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APRESENTAÇÃO

O objetivo deste manual é orientar o acadêmico sobre as ações da Atividade Prática 

Supervisionada Institucional (APS) da Faculdade Murialdo. 

A APS tem por objetivo proporcionar a instrumentalização profi ssional e específi ca de 

cada curso de graduação por meio da ação-refl exão-ação, abrangendo as ações necessá-

rias ao desenvolvimento das três dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. Essas 

dimensões envolvem os saberes, as ações e os valores de cada profi ssão, que devem ser 

presença constante no planejamento pedagógico dos cursos, assim como atenderem a 

legislação vigente (Resolução do CNE - Conselho Nacional de Educação nº 3, de 2 de julho 

de 2007.).

A APS Institucional da FAMUR é organizada pelo coordenador de cada curso de gra-

duação e pela Central de APS, sob a supervisão da Coordenação Acadêmico-Pedagógica. 

A seguir, são apresentadas as informações necessárias para a realização de todos os 

processos envolvidos na APS. Em caso de dúvida, consulte o coordenador do seu curso 

de graduação ou entre em contato com a Central de APS. 

Profª. Roberta Lopes Augustin 
Coordenadora Acadêmico-Pedagógica

Profª. Juliana Rossa
Coordenadora da Central de Atividade Prática Supervisionada Institucional
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ORIENTAÇÕES

A APS é uma atividade de ensino que o acadêmico 
deve realizar em grupo de três alunos, todos os semes-
tres, sob a orientação de um professor orientador. A APS 
faz parte da avaliação do acadêmico, representando 
25% da nota de cada disciplina cursada no semestre. 
Cada aluno deverá executar uma APS por semestre, in-
dependente do número de disciplinas cursadas.

Todo acadêmico deverá, dentro do prazo estipulado pelo 
cronograma da APS, reunir-se em grupo de três (03) alunos 
do mesmo curso de graduação. Acadêmicos iniciantes na 
FAMUR só podem fazer grupos com iniciantes. A partir do 
segundo semestre, é possível formar grupos com qualquer 
colega de curso. Sugere-se que não haja grande diferença 
de semestre/créditos cursados entre os integrantes do grupo. 

Na Faculdade Murialdo, a hora/aula é estipulada em 60 
minutos. Para uma disciplina de quatro créditos, a cada dia 
letivo o aluno cumpre três horas de aula, totalizando, ao fi -
nal do semestre, 54 horas. Como a legislação vigente exige 
o cumprimento total da carga horária mínima dos cursos de 
graduação em atividades presenciais (totalizando 72 horas), 
as horas faltantes para o total da carga horária da disciplina 
(18 horas) devem, então, ser cumpridas em Atividade Prática 
Supervisionada. Esses processos obedecem a Resolução do 
CNE - Conselho Nacional de Educação nº 3, de 2 de julho de 
2007.

Na Faculdade Murialdo, a APS possui dois Eixos Te-
máticos: Responsabilidade Social e Profi ssional. Acadê-
micos ingressantes na FAMUR (independentemente se 
ingressam no primeiro semestre ou por transferência de 
outra IES) devem realizar a APS com Eixo Temático Res-
ponsabilidade Social. A partir disso, o acadêmico realiza 
a APS com o Eixo Temático Profi ssional, cujas temáticas 
variam conforme o curso de graduação. Para identifi car 
seu Eixo Temático e Temática da APS, verifi car o con-
teúdo a partir da página 7 deste manual. A escolha da 
temática profi ssional deve ser de comum acordo entre os 
membros do grupo.

1 - APS NA FACULDADE MURIALDO 4.1 - DINÂMICA

3 - FORMAÇÃO DE GRUPOS

2 - POR QUE DESENVOLVER A APS

4 - EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS DA APS

Você receberá um e-mail enviado pela Central de 
APS informando o nome do professor orientador do 
seu grupo. Acadêmicos a partir do 2º semestre de 
APS podem convidar um professor para orientar o 
grupo, porém, é preciso que ele aceite antes do pre-
enchimento da inscrição do grupo no Moodle. Tão 
logo você receba o e-mail confi rmando o nome do 
professor orientador, é preciso que o grupo o procu-
re para o início das atividades. 

