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1º Termo
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DISCIPLINA: Administração geral
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Administração: princípios teóricos e práticos
Gilmar José dos Santos; Marcos Tanure Sanabio (org.)
https://www2.ufjf.br/editora/wpcontent/uploads/sites/113/2018/02/administracao_principios_teoricos_e_praticos.pdf
Fundamentos de Administração
Adriano Stadler
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/463/2a_Disciplina__Fundamentos_da_Administracao.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Fundamentos de Administração
Antônio Oliveira
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1519/18.3_versao_Finalizada_Fundamentos_Ad
ministracao_06_07_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Introdução à Administração
João Marcelo Barreto
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174964/2/eBook_Introducao_a_Adminstra%C3%A
7%C3%A3o-Ciencias_Contabeis_UFBA.pdf
Teoria geral da Administração
Taiz Vieira Alfaya
https://www2.unifap.br/glauberpereira/files/2015/12/TGA-EBOOK2.pdf 5
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DISCIPLINA: Espanhol I
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Curso de gramática espanhola
Marise Zappa
http://www.conhecer.org.br/download/cp/espanhol/ANEXO%204.pdf
Espanhol
Jaqueline Lopes
https://canal.cecierj.edu.br/122016/fae4d5de407f4dc3bf630b675fdf13da.pdf
Espanhol
Omar Prado
http://proedu.rnp.br/handle/123456789/652
Espanhol básico
Márcia Raquel Cavalcante Guimarães
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Espanhol_Basico.pdf

6

DISCIPLINA: Estatística básica
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Estatística
Javert Guimarães Falco; Roberto José Medeiros Junior
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/estatistica.pdf
Estatística
Paulo Roberto da Costa
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/11/04_estatistica.pdf
Estatística básica
Clause Fátima de Brum Piana; Amauri de Almeida Machado; Lisiane Priscila Roldão Selau
https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/extra/material/apostila_de_estatistica_basica.pdf
Estatística e probabilidade
Jorge Luiz de Castro e Silva; Maria Wilda Fernandes; Rosa Lívia Freitas de Almeida
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/554261/2/Livro%20Estatistica%20e%20Probabilid
ade%20.pdf 7
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DISCIPLINA: Inglês I
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Inglês aplicado
Larissa de Pinho Cavalcanti
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/arte_ingles_aplicado.pdf
Inglês básico
Inglês básico
Eduardo Luís Nedel
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Ingles_Basico.pdf

Inglês instrumental
Francisco Edilson de Souza
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1568/07%20Ingles%20Instrumental%20%20LOGISTICA-CEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Língua inglesa I
Shirlene Bemfica de Oliveira
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/04_lingua_inglesa_i.pdf
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf 8
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DISCIPLINA: Matemática financeira
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Matemática comercial e financeira
Ulysses Sodré
http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/matfin/matcomfin.pdf
Matemática financeira
Carlos Alexandre Sá
http://joinville.ifsc.edu.br/~joni.fusinato/GH%20-%20MFI22/Apostilas/FGV%20%20Apostila%20de%20Matem%C3%A1tica%20Financeira.pdf
Matemática financeira
Renata de Moura Issa Vianna
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/430116/2/eBook_Matem%C3%A1tica_Financeira_
UFBA.pdf
Matemática financeira
Roberto José Medeiros Junior
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/matematica_fin.pdf 9
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DISCIPLINA: Métodos para produção do conhecimento
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Manual de normalização de referências
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Manual%20de%20normaliza%C3%A7%C3
%A3o%20de%20refer%C3%AAncias.pdf
Manual de normalização de trabalhos acadêmicos
Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Manual%20Trabalho%20de%20Gradua%C3
%A7%C3%A3o.pdf
Metodologia de pesquisa Liane Carly Hermes Zanella
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_1/Metodologia/material_didatic
o/Livro%20texto%20Metodologia%20da%20Pesquisa.pdf
Metodologia do trabalho científico
Cleber Cristiano Prodanov; Ernani Cesar de Freitas
https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/Ebook%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf
Métodos de pesquisa
Tatiana Engel Gerhardt; Denise Tolfo Silveira (org.)
