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1. IDENTIDADE DO CURSO  

1.1. Título Obtido 
Tecnólogo em Processos Gerenciais 

1.2. Legislação 

Autorização: Resolução GR/UNCISAL Nº 007/2006 

Reconhecimento: Portaria SEE/AL nº 232/2009 

1.3. Carga Horária 
2.120 horas 

1.4. Duração 
2 anos e meio (5 semestres) 

1.5. Vagas  
60 vagas anuais, sendo 30 por semestre. 

1.6. Turnos 
Noturno 

1.7. Objetivos do Curso  

O Curso Superior de tecnologia em Processos Gerenciais, da UNCISAL, tem 

por objetivo formar profissionais para atuar na aplicação de conhecimentos de 

administração na área de alimentos, em diferentes setores, em especial na 

organização e gerenciamento, controle de qualidade na produção e, ainda, 

implantação de novas técnicas de trabalho que visem melhorar os níveis de 

produtividade. O egresso deverá ter competência para acompanhar a evolução 

científica e tecnológica, portar-se com ética e responsabilidade no desempenho de 

suas funções, perseguir sempre a qualidade e produtividade e ter espírito de 

equipe. 

1.8. Perfil Profissional  

Para acompanhar a evolução científica e se manter atualizado 

tecnologicamente para o mercado de trabalho é necessário que o profissional 

tenha uma base conceitual e a base de conhecimentos tecnológicos 

permanentemente atualizados, além de desenvolver uma atitude pessoal 

adequada, que priorize o relacionamento humano, a responsabilidade, a ética 

profissional, a capacidade de análise e de tomada de decisões, a 

interdisciplinaridade.  

O perfil do profissional que o Curso deseja formar abrange competências e 

habilidades para atuar no gerenciamento, desenvolvimento, instalação e 

manutenção de negócios em alimentação, dotando-o, ainda, da capacidade de 
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continuar buscando o conhecimento e, caso o deseje, prosseguir os estudos em 

cursos de pós-graduação. 

Basicamente pretende-se formar um profissional com as seguintes 

competências e habilidades: 

 Aplicar conhecimentos da administração para organizar e gerenciar o 

setor de alimentação de empresas sejam elas hospitais de médio e 

grande porte, das redes pública e privada, hotéis, restaurantes e 

panificações; 

 Atuar no controle de qualidade na produção de alimentos, 

acompanhando todo o processo, desde a recepção de matéria prima à 

distribuição do produto acabado, para o consumo; 

 Implementar novas técnicas de trabalho, com o objetivo de melhorar os 

níveis de  produtividade, reduzir custos e, principalmente, aumentar a 

qualidade do produto final. 

Para a formação de tal perfil, o Curso conta com todas as disciplinas 

específicas (profissionalizantes) nessas áreas, com carga horária adequada, 

ministradas por especialistas e profissionais com experiência nas áreas específicas.  

O perfil do egresso é norteado pelo Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia – dezembro/2006 – que, para o Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Gerenciais, preconiza:  

O Tecnólogo em Processos Gerenciais elabora e implementa 
planos de negócios, utilizando métodos e técnicas de gestão na 
formação e organização empresarial especificamente nos 
processos de comercialização, suprimento, armazenamento, 
movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos 
financeiros e humanos. A habilidade para lidar com pessoas, 
capacidade de comunicação, trabalho em equipe, liderança, 
negociação, busca de informações, tomada de decisão em 
contextos econômicos, políticos, culturais e sociais distintos, são 
requisitos importantes a esse profissional.  

 

1.9. Campo de Atuação Profissional 

 

O egresso poderá atuar, principalmente, em serviços de alimentação e 

nutrição de hospitais de médio e grande porte, hotéis, pousadas, restaurantes, 

resorts, navios que fazem cruzeiros marítimos. 
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1.10 Trajetória Avaliativa 
 
 

INDICADORES INSTITUCIONAIS 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CIÊNCIAS 

DA SAÚDE DE ALAGOAS – 
UNCISAL 

IGC: 3 (2.6378) 2010 

IGC: 3 (2,3995) 2013 

INDICADORES DE CURSO 

PG UNCISAL 
ENADE: 0,59 

1 
 

CPC: 1 
(0,55) 