6 - PROFESSOR ORIENTADOR

PRIMEIRO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE
EiE xoo TTememátá icco:oo PPror fi fissssionaall

EiEixoxoox TTememátáticico:o: RResespoponsnsababbililididadade e SoSocicicialalaa

TeTeTeTemámámámátitititicacacaca::: CoCoCoC nfnfnfnforororrmememem ccccadadaada a  cucucuc rsrsrsrsoooo

TeTeTeTTemámámáámátititicacaac : : ReRespsppononnsasabibibib lilidadadaadede SSococo iaiaaalll

Após a formação de grupos, o próximo passo é realizar 
a inscrição da APS, em data estipulada pelo cronograma. 
A inscrição do grupo deve ser realizada pelo Moodle, na 
pasta Atividade Prática Supervisionada. Todas as orien-
tações para inscrição estão nessa pasta.  

5 - INSCRIÇÕES NA APS

Após a designação do professor orientador, é preciso pre-
encher o Termo de Responsabilidade (Anexo 1 na pasta da 
APS no Moodle). Esse termo deve ser impresso pelos alunos, 
assinado por todos os seus membros e, também, pelo pro-
fessor orientador. Deve ser, pelo professor orientador,  en-
tregue na Central de APS na data estipulada no cronograma.

7 - TERMO DE RESPONSABILIDADE



5Manual APS - 2017

O trabalho escrito fi nal da APS deve ser entregue pelo 

Moodle, na pasta Atividade Prática Supervisionada, em data 

estipulada pelo cronograma. Não serão aceitos trabalhos en-

tregues em atraso, caso não haja justifi cativa plausível. O res-

ponsável por postar o trabalho é o professor orientador.

Todas as ações da APS estão descritas no Regulamento 

da APS, aprovado pelo Conselho Superior (CONSUP) da Fa-

culdade Murialdo. Você tem acesso ao regulamento na pasta 

da APS no Moodle.

O resultado da pesquisa da APS desenvolvida durante o se-

mestre deve estar no formato de projeto de pesquisa, relatório 

técnico ou artigo científi co. Acadêmicos ingressantes, que rea-

lizam a APS com a Temática Responsabilidade Social, obriga-

toriamente devem desenvolver o trabalho no formato de proje-

to de pesquisa. Para os demais semestres, o trabalho pode ser 

desenvolvido em qualquer formato. Os modelos de trabalho 

estão na pasta APS no Moodle.

11 - ENTREGA DO TRABALHO FINAL

12 - REGULAMENTO

10 - TIPOS DE TRABALHO

NOTAS DAS APS

A nota da APS (2,5/10) é de inteira responsabilidade do professor orientador, que utilizará os seguintes critérios de avaliação:

INDICADORES NOTA

Organização individual e do grupo, comprometimento; distribuição das tarefas entre os compone ntes; envolvimento e parti-
cipação nas atividades/orientações desenvolvidas durante o semestre. 0,5

Desenvolvimento e cumprimento das tarefas dentro dos prazos estabelecidos pelo professor orientador e pelo cronograma 
da APS. 0,5

Obediência aos critérios metodológicos (passos da pesquisa) necessários para a elaboração do produto fi nal (projeto de 
pesquisa, relatório técnico-científi co ou artigo científi co). 0,5

Trabalho escrito: coerência com os modelos disponível na pasta APS no Moodle; coesão e coerência textual; revisão orto-
gráfi ca, normas da ABNT.

0,5

Elaboração, conteúdo e estética dos slides 0,5

TOTAL 2,5

As orientações da APS (presenciais ou virtuais) devem ser re-

gistradas na Ficha de Acompanhamento 1 e na Ficha de Acom-

panhamento 2 (Anexo 2 da pasta da APS no Moodle). O preen-

chimento e a entrega dessas fi chas na Central de APS, em datas 

estipuladas pelo cronograma, são de responsabilidade do profes-

sor orientador. 

