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2. JUSTIFICATIVA
A Gestão do Ambiente Amazônico e as suas interações tem se tornado
uma atividade intrínseca de todo profissional que atua na Amazonia.
Além disso, as relações e a Gestão do Ambiente da Amazônia tem
sofrido o impacto das grandes transformações resultantes da economia
globalizada. Todo esse cenário implica na necessidade de atualização
constante dos profissionais que são os responsáveis pela sobrevivência
e superação desses desafios frente a sociedade do século XXI.
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2. JUSTIFICATIVA
Ao mesmo tempo, sabe-se através de pesquisas, que a situação atual da região quanto à
capacitação de profissionais e de docente nessa área, ainda não satisfaz às expectativas do
mercado, em que pese o esforço das IES amazonenses que ofertam cursos desse gênero.
Dessa forma, a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, consciente de sua missão de
formar e aperfeiçoar pessoal que atenda aos anseios da comunidade regional oferece, em
nível de Especialização, a proposta de um Curso de Pós-graduação “Lato Sensu”
denominado Rainforest Amazon Business, que abordará, profundamente, as questões
práticas e teóricas que envolvem a condução dos colaboradores que contribuem para o
crescimento e manutenção das rotinas e processos das organizações instaladas na
Amazônia.
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3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Fomentar a compreensão e conhecimentos necessários
que sirvam de base para as vertentes social, ambiental e
econômica, na busca de propiciar entendimento da
complexidade e oportunidades de negócios para
Amazônia.
Oferecer componentes de conhecimento teórico e prático
de Gestão de negócios e oportunidades amazônicas;
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3.1. DESCRIÇÃO GERAL
1 - NOME DO CURSO E ÁREA DO CONHECIMENTO
1.1 – Nome do Curso: Rainforest Amazon Business
1.2 – Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
1.3 – Forma de Oferta: Semipresencial/ Modular / Tempo Parcial
1.4. Número de vagas: 500, Sendo 50 em cada município.
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3.2 PERÍODO E PERIODICIDADE

O Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Rainforest Amazon
Business acontecerá de forma modular, com oferta de disciplinas
estabelecidas em calendário do curso.
Devido a sua peculiaridade oferta mediada por tecnologia em
percentual de 80% e Ensino à Distância até 20%, as disciplinas
do curso serão ofertadas na plataforma mediada por tecnologia
que a UEA já possui expertise de atuação e a disciplina
“Seminários de Apresentação” terá sua oferta à distância.
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3.2 PERÍODO E PERIODICIDADE
Duração do Curso: 18 (dezoito) meses, sendo 14 (quatorze) meses com aulas presenciais e
03 (três) meses para realização do Trabalho de Conclusão de Curso, ou Projeto Integrador.
Início: a definir
Término: Contados 18 meses do inicio do primeiro módulo.
Turno: Noturno
Horários:
1 – Módulos de 30 horas: de segunda a sexta-feira, das 18:00 às 22:00 horas e aos sábados
das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00.
2. - Módulos de 20 horas: de segunda a sexta-feira, das 18:00 às 22:00 horas
3 - Módulos de 15 horas: de segunda a quinta-feira, das 18:00 às 22:00 horas
Local de Funcionamento:
1. Será realizado na ESO para as turmas abertas para a sociedade de um modo geral;
2. Será realizado nas dependências dos Studios da VAT.
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CONTEÚDOS E CARGA HORÁRIA
DICIPLINAS DA AMAZÔNIA

150 horas

1. Seminário de Apresentação

30 horas

2. Sociedade e Meio Ambiente na Amazonia

30 horas

3. Biodiversidade e Bionegócios na Amazonia

30 horas

4. Inovação, Tecnologia e Competitividade na Amazônia

30 horas

5. Ética e Responsabilidade socioambiental

30 horas

DISCIPLINAS DE GESTÃO DA AMAZÔNIA

120 horas

6.Desenvolvimento Gerencial e de Equipes

30 horas

7. Gerenciamento de Projetos

30 horas

8.Logística Integrada na Amazônia e Supply Chain

30 horas

9. Finanças Corporativas e Gestão de Custos

30 horas

DISCIPLINAS DA NOVA PLATAFORMA PARA A AMAZÔNIA

150 horas

10.Desenvolvimento Regional e Negócios Sustentáveis na Amazonia: Biofarmácos, Turismo, Mineração,
Psicultura, Fibras, Oleos vegetais, Produtos não florestal não madereiro

