
Graduação Digital
1º

 P
ER

ÍO
D

O Avaliar como as diferentes teorias da administração se conectam e suportam o processo de gestão de uma empresa. 

Construir um modelo de negócios a partir da ferramenta do CANVAS de modelo de negócio. 

Avaliar a saúde financeira de uma empresa através da análise de suas demonstrações contábeis. 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDEDORISMO 

CONTABILIDADE GERAL 

#administracaogeral

#empreendedorismo

#contabilidadegeral

2º
 P

ER
ÍO

D
O Desenvolver modelo de avaliação de desempenho, feedback e treinamento. 

Avaliar o cenário econômico. 

Avaliar a viabilidade financeira de um projeto. 

GESTÃO DO DESEMPENHO 

ECONOMIA 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

#gestaododesempenho

#economia

#matematicafinanceira

3º
 P

ER
ÍO

D
O Desenvolver um fluxograma para gestão de um projeto real

Avaliar os processos operacionais de empresas industriais e prestadoras de serviços.� 

Aplicar avaliação de performance de uma equipe com promoção de desenvolvimento

GESTÃO DE PROJETOS 

GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE 

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 

#gestaodeprojetos

#gestaodaproducao

#lideranca

4º
 P

ER
ÍO

D
O

Sistematizar as necessidades envolvidas na alfabetização e letramento da língua portuguesa.

Estabelecer um diálogo entre os processos didáticos pedagógicos das fases do desenvolvimento humano.

Compreender o processo de leitura infanto-juvenil frente á multiplicidade de linguagens presentes no cotidiano.    

Desenvolver das habilidade e competências na prática profissional no ensino médio

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

LITERATURA, CULTURA E EDUCAÇÃO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO 

#alfabetizacao

#linguaportuguesa

#literaturaecultura

#atuacaoprofissional 

Tecnologia em 
Processos Gerenciais



5º
 P

ER
ÍO

D
O

Construir propostas metodológicas nas áreas de matemática, para os anos iniciais do ensino fundamental   

Construir propostas metodológicas de ciências naturais, para os anos iniciais do ensino fundamental.  

Compreender os processos de gestão e organização do trabalho educativo que estruturam a prática pedagógica. 

Desenvolver as habilidades e competências na prática da gestão escolar

ENSINO DE MATEMÁTICA 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE

GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO ESCOLAR

#matematica

#ciencia

#orientaçãoeducacional

#atuacaoprofissional 

6º
 P

ER
ÍO

D
O

Fazer a avaliação de um exame da saúde ocular de um caso real

Fazer a avaliação de um exame da saúde ocular especial de um caso real

Mapear a incidência de deficiência visual regional e quais as reabilitações disponíveis

Articular e integrar a teoria trabalhada no curso à atuação profissional. 

ENSINO DE HISTÓRIA  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

ENSINO DE GEOGRAFIA 

EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

#examesoculares

#examesocularesespeciais

#deficienciasvisuais

#atuacaoprofissional

6º
 P

ER
ÍO

D
O

Compreender o ensino de história nas séries iniciais, seguindo as diretrizes curriculares

Desenvolver as habilidade e competências na prática profissional em espaços não escolares

Compreender o ensino de geografia nas séries iniciais, seguindo as diretrizes curriculares

Elaborar projetos educacionais interdiscilinares em ambientes escolares e não escolares capazes 

ENSINO DE HISTÓRIA  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

ENSINO DE GEOGRAFIA 

EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

#historia

#atuacaoprofissional

#geografia

#projetosinterdisciplinares

7º
 P

ER
ÍO

D
O

Analisar a construção e evolução das políticas educacionais brasileiras ao longo da história.  

Analisar o papel das avaliações institucionais e seus impactos no cenário educacional nacional.  

Aplicar as teorias e técnicas aprendidas ao longo do curso na elaboração de um projeto de pesquisa. 

Construir projetos para eja a partir da concepção do trabalho como princípio educativo. 

PESQUISA E EDUCAÇÃO 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

TCC I

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

#pesquisae educacao

#avaliacaoinstitucional

#projetoepesquisa

#eja

Tecnologia em Processos Gerenciais



8º
 P

ER
ÍO

D
O

Construir projetos educacionais interdisciplinares nos diferentes níveis de escolarização da educação básica

Desenvolver projeto para alfabetização em libras

Utilizar as tecnologias de informação e comunicação na gestão escolar sustentável e inclusiva.  

Aplicar as teorias e técnicas aprendidas ao longo do curso na elaboração de um projeto de pesquisa. 

METODOLOGIAS ATIVAS 

INCLUSÃO E EDUCAÇÃO EM LIBRAS 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

TCC II  

#metodologiasativas

#libras

#tecnologiaeducacional

#projetoepesquisa 

Tecnologia em Processos Gerenciais


