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CONTEXTUALIZAÇÃO 
Instituição:  

A Universidade Federal de Goiás – UFG é uma instituição pública de ensino superior, criada pela Lei Nº 
3834C de 14 de dezembro de 1960, localizada na Rod.Goiânia - Nerópolis, Km 13, Bairro Campus 
Samambaia, CEP 74001-970 Goiânia – GO, mantida pelo Ministério da Educação, Pessoa Jurídica de 
Direito Público – Federal, CNPJ 00.394.445/0188-17, com localização no Bloco L, s/n, CEP 70047900, 
Esplanada dos Ministérios, no Plano Piloto de Brasília – DF. A UFG é uma IES de natureza pública,  
 
A UFG - Campus Avançado de Catalão, com Registro de Imóveis, livro Nº 2 AC, pg, 234, matrícula Nº 
9.712, está localizado na Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, Nº 1.120, Setor Universitário, e esta 
credenciado pela Resolução do Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de 
Goiás - CCEP, Nº 189 de 07, de dezembro de 1983. 
 
O Campus Avançado de Catalão é subordinado à Pró-reitoria de Extensão e tem como objetivos: 
possibilitar à Universidade uma participação efetiva no processo do desenvolvimento cultural e sócio-
econômico local, regional e nacional; oferecer bases físicas, administrativas e técnicas para a realização 



de programas de extensão da Universidade, vinculando as atividades programadas às necessidades 
básicas da região e do País; contribuir com recursos humanos qualificados, através das várias 
modalidades de trabalho extensionista e com a ação participativa com os órgãos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, bem como com empresas ou instituições privadas, a nível nacional, regional e 
local, visando proporcionar à região melhores condições de vir a transformar-se em pólo de 
desenvolvimento. De acordo com a Resolução CCEP, o Campus Avançado de Catação tem a seguinte 
estrutura administrativa: Diretor; Administrador; Auxiliares Administrativos e serviçais. 
 

Curso:  

O curso de Administração da UFG, Campus Avançado de Catalão, está situado à Av. Dr. Lamartine Pinto 
de Avelar, Nº 1.120, Setor Universitário, Catalão, Estado de Goiás, está autorizado pela Resolução do 
Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás - CONSUNI Nº 01/2006 de 17 de fevereiro de 
2006 , com 50 vagas anuais. O curso é oferecido no turno noturno. Atualmente há 181 estudantes 
regularmente matriculados, distribuídos em cinco períodos. As disciplinas são oferecidas em módulos 
presenciais de, em média, 50 alunos em aulas práticas e de 50 alunos em aulas teóricas. O PPC prevê a 
integralização da Matriz Curricular em oito períodos, com duração mínima de oito semestres. Embora 
conste do sistema e-mec a carga horária total do curso de 3.030 horas, a comissão constatou in loco, 
que de acordo com a Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG - CEPEC 
Nº 982 - que fixa o currículo pleno do curso de graduação em Administração - Bacharelado - para os 
ingressos a partir do ano letivo de 2006, no Campus Catalão, a carga horária total do curso é de 3.094 
horas; sendo 300 horas são destinadas ao Estágio Supervisionado e 106 de Atividades 
Complementares; o curso oferece a disciplina optativa de Libras, conforme constado pela comissão na 
conferência dos históricos escolares dos alunos que estão se formando e da grade curricular do curso 
apresentada na visita. O curso possui duas linhas de formação específicas: Gestão Pública e Gestão 
Estratégica e é coordenado pelo docente Vagner Rosalem, Bacharel e Mestre em Administração.  
  
SÍNTESE DA AÇÃO PRELIMINAR À AVALIAÇÃO 
Síntese da ação preliminar à avaliação:  

Avaliação nº 84149 para reconhecimento do curso de Administração, Graduação, BACHARELADO, 
coordenado pelo Professor, Msc, Vagner Rosalem, ministrado pela Universidade Federal de Goiás – UFG, 
no Campus de Catalão, em GO. 
 