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
Normalização de trabalhos acadêmicos
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Normaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20tr
abalhos%20acad%C3%AAmicos.pdf
Portais de pesquisa acadêmicos gratuitos
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/portal/departamento/biblioteca
Regras da ABNT para TCC
Isabella Moretti
https://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-tcc-conheca-principais-normas/
Resumão da normalização
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Resum%C3%A3o%20da%20normaliza%C3
%A7%C3%A3o.pdf 10
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DISCIPLINA: Português I
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf
Português
Glaucia Lopes Cansian; Regiane Pinheiro Dionísio Porrua
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/838/2a_Disciplina__Portugues%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Português instrumental
Sérgio Nunes de Jesus; Ingrid Leticia Menezes Barbosa; Albertina Neta Pereira da Silva
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1535/15.12_versao_Final_com_ISBN_Portugues_Instrumental_07.07.14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2º Termo
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DISCIPLINA: Cadeia de suprimentos
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Gestão da cadeia de suprimentos
Odair José Castro; Vania Souza dos Santos
http://www.fatecguaratingueta.edu.br/fateclog/artigos/Poster_194.PDF
Logística e a gestão da cadeia de suprimentos
Caio César Lemes Leite et al.
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/9122276.pdf
Logística e cadeia de suprimentos
Allan Augusto Platt
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB3_20132/Modulo_6/Logistica/material_didatico/logistica_e_cadeia_de_suprimentos-3ed-online.pdf
Logística integrada na cadeia de suprimentos
Carlos Ubiratan da Costa Schier; Adilson Lombardo; Sergio Cardoso
http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n7/LOGISTICA-INTEGRADA-NACADEIA-DE-SUPRIMENTOS.pdf 13
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DISCIPLINA: Contabilidade
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Conceitos básicos de Contabilidade
José Pessoa Lins; Eduardo Amorim
https://portalesafaz.sefaz.pe.gov.br/moodle/cursos/Conceito_Contabilidade_atual/apostila/Apostil
a%20de%20Contabilidade.pdf
Contabilidade básica
Ciro Bächtold
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/contabil_basica.pdf
Contabilidade básica
Roque Brinckmann
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_3/Contabilidade_Basica/materia
l_didatico/Livro%20texto%20Contabilidade%20B%C3%A1sica.pdf
Contabilidade geral
César Augusto Tibúrcio Silva
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4397086/mod_resource/content/1/Apostila-deContabilidade-Geral.pdf
Contabilidade geral e gerencial
Ana Maria Olivo; Luiz Boschilia
https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/Livro_contabilidade_miolo.pdf/f149d841667c-9e0f-5cd2-a8bfb13d4ebf
Fundamentos de Contabilidade
José Rodolfo
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1557/136.Fundamentos%20de%20Contabilidad
e%20-%20ADMINISTRA%C3%87%C3%83O%20%20SEDUC%20PE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 14
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DISCIPLINA: Espanhol II
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Curso de gramática espanhola
Marise Zappa
http://www.conhecer.org.br/download/cp/espanhol/ANEXO%204.pdf
Espanhol
Jaqueline Lopes
https://canal.cecierj.edu.br/122016/fae4d5de407f4dc3bf630b675fdf13da.pdf
Espanhol
Omar Prado
http://proedu.rnp.br/handle/123456789/652
Espanhol básico
Márcia Raquel Cavalcante Guimarães
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Espanhol_Basico.pdf
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DISCIPLINA: Gestão de processos
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Análise e melhoria de processos
Luís Maurício Bessa Scartezini
http://siseb.sp.gov.br/arqs/GE%20B%20-%20An%C3%A1lise-e-Melhoria-de-Processos.pdf
Gerenciamento de processos
Gregorio Varvakis et al.
https://labngs.paginas.ufsc.br/files/2018/07/Apostila-Gerenciamento-de-Processos.pdf
Gestão de processos
André Ribeiro Ferreira
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2332/1/1.%20Apostila%20%20M%C3%B3dulo%203%20-%20Gest%C3%A3o%20de%20Processos.pdf
Manual de gestão por processos
Márcio de Souza Costa; Adryelle Sampaio Dias; Kellyane dos Santos Couto (Coord.)