 
2009 

 
2. GESTÃO DO CURSO 

O modelo de gestão exercido pelo curso segue as definições concernentes à 

política de gestão institucional, que prevê um ciclo contínuo de tomada de 

decisões, planejamento, execução, avaliação e controle. Inclui ações de natureza 

operacional voltadas para as rotinas da vida acadêmica e ações de natureza 

estratégica, com foco na análise e resolutividade de questões, na finalização de 

processos, na simplificação e agilização de procedimentos acadêmicos. Estruturada 

por áreas de atuação, a gestão do curso está organizada em 3 (três) instâncias 

específicas: 

1) Executiva – própria da Coordenação do Curso que, em articulação com 

os dirigentes da universidade, professores, alunos e funcionários, tem a função de 

coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

2) Consultiva e Deliberativa – própria do Colegiado de Curso, com funções 

de assessoramento frente às questões de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do 

curso; 

3) Consultiva e Propositiva - própria do Núcleo Docente Estruturante, com 

funções de concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

2.1. Coordenador do Curso 

Instituído pela Portaria GR/UNCISAL Nº 067, de 1º de agosto de 2006, a 

coordenação do Curso Superior de tecnologia em Processos Gerenciais tem a 

seguinte representatividade: 

Coordenador do Curso Graciliano Ramos Alencar do Nascimento (Portaria GR/Nº 067, de 
1º de agosto de 2006) 

Formação acadêmica Em Nutrição pela Universidade Federal de Alagoas em 1997. 

Titulação Especialista em ensino superior pelo CESMAC 
Especialista em farmacologia pela UFLA 
Mestre em Clínica médica pela UNIFESP 

Regime de trabalho 40 horas. 

Tempo de exercício na Docência: desde maio de 2002 
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IES Coordenação: Desde junho de 2006 

Atuação profissional Nutricionista da Caixa Beneficente da Policia Militar 

2.2. Núcleo Docente Estruturante 

Conforme definições do Regimento Geral da UNCISAL, contidas em seu 

Art.71, bem como as determinações da Resolução CONSU Nº 09/2011, o Núcleo 

Docente Estruturante é uma instância consultiva e propositiva, constituída por um 

grupo de docentes com atribuições acadêmicas relativas à concepção, elaboração, 

consolidação, acompanhamento e contínua atualização do projeto pedagógico do 

curso. No Curso de Processos Gerenciais o NDE está constituído conforme quadro 

abaixo: 

Nome 
Formação 
acadêmica 

Titulação 
Regime 

de 
trabalho 

Permanência sem 
interrupção dos 
integrantes do 

NDE 

(1) Graciliano Ramos Alencar 
do Nascimento  

Nutricionista Mestre 40 10 anos 

(2) Vivian Sarmento de 
Vasconcelos  

Nutricionista Mestre 20 10 anos 

(3) Denise Correia Ferreira 
Bertoni 

Nutricionista Mestre 20 6 anos 

(4) Patrícia Maria Cândido 
Silva 

Nutricionista Mestre 20 2 anos 

(5) Walmar Vieira Couto dos 
Santos 

Contador Especialista 20 2 anos 

2.3. Colegiado do Curso  

Conforme definição regimental, o Colegiado do Curso de Processos 

Gerenciais é um órgão deliberativo, consultivo e de assessoramento sobre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso, constituído pela 

seguinte representatividade, conforme Portaria GR/UNCISAL nº100/2016:  

‒ O Coordenador de Curso de Graduação, na qualidade de Presidente, 

representado pelo professor Graciliano Ramos Alencar do Nascimento; 

‒ Um docente responsável pelo Estágio Obrigatório, representado pelo 

professora Vivian Sarmento de Vasconcelos;  

‒ Um docente responsável pelas Monitorias, representado pelo professora 

Patrícia Cândida Silva;  

‒ Um docente responsável pela Extensão, representado pelo professor 

Walmar Vieira Couto dos Santos; 

‒ Um docente responsável pela Pesquisa, representado pelo professora 

Denise Corrreia Ferreira Bertoni 

‒ Um Representante do Corpo Discente,  representado pelo aluno Davi 

Tenório de Almeida 
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‒ Um Representante do Diretório Acadêmico, ; representado pela aluna 

Virgínia Lays do Nascimento; 

3. CORPO DOCENTE 

Docente Titulação 
Carga 

Horária 

Tempo de 
Experiência 
Profissional 

Tempo de 
Exp. na 
Educ. 