8 - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO

Os encontros dos grupos de APS bem como as orientações das 

ações, podem ser desenvolvidas tanto de forma presencial (reuni-

ões em ambientes da Faculdade e ou fora dela) como não presen-

cial (por meio do uso de plataformas digitais). Na FAMUR, preferen-

cialmente, o espaço destinado para esses encontros é a Biblioteca, 

que além do espaço geral possui salas reservadas. O contato entre 

os membros do grupo e o professor orientador deve ser via seu 

email institucional frente e obedecer um cronograma de atividades.

9 - ENCONTROS DOS GRUPOS
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APRESENTAÇÃO NO FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Os trabalhos desenvolvidos na APS são apresentados, no fi nal de cada semestre, no Fórum de Iniciação 

Científi ca da Faculdade Murialdo. As apresentações são distribuídas em sessões, cuja composição é realizada de 

forma aleatória conforme a temática dos trabalhos. Para a apresentação, que deve durar até 15 minutos, é preciso 

elaborar slides para serem exibidos à banca de avaliadores (composta por dois professores) e demais interessa-

dos. A avaliação dos professores da banca não infl uenciará na nota do semestre (que é de responsabilidade do 

professor orientador). A nota da apresentação obtida no Fórum de Iniciação Científi ca da FAMUR servirá para a 

defi nição do trabalho destaque da sessão. 

INDICADORES PARA A ESCOLHA DO TRABALHO DESTAQUE

Relevância do tema

Estrutura do trabalho

Elaboração dos slides

Apresentação oral e pontualidade

Criatividade

RESUMO DAS AÇÕES DA APS

1) Primeiros dias de aula: formação de grupos com colegas do mesmo curso de graduação (quem é ingressante 

na Faculdade só pode reunir-se com outros colegas também ingressantes).

2) Inscrição do grupo no Moodle: até o dia 18 de agosto.

3) Defi nição  do professor orientador (por e-mail enviado pela Central de APS): até o dia 28 de agosto.

4) Primeiro encontro presencial entre os membros do grupo e o professor orientador para assinatura do 

Termo de Responsabilidade, que deve ser entregue, pelo professor orientador, na Central de APS: até o dia 

06 de setembro.

5) Entrega da Ficha de Acompanhamento 1 (pelo professor orientador, na Central de APS): até o dia 09 de 

outubro; Ficha de Acompanhamento 2: até 13 de novembro.

6) Entrega do trabalho (versão digital, pelo Moodle): até o dia 13 de novembro.

7) Apresentação do trabalho no VII Fórum de Iniciação Científi ca: de 20 a 24 de novembro.       
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CRONOGRAMA DA APS

AÇÃO ATIVIDADE DATA

1
Organização do grupo de trabalho (três alunos do mesmo curso) e envio da Ficha de Inscri-
ção por meio do Moodle (pasta Atividade Prática Supervisionada) por aluno representante 
do grupo.

Até 18/08

2 Informação do nome do professor orientador pela Central de APS via e-mail. Até 28/08

3 Entrega do Termo de Responsabilidade, pelo professor orientador, na Central de APS. Até 06/09

4 Entrega da Ficha de Acompanhamento I, pelo professor orientador, na Central de APS. Até 09/10

5

Entrega do trabalho em versão digital em forma de Projeto, Artigo Técnico-científi co ou 
Relatório Técnico, pelo professor orientador, por meio do Moodle (pasta Atividade Prática
Supervisionada).

Entrega da Ficha de Acompanhamento II, pelo professor orientador, na Central de APS.

Até 13/11

6 VIII Fórum de Iniciação Científi ca FAMUR. De 20/11 à 
24/11

DÚVIDAS

 Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de APS pelo e-mail centraldeapsfacudademurialdo.com.br.
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CURSO - AGRONEGÓCIO

EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL (alunos iniciantes/1º semestre)

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL (a partir do 2º semestre)

Temática: Agronegócio Sustentável

Temática: Responsabilidade Social

- Proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes 
contextos de aplicação em ações de responsabilidade so-
cial e socioambiental.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Estimular a prática da responsabilidade social e socioam-
biental.

