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 1. Apresentação

O  presente  documento  contém  o  projeto  pedagógico  do  curso  Técnico  em

Administração  Subsequente  ao  Ensino  Médio,  oferecido  pelo  Campus  de  Pontes  e

Lacerda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)

no  município  de  Jauru-MT. Este  projeto  está  fundamentado  nas  bases  legais  e  nos

princípios norteadores explicitados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDBEN nº 9.394/1996), nos artigos 39 a 42 do seu Capítulo III, e no conjunto de leis,

decretos, pareceres e referências curriculares que normatizam a Educação Profissional e

o  Ensino  Médio  no  sistema  educacional  brasileiro;  no  Catálogo  Nacional  de  Cursos

Técnicos, instituído através Resolução CNE/CEB nº 03/2008 e que se configura como um

importante  mecanismo  de  organização  e  orientação  da  oferta  nacional  dos  cursos

técnicos de nível  médio;  e,  por  fim,  na  missão do Instituto  Federal  de  Mato  Grosso:

“Educar para a vida e para o trabalho.”

O Projeto Pedagógico do Técnico em Administração Subsequente ao Nível  Médio

foi elaborado no sentido de “assegurar, simultaneamente, o cumprimento das finalidades

estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o exercício de

profissões técnicas” (§ 2º do Artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004), em conformidade, tanto

com as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Educação

(CNE)  para  o  Ensino  Médio,  através  do  parecer  CNE/CEB  nº  15/1998  e  Resolução

CNE/CEB nº 03/1998, quanto com as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas para a

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme parecer CNE/CEB nº 16/1999 e

resolução CNE/CEB nº 04/1999, nos termos do parecer CNE/CEB nº 39/2004, que trata

da aplicação do decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Integrado  ao  Ensino  Médio.  Segundo  destaca  a  resolução  nº  06/2012  e  o  parecer

CNE/CEB nº 11/2012, “os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de Nível

Médio  são  organizados  por  eixos  tecnológicos,  possibilitando  itinerários  formativos

flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades

das instituições educacionais,  observadas as normas do respectivo sistema de ensino

para a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio”.

O Projeto Pedagógico do Técnico em Administração Subsequente ao Nível  Médio

integrante do  Eixo Tecnológico de Gestão  e Negócios,   caracteriza-se pelas tecnologias
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organizacionais,  viabilidade  econômica,  técnicas  de  comercialização,  ferramentas  de

informática,  estratégias  de  marketing,  logística,  finanças,  relações  interpessoais,

legislação e ética.

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos 2012, destacam-se, na

organização curricular  dos cursos do Eixo  Tecnológico:  Gestão de Negócios,  estudos

sobre  ética,  empreendedorismo,  normas  técnicas  e  de  segurança,  redação  de

documentos técnicos, educação ambiental, além da capacidade de trabalhar em equipes

com iniciativa, criatividade e sociabilidade. 

Um grande direcionador  do  Projeto  Pedagógico  do Técnico  em Administração

Subsequente  ao  Nível   Médio   é  o  desejo  de  oferecer  um curso  que  promova  uma

qualificação  profissional  sólida,  pautada  na  concepção  de  educação  que  atenda  à

formação de sujeitos autônomos, protagonistas da cidadania ativa, tecnicamente capazes

frente as demandas da produção do conhecimento e aptos a prosseguir seus estudos.

Neste  cenário,  serão  valorizados  aspectos  clássicos  do  conhecimento

respaldados pela formação geral, sempre articulados aos conhecimentos específicos da

área técnica, de modo que sejam desenvolvidos os atributos intelectuais dos alunos para

saberem lidar com a complexidade do mundo do trabalho e estarem preparados para a

vida. O grande desafio a ser enfrentado na busca por cumprir essa missão é o de formar

profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos

científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no

mundo do trabalho em particular.

Esse Projeto Pedagógico visa atender o Município de Jauru e região e  trata de

uma parceria firmada entre IFMT - Campus de Pontes e Lacerda e  a Prefeitura Municipal

de Jauru. O Espaço físico em que ocorrerão as aulas será determinado pela Prefeitura

Municipal de Jauru. 