https://repositorio.ifs.edu.br/biblioteca/bitstream/123456789/948/1/Manual_de_gest%C3%A3o_p
or_processos.pdf 16
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DISCIPLINA: Inglês II
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Inglês aplicado
Larissa de Pinho Cavalcanti
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/arte_ingles_aplicado.pdf
Inglês básico
Inglês básico
Eduardo Luís Nedel
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Ingles_Basico.pdf

Inglês instrumental
Francisco Edilson de Souza
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1568/07%20Ingles%20Instrumental%20%20LOGISTICA-CEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Língua inglesa I
Shirlene Bemfica de Oliveira
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/04_lingua_inglesa_i.pdf
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf 8
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DISCIPLINA: Português II
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf
Português
Glaucia Lopes Cansian; Regiane Pinheiro Dionísio Porrua
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/838/2a_Disciplina__Portugues%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Português instrumental
Sérgio Nunes de Jesus; Ingrid Leticia Menezes Barbosa; Albertina Neta Pereira da Silva
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1535/15.12_versao_Final_com_ISBN_Portugues_Instrumental_07.07.14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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DISCIPLINA: Sistemas de informação e Banco de dados
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e
trabalhos acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Banco de dados
Regilan Meira
http://www.regilan.com.br/wp-content/uploads/2013/10/Apostila-Banco-de-Dados.pdf
Introdução à Banco de dados
Joyce Aline de Oliveira Marins; Gracyeli Santos Souza Guarienti
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/564494/2/FASCICULO_Introducao_Banco_Dados
_30_08.pdf
Sistemas de informação
Alessandra de Linhares Jacobsen
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB3_20132/Modulo_4/Sistemas_Informacao/material_didatico/sistema%20informacao_3ed.pdf
Sistemas de informação no contexto da inovação, dos sistemas, da informação e dos processos
gerenciais
Cleverson Tabajara Vianna
https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/sistemas_Informa%C3%A7%C3%A3o_contex
to_inovacao_producao_WEB.pdf/12c17647-b399-5426-3380-b40cd4709c93
Sistema de informação: um entendimento conceitual para a sua aplicação nas organizações
Celeste Aída Sirotheau Corrêa Jannuzzi; Orandi Mina Falsarella; Cibele Roberta Sugahara
https://www.scielo.br/pdf/pci/v19n4/a07v19n4.pdf
Tecnologia e Sistemas de informação e suas influências na Gestão e Contabilidade
Bruna Martins Melo et al.
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/28816533.pdf 19
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3º Termo
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DISCIPLINA: Análises e demonstrações contábeis
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Análise das demonstrações contábeis e sua importância para evidenciar a situação econômica e
financeira das organizações
Alessandro Aristides de Oliveira; Andréia Regina da Silva; Solange M.de Paula Zuccari
http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdfs/ricardo_alessandro.pdf
Análise das demonstrações contábeis
Antonio Gualberto Pereira
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/553569/2/eBook%20FCCC22%20Analise%20das%20Demonstracoes%20Contabeis.pdf
Análise das demonstrações contábeis
Dayse Pereira Cardoso Sousa; Roberto Martins
https://canal.cecierj.edu.br/012016/276a2d0f2640d64b618f06de97ec212c.pdf
Contabilidade básica
Roque Brinckmann
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_3/Contabilidade_Basica/materia
l_didatico/Livro%20texto%20Contabilidade%20B%C3%A1sica.pdf
Contabilidade geral
César Augusto Tibúrcio Silva
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4397086/mod_resource/content/1/Apostila-deContabilidade-Geral.pdf
Demonstrações contábeis
CRCPR
https://www3.crcpr.org.br/crcpr/conteudo/downloads/05-demonstracoes-contabeis-aspectospraticos-elaboracao-e-apresentacao-conceitual-de-acordo-com-o-ifrs.pdf
Demonstrações contábeis
Neli Inês Golimbievski
https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/2434/1/2018NeliInesGolimbievski.pdf 21
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DISCIPLINA: Economia
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Economia: introdução
Lucio Sanches
http://www.fapanpr.edu.br/site/docente/arquivos/ECONOMIA_1.pdf
Fundamentos de Economia
Antônio Vadson dos Santos Alencar; Fabiano Porto de Aguiar
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/206564/2/Fundamentos%20da%20Economia%20%20Livro.pdf
Fundamentos de Economia
Suélen Garcia
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1520/18.4_Fundamentos_Economia_CAVG_FI
NALIZADO_ADMINISTRACAO-30.09.15.pdf?sequence=1
Introdução à Economia
Carlos Magno Mendes et al.