Básica 

Tempo de 
Magistério 
Superior 

1) Alynne Acioli Santos Mestre 20 horas 12 anos - 12 anos 

2) Antônia Adriana Alves de 
Albuquerque 

Mestre 20 horas 13 anos 1 ano 10 anos 

3) Carmen Sílvia Motta Bandini Doutora 20 horas 8 anos - 8 anos 

4) Cícera Maria Alencar do 
Nascimento 

Especialista 20 horas 13 anos 
3 anos 

9 anos 

5) Denise Correia Ferreira 
Bertoni 

Mestre 20 horas 13 anos 
01 ano 

6 anos 

6) Edvaldo Neneu da Silva Especialista 20 horas 5 anos 14 anos 5 anos 

7) Ewerton Amorim dos Santos Mestre 20 horas 5 anos - 5 anos 

8) Fernanda Karoline Oliveira 
Calixto 

Mestre 20 horas 5 anos 
- 

2 anos 

9) Graciliano Ramos Alencar do 
Nascimento 

Mestre 40 horas 18 anos 
4 anos 

18 anos 

10) Helena Rodrigues Câmara Especialista 40 horas 35 anos - 14 anos 

11) Janatar Stella Vasconcelos 
de Melo 

Mestre 20 horas 4 anos 
- 

01 ano 

12) Joceline Costa de Almeida Mestre 20 horas 12 anos - 9 anos 

13) Kelly Walkyria Barros 
Gomes 

Mestre 20 horas 8 anos - 3 anos 

14) Mabel Alencar do 
Nascimento Rocha 

Especialista 20 horas 20 anos 7 anos 15 anos 

15) Mauro Vieira da Silva 
Júnior 

Especialista 20 horas 2 anos 5 anos 20 anos 

16) Patrícia Maria Candido 
Silva 

Mestre 20 horas 9 anos 
- 

3 anos 

17) Salete Maria Bernardo dos 
Santos Correia 

Especialista 20 horas 13 anos 
7 anos 

3 anos 

18) Vicente José Barreto 
Guimarães 

Mestre 20 horas 23 anos 
14 anos 

11 anos 

19) Vivian Sarmento de 
Vasconcelos 

Mestre 20 horas 12 anos 
3 anos 

12 anos 

20) Walmar Vieira Couto Especialista 20 horas 16 anos - 9 anos 

 

Traduzindo em números, encontramos a quantidade geral de docente do 

curso, bem como, as quantidades classificadas por titulação, conforme 

categorizamos gráfico abaixo: 
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Figura 01 – Titulação dos docentes do curso de Processos Gerenciais 

Fonte: NET/CETEC UNCISAL 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no Capítulo IV, Art. 52, Inciso 

II estabelece que uma das características de uma IES é “Um terço do corpo docente, 

pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”; 

Ora, conforme apresentado no gráfico, o curso, se situa dentro das 

características de uma IES, pois, a quantidade disponível ultrapassa ½ (um meio). 

O curso dispõe  de 20 docentes sendo 13 (treze) docentes com pós-graduação 

stricto sensu, onde temos 12 (doze) mestres e 1 (um) doutor, sendo os demais 7 

professores especialistas. 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso Superior de Tecnologia em Processo Gerenciais segue as 

orientações constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais fixadas pelo MEC, 

tendo a sua organização curricular estruturada por disciplinas e atividades por 

períodos letivos, de forma sequencial, ordenada e hierarquizada, dispostos no 

modelo de currículo proposto, cuja integralização dá direito ao correspondente 

diploma. Dispostos na sua totalidade, o modelo do currículo proposto traz consigo 

a seguinte estrutura: 

Para obtenção do Diploma de Tecnólogo em Processo Gerenciais (C.H.:2.080 h): 

Unidade curricular intermediária (CH:800h) 

(Qualificação Profissional em Legislação e Higiene de Alimentos e 
Elaboração de Cardápios) 

 
Unidade curricular final (CH: 1280h) 

(Diploma de Gestor em Negócios de alimentação) 

O registro profissional é realizado no Conselho Regional de Administração, 

o qual é responsável pelo processo de fiscalização do exercício profissional. 
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Para a sua integralização curricular, o Curso conta uma carga horária 

mínima de 2.080 horas de disciplinas distribuídas em duas unidades: 

 800 (oitocentas horas) de aulas no intermediário dividido em 3 (três) 
semestres, permitindo ao aluno a solicitação de certificado de 
qualificação profissional em Legislação e Higiene de Alimentos e 
Elaboração de Cardápios. 

 1280(mil duzentas e oitenta horas) horas de aulas com a unidade de 
finalização curricular que inclui além do Estágio Supervisionado 
Obrigatório com 160 horas, a entrega do Trabalho de Conclusão de 
Curso. 

