacionamento interpessoal na empresa, 

relacionamento com o grupo, a liderança, a criatividade e a tomada de decisão, 

técnicas de negociação, coordenação de equipes e dinâmica de grupo. 

 

Bibliografia básica: 

MINTZBERG, H. Criando Organizações Eficazes. São Paulo: Atlas, 2006. 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Editora Objetiva – 2ª edição, 1999 

BERGAMINI, Cecilia Whitaker. Motivação nas Organizações. Atlas, 1997 

HUNTER, James C. O monge e o Executivo- Uma história sobre a essência da 

Liderança. Editora: Sextante. 2004. 

 

FINANÇAS CORPORATIVAS  

Ementa: fundamentos de gestão financeira. Análise das demonstrações financeira – 

Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, DOAR, outras demonstrações. 

Análise de custos, análise conjunta setorial e alavancagem operacional. Decisões de 

financiamento e custo do capital. Análise dinâmica do capital de giro. Gestão baseada 

no valor. Metodologia de avaliação de empresas (Valuation). Avaliação de Ações e 

Títulos de renda fixa, Risco e Retorno – Mercado de capitais, O Modelo de 

Precificação de Ativos (CAPM), Estrutura de Capital e Política de Dividendos, 

Planejamento financeiro de curto prazo, Administração de capital de giro, Opções. 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2006. 

CAMPIGLIA, Américo Oswaldo; CAMPIGLIA, Oswaldo Roberto P. Controles De 

Gestão: Controladoria Financeira das Empresas. São Paulo: Atlas, 2003. 
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FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesár. Controladoria. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

MARTINS, Eliseu. Avaliação de Empresas: Da Mensuração Contábil a Econômica. 

São Paulo: Atlas: 2002. 

MOREIRA, José Carlos. Orçamento Empresarial: Manual de Elaboração. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

Ross, Westerfield e Jaffe. Administração Financeira. Corporate Finance. Atlas, 2007 

 

MARKETING CORPORATIVO  

Ementa: Marketing e Organizações. O ambiente de marketing corporativo. Elementos 

do composto de marketing. Construindo Satisfação, Valor & Retenção do Cliente; 

Ganhando Mercados: Planejamento Estratégico & Orientação para o Mercado; 

Informação e Demanda de Mercado (SIM); Mercado Consumidor e Comportamento 

de Compra; Mercado Empresarial e Comportamento de Compra; Segmentação de 

Mercado e Posicionamento; Gestão de Produtos e Serviços; Inteligência de Marketing. 

Posicionamento. Planejamento e Gestão Estratégica.  

Bibliografia básica 

KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do milênio. São Paulo: Prêntice 

Hall, 2000. 

BARBOSA, M. F. N. Introdução ao marketing para empresa de pequeno porte. 

Edición electrónica. Texto completo en www.eumed.net/libros/2006a/mfnb/, 2006. 

 

ASPECTOS GERENCIAIS DA GESTÃO DE PESSOAS  

 

Ementa: A função de Gestão de RH e o cenário atual. Atratividade de talentos e sua 

integração a empresa. Desenho dos cargos, definição das competências, 

recrutamento de pessoas, critérios e procedimentos de seleção. Percepção e 

formação de lideranças. Avaliação e Gestão do desempenho. Manutenção dos 
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talentos na empresa. Sistemas de remuneração e benefícios. Programas de 

incentivos e as questões de qualidade de vida, saúde e segurança. 

Bibliografia Básica 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administradores. Integrando Teoria e 

Prática. São Paulo: Atlas, 2013. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas; o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas, Enfoque nos papéis profissionais. São 

Paulo: Atlas,2010. 

 

SEMINÁRIO DE PESQUISA II   

Ementa: Por meio de resultados de pesquisas, visitas técnicas, dinâmicas e 

apresentação de cases essa unidade volta-se para a compreensão dos Modelos de 

Gestão Organizacionais contemporâneos. As formas de Gestão das Organizações na 

região da Baixada Santista e a perspectivas da gestão empresarial nas macro 

metrópoles. 

Bibliografia 

ANDRADE, Rui Otávio B. e AMBONI, Nério. Teoria Geral da Administração: Das 

Origens s Perspectivas Contemporâneas. São Paulo: M’Books, 2001. 