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/401353/1/introducao_a_economia-3ed-mioloonline-atualizado.pdf
Introdução à Economia
Francisco G. da Silva; Luís Alberto Saavedra Martinelli
http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BA
blicos/M%C3%B3dulo%20I/Livro%20Introducao%20a%20Economia/Livro%20Introducao%20a
%20Economia.pdf
Introdução à Economia de empresas
Silvio Antonio Ferraz Cario
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB3_20132/Modulo_2/Introducao_Economia_Empresas/material_didatico/Introducao%20Economia.pdf 22
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DISCIPLINA: Espanhol III
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Curso de gramática espanhola
Marise Zappa
http://www.conhecer.org.br/download/cp/espanhol/ANEXO%204.pdf
Espanhol
Jaqueline Lopes
https://canal.cecierj.edu.br/122016/fae4d5de407f4dc3bf630b675fdf13da.pdf
Espanhol
Omar Prado
http://proedu.rnp.br/handle/123456789/652
Espanhol básico
Márcia Raquel Cavalcante Guimarães
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Espanhol_Basico.pdf
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DISCIPLINA: Gestão financeira e orçamentária
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Administração financeira
Pedro Salanek Filho
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/957/Administrcao%20Financeira.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
Gestão financeira
Ivo Ney Kuhn
https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/1239/Gestao%20Finan
ceira.pdf?sequence=1
Gestão orçamentária e financeira
Alex Fabiane Teixeira
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2206/1/1.%20Apostila_Gest%C3%A3o_Or%C3%A7a
ment%C3%A1ria_Financeira.pdf
Orçamento empresarial como ferramenta de gestão
Tiago Alves Fernandes
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54026/R%20-%20E%20%20TIAGO%20ALVES%20FERNANDES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Orçamento público e a importância na gestão pública
Elaine Cristina Coelho dos Santos
https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/49442.pdf 24
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DISCIPLINA: Inglês III
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Inglês aplicado
Larissa de Pinho Cavalcanti
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/arte_ingles_aplicado.pdf
Inglês básico
Inglês básico
Eduardo Luís Nedel
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Ingles_Basico.pdf

Inglês instrumental
Francisco Edilson de Souza
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1568/07%20Ingles%20Instrumental%20%20LOGISTICA-CEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Língua inglesa I
Shirlene Bemfica de Oliveira
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/04_lingua_inglesa_i.pdf
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf 8
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DISCIPLINA: Português III
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf
Português
Glaucia Lopes Cansian; Regiane Pinheiro Dionísio Porrua
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/838/2a_Disciplina__Portugues%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Português instrumental
Sérgio Nunes de Jesus; Ingrid Leticia Menezes Barbosa; Albertina Neta Pereira da Silva
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1535/15.12_versao_Final_com_ISBN_Portugues_Instrumental_07.07.14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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DISCIPLINA: Sistemas de informação financeira
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Contabilidade financeira como sistema de informação
Lénia Sofia Faria Nunes
https://eg.uc.pt/bitstream/10316/24826/2/RE_L%C3%A9nia_Nunes_2012_2013.pdf
Implantação de um sistema de informações financeiras
Luciana Aparecida Alves Neto
https://fpl.edu.br/2018/media/pdfs/graduacao/tcc/2012/tcc_luciana_aparecida_alves_neto_2012.p
df
Sistema de informação contábil e tomada de decisão
Marcelo Calderari Miguel; Rogério Zanon da Silveira
https://revista.univem.edu.br/REGRAD/article/view/2557/727
Sistema de informação financeira de micro e pequenas empresas
Eduardo Mendes Nascimento; Jacqueline V. Alves da Cunha; Ricardo R. Barbosa
https://revistas.ufpr.br/rcc/article/view/19375/13336
Uso do Sistema de informação contábil
Elaine Raquel Fernandes et al.