A comissão foi formada pelos docentes Antonio de Vasconcelos Fragoso e Marina da Camino Ancona 
Lopez Soligo (coordenadora) que, após uma análise prévia dos documentos disponibilizados pelo 
sistema e-mec, estabeleceram em conjunto a estratégia de abordagem para divulgação do Roteiro e 
orientações sobre a visita in loco, realizada entre os dias 05 e 08/12/2010 com total apoio e 
participação do corpo social da IES; com destaque para o interesse demonstrado pelo Coordenador do 
Curso pelo processo de avaliação ratificado por sua presença em todos os momentos da visita. 
 
A comissão deu início aos trabalhos apresentando-se à direção do campus e esclarecendo seus 
procedimentos de avaliação, conforme orientações do INEP. A comissão manteve permanente 
acompanhamento pessoal para esclarecimento de dúvidas sobre o exercício das atividades. 
 
Em seguida, na prévia análise documental, a comissão constatou diferenças entre os dados postados no 
sistema e-mec e os dados apresentados in loco. A relação do corpo docente do curso, a matriz 
curricular e as bibliografias básica e complementar constantes do sistema estavam diferentes. Essas 
diferenças foram justificadas pelo pesquisador institucional da UFG, por meio do coordenador do curso, 
com a apresentação de documentos comprobatórios das tentativas mal sucedidas de atualização dos 
dados no sistema e-mec. Para a análise do corpo docente foi considerada a relação postada no sistema 
e-mec e para a análise da matriz curricular e bibliografias foram considerados os documentos 
apresentados in loco. Foi considerada a matriz curricular do curso de administração do Campus Catação, 
aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG em 09 de julho de 2010, na 
qual consta a disciplina de libras e as bibliografias básicas e complementares correspondentes às 
disciplinas dessa matriz curricular. 
 
Como complemento à avaliação quantitativa foram realizadas reuniões com docentes e discentes nas 
quais identificou-se o comprometimento de todos com a missão institucional e, especialmente, com o os 
objetivos do curso de Administração. 
 
A comissão verificou, também, que parte do campus está em obras. Obteve-se a informação de que 
para 2011-2012 estão previstas as finalizações da obras de expansão das edificações e que o curso de 
Administração contará com laboratórios próprios e específicos, além de salas mais apropriadas para os 
professores de tempo integral.  
 



Vale mencionar que os mecanismos de auto-avaliação são realizados pela UFG desde 1994 e que, no 
ano de 2010, apresentam excelente funcionamento e maturidade. O procedimento de autoavaliação 
inclui todas as Unidades Acadêmicas, dos Campus do Interior, dos Núcleos de Gestão (que envolvem 
professores, técnicos-administrativos e estudantes).  
  
DOCENTES 

Nome do Docente  Titulação  
Regime 
Trabalho  

Vínculo 
Empregatício  

Tempo de vínculo initerrupto 
do docente com o curso 

ANDRE LUIZ GALDINO  Doutorado Integral  Estatutário  26 Mês(es) 

ANDRE VASCONCELOS 
DA SILVA  

Doutorado Integral  Estatutário  27 Mês(es) 

CLAUDIO LOPES MAIA  Doutorado Integral  Estatutário  180 Mês(es) 

CLEVES MESQUITA 
VAZ  

Mestrado  Integral  Estatutário  190 Mês(es) 

MAICO RORIS 
SEVERINO  

Mestrado  Integral  Estatutário  26 Mês(es) 

PLINIO JOSE DE 
OLIVEIRA  

Doutorado Integral  Estatutário  180 Mês(es) 

SOLON BEVILACQUA  Mestrado  Integral  Estatutário  20 Mês(es) 

TIAGO RIBEIRO 
NUNES  

Mestrado  Integral  Estatutário  48 Mês(es) 

VAGNER ROSALEM  Mestrado  Integral  Estatutário  27 Mês(es) 

WOLNEY HONORIO 
FILHO  

Doutorado Integral  Estatutário  200 Mês(es) 
 