MAXIMILIANO, A. C. Amaru. Teoria Geral de Administração: Da Revolução 

Industrial à Revolução Digital. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

STONER, J. A. F. & FREEMAN, R. E. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2000. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com supervisão de docente especialmente 

designado para essa função, que se incumbe do planejamento, orientação e o 

acompanhamento de uma pesquisa, com apresentação para a comunidade 

acadêmica, programada para a conclusão do curso.  
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O TCC consiste em uma pesquisa individual, apresentada sob a forma de 

trabalho escrito e oral (de acordo com as normas científicas de apresentação de 

trabalho acadêmico), sobre tema diretamente ligado ao campo da Gestão 

Empresarial. E tem como objetivos: aprofundar os conteúdos trabalhados durante o 

curso, através de um trabalho de pesquisa, elaborado segundo as normas científicas; 

propiciar a integração entre teoria e prática através da pesquisa bibliográfica e ou da 

pesquisa de campo. 

 

11. CORPO DOCENTE 

O corpo docente do curso de Gestão Empresarial é formado por especialistas, 

mestres e doutores, do corpo de professores da Faculdade Bertioga, ou professores 

convidados, todos com a formação mínima especificada acima e com prática 

profissional dentro do campo da disciplina que ministram. 

Professores Permanentes 

Alessandro Maia Simões – Especialista 

Antonio Celso Correa – Especialista 

Bruno Spagnuolo – Especialista 

Cristina Schmidt Pereira Silva Portéro – Doutora 

Elaine Amorim Justo Nehme – Especialista 

Geancarlos Siqueira de Almeida – Mestre 

Joel Oliveira Gomes – Mestre 

Jose Espedito Isidro....... – Especialista 

Ricardo Roitburd - Especialista 

Marcela Silva Bacelli – Mestre  

Maria de Lourdes Gomes Pereira – Mestre 

Silvia Aparecida do Carmo Rangel – Mestre 

 

Professores Convidados 

José Cláudio Tavares - Doutor 
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Luci Bonini – Doutora 

Magali Santana - Especialista 

Fábio Inoue - Especialista 

 

12. ESTRUTURA 

O curso será ministrado de forma presencial, em módulos, com total de 13 

(treze) disciplinas, totalizando uma carga horária de 420 horas, pelo período de 

integralização do curso de 18 meses. 

As aulas serão ministradas de forma presencial, na carga horária definida na 

Grade Curricular, conforme planejamento dos professores, sendo subsidiados por 

orientação tutorial dos professores, através do uso de recursos eletrônicos e com 

orientação de resenha da literatura indicada e resolução de casos e/ou exercícios. Em 

curso presencial, as disciplinas serão ministradas duas vezes por semana das 19h às 

22h30min. 

A metodologia aplicada neste curso deverá promover debates sobre as 

principais questões inerentes ao campo da Gestão Empresarial, enfocando, ao 

máximo, situações reais por que passam os profissionais da área e o seu modo de 

proceder. 

Recursos metodológicos empregados no curso: participação de profissionais 

da área; fundamentação teórica consistente e baseada em publicações com 

abordagens diversificadas e atualizadas; reflexão constante sobre a prática por meio 

de estágios em instituições especializadas, supervisionadas por profissionais 

experientes; discussão de casos práticos vivenciados ou fundamentados em 

bibliografia especializada; a monografia de final de curso; a integração perfeita entre 

teoria e prática. 
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13. METODOLOGIA 

O curso é estruturado e desenvolvido com base em metodologia Interdisciplinar 

que se realiza como um modo de ver, sentir e agir no mundo. De perceber, de 

entender as múltiplas implicações que se realizam as dinâmicas empresariais, ao 

analisar um acontecimento, ao realizar um projeto empresarial, e os desdobramentos 

sociais, naturais ou culturais provenientes destes. Entender o mundo de forma global, 

em sua rede infinita de relações e em sua total complexidade. Ao adotar a 

interdisciplinaridade como prática integradora no desenvolvimento do currículo de 

pós-graduação, objetiva-se uma maior consciência e envolvimento com a realidade 

regional, para que os fenômenos complexos sejam observados, vistos, entendidos por 

uma confrontação de olhares científicos plurais. E ainda, para que o curso forme um 

gestor empresarial com habilidades diversificadas capaz de atuar com competência e 

efetividade. 

Busca o desenvolvimento de competências e habilidades, como eixo integrador 

à proposta do curso, tendo nas bases teórico-prática seu recurso tanto acadêmico 

como profissional para sedimentar o processo de aprendizagem. Por isso, o currículo 

é estruturado de uma forma integrada entre: conhecimento (saber), habilidades (saber 

fazer) e atitudes (saber ser) de maneira dinâmica, articulando, mobilizando e pondo 

em ação métodos e elementos essenciais à construção de competências.  

Deste modo, o curso de Gestão Empresarial, na busca da articulação entre 

teoria e prática, tem sua metodologia concretizada em aulas interativas, contemplando 

propostas diferenciadas de trabalhos em grupo, pesquisas e projetos diversificados, 

incluindo trabalhos de campo e outras atividades, que assegurem sempre a conexão 

da vida acadêmica com a realidade profissional e acadêmica. 