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/44416465.pdf 27
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4º Termo
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DISCIPLINA: Comunicação interna e Endomarketing
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A contribuição do Endomarketing e a comunicação interna na motivação dos colaboradores
Andreia Medeiros Mendes
http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/318/1/Andreia%20Medeiros%20Mendes.pdf
A importância da comunicação interna para o sucesso organizacional
Rafaela Cristina Emiliano Pinheiro
https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k213189.pdf
A importância do Endomarketing para a comunicação interna
Sarah Cristina Martins Gonçalves Lima
https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/article/view/7462/5521
A influência do Endomarketing e da comunicação interna na cultura organizacional
Edson Pinto Ferreira Filho; Fernanda Abrantes Pereira; Graciela dos Santos Passos
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/43318476.pdf
Comunicação e Endomarketing
Gabriela Piske; Thiago Amorim Caminada
http://cdn.avantis.edu.br/wp-content/uploads/2018/07/07232424/Comunica%C3%A7%C3%A3oe-Endomarketing1.e-book.pdf
Comunicação interna nas organizações
Priscilla Santos de Faria
https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/comunicacao_interna.pdf
Endomarketing: construção de um modelo de comunicação
Aline Cristina Santos Silva
https://repositorio.itl.org.br/jspui/bitstream/123456789/432/1/Endomarketing.pdf
Endomarketing: uma proposta com foco na motivação do público interno
Karla Fernandes Fabre
http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/5620/1/KarlaFabre.pdf 29
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DISCIPLINA: Gestão de pessoas
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A importância da área de Gestão de Pessoas para o sucesso da organização
Vilson Vieira de Paula; Giulia de Mendonça Nogueira
https://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_047.pdf
Gestão estratégica de pessoas
Alessandra de Oliveira et al.
https://www.uaberta.unisul.br/repositorio/recurso/14690/pdf/gestao_estrategica_de_pessoas.pdf
Gestão de pessoas
Ketlle Duarte Paes
http://periodicos.anhembi.br/arquivos/ebooks/420655.pdf
Gestão de pessoas
Lucas Veiga Ávila; Jaime Peixoto Stecca
http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_cooperativismo/terceira_etapa/arte_gestao_pessoas.pdf
Gestão de pessoas: a valorização do humano como um diferencial para o êxito de uma
organização
Samir Monteiro et al.
http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_213_265_27313.pdf
Gestão de pessoas: fundamentos e tendências
Fernanda Marques; ENAP
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2521/1/GPFT%20-%20ApostilaCE.pdf 30
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DISCIPLINA: Inglês IV
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Inglês aplicado
Larissa de Pinho Cavalcanti
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/arte_ingles_aplicado.pdf
Inglês básico
Inglês básico
Eduardo Luís Nedel
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Ingles_Basico.pdf

Inglês instrumental
Francisco Edilson de Souza
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1568/07%20Ingles%20Instrumental%20%20LOGISTICA-CEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Língua inglesa I
Shirlene Bemfica de Oliveira
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/04_lingua_inglesa_i.pdf
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf 8
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DISCIPLINA: Liderança e Motivação
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A importância da liderança e motivação nas organizações
Renata Helena Rodrigues Rosa
https://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_M_037.pdf
A liderança na gestão de equipes
SEBRAE
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/TO/Anexos/A%20lideran%C3%A7a%2
0na%20gest%C3%A3o%20de%20equipes.pdf
Liderança e desenvolvimento de equipes
Desirée de Souza Freccia
https://www.uaberta.unisul.br/repositorio/recurso/14690/pdf/lideranca_e_desenvolvimento_de_eq
uipes.pdf
Liderança e motivação
Amaro Ferreira
https://efivest.com.br/wp-content/uploads/2019/01/lidera-pe.pdf
Liderança e motivação nas organizações
Pedro Miguel Marques Venâncio
https://run.unl.pt/bitstream/10362/30061/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_DE_TESE_DOCUM
ENTO_OFICIAL_FINAL.pdf
Liderança: evolução das suas principais abordagens teóricas
Aloir Pedruzzi Junior et al.