30 horas

11. Empreendedorismo Tecnológico e Social na Amazônia

30 horas

12. Projeto Integrador I: Criação de Startups

45 horas

13. Projeto Integrador II: Plano de Negócios

45 horas

Carga Horária Total

420 horas
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3.3. CORPO DOCENTE
O Corpo docente será composto por professores
da Universidade do Estado do Amazonas.
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3.4. DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
PAULO CÉSAR DINIZ DE ARAÚJO
Administrador, Doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG,
da Faculdade de Ciências Econômicas- FACE, do Departamento de Ciências Administrativas,
do Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração (2010-2014). Doutor em
Sociologia pela Faculdade de Letras- FLUP da Universidade do Porto-Portugal (2011-2014) em
regime co-tutela. Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Amazonas
(2004). Master Business Administration - MBA Team Management, em Desenvolvimento de
Competências Gerências, pela Fundação Getulio Vargas/AM (2002). Professor Adjunto da
Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Coordenador Local do Doutorado Interinstitucional
- DINTER em Administração da Faculdade de Economia e Administração-FEA da Universidade
do Estado do São Paulo-USP junto a Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Professor do
programa de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da
Universidade do Estado do Amazonas-UEA. Tem experiência na área de Administração, com
ênfase em Gestão de Pessoas. Atuando principalmente nos seguintes temas: Desenvolvimento
de Competências Gerências, Governança Corporativa, Comportamento Humano nas
Organizações,Liderança e Trabalho em Equipe.
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3.4. DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
ANDREA LANZA CORDEIRO DE SOUZA

Graduada em Administração (UFAM), Especialista em Administração de Recursos
Humanos (UFAM), Mestre em Desenvolvimento Regional (UFAM), Doutora em
Biodiversidade e Biotecnologia na Amazônia (UEA). Atualmente é Professora Adjunto
da Universidade do Estado do Amazonas, ministra as disciplinas de Gestão
Ambiental, Gestão de Cidades, Gestão de Organizações do Terceiro Setor,
Cooperativismo e Associativismo, Ética, Metodologia do Ensino Superior, Metodologia
da Pesquisa. Coordenadora dos Curso de Bacharelado em Administração e
Tecnologia em Gestão Comercial (mediado por tecnologia). Membro da Comissão
Assessora ENADE (INEP), Presidente da Comissão Própria de Avaliação da UEA.
Possui experiência no serviço público, docência superior e iniciativa privada.
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3.5. DA EQUIPE ADMINISTRATIVA
O Curso de especialização contará com o apoio
administrativo de 2 secretários de curso que dará
apoio aos respectivos coordenadores.
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3.6. DA METODOLOGIA
As aulas serão transmitidas pelo sistema Presencial Mediato por
Tecnologia, na qual o docente ou docentes de cada disciplina irão
ministrar o conteúdo programático da mesma, em estúdio e os alunos
receberão as aulas em tempo real, com a possibilidade de interação e
tendo o auxilio de professores assistentes nas salas de aula nos
municípios de oferta do curso. Serão utilizados recursos audiovisuais
dentro da metodologia de aulas expositiva dialogada.
Haverá ainda a oferta da Disciplina Seminários de Apresentação na
forma de oferta à distância, na qual, serão fomentadas palestras que
serão gravadas e lançadas na plataforma digital do curso, cujo acesso
aos alunos será possibilitada e cobrada realização de tarefas
pertinentes aos assuntos abordados.
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3.6. DA METODOLOGIA

Os trabalhos de forma interdisciplinar articularão o conteúdo das disciplinas dando
aos alunos visão global de tudo o que aprenderam, dirigindo-os para resultados
práticos, capacitando-os para atuar em equipe, apresentar-se em público e utilizar
recursos tecnológicos na execução de projetos.
Os métodos, técnicas e estratégias de ensino/aprendizagem aplicáveis a cada
disciplina são detalhadas no Plano de Ensino, que deverá ser apresentado pelo
professor no início da disciplina, discutido com os alunos e, se for o caso, sofrer as
adaptações consideradas convenientes. O Plano de Ensino deve conter o nome
do curso e da disciplina; objetivos da disciplina; carga horária e cronograma da
disciplina; ementa e conteúdo programático; metodologia a ser utilizada; sistema
de avaliação; e bibliografia básica e complementar a ser utilizada na disciplina.
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3.7. DA INTERDISCIPLINARIEDADE
A teoria e a prática devem ser consideradas o núcleo integrador da formação do especialista nos processos com
enfoque nos saberes Amazônicos e trabalhar de forma a constituírem unidade indissociável, sem perder de vista o
contexto social, amazonense, regional e brasileiro. Essa questão é de vital importância, na medida em que a identidade
de um curso poderá ser alterada ou consolidada na direção desejada, fundamentalmente se seus coordenadores,
professores e alunos partilharem valores e pressupostos básicos. Assim, a concepção e a formação do profissional não
podem se processar de maneira isolada da reflexão social mais ampla.
A organização curricular do curso proposto contempla reflexões sobre as mudanças no mundo contemporâneo e sua
conseqüente revisão, a fim de evitar uma concepção de currículo com enfoque em disciplinas isoladas e hierarquizadas
entre si, o que provoca a sua segmentação.
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3.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O Corpo docente será composto por professores
da Universidade do Estado do Amazonas.
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3.9. TECNOLOGIA
Na metodologia de ensino/aprendizagem das disciplinas, além dos tradicionais recursos da exposição didática,
estudos de caso, exercícios práticos, estudos dirigidos e seminários, estão incluídos mecanismos que procuram
aproximar a vida acadêmica dos avanços tecnológicos, tais como utilização da multimídia, projeção de DVDs, CD,
acesso a teleconferência e utilização da Internet. Para aplicação dessa metodologia, professores e alunos terão
disponíveis os recursos tecnológicos do Curso de Graduação em Administração da UEA, especificados a seguir:
Sistema Lyceum – sistema de gestão acadêmica alimentado com informações sobre as atividades acadêmicas
que permite o acesso de dados como calendário escolar, desempenho dos alunos e frequências às aulas.
Salas Especiais – laboratórios de informática com 45 computadores interligados em rede e com acesso aos
sistemas de intranet e internet, além de quadro digital (mimio), projetor de multimídia e projetor de opacos.
Biblioteca informatizada – com inicialmente 20 mil títulos, a biblioteca é informatizada através do Pergamun,
sistema que possibilita fazer pesquisas, reservas e renovação de títulos via internet, bem como acessar o acervo
de outras IES.
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3.10 .INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
Dependência

