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OBJETIVO 

Este manual tem por objetivo documentar o processo de integralização de 

conteúdos práticos com teóricos conforme previsto na matriz curricular do curso. 

Sob o ponto de vista didático, compreende ambientes e/ou espaços físicos ou 

virtuais, onde se desenvolvem atividades pedagógicas de integração entre teoria 

e prática possibilitando aos discentes do curso, o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para realização de práticas aplicadas. Referem-se a 

práticas exitosas que vão de encontro às necessidades da comunidade 

acadêmica fazendo uma interlocução com o PDI, PPC tendo como consequência 

o êxito do objetivo esperado buscando ser inovadoras se raras na região, no 

contexto educacional ou no âmbito do curso.  

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do uso dos laboratórios didáticos de formação básica e 

específicas conta com o estudo detalhado de cada disciplina da matriz curricular 

especificando aspectos práticos a serem trabalhados.  A criação das atividades 

práticas se subsidia na inovação e ações do processo de aprendizagem com o 

uso de softwares livres, atividades abertas à comunidade/região, estudos de 

meio (visitas técnicas), organização de palestras, feiras e eventos. 
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Disciplinas dos Cursos com Práticas Laboratoriais 

Cursos de Gestão 

NOME CH 
Formação Básica, 

Profissional, Equitativas, 
Complementares(¹) 

Fundamentos de Contabilidade 80 FB 

Projeto Atividade Interdisciplinar I  FP 

Matemática Financeira 80 EQ 

Administração Financeira e Orçamentária 80 FP 

Projeto Profissional Interdisciplinar II  FP 

Análise das Demonstrações Financeiras 80 FP 

Estatística Aplicada 80 EQ 

Projeto Profissional Interdisciplinar III  FP 

Projeto Profissional Interdisciplinar IV  FP 

Inovação e Negócios 80 FP 

Projeto Profissional Interdisciplinar V  FP 

Empreendedorismo 80 FP 

Projeto Profissional Interdisciplinar VI  FP 

Contabilidade Gerencial 80 FB 

Trabalho de Conclusão de Curso Pré-Projeto  FP 

Plano de Negócios 80 FP 

Controladoria 80 FP 

Auditoria  FB 

Trabalho de Conclusão de Curso – 
Dissertação II 

 FP 

Atividade Acadêmica Complementar 300 FC 

Estágio  300 FC 

Libras 80  

Conteúdo de Formação Básica e Habilidades 

Serão realizados eventos abertos a comunidade exercitando a 

sustentabilidade das relações humanas, responsabilidade social e ainda 

exercitando nas disciplinas de Recursos Humanos a elaboração de currículo 

para a comunidade. O curso também promove semestralmente palestras, 

eventos, seminários de apresentação de trabalhos científicos compartilhando 

conhecimento, treinando a organização e autonomia. 
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Conteúdo de Formação Específica e Habilidades 

Será feito por meio de ações utilizando o Projeto “Leão Solidário” nas 

instalações da Faculdade Educamais. São ofertadas possibilidades de atuação 

junto à comunidade para orientação de preenchimento da Declaração de 

Imposto de Renda dentre outras ações previstas no convênio. 

São promovidas semestralmente ações voltadas a doações em geral, 

saídas a Feiras e Eventos como o CRA dentre outros corroborando na prática 

com os estudos multidisciplinares. 

No grupo de disciplinas de contabilidade são explorados sistemas de Folha 

de Pagamento, das matemáticas excel e solver, nas disciplinas de pesquisa o 

pacote office com ABNT. 

O estágio possibilita exercer na prática os conteúdos teóricos do processo 

de ensino aprendizagem. A coordenadoria de estágios mantém acordos federais 

para promoção e oportunidade de cumprimento destas horas práticas voltadas 

as habilidades necessárias ao perfil do egresso. 

Regras para Uso de Espaço Físico e Laboratórios de Informática 

O gestor da Unidade será responsável pelo agendamento de data e horário 

conforme demanda docente. A equipe de apoio de Tecnologia providenciará a 

instalação de eventuais softwares e manterá os equipamentos em perfeito 

estado para uso. 
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