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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 2. Perfil Institucional*

O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso

constitui-se  em  uma  autarquia  instituída  pelo  Governo  Federal  através  da  Lei  n°

11.892/2008, oriunda dos antigos CEFET Cuiabá, Mato Grosso e Escola Agrotécnica de

Cáceres, atualmente possui 14 campi em funcionamento: Alta Floresta, Barra do Garças,

Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Cuiabá –

Bela  Vista,  Juína,  Pontes  e  Lacerda,  Primavera  do  Leste,  São  Vicente,  Sorriso,

Rondonópolis e Várzea Grande. 

Existem ainda atividades do IFMT nos municípios de Jaciara, Campo Verde,

Sapezal, Jauru, e ainda em processo de implantação, em: Tangará da Serra, Diamantino,

Lucas do Rio Verde e Sinop (PDI 2014-2018, p 17).

Atendendo a legislação e a uma demanda social e econômica, o IFMT tem focado

sua  atuação  na  promoção  do  desenvolvimento  local,  regional  e  nacional,  conforme

estabelecido no artigo 6º da Lei de criação dos IFs:

[...]“ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis
e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.”

Desde a sua criação, a Instituição iniciou um processo de expansão que

atualmente  oferta  ensino,  pesquisa  e  extensão  a  aproximadamente  17.800  alunos

regulares presenciais em todas as regiões do estado de Mato Grosso, com previsão de

que em 2018, chegue a 22 mil  alunos, segundo o plano de oferta de cursos e vagas

contido neste documento.

Através  da UAB (Universidade Aberta  do  Brasil),  o  IFMT está  presente  em 15

outros municípios do estado, ofertando ensino a distância para cerca de 900 graduandos

em cursos superiores e cerca de 6.694 alunos do programa Profuncionário. 

O IFMT oferta  também cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu,

além de programas socais, do Governo Federal, voltados para a formação profissional e

elevação da escolaridade de pessoas, inclusive em situação de vulnerabilidade social.

Diante da estrutura multicampi do IFMT, alguns apresentam especificidades

quanto à sua estrutura e oferta de cursos, como por exemplo, os campi localizados em

São Vicente, Confresa, Campo Novo do Parecis, Juína e Cáceres, que possuem vocação

agropecuária, possuindo estruturas de escolas-fazenda e, dentre outras características,
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mantém  alojamento  (residenciais  estudantis),  restaurante  e  estrutura  necessária  para

receber alunos internos em suas sedes. Os demais campi possuem estrutura voltada para

a área de prestação de serviços, indústria e comércio.

O IFMT é a principal instituição de educação profissional e tecnológica do estado

de Mato Grosso, ofertando ensino em todos os níveis de formação, além de promover a

pesquisa e a extensão, estimulando docentes e estudantes através de programas que

ofertam bolsas para desenvolvimento dos projetos. Nos últimos anos os investimentos

cresceram  exponencialmente  nessas  áreas,  sendo  direcionados  a  bolsas  auxílio,  a

pesquisadores e extensionistas. Os programas financiam desenvolvimento das pesquisas

e projetos de extensão, conforme estabelecido também na Lei nº 11.892/2008:

Art. 6° Os Institutos Federais têm por finalidades e características: (...)
VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino
de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação
técnica  e  atualização pedagógica  aos  docentes  das redes  públicas  de
ensino;
VII  – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e  

tecnológica;
VIII  –  realizar  e  estimular  a  pesquisa  aplicada,  a  produção cultural,  o
empreendedorismo,  o  cooperativismo e o  desenvolvimento científico e
tecnológico;
IX  –  promover  a  produção,  o  desenvolvimento  e  a  transferência  de
tecnologias  sociais,  notadamente  as  voltadas  à  preservação  do  meio
ambiente.