- Desenvolver compromissos de cuidado com o ser humano 
e sua relação com o meio ambiente.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma transver-
sal, nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade 
Murialdo.

- Desenvolver práticas sustentáveis e agroecológicas na 
produção agrícola e pecuária em grandes, médias e peque-
nas propriedades internalizando os conhecimentos obtidos 
durante o curso.

- Identifi car, pesquisar e ou propor alternativas que possam 
desenvolver o setor agropecuário sustentavelmente.

- Conscientizar os produtores rurais da importância dos es-
tudos sobre o Agronegócio Sustentável e a sua relação com 
a manutenção do equilíbrio socioambiental, sociopolítico e 
sócio rural

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

Diagnóstico das reais de necessidades de entidades so-
ciais/assistenciais e ou proposta de ação para sanar essas 
necessidades; a responsabilidade social relacionada a sis-
temas para internet; TI verde; acessibilidade.

Alternativas para criações pecuárias sustentáveis; alterna-
tivas para a produção agrícola sustentável; agroecologia; 
produção orgânica; preservação da fauna e da fl ora, quali-
dade e sanidade da produção agroecológica; conscientiza-
ção produtores e consumidores; redução de uso de agrotó-
xicos e /ou medicamentos.

Objetivos

Objetivos

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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- Desenvolver pesquisas nos diversos setores que envolvem 
o agronegócio (agricultura e pecuária) buscando competiti-
vidade e produtividade da produção/criação;

- Desenvolver o processo de ação–refl exão–ação, interagin-
do teorias e práticas desenvolvidas ao longo da vida acadê-
mica;

- Identifi car e propor inovações para a atividade agropecu-
ária.

- Desenvolver a prática dos conhecimentos teóricos obtidos 
durante o curso na área de gestão rural;

- Identifi car, pesquisar e ou propor a implantação de pro-
cessos de gestão na grande, média e pequena propriedade;

- Desenvolver atividades de planejamento estratégico;

- Promover o empreendedorismo rural;

- Incentivar e avaliar a ferramenta de Extensão Rural; 

- Estudar e avaliar o processo de sucessão familiar; 

- Estudar, avaliar e informar formas cooperativistas e asso-
ciativistas;

- Desenvolver discussões frente à Politica Agrícola no Brasil;

Desenvolvimento de pesquisas no âmbito da cadeia pro-
dutiva do agronegócio, envolvendo as propriedades rurais; 
otimização das relações entre o urbano e o rural, buscando 
resgatar a importância do produtor rural na manutenção da 
qualidade de vida do citadino.

Auxiliar no processo de sucessão familiar; buscar técnicas 
de extensionismo rural; implementar processos de gestão; 
organizar grupo de produção e /ou criação. 

Objetivos

Objetivos

Exemplo

Exemplo

Temática: Agronegócio convencional

Temática: Gestão Rural

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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CURSO - SISTEMAS PARA INTERNET

EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL (alunos iniciantes/1º semestre)

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL (a partir do 2º semestre)

Temática: Análise e Projeto de Sistema WEB

Temática: Responsabilidade Social

- Proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes 
contextos de aplicação em ações de responsabilidade so-
cial e socioambiental.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Estimular a prática da responsabilidade social e socioam-
biental.

- Desenvolver compromissos de cuidado com o ser humano 
e sua relação com o meio ambiente.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma transver-
sal, nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade 
Murialdo.

- Proporcionar aos acadêmicos aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas do curso para desenvolver um 
projeto de Sistema WEB.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Desenvolver habilidades para análise e documentação de 
soluções de sistemas WEB.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamen-
to crítico-refl exivo.

- Proporcionar aos acadêmicos a troca de experiências no 
desenvolvimento de trabalho em equipe.

- Estimular desenvolvimento de projeto de sistemas WEB 
tecnologicamente inovadores.

Diagnóstico das reais de necessidades de entidades so-
ciais/assistenciais e ou proposta de ação para sanar essas 
necessidades; a responsabilidade social relacionada a sis-
temas para internet; TI verde; acessibilidade.

Projeto para desenvolvimento de sistemas para web; aplica-
tivos; ou projeto de infraestrutura para sistemas web. 

