
 

UNISEPE - União das Instituições de Serviços, Ensino e Pesquisa Ltda. 
Faculdade de São Lourenço 

Rua Madame Schimidt, 90 – Bairro Federal – São Lourenço/MG – CEP: 37.470-000 
 Telefax: (35) 3332-3355 - www.faculdadesaolourenco.com.br - faculdadesaolourenco@faculdadesaolourenco.com.br 

 

 
 

Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a 

oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º onde exige que oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em cursos presenciais, conforme disposto na respectiva Portaria, deve 

ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos 

seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação. 

 
 

 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA COGNITIVA 

 
CONTEÚDO: EMENTÁRIO: 
 

Estudo dos fundamentos da Psicologia Cognitiva. Processos cognitivos básicos: linguagem, 

atenção, consciência, percepção, representação do conhecimento, reconhecimento de 

formas, memória, resolução de problemas e tomada de decisão. 

 

METODOLOGIA: O método e prática de ensino-aprendizagem incorpora o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

No AVA são postadas as sequências didáticas com material didático específico para a 

disciplina que é oferecida a distância, bem como a mediação de tutores, profissionais 

da educação com formação na área do curso. 

Os profissionais são devidamente qualificados e compatíveis com o previsto no projeto 

pedagógico do curso - PPC e nos respectivos planos de ensino de cada disciplina. 

Nos planos de ensino são descritas as atividades realizadas explicitando a forma de 

integralização da carga horária por meio de atividades on-line. 

AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
 

 Nota 1:  Composta por uma avaliação presencial valor:  3,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

 Nota 2:  Composta por uma avaliação presencial valor:  5,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando  10,0 pontos. 
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Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a 

oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º onde exige que oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em cursos presenciais, conforme disposto na respectiva Portaria, deve 

ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos 

seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação. 

 
 

 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA 

 
CONTEÚDO: EMENTÁRIO: 

 
O que vem a ser a psicologia, sua história e objetivo como ciência. Abordagens, 
gestaltista, cognitivista, psicanalítica e humanista. Processos psicológicos, pensamento, 
motivação, personalidade, comportamento, hereditariedade e meio ambiente. 
Liderança, funcionamento e desenvolvimento em grupo.         
 

METODOLOGIA: O método e prática de ensino-aprendizagem incorpora o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

No AVA são postadas as sequências didáticas com material didático específico para a 

disciplina que é oferecida a distância, bem como a mediação de tutores, profissionais 

da educação com formação na área do curso. 

Os profissionais são devidamente qualificados e compatíveis com o previsto no projeto 

pedagógico do curso - PPC e nos respectivos planos de ensino de cada disciplina. 

Nos planos de ensino são descritas as atividades realizadas explicitando a forma de 

integralização da carga horária por meio de atividades on-line. 

AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
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 Nota 2:  Composta por uma avaliação presencial valor:  5,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 
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Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a 

oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º onde exige que oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em cursos presenciais, conforme disposto na respectiva Portaria, deve 

ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos 

seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação. 

 
 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
CONTEÚDO: EMENTÁRIO: 

 
Bases Sociológicas. Origem e evolução histórica. Reações da Sociologia com outras 
ciências. Objeto da Sociologia. Importância da Sociologia. Sociedades. Tipos de 
Sociedades. Sociologia aplicada a Administração. Organização formal e informal. 
Formas e processos do controle social. Influencia pela comunicação. Culturas e 
Organizações: um quadro de referência.  

METODOLOGIA: O método e prática de ensino-aprendizagem incorpora o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

No AVA são postadas as sequências didáticas com material didático específico para a 

disciplina que é oferecida a distância, bem como a mediação de tutores, profissionais 

da educação com formação na área do curso. 

Os profissionais são devidamente qualificados e compatíveis com o previsto no projeto 

pedagógico do curso - PPC e nos respectivos planos de ensino de cada disciplina. 

Nos planos de ensino são descritas as atividades realizadas explicitando a forma de 

integralização da carga horária por meio de atividades on-line. 

AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
 

 Nota 1:  Composta por uma avaliação presencial valor:  3,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

 Nota 2:  Composta por uma avaliação presencial valor:  5,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 
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Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a 

oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º onde exige que oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em cursos presenciais, conforme disposto na respectiva Portaria, deve 

ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos 

seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação. 

 
 

 
DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 
CONTEÚDO: EMENTÁRIO: 

 
A importância da pesquisa na produção do conhecimento. Métodos e técnicas de 
pesquisa. A pesquisa e a construção do conhecimento pedagógico: pensando a 
formação profissional do professor. Etapas e procedimento iniciais na elaboração de 
pré-projetos de pesquisa no campo na área de gestão. Trabalhos científicos. Processo 
editorial. 