A promoção da inclusão social  e da acessibilidade também se apresenta

como metas fundamentais do IFMT, estando inclusive definida como tal no estatuto da

Instituição, publicado no Diário Oficial da União de 04.09.2009:

Art.  4º  -  O  IFMT,  em  sua  atuação,  observa  os  seguintes  princípios
norteadores:
I  -  compromisso  com  a  justiça  social,  equidade,  cidadania,  ética,
preservação  do  meio  ambiente,  transparência,  publicidade  e  gestão
democrática;
II  -  verticalização  do  ensino  e  sua  integração  com  a  pesquisa  e  a
extensão;
III  -  eficácia  nas  respostas  de  formação  profissional,  difusão  do
conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos
educacionais, locais, sociais e culturais;
IV  -  inclusão  de  pessoas  com  deficiências  e  com  necessidades
educacionais especiais; e
V - natureza pública e gratuita do ensino regular, sob a responsabilidade
da União.

O IFMT desenvolve  função  estratégica  no  processo  de  desenvolvimento

socioeconômico do Estado, na medida em que a qualificação profissional, o incentivo à

pesquisa, os projetos de extensão e as demais ações da Instituição estão diretamente

relacionados ao aumento da produtividade, inovação nas formas de produção e gestão,
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melhoria  da renda dos trabalhadores e na qualidade de vida da população em geral.

Nesse sentido, a missão da Instituição está voltada para “Educar para a vida e para o

trabalho”, sempre focada no compromisso com a inclusão social.

Sendo assim, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica firma um

compromisso de oferecer uma educação de qualidade para uma população diversificada,

ou seja, inserida em diferentes estágios de formação. A instituição possui assim, na sua

trajetória histórica uma identidade com características voltadas para as classes menos

favorecidas da sociedade.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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 3. Caracterização do Campus

O  Campus Pontes e Lacerda do Instituto Federal de Mato Grosso, surgiu,  em

meados de 2008, como Unidade Descentralizada (UNED) do antigo Centro Federal de

Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT). Ao final deste mesmo ano, através

da Lei nº 11.892, foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e

essa  Lei  transformou  a  Unidade  Descentralizada  em  Campus.  Tendo  suas  efetivas

atividades  inciadas  no  dia  13  de  outubro  de  2008,  com  dois  cursos  Técnicos

Subsequentes ao Ensino Médio (Secretariado e Edificações), a inauguração do Campus

foi oficializada no dia 24 de abril de 2009.

O município de Pontes e Lacerda, que sedia o  Campus, constitui-se em cidade

polo de uma microrregião do Estado de Mato Grosso denominada Alto  Guaporé, que

abrange, ao todo, 5 municípios com população estimada em 68.416 habitantes, segundo

dados  do  Anuário  Estatístico  de  Mato  Grosso  de  2011,  divulgado  pela  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Coordenação Geral. O Campus oferece cursos de formação

técnica profissional para atender às demandas de toda esta região e por estar situado na

área de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, também atende a uma crescente demanda de

cidadãos com dupla nacionalidade – brasileira e boliviana – e cidadãos bolivianos com

presença regulamentada no Brasil.

A economia Pontes-lacerdense tem experimentado, sobretudo na última década,

importantes  transformações.  Antes  voltada  quase  que  exclusivamente  para  o  setor

agrícola, em especial o da pecuária, agora abrange também o setor extrativista, o setor de

geração e distribuição de energia elétrica e os setores de comércio e serviços, o que torna

o município  um importante  polo  regional  de  distribuição de mercadorias  e  ofertas  de

serviços diversificados. Este reposicionamento do foco econômico foi decisivo para definir

o Campus Pontes e Lacerda como uma Escola de formação profissional voltada para os

setores de indústria, comércio e serviços.

Caracterizado como Campus  de porte  médio,  a  responsabilidade  atribuída ao

Campus Pontes e Lacerda, à ocasião de sua criação, é atender cerca de 1.200 alunos.

Para tanto, o Campus oferta vagas em cursos de diversas modalidades de ensino, como

Técnico Integrado ao Ensino Médio, Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade

PROEJA, Técnico Subsequente ao Ensino Médio, Superior de Tecnologia, Licenciatura e,
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mais  recentemente,  apresenta  suas  proposições  para  oferta  de  Curso  Superior  de

Tecnologia na modalidade de Educação a Distância.

