
FEDERAÇÃO DE ESCOLAS FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN – FEFIS

ANEXO I  DA MATRIZ CURRICULAR

CURSO GESTÃO EMPRESARIAL – PROCESSOS GERENCIAIS

CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO

      Cursos Superiores de Complementação de Estudos com Destinação Coletiva ou Individual ou Cursos de Capacitação
- São cursos ofertados pela Instituição e que objetivam proporcionar melhor qualificação ao graduando possibilitando, 

assim,  um desempenho mais  eficaz e  eficiente  no  mercado de  trabalho  antes  mesmo da  conclusão  do  curso.  (Art.  6º  da 

Resolução CES nº 1, de 27/01/99).

Estes cursos também serão oferecidos a alunos portadores de certificados de conclusão do nível médio ou superior que 

demonstrem capacidade para cursá-los com proveito, mediante processo seletivo estabelecido pela Instituição, a qual emitirá os 

certificados.

São formados, na sua maioria, por um conjunto de disciplinas específicas dos próprios cursos ou por disciplinas de

conhecimentos gerais, as quais configurem um campo de saber específico ou generalista. Uma vez concluídos, dão direito a

certificado de:

a. Curso Superior de Complementação de Estudos com Destinação Individual ou coletiva para os alunos que não

estejam matriculados no curso ofertante.

b. Capacitação para os alunos matriculados no curso ofertante.

CURSO SUPERIOR COMPLEMENTARES DE ESTUDOS DISCIPLINAS (FEFIS)  C H

I) Empreendedorismo

Introdução à Administração 66

Introdução à Contabilidade 66

Empreendedorismo 66

Noções de Direito (Direito) 66

Quando o aluno cursar com aproveitamento todas as disciplinas que compõem este núcleo, terá direito ao  Certificado de Curso de  
Capacitação em “Empreendedorismo”, totalizando 264 h/a.

II) Gestão de Pessoas

Administração de RH 66

Treinamento de Pessoal 44

Jogos e Simulações 44

Quando o aluno cursar  com aproveitamento  as  disciplinas  que compõem este  núcleo,  mais  as disciplinas  de  Psicologia  (22 h) e 
Dinâmica de Grupo (22 h) do curso de Pedagogia, terá direito ao  Certificado de Curso de Capacitação em “Gestão de Pessoas”, 
totalizando 198 h/a.

III) Gestão Mercadológica e Logística Empresarial

Marketing Básico 66

Marketing Estratégico 66

Adm. De Produção e Logística 66

Quando o aluno cursar com aproveitamento as disciplinas que compõem este núcleo, mais a disciplina  Contabilidade Comercial e 
Informatizada do Curso de C. Contábeis, terá direito ao  Certificado de Curso de Capacitação em “Gestão Mercadológica e Logística 
Empresarial”, totalizando 264 h/a.

IV) Controladoria Empresarial 

Matemática Financeira 66

Contabilidade Societária 66

Análise das Dem. Financeiras 44

Contabilidade de Custos 66

Quando o aluno cursar com aproveitamento as disciplinas que compõem este núcleo, mais a disciplina de Contabilidade de Custos do 
curso de Ciência Contábeis, terá direito ao  Certificado de Curso de Capacitação  em “Controladoria Empresarial “, totalizando 242 h/a

VI) Desenvolvimento e implantação de Sistemas Administrativos
Organização Sistemas e Métodos 66

Sistema de Informação Gerencial 66

Quando o aluno cursar com aproveitamento as disciplinas que compõem este núcleo, mais a disciplina Introdução à Redes (66 h) do 
Curso  de  TADS, terá  direito  ao   Certificado  de  Curso  de  Capacitação  em  “Desenvolvimento  e  implantação  de  Sistemas 
Administrativos”, totalizando 198 h/a.

TOTAL DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 638