Objetivos

Objetivos

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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- Proporcionar aos acadêmicos aplicar os conhecimentos 
adquiridos nas disciplinas do curso para desenvolver um 
projeto de Sistema WEB.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Desenvolver habilidades para análise e documentação de 
soluções de sistemas WEB.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Proporcionar aos acadêmicos a troca de experiências no 
desenvolvimento de trabalho em equipe.

- Estimular desenvolvimento de projeto de sistemas WEB 
tecnologicamente inovadores.

Projeto para desenvolvimento de sistemas para web; aplica-
tivos; ou projeto de infraestrutura para sistemas web. 

Objetivos Exemplo

Temática: Desenvolvimento de Sistema WEB

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 



12Manual APS - 2017

CURSO - ADMINISTRAÇÃO

EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL (alunos iniciantes/1º semestre)

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL (a partir do 2º semestre)

Temática: Liderança

Temática: Gestão Financeira

Temática: Responsabilidade Social

- Proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes 
contextos de aplicação em ações de responsabilidade so-
cial e socioambiental.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Estimular a prática da responsabilidade social e socioam-
biental.

- Desenvolver compromissos de cuidado com o ser humano 
e sua relação com o meio ambiente.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma transver-
sal, nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade 
Murialdo.

Conhecer os fundamentos para desenvolver uma liderança 
efi caz. Desenvolver técnicas e analisar modelos de lideran-
ça que se adaptem ao ambiente de trabalho. Compreender 
os conceitos relacionados com a liderança de equipes e a 
gestão de confl itos em contexto das organizações.

Desenvolver conceitos e práticas de planejamento, execu-
ção e controle gerencial; orçamento de vendas, orçamento 
de produção, orçamento de despesas operacionais, orça-
mento de caixa, custo e demonstrações fi nanceiras proje-
tadas.

Estudo de caso sobre responsabilidade social e socioam-
biental nas empresas; diagnóstico das reais de necessi-
dades de entidades sociais/assistenciais e ou proposta de 
ação para sanar essas necessidades; a responsabilidade 
social relacionada à administração.

O processo de liderança. A liderança corporativa. 

Planejamento fi nanceiro. Finanças Pessoais.

Objetivos

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

Temática: Gestão de Processos

Temática: Legislação Empresarial

Temática: Gestão de Marketing

Apresentar ferramentas para o desenvolvimento e exercício 
de competências empreendedoras, além de apresentar e 
discutir os aspectos que fundamentam o processo empre-
endedor, de forma a estimular entre os interessados a refl e-
xão sobre a oportunidade de criar empreendimentos como 
opção de carreira. Apresentar os conceitos e aplicações da 
inovação no contexto das organizações. Desenvolver as-
pectos criativos na Gestão.

Compreender os conceitos centrais de marketing para saber 
elaborar estratégias de mercado que possibilitem a identifi -
cação de novas oportunidades de negócios para uma orga-
nização, dentro de uma postura ética de conduta.

Aprofundar os conceitos e práticas da gerência de projetos 
e processos, desde a concepção, planejamento, implemen-
tação, controle e conclusão das atividades baseadas em 
projetos.

Desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no curso 
de Administração de Empresas, de forma a avaliar e aplicar, 
efi caz e efi cientemente, a legislação aplicada aos negócios, 
proporcionando valor agregado à organização.

Estudos novos produtos e serviços.

Redes sociais e o suporte em retenção e relacionamento.

Plano de Negócios, Gestão da Qualidade

Sociedades; contratos; propriedade industrial; qualidade no 
fornecimento de produtos e serviços.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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CURSO - RECURSOS HUMANOS

EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL (alunos iniciantes/1º semestre)

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL (a partir do 2º semestre)

Temática: Liderança

Temática: Responsabilidade Social

- Proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes 
contextos de aplicação em ações de responsabilidade so-
cial e socioambiental.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Estimular a prática da responsabilidade social e socioam-
biental.

- Desenvolver compromissos de cuidado com o ser humano 
e sua relação com o meio ambiente.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma transver-
sal, nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade 
Murialdo.