Perceber a região da fronteira oeste do Estado de Mato Grosso, que abriga o

Campus Pontes e Lacerda, não como uma área de divisão e de imposição de limites,

conceitos  usualmente  atribuídos  ao  termo  fronteira,  mas  sim  como  uma  região  de

transição, heterogênea e acomodadora do diverso, buscando o desenvolvimento dessa

região, como um todo, é o grande desafio que se coloca ao Campus. Para dar conta de

sua missão, o  Campus Pontes e Lacerda tem buscado manter suas raízes firmemente

fincadas no solo Pontes-lacerdense, ao mesmo tempo em que mantém seus olhos no

horizonte.

 3.1. Dados do Campus

Endereço:
Rodovia MT-473, esquina com a Rodovia MT-246, SN, Zona Rural.
Pontes e Lacerda-MT. CEP 78250-000.

CNPJ: 10.673.078/0001-20 Telefone: (65) 3266-8200

Site: http://www.plc.ifmt.edu.br

Ato de Criação:
Portaria Nº 4 de 06 de Janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial
da União na seção 01, páginas 130 a 131.
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 4. Justificativa

As  transformações  sociais  da  atualidade  têm  gerado  mudanças  profundas  no

mundo do trabalho. Os desafios estão relacionados aos avanços tecnológicos e às novas

expectativas das empresas, que agora enfrentam mercados globalizados, extremamente

competitivos,  os  quais  exigem  mais  qualidade  com  menor  custo.  Nesse  cenário,  o

profissional precisa cumprir duas exigências fundamentais: possuir uma sólida formação

básica  e uma excelente  educação profissional.  Por  isso,  uma das políticas  atuais  do

Ministério da Educação é a oferta de cursos técnicos.

Considera-se também que, ao contrário do que ocorre nas regiões metropolitanas

e nas microrregiões que incluem as capitais dos estados, a microrregião de Cuiabá não

se caracteriza como o único ou o mais importante pólo industrial; sendo a ocupação do

Estado  relativamente  recente  e  a  agropecuária  a  atividade  mais  importante,  dela

decorrem outras atividades de transformação que fazem com que o parque industrial de

Mato  Grosso,  predominantemente  jovem  e  agroindustrial,  se  encontre  disperso  pelo

interior, em suas várias regiões.

Uma  questão  relevante,  na  medida  em  que  caracteriza  a  base  cognitiva  e

conceitual sobre a qual deve se assentar qualquer proposta de educação profissional, diz

respeito ao nível  de escolaridade exigido pelas empresas para a contratação de seus

funcionários.  Constata-se  que  os  níveis  de  escolaridade  exigidos  dos  candidatos  a

emprego são tanto mais elevados quanto mais qualificada for a categoria de qualificação

ocupacional examinada. Para os candidatos às vagas na área administrativa, na categoria

de  qualificação  básica,  as  exigências  são  sensivelmente  superiores  às  exigidas  dos

candidatos ligados à atividade principal, nas categorias de qualificação ocupacional de

semi-qualificados e qualificados.

Tal fenômeno se explica pela percepção que o próprio mercado de trabalho tem as

competências  profissionais  relacionadas  às  atividades  de  apoio  administrativo,  estas

estão estreitamente relacionadas aos objetivos da educação básica, particularmente do

ensino médio.

De acordo com dados de 2013 da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato

Grosso (SEFAZ), existem aproximadamente 5.000 indústrias em Mato Grosso, a grande

maioria,  cerca  de  90%,  são  micro  e  pequenas  empresas.  A Pesquisa  da  Atividade
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Econômica  Regional  (PAER/MEC,  2010), no  entanto,  baseou-se  em  amostra

probabilística extraída do Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE), restringindo-se aos estabelecimentos com número igual ou

superior a 20 funcionários. O que reduz a representatividade em termos do número de

unidades, mas engloba aquelas que empregam mais de 80% do pessoal  ocupado no

setor.

O curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio, em atenção às

tendências tecnológicas e em consonância com as demandas dos setores produtivos da

região do município de Jauru, que compreende os municípios de Barra do Bugres, São

José dos Quatro Marcos, Jauru, Reserva do Cabaçal, Indiavaí, entre outros, atenderá a

uma considerável concentração de indústria do setor agropecuário instalada na região,

sobretudo indústrias de processamento de produtos de origem animal, além dos setores

primário  e  terciário,  que  somam-se  ao  setor  industrial  para  formar  a  demanda  por

profissionais técnicos na área de administração.

A partir dos dados divulgados é possível constatar a inexpressiva participação do

setor de bens de capital e de consumo duráveis, tanto em número de unidades quanto de

funcionários. É notória a especialização do segmento industrial nos setores de madeira e

de alimentação e bebidas, vindo num patamar inferior os de combustíveis e de minerais

não  metálicos.  Isso  garante  ao  grupo  de  indústrias  de  bens  intermediários  a  maior

participação nos dois indicadores: concentra 75% das unidades locais e 59% do pessoal

ocupado. O setor de bens de consumo não duráveis, por sua vez, possui um número bem

inferior  de  unidades,  embora  também  seja  responsável  por  boa  parte  do  emprego

industrial do Estado.

A  concentração  dos  principais  ramos  da  indústria  no  interior  do  Estado,

especialmente daqueles produtores de bens intermediários,  conferem a essa região a

maior importância quanto às duas variáveis apresentadas. Pois, nesta região encontra-se

a  grande  maioria  das  unidades  da  indústria  madeireira  e  a  totalidade  das  plantas

produtoras de combustíveis. Além disso, o segmento de alimentação e bebida também

está fortemente representado nessa região.

O IFMT_ Campus de Pontes e Lacerda avalia que a oferta do Curso Técnico em

Administração Subsequente ao Ensino Médio no Município de Jauru contribuirá para o

cumprimento do papel de agente de transformação que deve existir na região. Mão de
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obra  qualificada  na  área  proposta  pelo  curso  é  condição  básica  para  polos  de

desenvolvimento industrial, como é o caso da região, portanto, ao oferecer este curso, o

Campus prestará um grande serviço ao desenvolvimento regional e, por consequência, ao

desenvolvimento estadual e nacional.

A sociedade  de  Jauru  e  de  toda  a  região,  em todas  as  suas  dimensões,  se

beneficiará com o novo curso. Pessoas qualificadas poderão almejar melhor colocação

profissional em um mercado em expansão, oportunizando uma melhora em sua condição

social.  Por outro lado,  a comunidade empresarial,  tanto do setor  industrial,  como dos

setores de comércio e prestação de serviços, se beneficiam com a oferta local de mão de

obra qualificada. Esta condição é muito importante para qualquer projeto de expansão em

um mercado existente ou para abertura de novos mercados.

Por fim, passa a ser oferecida à sociedade da região uma nova oportunidade de

ensino continuado. Este fator torna-se particularmente importante, se observado que não

mais  será  necessário  que  os  cidadãos  da  região  tenham que  deixá-la  em busca  de

educação  de  nível  técnico  nesta  área,  nem mesmo se  deslocar  a  outros  municípios

próximos em busca de qualificação como acontece na atualidade.

 4.1. Objetivo Geral do Curso

Formar um profissional cidadão, competente, capaz de articular teoria à prática,

demonstrando  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  para  atuar  junto  ao  setor  de

administração  de empresas, como gestor de seu próprio negócio, com capacidade de

avaliar  e  auxiliar  na tomada de decisões na área comercial,  de produção e logística,

pessoal, financeira, econômica, patrimonial e outras afins, de acordo com os princípios

éticos, humanos, sociais e ambientais.