O Curso Superior de Tecnologia de Processo Gerenciais da UNCISAL, com 

duração de 2 anos e meio, tem uma carga horária disciplinar de 1.600 horas, 

acrescidas de 240 horas de estágio, com 160 horas de Trabalho de Integralização 

de Curso, além das atividades práticas nos estágios, possuem atividades 

complementares (80 horas) que são de natureza acadêmico-científico-culturais, e 

servirão para complementação da carga horária curricular mínima exigida pelo 

Catálogo do MEC. 

4.1. Direcionamentos pedagógicos 

Esta estrutura curricular está organizada de acordo com os seguintes 

direcionamentos pedagógicos:  

‒ Priorizar a interdisciplinaridade sempre que possível; 

‒ Oferecer aos educandos um ensino articulado com vivências práticas 

aliadas aos contextos teóricos, ensinados concomitantemente em sala de 

aula e/ou nos laboratórios da UNCISAL ou conveniados.  Esta prática 

profissionalizante tem por finalidade inserir o aluno no mercado de 

trabalho com as competências e habilidades necessárias para 

desenvolver um trabalho com qualidade e responsabilidade. 

A organização da proposta curricular visa atender o que propõe as 

Diretrizes Curriculares do Curso, ou seja: 

‒ Conhecimentos Técnicos 

‒ Conhecimentos Humanos e Sociais  

‒ Conhecimentos em Gestão e Administração 

Seguindo essa estrutura, a formação do conhecimento está sendo 

desenvolvida da seguinte forma: 

Unidade intermediária – 1º, 2º e 3º semestres: 

Com o objetivo de uma integração mais rápida do aluno com o mercado de 

trabalho na área de gestão em unidades de alimentação e nutrição, esta unidade 

curricular congrega disciplinas voltadas à compreensão do homem, em como suas 

relações sociais, norteadas pelos princípios éticos; com foco nas capacidades e 

competências na área de produção de alimentos, planejamento administrativo e 
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treinamentos na área de produção de alimentos, numa visão de qualidade 

microbiológica. 

Unidade final – 4º e 5º semestres: 

Nesta unidade curricular, espera-se que o aluno possa apreender 

habilidades e competências na área de administração, com disciplinas como: 

Administração de compras e estoques, Administração de recursos humanos, 

Administração Financeira, Orçamento e Custos e auditoria, de modo a uma 

formação de um gestor em unidades de alimentação e nutrição. Também nesta 

unidade o aluno irá apreender conteúdo básico no que se refere ao planejamento 

físico de instalações de unidades produtoras de alimentação.  

Para conclusão desta unidade é necessário à entrega do trabalho de 

conclusão de curso e das atividades complementares. 

4.2. Matriz Curricular do Curso 

PERÍODO DISCIPLINA / UNIDADE CH (horas) 

1º 

Introdução à Gastronomia 40 
Nutrição e Dietética 80 
Microbiologia de Alimentos 80 
Inglês Instrumental 40 
Legislação e Higiene de Alimentos 40 
Introdução à Ciência da Computação 40 
Psicologia organizacional 80 

Carga horária do período  400 

2º 

Elaboração de cardápios 40 
Bromatologia 80 
Português e redação técnica 80 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 40 
Metodologia cientifica  40 
Marketing  40 
Bioestatística   40 
Tecnologia de Alimentos  40 

Carga horária do período  400 

3º 

Introdução à administração  40 
Matemática financeira   40 
Planejamento estratégico  80 
Estágio I  80 
Direito trabalhista e previdenciário  40 
Treinamento, capacitação e comunicação oral   40 
Pesquisa em gestão de alimentos I  80 

Carga horária do período 400 

4º 

Administração de compras e estoques  80 
Gestão de operações e serviços  40 
Administração de recursos humanos  80 
Administração Financeira, Orçamento e Custos  80 
Auditoria  40 
Controle de Qualidade e Gestão  80 

Carga horária do período 400 

5º 
Pesquisa em gestão de alimentos II  80 
Empreendedorismo  80 
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Estágio II  160 
Planejamento Físico de instalações   80 

Carga horária do período 400 

Síntese da Matriz Curricular 
Atividades Carga Horária 

Disciplinas Teóricas 800 

Disciplinas Práticas 800 

Estágio Supervisionado 240 

Trabalho de Conclusão de Curso 160 

Atividades complementares 80 

Total 2080 

Disciplina Optativa (Libras) 40 

4.3. Metodologia 

A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pelo curso tem por base os 

princípios pedagógicos institucionais, cujas diretrizes preveem: 

a) A responsabilidade do aluno pelo seu percurso pessoal de aprendizagem, 

orientado para ‘o aprender a pensar’ e ‘o aprender a aprender’, mediante o 

desenvolvimento de atividades que permita, favoreça e estimule: 

 a reflexão,  

 a crítica,  

 o estudo,  

 a pesquisa,  

 a articulação com a realidade,  

 a discussão,  

 o trabalho em grupo,  

 a tomada de decisão,  

 a comunicação, e 

 a liderança.  