A organização curricular prevê um percentual da carga horária total para a 

realização de atividades acadêmicas específicas de integração dos conteúdos de 

modo a garantir as competências e as habilidades em processos de 

interdisciplinaridade e contextualização com o mercado de trabalho e as demandas 

sociais regionais – como projetos e avaliações integrados, seminários e palestras, 

planos e feira de negócios. 
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A metodologia do curso incentiva, também, o acesso a modernas tecnologias 

de informação e administração, promovendo atividades que estimulem o 

conhecimento e uso desses instrumentos e processos – via web, visitas técnicas, 

workshop e pesquisas, como um passo fundamental para o desenvolvimento 

pedagógico. 

O curso desenvolve ações previstas no planejamento das unidades curriculares 

que levam à formação interdisciplinar e ao trabalho em equipe. A integração das 

competências nos diferentes conteúdos, que é fundamental, representa uma 

necessidade da Faculdade Bertioga. 

A proposta metodológica da faculdade, portanto, visa o ensino qualificado, 

promovendo atividades que instigam a investigação e estimulam a capacidade crítica, 

assegurando formação científica, compreensão integral e atendimento à demanda 

social.  

 

14. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

A Faculdade Bertioga oferece apoio tecnológico por meio de equipamentos 

audiovisuais e do laboratório de Informática, biblioteca virtual, utilização livre de 

Internet. Salas de aula equipadas, auditório, biblioteca, laboratório de informática, 

laboratório específico (Escritório Modelo), gabinetes de professores para atendimento  

do alunado, sala dos professores, cantina, secretarias. 

 

15. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A seleção será realizada através de análise de Curriculum Vitae. 

 

16. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação do desempenho escolar é parte integrante do processo ensino-

aprendizagem feita por disciplina e incide sobre a frequência e o aproveitamento 

escolar. 

O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo ao 

aluno e dos resultados por ele obtidos em provas, exercícios, projetos, relatórios e 

demais atividades programadas em cada disciplina. A avaliação do desempenho do 

aluno em cada uma destas atividades é feita, atribuindo-se uma nota expressa em 

grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação até décimos. 

A média de aproveitamento em cada disciplina corresponderá à média 

aritmética das notas de aproveitamento que os professores atribuirão aos alunos 

semestralmente, baseados em trabalhos escolares e exercícios práticos relacionados 

com a matéria lecionada ou com o treinamento recebido em campo. É obrigatória a 

entrega á secretaria, em cada final de disciplina, das respectivas notas de 

aproveitamento. 

Com frequência mínima obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas 

e demais atividades, e aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete) nas avaliações, 

o aluno é considerado aprovado na disciplina. 

Entretanto, não há qualquer forma de avaliação substitutiva ou exame. 

 

17. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

A frequência é obrigatória e controlada através de diário de classe a cada aula. 

É exigido o mínimo de 75% para a aprovação. 

 

18. TRABALHO DE CONCLUSÃO 

O trabalho de conclusão de curso (monografia) deve estar ligado à prática 

realizada pelo aluno e deve ser elaborado e apresentado individualmente ou em dupla, 

conforme exposto no ementário, no final dos 18 meses. 
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19. CERTIFICAÇÃO 

Os certificados são formatados seguindo rigorosamente as exigências da 

Resolução CES-CNE nº 1, de 3 de abril de 2001. 

 

21. INDICADORES DE DESEMPENHO 

O programa de pós-graduação em Gestão Empresarial segue os critérios de 

avaliação já fixados pela CAPES: indicadores, parâmetros, perfis dos programas e 

outras orientações a serem observados na avaliação da pós-graduação e a forma de 

aplicação da escala de classificação utilizada, considerando as diretrizes da grande 

área. 

 

22. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

A FABE (Faculdade Bertioga) está na sua 1ª (primeira) edição e tem duração 

de 18 (dezoito) meses.  

Serão colocadas em foco as competências (habilidades) a serem 

desenvolvidas/adquiridas como consequência do curso. São sinônimos de 

competência: 

a) Resultado; 

b) Objetivo final; 

c) meta do conteúdo; 

d) Objetivo de desempenho. 

As competências dirão aos alunos quais habilidades primárias eles aprenderão 

no curso, podendo ser definida como uma perícia ou habilidade maior para realizar 

uma tarefa ou resolver um problema, de maneira efetiva e eficiente, assim como serão 
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apresentadas em cada unidade de maneira palpável e mensurável, dizendo aos 

alunos o que eles serão capazes de fazer como resultado de dada experiência. 

A demanda local e regional tem provocado o oferecimento do curso, e é 

suficiente para criação de turma. 

 

 