 4.2. Objetivos Específicos do Curso

• Atender a demanda do mercado de trabalho regional por esse tipo do profissional;

• Formar  profissionais  com  capacidade  técnica  para  assessorar  os  processos

administrativos  e  suas  rotinas  de  trabalho,  bem  como,  auxiliar  na  tomada  de

decisões atuando com responsabilidade e ética profissional. 
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• Preparar profissionais em gestão de atividades que envolvem a rotina de trabalho

de diversas áreas da empresa,  tais como: marketing e vendas, contabilidade e

finanças, produção e recursos humanos, permitindo o cumprimento dos objetivos

empresariais. 

• Proporcionar a integração, na tarefa educativa, dos princípios empreendedores,

levando  os  alunos  ao  conhecimento  pleno  de  suas  potencialidades,

transformando-os em gestores do seu crescimento pessoal e profissional.

• Propiciar a aquisição de conhecimentos de base científica, técnica e humanista

direcionados para a área Gestão e Negócios.

• Compreender as reais necessidades do mercado de trabalho, tendo a função de

organizar, coordenar e criar soluções tecnológicas adequadas;

• Contribuir  com  o  desenvolvimento  local  e  regional,  através  do  estímulo  ao

trabalho coletivo, solidário e interativo.

• Atender  demandas  de  instituições  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor  por

profissionais na área de administração ou a prestação autônoma de serviços.
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 5. Diretrizes

A organização curricular do curso Técnico em Administração subsequente observa

as determinações legais presentes nos referenciais curriculares nacionais da educação

profissional de nível técnico e nas leis:

 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – que Estabelece as Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, 

 Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 – que institui a rede federal de

educação  profissional,  científica  e  tecnológica,  cria  os  institutos  federais  de

educação, ciência e tecnologia, 

 Lei  Nº  9.795,  de  27  de  Abril  de  1999  –  que  Dispõe  sobre  a  educação

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

 Lei Nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003 – que Altera a Lei no 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática

“História e Cultura Afro-Brasileira”. 

 Lei Nº 11.741, de 16 de julho de 2008 – que altera dispositivos da lei no

9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que  estabelece  as  diretrizes  e  bases  da

educação nacional,  para  redimensionar,  institucionalizar  e  integrar  as ações da

educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e

da educação profissional e tecnológica; 

 Lei Nº 11.645, de 10 março de 2008 – que Altera a Lei Nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, modificada pela Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo

oficial  da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-

brasileira e indígena”. 

 Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o estágio de

estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, 

 O decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 – regulamenta a lei  no

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais –

libras, e o art. 18 da lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

 O decreto nº 5.154/04 e resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012  –
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Regulamenta o § 2º  do art.  36 e os arts.  39 a 41 da Lei  nº 9.394,  de 20 de

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e

dá outras providências. 

Citando também os pareceres e resoluções: 

 Parecer CNE/CEB Nº 11/2012, aprovado em 9 de maio de 2012 – diretrizes

curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, 

 Resolução CNE/CEB Nº 01, de 23 de janeiro de 2012 – dispõe sobre a

implementação do regime de colaboração mediante arranjo de desenvolvimento

da  educação  (ade),  como  instrumento  de  gestão  pública  para  a  melhoria  da

qualidade social da educação, 

 Resolução CNE/CEB Nº 02, de 30 de janeiro de 2012 – define diretrizes

curriculares nacionais para o ensino médio, 

 Resolução CNE/CP 01/2012 30 de maio de 2012 – estabelece diretrizes

nacionais para a educação em direitos humanos, 

 Resolução  CNE/CP Nº  01,  de  17  de  junho  de  2004  –  Institui  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das  Relações  Étnico-raciais  e  para  o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

 Resolução nº1 de 05/12/2014 que atualiza e define novos critérios para a

composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

 Resolução  CNE/CP  Nº  03,  de  9  de  julho  de  2008  –  Dispõe  sobre  a

instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio

e 

 Resolução CNE/CEB Nº 06, de 20 de setembro de 2012 – Define Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Segundo o Documento de Organização Didática (2014) cada área elaborará os

conteúdos que constituirão as bases científico-tecnológicas do período letivo, os quais

deverão estar articulados e integrados entre si possibilitando a interdisciplinaridade de

acordo com os preceitos do Artigo 40 da Lei 9.394/96, lei 11.645 e 10.639/2003. A

metodologia desenvolvida deverá colocar o educando como centro da ação pedagógica

estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento com base em concepções que

respeitem a diversidade, o momento e a realidade do educando. 