Conhecer os fundamentos para desenvolver uma liderança 
efi caz. Desenvolver técnicas e analisar modelos de lideran-
ça que se adaptem ao ambiente de trabalho. Compreender 
os conceitos relacionados com a liderança de equipes e a 
gestão de confl itos em contexto das organizações.

Estudo de caso sobre responsabilidade social e socioam-
biental nas empresas; diagnóstico das reais de necessi-
dades de entidades sociais/assistenciais e ou proposta de 
ação para sanar essas necessidades; a responsabilidade 
social relacionada a recursos humanos.

O processo de liderança. A liderança corporativa.

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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Temática: Inovação, Criatividade e Empreendedorismo

Temática: Gestão de Pessoas

Temática: Legislação Trabalhista

Desenvolver estudos que envolvam a área de gestão por 
competências e as formas para alinhar as políticas com a es-
tratégia da organização, pautado por um modelo de decisão, 
unifi cado e integrador, capaz de engajar todos os níveis da 
instituição. Competências individuais e de grupo.

Desenvolver estudos que envolvam  Atração, Retenção e 
Desenvolvimento dos profi ssionais nas organizações, dos 
estilos e ferramentas para gestão de pessoas; Estrutura de 
Cargos, do Recrutamento e Seleção, da avaliação de desem-
penho, da Remuneração e Treinamento de Pessoal e do De-
senvolvimento. 

Desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos no curso 
de Recursos Humanos, de forma a avaliar e aplicar, efi caz e 
efi cientemente, a legislação trabalhista, proporcionando valor 
agregado à organização.

Avaliação de Desempenho para alta performance.

Construção de carreiras a partir da inteligência emocional.

Tributos trabalhistas; direitos trabalhistas; saúde e segurança 
no trabalho.

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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CURSO - PEDAGOGIA

EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL (alunos iniciantes/1º semestre)

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL (a partir do 2º semestre)

Temática: Teorias e Práticas Pedagógicas nos Diferentes Espaços Educativos

Temática: Responsabilidade Social

- Proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes 
contextos de aplicação em ações de responsabilidade so-
cial e socioambiental.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Estimular a prática da responsabilidade social e socioam-
biental.

- Desenvolver compromissos de cuidado com o ser humano 
e sua relação com o meio ambiente.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma transver-
sal, nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade 
Murialdo.

- Desenvolver práticas pedagógicas em espaços escolares 
e não escolares de atuação do pedagogo.

- Desenvolver práticas pedagógicas no âmbito empresarial 
e/ou hospitalar.

Estudo de caso sobre responsabilidade social e socioam-
biental em estabelecimentos educacionais; diagnóstico das 
reais de necessidades de entidades sociais/assistenciais e 
ou proposta de ação para sanar essas necessidades; a res-
ponsabilidade social relacionada à pedagogia.

Atuação do pedagogo em CTGs; escoteiros e bandeirantes; 
nas salas de espera de consultórios; na produção de mate-
riais impressos educativos ou explicativos (folders e propa-
gandas); nas empresas junto ao RH.

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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Temática: Formação de Educadores

Temática: Educação e Infância

- Refl etir sobre a identidade do educador e do aluno através 
da Pedagogia do Amor.

- Desenvolver a importância da espiritualidade e da afetivida-
de na relação Professor/Educador x Alunos.

- Desenvolver a importância da ética na relação Professor/
Educador x Alunos.

Desenvolver estudos e pesquisas sobre a educação da infân-
cia e o processo de produção de conhecimento nesta área, 
suas especifi cidades no campo educacional relacionadas às 
práticas pedagógicas relacionando-as aos campos de expe-
riências e direitos de aprendizagem e desenvolvimento, à for-
mação docente e às políticas educacionais para Educação 
Infantil com foco nos três grupos etários que compõe a edu-
cação infantil, a saber: Creche: crianças com zero a 1 ano e 6 
meses; 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses. Pré-Escola: 4 
anos e 5 anos e 11 meses.

A relação professor, estudantes, escola e família; a indiscipli-
na e a violência e sua relação com a Pedagogia do Amor e a 
ética; relação da equipe gestora da escola com os professo-
res e com os funcionários.