  
CATEGORIAS AVALIADAS 
Dimensão 1: Organização didática pedagógica  

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no âmbito do curso  

4  

1.2. Autoavaliação do curso  5  

1.3. Atuação do coordenador do curso  5  

1.4. Objetivos do curso  (indicador de destaque)  (destaque)  5  

1.5. Perfil do egresso  4  

1.6. Número de vagas  3  

1.7. Conteúdos curriculares  (indicador de destaque)  (destaque)  4  

1.8. Metodologia  4  

1.9. Atendimento ao discente  5  

1.10. Estímulo a atividades acadêmicas  4  

1.11. Estágio supervisionado e prática profissional  3  

1.12. Atividades complementares  5  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 1  

1.1. O curso de administração do campus Catalão da UFG está plenamente alinhado com as políticas de 
gestão institucional e gestão para o curso constantes do PDI.  
1.2. Os mecanismos de auto-avaliação apresentam excelente funcionamento. Os alunos participam da 
auto-avaliação do curso preenchendo questionário na internet. Os dados são compilados e discutidos 
com os alunos. O mesmo procedimento é utilizado para a auto-avaliação institucional. O curso 
participou do ENADE no ano de 2009 somente com alunos ingressantes, portanto, não teve nota da 
avaliação. 
1.3. Existe excelente dedicação à gestão do curso, caracterizada pelo atendimento aos discentes e 
docentes; inserção institucional da coordenação; dialogicidade, transparência e liderança no exercício 
das funções; acessibilidade a informações; conhecimento e comprometimento com o PPC. A 
coordenação é exercida por um professor, auxiliado por uma subcoordenadora, os dois possuem regime 
de dedicação exclusiva. 
1.4. A efetiva implementação do curso demonstra excelente atendimento dos objetivos propostos e 
expressa os compromissos institucionais em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão.  
1.5. A efetiva implementação do curso demonstra pleno atendimento ao perfil do egresso proposto. 



Embora não exista um processo formalizado de acompanhamento dos egressos, em reunião com alunos 
formados, pode-se constatar que os formados possuem competência sólida e em condições plenas de 
atuação eficiente e eficaz, apresentando habilidades para pró-atividade. 
1.6. O número de vagas ofertado corresponde suficientemente à dimensão do corpo docente e às 
condições de infra-estrutura da IES. O espaço para reunião de alunos e professores, apesar de 
suficiente, é reduzido. Como mencionado, para 2011-2012 estão previstas as finalizações da obras de 
expansão das edificações do campus de catalão, assim que forem finalizadas, o curso contará com 
melhores condições de infra-estrutra. 
1.7. Os conteúdos curriculares são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e com 
o perfil do egresso, e verifica-se pleno dimensionamento da carga horária para o seu desenvolvimento. 
Embora conste do sistema e-mec a carga horária total do curso de 3.030 horas, a comissão constatou in 
loco, que a carga horária total do curso é de 3.094 horas; sendo 300 horas são destinadas ao Estágio 
Supervisionado e 106 de Atividades Complementares; o curso oferece a disciplina optativa de Libras, 
conforme constado pela comissão na conferência dos históricos escolares dos alunos que estão se 
formando, e da matriz curricular do curso apresentada na visita. 
1.8. A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades do curso está plenamente 
comprometida com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e 
cidadãos. 
1.9. O curso implementou, de forma excelente, programas de atendimento extraclasse, realizada pelos 
docentes de cada disciplina ministrada, sendo este obrigado à reserva de horário para tal atendimento 
em sua carga horária semanal de trabalho; de apoio psicopedagógico, pela coordenação e 
subcoordenação do curso, que auxiliam na solução de problemas ligados a aspectos pedagógicos e 
administrativos. As atividades de nivelamento são realizadas pelos monitores do curso. 
1.10. Há pleno estímulo aos discentes para a realização de atividades acadêmicas e eventos 
complementares, bem como à participação em eventos externos (congressos, seminários, palestras, 
viagens etc.). 
1.11. O estágio supervisionado consta da matriz curricular do curso e está programado para que seja 
realizado nos dois (2) últimos anos. Além disso, os locais utilizados são adequados e a supervisão é 
suficiente. 
1.12. As atividades complementares do curso de Administração da UFG/CAC são regidas por 
regulamento próprio do departamento e nelas são abordados, de forma excelente, temas pertinentes e 
complementares ao curso, assim como temas transversais.  