No sentido de cumprir com o papel deste projeto pedagógico, os conteúdos serão
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desenvolvidos a partir da análise dos processos sociais e de trabalho, possibilitando a

construção de novas formas de interação entre a teoria e a prática. E a preocupação com

a acessibilidade seguindo a Resolução 023/2011 e decreto 5296/2004 “condição para

utilização,  com segurança e autonomia,  total  ou assistida,  dos espaços,  mobiliários e

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,

sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou

com mobilidade reduzida”.
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 6. Requisitos de Acesso

O ingresso no  Curso Técnico  em Administração,  na modalidade subsequente,

observando o Documento de Organização Didática do IFMT  (2014), será realizado da

seguinte maneira: 

a)  De  acordo  com  o  Art.  86  onde  define  que  para  ingressar  nos  Cursos  Técnicos

Subsequentes ao Ensino Médio, o discente deverá ter concluído o curso de Nível Médio. 

b)  Mediante  aprovação em processo de seleção e/  ou  através de critérios  e normas

específicas de seleção definidas por editais, obedecendo à legislação vigente, o processo

de seleção será realizado anualmente,

c) Por meio de transferência: interna ou externa;

d) Reingresso.

e) Outros processos definidos por edital.
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 7. Público Alvo

Ofertando vagas para receber 40 (quarenta) novos alunos por turma, o Curso

Técnico  em  Administração  Subsequente  ao  Ensino  Médio  organiza  suas  diretrizes

curriculares em um curso de 03 (três) módulos no total e busca atrair alunos concluintes

do ensino médio ou equivalente que desejam ter uma formação profissionalizante em

administração,  pessoas  que  já  atuam  na  área  e  não  possuem  formação  para  tal  e

indivíduos que queiram ter essa formação profissional e desejam entrar no mercado de

trabalhando relacionado com as áreas de administração.  Ainda que ambicionem uma

formação  de  qualidade,  capaz  de  prepará-los  para  dar  continuidade  a  sua  formação

acadêmica,  e,  de modo indissociável,  desejem uma formação profissional  na área de

administração, que os qualifique para inserção no mercado de trabalho. A conjugação da

formação  humana  com  a  formação  profissional  não  perde,  na  proposta  do  curso,  a

perspectiva direcionadora da missão do IFMT, de formar para o trabalho e para a vida.
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 8. Inscrição

Para inscrever-se nos processos seletivos do Curso Técnico em Administração

Subsequente ao Ensino Médio, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino

médio, ou equivalente, até a data de matrícula no curso, conforme edital que regulamenta

o processo de seleção de alunos. A inscrição será feita através do preenchimento, pelo

próprio candidato, do formulário de inscrição, disponível a partir do site do IFMT. Após o

preenchimento do questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e

efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá protocolar em tempo

hábil,  definido  pelo  processo  de  seleção,  um  requerimento  solicitando  o  tipo  de

atendimento necessário a ser adotado, para o caso específico, nos dias de provas.

As demais informações necessárias para a concretização da inscrição estarão

disponíveis no edital de seleção disponibilizado a partir do site do IFMT.
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 9. Matrícula

A matrícula  será  efetuada  por  módulo  na  Secretaria-geral  de  Documentação

Escolar (SGDE) do Campus Pontes e Lacerda, nos prazos estabelecidos pelo edital do

processo  seletivo.  A  matrícula  se  realizará  por  meio  de  requerimento  específico,

acompanhado de:

a) Original e Fotocópia do Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino

Médio ou fotocópia autenticada

b) Original e Fotocópia do Certificado de Reservista ou fotocópia autenticada, para

alunos do sexo masculino;

c) Original  e  Fotocópia  da  Certidão  de  Nascimento  ou  Casamento  ou  fotocópia

autenticada;

d) Original e Fotocópia do Documento de Identidade (RG) ou fotocópia autenticada,