b) O papel do professor como mediador, sendo um elo entre o conhecimento e o 

aluno, tendo como alicerce da sua prática o conhecimento: 

 prévio da turma para adequação do ensino 

 profundo do conteúdo a ser ensinado 

 de estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam processos amplos 
e significativos de aprendizagem  

 dos processos de avaliação formativa e somativa; 

 do valor da interação professor-aluno. 

c) O tratamento pedagógico dos conteúdos baseado na adoção de práticas 

condizentes com as peculiaridades de cada disciplina, sendo ressaltado: 

 a participação ativa dos sujeitos no processo de formação técnico-
acadêmica; 
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 o estímulo à leitura como instrumento de ampliação e atualização de 
conhecimento de área; 

 a realização de atividades científicas a partir da produção de textos, 
experimentos tecnológicos, participação em eventos científicos e outras 
metodologias capazes de promover novas indagações científicas que 
favoreçam à apropriação do conhecimento. 

4.4. Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem 

Na UNCISAL a normatização do processo de avaliação da aprendizagem está 

prevista no seu Regimento Geral e regulamentado pela Resolução CONSU nº 17 de 

maio de 2014, sendo concebida como uma ação processual, de caráter formativo e 

somativo, sistemática e diversificada, no contexto das atividades de ensino e de 

aprendizagem. 

Esse processo é, no Curso de Processos Gerenciais, descrito formalmente 

nos planos de ensino e explicitado ao aluno logo no primeiro dia de aula. Os 

docentes de cada disciplina elegem seus critérios de avaliação, que podem dentre 

outros incluir: a) a consideração dos aspectos cognitivos, b) fatores atitudinais em 

sala como, a interação com colega, a pontualidade e assiduidade, c) a participação 

nas aulas teóricas ou práticas e d) o desenvolvimento das habilidades 

proporcionadas pelas disciplinas. 

Desse modo, a avaliação do Curso de Processos Gerenciais pode acontecer 

através de um repertório de atividades, como seminários, trabalhos em sala, 

exames escritos ou orais, dentre outras, que ao final de cada semestre “verifique de 

forma quantitativa e expressa em notas, a aprendizagem do discente” (UNCISAL, 

2014). 

5. INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DO CURSO  

5.1 Salas de aula  

Concentradas em seu Prédio Sede, a UNCISAL dispõe de 28 salas de aulas, 

com capacidade para até 60 alunos. 18 salas estão localizadas no 1º pavimento, 

com área total de 715,05 m2; e mais 10 salas, no 2º pavimento, com área total de 

616,64 m2.  

Para suporte e logística das atividades acadêmicas no contexto das salas de 

aulas, a Uncisal disponibiliza quadro branco, Wi-Fi, recursos midiáticos, além de 

pessoal técnico administrativo para apoio aos docentes no uso desses recursos. 

Destacam-se para cada um dos pavimentos, duas baterias de banheiros; 

sendo a primeira com 34,90 m2 e a segunda com área de 34,48 m2. Já, no segundo 

pavimento, constam mais duas baterias de banheiros, uma com área de 34,74 m2 e 

outra com 34,60 m2 de área de ocupação. 
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5.2 Laboratórios de Habilidades  

O desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a 

formação do aluno do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais é 

realizado nas unidades conveniadas, conforme citado no item 3.6 deste projeto 

pedagógico. 

Outro espaço previsto é o Restaurante Escola em construção no prédio-sede da 

UNCISAL, conforme citado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,  item 8.1.1, 

nos Quadros 27 e  28. 
 

5.3. Laboratórios e Equipamentos de Informática 

  acesso a s tecnologias de informa a o e comunica a o aplicadas a  sau de e o 

conhecimento das inovações tecnológicas atuais, é vivenciado pelo uso dos 

seguintes espaços: 

‒ Laboratório de Informática localizado na Biblioteca, situado no primeiro 

pavimento do prédio sede e com capacidade para atender a vinte e um 

usuários simultaneamente; 

‒ Espaços Digitais 1 e 2, situados no terceiro pavimento do prédio sede, 

com capacidade para atender a quinze usuários simultaneamente cada. 