Área Unitária (m2)

01 Sala de Aula para aulas práticas, equipada com 45 computadores e

70,72

capacidade para 45 alunos.
02 Laboratórios de Pesquisa com 15 computadores em cada sala e capacidade

49,14

para 30 alunos.
10 Salas de Aula, sendo 5 exclusivas para o curso de administração,

70,72

climatizadas, equipadas com computadores e quadro eletrônico, com capacidade
para 45 alunos.
Salas e Gabinetes para Docentes com capacidade para 20 professores

70,72

Salas das Coordenações dos Cursos de Administração Pública e Direito

70,72

Sala do Diretor

30,72

Sala da Secretaria

40,00

Sala de Reprografia

20,00

Área de Circulação e Convivência

85,00

2 Salas para o Centro Acadêmico e Empresa Júnior equipadas com

35,36

computadores
Biblioteca

85,00

4 Sanitários, sendo 02 masculinos e 02 femininos.

20,00
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3.11. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Requisitos para inscrição
• Requerimento de inscrição (formulário próprio)
• Cópia do RG e CPF
• Diploma de Nível Superior (cópia autenticada ou cópia e original)
• Histórico Escolar (cópia autenticada ou cópia e original)
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3.11. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
Critérios para a seleção dos candidatos
• Etapa I – Análise da documentação solicitada no ato da inscrição.
• Etapa II – Aplicação de uma prova escrita (objetiva) de conhecimento específico
na área de Gestão. Poderá ser feita uma média com o resultado da prova e o
coeficiente de rendimento acadêmico do candidato.
A composição da turma obedecerá ao número de vagas estabelecido pelo Edital e a
classificação em caso de empate adotará os seguintes critérios:
• O candidato de mais idade
• O que não tiver nenhum curso de Pós-graduação na área de gestão
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3.12. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
Avaliação do desempenho do aluno poderá proceder por meio de:
a) Provas, seminários, trabalhos em grupo, participação nas tarefas
programadas e trabalhos finais de disciplinas em formato de artigo
científicos;
b) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado no formato de
artigo científico individual.
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3.12. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
Critérios para aprovação do aluno
Os trabalhos, as provas e outras atividades avaliativas, incluindo o TCC,
seguirão os critérios e conceitos utilizados regularmente nos cursos de Pós–
Graduação da UEA, baseando-se em notas aferidas em uma escala de graus
de 0 (zero) a 10,0 (dez), considerando-se aprovado o aluno que obtiver média
final igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) em cada disciplina e no TCC e
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades didáticas.
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3.12. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
Avaliação do Curso
Ao final de cada módulo os alunos procederão à avaliação do docente e da
disciplina e, ao final do curso, à avaliação da Coordenação, do atendimento
administrativo e das instalações do curso, de acordo com instrumentos
aprovados no Colegiado e considerando os Indicadores de Qualidade
estabelecidos no item 21 deste projeto.
Os resultados da avaliação serão apreciados em reunião do Colegiado e
deverão servir de base para o planejamento das novas turmas.
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3.13.CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
O aluno deverá ter freqüência mínima de 75% da
carga horária para as atividades didáticas em cada
disciplina do curso.
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3.14. PROJETO INTEGRADOR
O Projeto Integrador – PI é uma estrutura didáticometodológica que inclui a vertente de fomento de teoria e
embasamentos suficientes, a fim de possibilitar ao aluno a
possibilidade de construção de um produto, fruto de
construção da teoria com uma prática vivencial e que
demonstre de forma efetiva a relação dos conhecimentos
apreendidos em sala de aula e a aplicabilidade em
ambientes diversos (organizações, mercados)
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3.14. PROJETO INTEGRADOR
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PI