https://www.inovarse.org/sites/default/files/T14_0282_0.pdf
O papel do líder na motivação das equipes
Pollyana Mara Silva e Silva
http://revista.oswaldocruz.br/content/pdf/pollyana_mara_silva_e_silva.pdf 32
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DISCIPLINA: Responsabilidade socioambiental
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A Responsabilidade social das empresas e o seu impacto
Isabel Maria Garcia Alves Pereira
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/12551/1/TESE_Vers%C3%A3o%20completa.pdf
A Responsabilidade socioambiental como estratégia de competitividade para as organizações da
contemporaneidade
Adriana dos Santos Lacerda; Denise de Moura
https://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_M_08.pdf
Responsabilidade social
Aier Tadeu Morcelli; Lucas Veiga Ávila
https://central3.to.gov.br/arquivo/453257/
Responsabilidade social corporativa: uma contribuição das empresas para o desenvolvimento
sustentável
Maria Elisabeth Pereira Kraemer
http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/404/304
Responsabilidade socioambiental: um desafio para a micro e pequena empresa
Marcelo Sá et al.
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/53418641.pdf
Responsabilidade social e ambiental
Marcelo Freitas Gil
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1523/18.10_versao_Finalizada_Responsabilidad
e_Social_Ambiental_04_08_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y 33
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DISCIPLINA: Sistemas de informação em Recursos Humanos
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A implementação de sistemas de informação de recursos humanos em instituições financeiras
Bruno Lourenço
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/17225/1/Relatorio%20Final_1.pdf
A importância dos Sistemas de informação para os processos nas organizações
Marcos Antonio Ribeiro Andrade; Lidiane de Souza Moraes Neves
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/24124252.pdf
A relevância do sistema de informações do setor de RH
Guilherme Mateus Sartori
https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/2077/VERS%C3%83O
%20FINAL%20TCC%20Guilherme%20M%20Sartori.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Análise do uso da tecnologia nos processos de recursos humanos
Dércia Antunes de Souza
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos17/12425104.pdf
As contribuições da Tecnologia da informação nos processos de Recursos humanos
Cleidi Tormes da Silva; Cristiane Froehlich
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5113476.pdf 34
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DISCIPLINA: Técnicas de negociação
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Estratégia de negociação
Marcelo Augusto Mendes Barbosa
http://repositorio.saolucas.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1809/Marcelo%20Aug
usto%20Mendes%20Barbosa%20%20Guia%20de%20estudos%20estrat%C3%A9gia%20de%20negocia%C3%A7%C3%A3o.pdf?s
equence=1&isAllowed=y
Negociação e persuasão
Débora Rubio et al.
http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170531140135.pdf
Técnicas de negociação
Associação dos Empreendedores de Angola
http://www.empreendedoresangola.org/cursos_empreendedorismo/TECNICAS_NEGOCIACAO/
MANUAL/Curso%20de%20T%C3%A9cnicas%20de%20Negocia%C3%A7%C3%A3o.pdf
Técnicas de negociação
Claudia Patricia Garcia Pampolini
https://efivest.com.br/wp-content/uploads/2018/09/etec-tecnicas-negociacao.pdf
Técnicas de negociação
Emílio Péricles Araujo Brito
https://assets.unitpac.com.br/arquivos/Revista/41/3.pdf
Técnicas de negociação
Everton Soares
https://www.uniasselvi.com.br/extranet/layout/request/trilha/materiais/livro/livro.php?codigo=126
32
Técnicas de negociação e processo decisório
Carlos Martins Pacheco
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1559/22.7_versao_Finalizada_Tecnicas_Ne
gociacao_Processo_decisorio_25_08_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5º Termo
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DISCIPLINA: Comportamento do consumidor
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Análise do comportamento do consumidor
Emerson Ronei Cruz et al.