Conceito da Dimensão 1  

4  

Dimensão 2: Corpo docente  

2.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  2  

2.2. Titulação e formação acadêmica do NDE  3  

2.3. Regime de trabalho do NDE  5  

2.4. Titulação e formação do coordenador do curso  4  

2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso  5  

2.6. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  5  

2.7. Titulação do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque)  5  

2.8. Regime de trabalho do corpo docente  (indicador de destaque)  (destaque)  5  

2.9. Tempo de experiência de magistério superior ou experîência do corpo docente  5  

2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo 
integral"  

5  

2.11. Alunos por turma em disciplina teórica  5  

2.12. Número médio de disciplinas por docente  3  

2.13. Pesquisa e produção científica  4  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 2  

2.1. O NDE é composto pelo Coordenador do Curso, Vagner Rosalem e docentes André Vasconcelos e 
Sólon Bevilacqua. Novos membros estão sendo incorporados com o preenchimento de vagas oriundas 
de concursos públicos. Todos componentes do NDE participaram ativamente da implantação do Projeto 
Pedagógico do Curso, bem como de sua efetiva consolidação, embora o percentual relativo ao total de 
docentes tenha sido insuficiente para uma melhor avaliação.  
2.2. Embora os três membros do NDE tenham titulação stricto sensu, foram considerados dois, 66,66%, 
sendo um deles doutor, representando 50%. 
2.3. Todos têm regime de trabalho de tempo integral, com dedicação exclusiva, por pertencerem ao 
Quadro Permanente da UFG. 



2.4. O Coordenador do Curso é mestre e graduado em Administração, tem experiência de 4 anos no 
magistério superior e de 26 no exercício profissional em empresas de grande porte, principalmente na 
área financeira, ocupando cargos de gerência, diretoria e vice-presidência;  
2.5. O regime de trabalho do Coordenador é integral, com dedicação exclusiva, com carga horária em 
sala de aula de 8 horas, dedicando as 32 restantes à efetiva coordenação do curso, resultando em uma 
relação de uma hora por 6,25 vagas. Além disso, outro docente assume funções de sub-coordenador 
com regime de trabalho de dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administrativas do curso.  
2.6. O colegiado do curso é composto por todos os docentes e por representantes do corpo discente na 
proporção de 20% dos docentes, desprezando-se as frações. Compõe também o colegiado co curso um 
técnico administrativo. O mesmo reúne-se ordinariamente uma vez por mês e em situações 
extraordinárias geradas por demandas às soluções de assuntos urgentes. 
2.7. O corpo docente é formado por 10 professores; 5 são doutores e 5 são mestres, alguns em fase de 
elaboração de tese, com os créditos concluídos. O Corpo docente está sendo ampliado para 14 
professores oriundos de concursos públicos, a maioria com graduação em Administração, todos com 
titulação stricto sensu, entre eles vários doutorandos. 
2.8. Todos os docentes do Curso possuem regime de trabalho 40 horas semanais com Dedicação 
Exclusiva, por pertencerem ao Quadro Efetivo de Professores da UFG. 
2.9. Dos dez professores, nove têm mais de 5 anos no magistério superior ou experiência profissional, 
totalizando 90%. 
2.10. A carga horária dos dez docentes totaliza 400 horas; a relação entre o número de vagas anuais 
autorizadas, 50 e o número de docentes em tempo integral é 5.  
2.11. São 50 vagas autorizadas para compor uma turma com 50 alunos em aulas teóricas. 
2.12. O número máximo de disciplinas ministradas por semestre é 27, conduzidas por corpo docente de 
10 professores; a média de disciplina por docente é 2,7. 
2.13. A média de produção docente nos últimos três anos é maior que 10 e o desenvolvimento da 
pesquisa está institucionalizado e funcionando de maneira plena, com apoio da IES à participação dos 
discentes em atividades internas e externas, inclusive com comprometimento financeiro para eventos 
realizados em outros Estados do Brasil; destaca-se a participação de discentes da IES em diversos 
Projetos de Extensão, que estão sendo desenvolvidos com a coordenação de professores da IES. Eles 
estão voltados para capacitação gerencial dos produtores rurais; Divulgação de Indicadores Econômicos 
Regionais, através da mídia; Feira de Empreendedorismo e Novos Negócios, intimamente relacionada à 
proposta existente no Campus de criação de uma incubadora de empresas; projeto de Educação 
Ambiental para coleta seletiva do lixo da cidade, com apoio institucional da Prefeitura Municipal. 