METODOLOGIA: O método e prática de ensino-aprendizagem incorpora o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

No AVA são postadas as sequências didáticas com material didático específico para a 

disciplina que é oferecida a distância, bem como a mediação de tutores, profissionais 

da educação com formação na área do curso. 

Os profissionais são devidamente qualificados e compatíveis com o previsto no projeto 

pedagógico do curso - PPC e nos respectivos planos de ensino de cada disciplina. 

Nos planos de ensino são descritas as atividades realizadas explicitando a forma de 

integralização da carga horária por meio de atividades on-line. 

AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
 

 Nota 1:  Composta por uma avaliação presencial valor:  3,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

 Nota 2:  Composta por uma avaliação presencial valor:  5,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando  10,0 pontos. 
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Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a 

oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º onde exige que oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em cursos presenciais, conforme disposto na respectiva Portaria, deve 

ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos 

seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação. 

 
 

 
DISCIPLINA: GLOBALIZAÇÃO 

 
CONTEÚDO: EMENTÁRIO: 

 
O fenômeno da Globalização; O capital, o mercado e a empresa Globalizada; Definição 
conceitual, teorias sobre a Globalização, causalidade e consequência da globalização. 
Os processos de globalização como relações de poder; Integração de mercados e 
impacto da globalização. Os impactos da globalização sobre as culturas. Fragilização 
das estruturas estatais. Capitalismo financeiro. Blocos econômicos; Pluralidade das 
identidades culturais. Revolução científico-tecnológica. Comunicação e informação. 
Perspectiva Gerencial Local e Internacional; Mudanças; Mudanças nas organizações; 
Empresas Globais e Locais; impactos das mudanças na configuração do trabalho; 
Organizações em rede; tendências. 

METODOLOGIA: O método e prática de ensino-aprendizagem incorpora o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

No AVA são postadas as sequências didáticas com material didático específico para a 

disciplina que é oferecida a distância, bem como a mediação de tutores, profissionais 

da educação com formação na área do curso. 

Os profissionais são devidamente qualificados e compatíveis com o previsto no projeto 

pedagógico do curso - PPC e nos respectivos planos de ensino de cada disciplina. 

Nos planos de ensino são descritas as atividades realizadas explicitando a forma de 

integralização da carga horária por meio de atividades on-line. 

AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
 

 Nota 1:  Composta por uma avaliação presencial valor:  3,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

 Nota 2:  Composta por uma avaliação presencial valor:  5,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando  10,0 pontos. 
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Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a 

oferta, por Instituições de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância 

em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º onde exige que oferta de disciplinas na 

modalidade a distância em cursos presenciais, conforme disposto na respectiva Portaria, deve 

ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgada nos processos 

seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação. 

 
 

 
DISCIPLINA: DIREITO TRABALHISTA 

 
CONTEÚDO: EMENTÁRIO: 

 
Definição e divisão do Direito Social.  Direito individual do trabalho. Contrato individual 
de trabalho: formação, execução e extinção.  Direito coletivo do trabalho. Organização 
sindical. Entidades sindicais: suas atribuições e administração. Convenção coletiva do 
trabalho.  Conflitos do trabalho.  Dissídio coletivo de natureza econômica.  Justiça do 
trabalho: organização e competência.  Processo do trabalho.  Direito previdenciário: 
previdência social no Brasil, contribuições e prestações. Prestações da previdência 
social na ocorrência de infortúnio no trabalho.  Prevenção de infortúnios no trabalho.  
Serviço de previdência Social. 

METODOLOGIA: O método e prática de ensino-aprendizagem incorpora o uso 

integrado de tecnologias de informação e comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

No AVA são postadas as sequências didáticas com material didático específico para a 

disciplina que é oferecida a distância, bem como a mediação de tutores, profissionais 

da educação com formação na área do curso. 

Os profissionais são devidamente qualificados e compatíveis com o previsto no projeto 

pedagógico do curso - PPC e nos respectivos planos de ensino de cada disciplina. 

Nos planos de ensino são descritas as atividades realizadas explicitando a forma de 

integralização da carga horária por meio de atividades on-line. 

AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
 

 Nota 1:  Composta por uma avaliação presencial valor:  3,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

 Nota 2:  Composta por uma avaliação presencial valor:  5,0 pontos; 

 Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando  10,0 pontos. 
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