O Projeto Integrador é dividido em dois momentos: O Projeto
Integrador I e o Projeto Integrador II.
No Projeto Integrador I, serão fomentados conhecimentos teóricos
com a oferta da disciplina e seu acompanhamento prático, em vias de
que os alunos sejam capazes de construir uma idéia que gere uma
startup, nos moldes definidos pelos elementos teóricos da disciplina.
No Projeto Integrador II, pretende-se que os alunos sejam capazes de
elaborar um plano de negócios para um novo negócio, partindo da
premissa do sucesso que a startup poderia ter obtido e sido
redirecionada para um negócio físico e mundial.
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3.14. TRABALHO DE CONCLUSÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório, devendo ser
elaborado por todos os alunos matriculados, sob orientação de
professor com titulação mínima de mestre, designado pela
Coordenação Acadêmica, segundo as normas por ela emanadas e
as orientações da disciplina Metodologia da Pesquisa e Artigo
Científico.
Os seguintes critérios devem ser observados na construção do TCC:
• O Projeto do TCC deve ser elaborado durante a disciplina
Metodologia da Pesquisa e Artigo Científico entregue na data
marcada pelo professor.
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3.14. TRABALHO DE CONCLUSÃO
Os seguintes critérios devem ser observados na construção do TCC:
• O Projeto do TCC valerá como avaliação da disciplina Metodologia da Pesquisa e Artigo Científico e,
caso aprovado, o aluno terá autorizada a elaboração do trabalho final (TCC).
• A Coordenação Acadêmica marcará a data de entrega dos TCC’s, observando o calendário
acadêmico do curso.
• O trabalho final deverá ser em formato de artigo científico apresentado à Coordenação Acadêmica,
sendo entregue 01 (uma) via impressa em formato word e outra gravada em PDF /CD.
• Devem ser observadas, no trabalho, as normas de redação científica da ABNT.
• O TCC tem metodologia flexível, podendo ser de natureza teórico-empírica ou de revisão de
literatura. Pode ser também um diagnóstico, proposta ou projeto de modernização do sistema ou de
subsistemas de RH.
• A avaliação do TCC será procedida pelo professor orientador, observando-se o conceito mínimo
estabelecido pela UEA para sua aprovação.
•
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3.15. CERTIFICAÇÃO
• Instituição que oferta e chancela o curso: Universidade do Estado do Amazonas –
UEA.
• Após a integraliação das disciplinas do curso, será proporcionado ao egresso,
certificado de Pós -Graduação Lato Sensu em Rainforest Amazon Business
• Condições para emissão do certificado: aprovação por frequência e rendimento
em todas as disciplinas, aprovação no PROJETO INTEGRADOR e nas Atividades
Complementares e regularidade documental.
• O aluno que não cumprir as atividades dentro do prazo máximo estabelecido pelo
edital de seleção será considerado desistente e desligado do sistema na
Secretaria Acadêmica.
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3.15. INDICADORES DE DESEMPENHO
• Número de Alunos Inscritos, Desistentes, Concludentes, Pendentes
(notas/ freqüência) e Reprovados;
• Índice Médio de Evasão;
• Média de Desempenho dos Alunos;
Produção Científica;
• Aceitação dos Egressos no Mercado de Trabalho;
• Titulação Docente.
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3.16 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DIVULGAÇÃO DO CURSO
1. Seminário
2. Sociedade e Meio Ambiente na Amazonia
3. Biodiversidade e Bionegócios na Amazonia
4. Inovação, Tecnologia e Competitividade na
Amazônia
5. Ética e Responsabilidade socioambiental
6.Desenvolvimento Gerencial e de Equipes
7. Gerenciamento de Projetos
8.Logística Integrada na Amazônia e Supply
Chain
9. Finanças Corporativas e Gestão de Custos
10.Desenvolvimento Regional e Negócios Sustentáveis na
Amazonia:
11. Empreendedorismo Tecnológico e Social na
Amazônia
12. Projeto Integrador I: Criação de Startups
13. Projeto Integrador II: Plano de Negócios
ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TCC
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS

MÊS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rainforest Amazon Business
Projeto Pedagógico de
Curso de PósGraduação Lato sensu
Prof. Dra. Maria Olivia Simão
Prof. Dr. Paulo César Diniz de Araújo
Novembro/2019