Conceito da Dimensão 2  

4  

Dimensão 3: Instalação física  

3.1. Sala de professores e sala de reuniões  2  

3.2. Gabinetes de trabalho para professores  2  

3.3. Salas de aula  3  

3.4. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  5  

3.5. Registros acadêmicos  5  

3.6. Livros da bibliografia básica  (indicador de destaque)  (destaque)  3  

3.7. Livros da bibliografia complementar  3  

3.8. Periódicos especializados, indexados e correntes  5  

3.9. Laboratórios especializados  (indicador de destaque)  (destaque)  3  

3.10. Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados  3  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3  

3.1. As instalações para docentes (salas de professores e de reuniões) atendem insuficientemente aos 
requisitos de dimensão necessários à atividade desenvolvida. Conforme colocado anteriormente, para 
2011-2012 estão previstas as finalizações da obras de expansão das edificações do campus de catalão, 
assim que estivem finalizadas, o curso contará com melhores condições de infra-estrutura. 
 
3.2. O curso tem gabinete de trabalho para o coordenador do curso e para alguns professores do NDE, 
portanto, atende insuficientemente aos requisitos comodidade necessários à atividade desenvolvida.  
 
3.3. Embora a região seja muito quente e não existam aparelhos de ar-condicionado na maioria das 
salas, as salas de aula do curso atendem, suficientemente aos requisitos de dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, conservação e comodidade necessários à atividade desenvolvida.  



 
3.4. O curso disponibiliza laboratório de informática com acesso à internet, na proporção de um 
terminal para cinco alunos considerando o total de matrículas do curso em funcionamento.  
 
3.5. Existe processo de registros acadêmicos informatizado e implantado, com garantia de atualização, 
confiabilidade e eficiência, e o acesso aos corpos docente e discente é excelente. 
 
3.6. Foi constatado que o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica atende aos 
programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente, na proporção de um exemplar para até 
dez (10) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da 
IES. 
 
3.7. Embora conste do sistema e-mec informação de que o curso possui somente 80% da bibliografia 
das disciplinas complementares, na visita, foi constatado que o acervo possui 100% da bibliografia 
complementar, assim, atende suficientemente às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 
5 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas. 
 
3.8. Os periódicos especializados, indexados e correntes são disponibilizados aos alunos através do 
acesso ao Portal da CAPES, que pode ser efetuado de qualquer terminal fixo ou equipamento portátil 
conectado via rede do campus. 
 
3.9. O laboratório especializado em multimeios do curso está em fase de construção, sua entrega esta 
prevista para o ano de 2011. A incubadora de empresas conta com espaço físico e equipamentos de 
informática definidos e locados. A incubadora funcionará em conjunto com uma usina de reciclagem de 
plásticos e embalagens PET, em fase de implantação, a qual servirá de laboratório para a aplicação de 
práticas de gestão para os alunos do curso, além de servir de importante ponto de apoio à fomentação 
de extensão, visando incubar além de empresas da incubadora em si, cooperativas de catadores de 
resíduos recicláveis. A Empresa Júnior já tem seu espaço definido no projeto neste mesmo prédio, 
sendo que a mesma, juntamente com a Revista do Curso de administração estão sendo implantados. 
Assim, a comissão entende que, no momento, os laboratórios especializados atendem suficientemente 
às demandas do curso. 
 