https://anegepe.org.br/wp-content/uploads/2021/09/065.pdf
Comportamento de compra e consumo
Denise Couto
https://avant.grupont.com.br/dirVirtualLMS//portais/livros/pdfs_demo/comportamento_de_compr
a_e_consumo_demo.pdf
Comportamento do consumidor
Danilo Lopes Rabeque; Gilberto José Rodrigues
http://fio.edu.br/biblioteca/tcc/Administra%C3%A7%C3%A3o/2017/DANILO%20LOPEZ%20R
ABEQUE.%20Comportamento%20do%20Consumidor%20%20O%20Processo%20de%20Decis%C3%A3o%20de%20Compra.pdf
Comportamento do consumidor
Eduardo Gomes da Silva; Deivison Augusto dos Santos Domingues; Victor Vinicius Biazon
https://periodicos.faex.edu.br/index.php/e-Locucao/article/view/295/224
Comportamento do consumidor
Victor Henrique Moreira Ferreira; Desiree de Souza Freccia de Carvalho
https://www.uaberta.unisul.br/repositorio/recurso/14690/pdf/comportamento_do_consumidor.pdf
Comportamento do consumidor e do comprador
Lurdes Marlene Seide Froemming
https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/170/Comportamento%
20do%20Consumidor%20e%20do%20Comprador.pdf?sequence=1
Comportamentos e influências do consumidor on-line
Pamelle Sirlene de Lima
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/23753/1/CT_MBAGE_XVIII_2019_17.pdf
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DISCIPLINA: Direito do Consumidor
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Código e defesa do consumidor
Senado Federal
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/533814/cdc_e_normas_correlatas_2ed.pdf
Manual de direito do consumidor
Ministério da Justiça
https://www.defesadoconsumidor.gov.br/images/manuais/manual-do-direito-do-consumidor.pdf
Revista de Direito do Consumidor
https://revistadedireitodoconsumidor.emnuvens.com.br/rdc
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DISCIPLINA: Gestão de Marketing
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Fundamentos de Marketing
Governo do Estado do Ceará
https://www.seduc.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/37/2011/10/administracao_fundamentos_de_marketing_.pdf
Gestão de Marketing
Fabiana Letícia Pereira Alves Stecca; Lucas Veiga Ávila
https://central3.to.gov.br/arquivo/453439/
Gestão de Marketing
Marlette Cassia Oliveira Ferreira
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1498/Gestao_Marketing%20%20ADMINISTRA%C3%87%C3%83O%20-%20IFSP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Gestão estratégica de marketing digital
Jamberson Lucio do Nascimento Oliveira
https://esic.br/wp-content/uploads/2021/06/PI-2-GC-GESTAO-ESTRATEGICA-DEMARKETING-DIGITAL-2016-1.pdf
Marketing e vendas
Ricardo Barcellos; Simone Schuster Schelela
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/marketing_vendas.pdf
Temas em Marketing
Alberto Vinício de Oliveira Campos et al.
https://conteudo.unp.br/ebooks_ead/Temas_em_Marketing.pdf
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DISCIPLINA: Inglês V
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Inglês aplicado
Larissa de Pinho Cavalcanti
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/arte_ingles_aplicado.pdf
Inglês básico
Inglês básico
Eduardo Luís Nedel
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2012/07/Ingles_Basico.pdf

Inglês instrumental
Francisco Edilson de Souza
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1568/07%20Ingles%20Instrumental%20%20LOGISTICA-CEPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Língua inglesa I
Shirlene Bemfica de Oliveira
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/04_lingua_inglesa_i.pdf
Língua portuguesa e língua inglesa
Antonio Francisco Marques; Maria da Graça Mello Magnoni (ed.)
https://www2.unesp.br/Home/servico_ses/caderno_linguagens_e_seus_codigos.pdf 8
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DISCIPLINA: Promoção e Merchandising
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A influência da promoção de vendas na decisão de compra dos consumidores
Jordana Landskren; Mirela Jeffman dos Santos; Leonardo Gustavo Schneider
https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/desenvolve/article/view/4860
Efeitos do merchandising no ponto-de-venda sob a ótica do cliente
Angélica Cristina Alves
https://www.facmais.edu.br/ituiutaba/repositorio/images/TCCFacmaisItba/monografia_Anglica.p
df

Os fatores do merchandising que influenciam na compra impulsiva
Andressa Silva de Almeida et al.