- Bases epistemológicas da relação educação, infância e es-
cola; Contribuições da Psicologia para a formação de profes-
sores para a infância; Processos de brincar, ensinar e apren-
der na infância.

- Metodologias de pesquisa com crianças em contextos for-
mais e não formais de educação . Violências, gênero e os di-
reitos das crianças. Culturas , Corpo e Alteridade da Infância.

- Educação infantil. Docência. Direitos das Crianças. Partici-
pação das crianças. Bases teórico-metodológicas da educa-
ção na infância. A pesquisa e a produção do conhecimento 
na educação infantil.

- Psicologia da Educação, com ênfase no ensino e na apren-
dizagem. Desenvolvimento estético de professores e alunos. 
Formação de professores para a infância.

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 



18Manual APS - 2017

Temática: Políticas, Práticas Institucionais e Exclusão/Inclusão Social

Desenvolver estudos sobre os diferentes cenários socioeco-
nômicos e culturais da sociedade contemporânea e sua re-
lação com a Construção dos Direitos Humanos, em especial 
relativos à Infância e à Adolescência, abrangendo as temáti-
cas: Violência e Educação;

- Marginalidade Social; Exclusão/inclusão social;

- Crianças, adolescentes em situações de vulnerabilidade e 
suas famílias;

- Políticas públicas e ações sociais; Educação e o mundo do 
trabalho;

- Garantia de direitos das pessoas com necessidades espe-
ciais.

Objetivo Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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CURSO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

EIXO TEMÁTICO: RESPONSABILIDADE SOCIAL (alunos iniciantes/1º semestre)

EIXO TEMÁTICO: PROFISSIONAL (a partir do 2º semestre)

Temática: Gestão Sustentável de Processos

Temática: Responsabilidade Social

- Proporcionar aos acadêmicos vivências em diferentes 
contextos de aplicação em ações de responsabilidade so-
cial e socioambiental.

- Estimular, por meio do ensino investigativo, o pensamento 
crítico-refl exivo.

- Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos.

- Estimular a prática da responsabilidade social e socioam-
biental.

- Desenvolver compromissos de cuidado com o ser humano 
e sua relação com o meio ambiente.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos, de forma transver-
sal, nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade 

Desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos nas 
disciplinas do curso de Ciências Contábeis, que abordem 
o contador como base ética no processo de escrituração 
contábil, observando a legislação vigente e o comportamen-
to ético empresarial.

Estudo de caso sobre responsabilidade social e socioam-
biental nas empresas; diagnóstico das reais de necessi-
dades de entidades sociais/assistenciais e ou proposta de 
ação para sanar essas necessidades; a responsabilidade 
social relacionada à contabilidade.

Formas e medidas adotadas para correta demonstrações 
de resultados; ética no registro contábil; gestão de recursos 
fi nanceiros da empresa; comportamentos necessários para 
cargos estratégicos dentro da área de fi nanças e contábil.

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 
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Temática: Gestão Sustentável de Custos

Temática: Legislação Trabalhista, Empresarial e Tributária

Desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos nas dis-
ciplinas do curso de Ciências Contábeis, de forma a desen-
volver e aplicar toda a cadeia de gestão de custos de uma 
organização, nos diversos ramos, como indústria, serviços, 
comércio, e-commerce e terceiro setor.

Desenvolver os conhecimentos teóricos adquiridos nas dis-
ciplinas do curso de Ciências Contábeis, de forma a avaliar 
e aplicar, efi caz e efi cientemente a legislação tributária, em-
presarial e trabalhista, proporcionando valor agregado à or-
ganização.

Custos diretos e indiretos; planos de redução de custos; mo-
delos de quantifi cação de custos; cálculos de custos; meto-
dologias de identifi cação de custos.

Modelos de tributação; sistemas de compensações; isen-
ções; processos tributários; tributos trabalhistas; direitos tra-
balhistas; sociedades; contratos; propriedade industrial

Objetivo

Objetivo

Exemplo

Exemplo

EIXOS TEMÁTICOS E TEMÁTICAS 