3.10. O curso de administração conta atualmente com um laboratório de informática com 50 micros 
ligados a internet, conta também com a disponibilidade de um mini auditório com capacidade para 200 
pessoas para a apresentação de trabalhos ligados ás diversas disciplinas que solicitam pesquisa de 
campo, além de defesas de TCC, e com um auditório com capacidade para 600 pessoas, onde realiza-se 
eventos de maior porte, como atividades ligadas ao Dia do Administrador e a Feira de 
Empreendedorismo. 

Conceito da Dimensão 3  

3  

Dimensão 4: Requisitos legais e normativos  

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs)  

Sim 

O projeto pedagógico do curso está pautado na observância aos dispositivos legais e 
dispositivos regimentares Institucionais, a saber: 
 
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20.12.1996) 
DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, Bacharelado 
(Resolução CNE/CES nº1 de 02.02.2004); 
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG; 
PPI – Projeto Pedagógico Institucional da UFG; 
Estatuto e Regimento da UFG; 
RGCG – Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG (Resolução CONSUNI nº. 
6/2002) e 
RESOLUÇÃO CEPEC Nº 982 - Fixa o currículo pleno do curso de graduação em 
Administração - Bacharelado - para os ingressos a partir do ano letivo de 2006, no 
Campus Catalão. 
SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, no que se refere aos 
indicadores das condições de ensino para efeitos de reconhecimento e renovação de 
reconhecimento do curso.  

4.2. Estágio supervisionado.  Sim 

Os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios de estudantes do curso de 
bacharelado em administração, realizados em instituições externas, nos termos da Lei 
Federal nº 11.788, de 25/09/2008, são regidos pela Resolução CEPEC n° 766 e pelo 



Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Segundo o art. 2° da Resolução CEPEC n° 766, o estágio é um componente curricular de 
caráter teórico-prático que tem como objetivo principal proporcionar aos alunos uma 
aproximação com a realidade profissional, com vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, 
científico e pedagógico de sua formação acadêmica, no sentido de prepará-lo para o 
exercício da profissão e cidadania. 
 
O aluno realiza o estágio obrigatório através de um convênio firmado entre a Universidade 
e a instituição externa, preferencialmente em empresas da região, contemplando uma 
carga horária de 300 horas. A supervisão do Estágio é realizada por um professor de 
tempo integral. 

4.3. Disciplina optativa / obrigatória de Libras* (Dec. 5.626/2005)  Sim 

O curso oferece a disciplina optativa de Libras, conforme constado pela comissão na 
conferência dos históricos escolares dos alunos que estão se formando, e da grade 
curricular do curso apresentada na visita in loco. Conforme relatado anteriormente, a 
grade curricular do curso que consta do e-mec difere da grade curricular apresentada na 
visita, na qual consta a oferta da disciplina de libras desde o ano de 2006. 
A matriz curricular correta é a que consta da RESOLUÇÃO CEPEC Nº 982, que fixa o 
currículo pleno do curso de graduação em Administração - Bacharelado - para os ingressos 
a partir do ano letivo de 2006, no Campus Catalão.  

4.4. Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização Bacharelado: Parecer 
CNE/CES 08/2007 e Resolução CNE/CES 02/2007;Licenciatura: Parecer CNE/CP 
28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002; Pedagogia: Resolução CNE/CES 01/2006).  

Sim 

O curso possui carga horária de 3.094 com tempo mínimo de integralização de quatro 
anos ou oito semestres.  

4.5. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 
(Dec. 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 2008 ).  

Sim 

A IES possui elevador, rampas e banheiros próprios para o aceso à pessoa com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida.  

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares 
Nacionais de cada curso)  

Sim 

Há previsão de TCC, com conteúdo fixado e regulamentação contendo critérios, 
procedimentos e mecanismos de avaliação e diretrizes técnicas relacionadas à sua 
elaboração.  