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos18/20626227.pdf
Promoção de vendas: uma análise dos fatores influenciadores da intenção de compra de um
produto em desconto
Fernando Oliveira Santini; Rafael Mendes Lübeck; Cláudio Hoffmann Sampaio
https://periodicos.uff.br/pca/article/view/11234/pdf
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DISCIPLINA: Publicidade e Propaganda
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
A Publicidade como ferramenta de consumo
Maria Ivanúcia Lopes da Costa; Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes
http://www.bocc.ubi.pt/pag/costa-mendes-a-publicidade-como-ferramenta-de-consumo.pdf
Definições de marketing, propaganda, publicidade...
Eduardo Brandão
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/9116/9116_4.PDF
Técnicas de Propaganda e Publicidade
Luís Fernando Colléti
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1490/Tecnicas_Propaganda_Publicidade%20%20MARKETING%20-%20IFTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Publicidade: entre a prática e as teorias da comunicação
Rita Maria Carneiro Brasil
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7649/1/2010_RitaMariaCarneiroBrasil.pdf

Publicidade e Propaganda: origens históricas
Eloá Muniz
https://www.eloamuniz.com.br/arquivos/1188171156.pdf
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DISCIPLINA: Sistemas de informação comercial
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Sistemas de informação gerenciais
Gilmar Jorge Wakulicz
https://central3.to.gov.br/arquivo/453437/

Sistema de informação para o pequeno comércio varejista e suas vantagens competitivas
Alaécio Pantaleão Moura; Silze Santos; Raja Khali
https://www.inovarse.org/sites/default/files/T_15_115.pdf
Vantagem do uso de sistemas de informação no comércio varejista
Carlos Augusto Teixeira Barros Guimarães et al.
https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2021/03/revista-dimensao-academica-v05-n02artigo07.pdf
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DISCIPLINA: Trabalho de graduação em Gestão comercial I
Abaixo são apresentados links de acesso a documentos digitais (livros, apostilas, artigos e trabalhos
acadêmicos) disponíveis de forma livre, gratuita e legal (juridicamente), provenientes de
instituições, repositórios, editoras e universidades.
Manual de normalização de referências
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Manual%20de%20normaliza%C3%A7%C3
%A3o%20de%20refer%C3%AAncias.pdf
Manual de normalização de trabalhos acadêmicos
Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Manual%20Trabalho%20de%20Gradua%C3
%A7%C3%A3o.pdf
Metodologia de pesquisa Liane Carly Hermes Zanella
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_1/Metodologia/material_didatic
o/Livro%20texto%20Metodologia%20da%20Pesquisa.pdf
Metodologia do trabalho científico
Cleber Cristiano Prodanov; Ernani Cesar de Freitas
https://www.feevale.br/Comum/midias/0163c988-1f5d-496f-b118-a6e009a7a2f9/Ebook%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf
Métodos de pesquisa
Tatiana Engel Gerhardt; Denise Tolfo Silveira (org.)
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf
Normalização de trabalhos acadêmicos
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Normaliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20tr
abalhos%20acad%C3%AAmicos.pdf
Portais de pesquisa acadêmicos gratuitos
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/portal/departamento/biblioteca
Regras da ABNT para TCC
Isabella Moretti
https://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-tcc-conheca-principais-normas/
Resumão da normalização
Biblioteca Fatec Marília
https://www.fatecmarilia.edu.br/arquivos/download/Resum%C3%A3o%20da%20normaliza%C3
%A7%C3%A3o.pdf