4.7. NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007.  Sim 

O Curso possui NDE (Núcleo Docente Estruturante) responsável pela formulação do 
projeto pedagógico do curso, sua implementação e desenvolvimento, com titulação em 
nível de pós -graduação stricto sensu e contrato de trabalho de dedicação plena ao curso e 
experiência docente.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 4  

4.1. O projeto pedagógico do curso está pautado na observância aos dispositivos legais e dispositivos 
regimentares Institucionais, a saber: 
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20.12.1996) 
DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, Bacharelado (Resolução CNE/CES 
nº1 de 02.02.2004); 
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG; 
PPI – Projeto Pedagógico Institucional da UFG; 
Estatuto e Regimento da UFG; 
RGCG – Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG (Resolução CONSUNI nº. 6/2002) e 
RESOLUÇÃO CEPEC Nº 982 - Fixa o currículo pleno do curso de graduação em Administração - 
Bacharelado - para os ingressos a partir do ano letivo de 2006, no Campus Catalão. 
SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, no que se refere aos indicadores das 
condições de ensino para efeitos de reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso. 
 
4.2. Os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios de estudantes do curso de bacharelado em 
administração, realizados em instituições externas, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 
25/09/2008, são regidos pela Resolução CEPEC n° 766 e pelo Regulamento de Trabalho de Conclusão 
de Curso. 
Segundo o art. 2° da Resolução CEPEC n° 766, o estágio é um componente curricular de caráter 
teórico-prático que tem como objetivo principal proporcionar aos alunos uma aproximação com a 
realidade profissional, com vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico de sua 



formação acadêmica, no sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e cidadania. 
O aluno realiza o estágio obrigatório através de um convênio firmado entre a Universidade e a 
instituição externa, preferencialmente em empresas da região, contemplando uma carga horária de 300 
horas. A supervisão do Estágio é realizada por um professor de tempo integral. 
 
4.3. O curso oferece a disciplina optativa de Libras, conforme constado pela comissão na conferência 
dos históricos escolares dos alunos que estão se formando, e da grade curricular do curso apresentada 
na visita in loco. Conforme relatado anteriormente a grade curricular do curso que consta do e-mec 
difere da grade curricular apresentada na visita, na qual consta a oferta da disciplina de libras desde o 
ano de 2006. 
A matriz curricular correta é a que consta da RESOLUÇÃO CEPEC Nº 982, que fixa o currículo pleno do 
curso de graduação em Administração - Bacharelado - para os ingressos a partir do ano letivo de 2006, 
no Campus Catalão. 
 
4.4. O curso possui carga horária de 3.094 com tempo mínimo de integralização de quatro anos ou oito 
semestres. 
 
4.5. A IES possui elevador, rampas e banheiros próprios para o aceso à pessoa com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida. 

Conceito da Dimensão 4  

NAC  

Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação:  

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES  

Esta comissão realizou a avaliação sobre cada uma das quatro dimensões apresentadas no relatório de 
avaliação de reconhecimento de curso e atribui os seguintes conceitos por Dimensão: 
 
1. Organização didática pedagógica - conceito 4 
2. Corpo docente - conceito 4 
3. Instalação física - conceito 3 
4. Requisitos legais e normativos - a IES atende aos requisitos legais e normativos apontados na 
Dimensão  
 
Dimensão 1 – São implementadas as políticas institucionais constantes do PDI e PPC no âmbito do 
curso, a auto-avaliação é realizada de forma excelente; a gestão acadêmica é desempenhada por 
profissionais qualificados e titulados, os objetivos do curso são atendidos e os conteúdos curriculares 
são relevantes, atualizados e coerentes com os objetivos do curso e com o perfil do egresso. 
 
Dimensão 2 – O Corpo Docente da IES é composto por professores com pós-graduação Stricto Sensu a 
nível de mestrado e doutorado. Todos os professores possuem regime de tempo integral.  
 
Dimensão 3 - Avaliou-se as instalações físicas, gerais, biblioteca e laboratório da IES e constatou-se que 
as instalações atendem suficientemente o funcionamento do curso.  
 
Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na legislação 
vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação Superior – CONAES e neste instrumento de 
avaliação, este curso de Administração apresenta um perfil de qualidade BOM.  

CONCEITO FINAL  

4   
 
 