Título de Eleitor e Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou fotocópia autenticada;

e) Fotocópia do Documento de Endereço Atualizado;

f) Uma (1) Fotografia 3 x 4 recente;

g) E outros solicitados em edital.
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 10. Transferência

 10.1. Transferência Interna

Citando a  Organização Didática IFMT (2014) a  transferência interna permite ao

discente regularmente matriculado no IFMT, mudança de turno ou mudança do curso de

origem para outro curso de mesmo nível, desde que seja no mesmo Campus, na mesma

modalidade e área afim. Seguindo a Organização Didática IFMT (2014) a transferência

interna será permitida desde que atenda às seguintes condições:

a) Cumprir o prazo estabelecido pelo Calendário Escolar;

b) Ter concluído o 1º módulo do curso com aprovação em todas as disciplinas;

c) Existência de Vagas;

d) Apresentar, no processo do pedido, motivo de transferência.

Não será permitida a transferência interna mais de uma vez durante o curso. Será

admitida  a  permuta  entre  dois  discentes  requerentes,  matriculados  ou  com matrícula

trancada  no  mesmo  curso  e  série  em  turnos  diferentes.  O  pedido  de  permuta  será

avaliado pelo coordenador de curso ou Diretoria de Ensino.

Ainda  é  permitida  “Transferências  fora  de  áreas  afins  serão  tratadas  como

excepcionalidades nos casos de: saúde, amparo a menor e adaptações às necessidades

específicas (Lei  Nº7.853 de 24-10-1989),  devidamente comprovada,  desde que sejam

respeitados  os  procedimentos  dispostos  para  adaptações  ao  itinerário  do  curso  de

destino” (Organização didática, 2014 p. 26).

 10.2. Transferência externa

Citando a  Organização Didática  IFMT (2014)  a  Transferência  externa é o  ato

formal de migração de discentes regulares para cursos afins, do mesmo nível de ensino. A

transferência externa no IFMT ocorrerá das seguintes formas:

a) De um Campus para outro do IFMT (Intercampi); e

b) De outra instituição para o IFMT.

Para solicitar a transferência externa entre Campi (Intercampi), o candidato deverá:

a) Estar regularmente matriculado na instituição de origem; e b) Ter sido aprovado no

primeiro período letivo.

Na transferência Intercampi, a solicitação de vaga deverá ser feita pelo discente ao
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dirigente do Campus de origem, que formalizará o pedido ao dirigente do Campus de

destino. Para efetivar o processo de ingresso por meio de transferência, será obrigatória a

apresentação dos seguintes documentos:

a) Atestado de matrícula atualizado;

b) Histórico escolar;

c) Ementa das disciplinas cursadas; e

d) Matriz curricular.

A solicitação  de ingresso  por  meio  de transferência  externa deverá  seguir  os

seguintes trâmites:

1) O discente solicita, por meio de protocolo, ao dirigente de seu Campus que formalize

seu pedido de vaga ao Campus de destino;

2) O dirigente do Campus de origem formalizará o processo e o encaminhará ao dirigente

do Campus de destino;

3) O dirigente do Campus de destino encaminhará o processo à Coordenação do Curso,

para análise e parecer; e

4) A Coordenação do Curso emitirá o parecer em duas vias e devolverá o processo ao

dirigente;

a) em caso de deferimento, solicitará junto à Coordenação de Registro Escolar  a

matrícula do requerente; e

b) no caso de indeferimento, entregará ao discente uma cópia do parecer e lhe devolverá

os documentos apresentados, exceto o requerimento, que será anexado ao parecer e

arquivado na Coordenação do Curso.

O  IFMT  fará  a  transferência  externa  por  meio  de  processo  seletivo  especial

divulgado em edital,  para  aceitar  alunos  matriculados  em outras  instituições  que não

sejam  o  IFMT.  Serão  aceitas  inscrições  neste  seletivo  especial  para  transferências

externas, desde que observadas as seguintes exigências:

a) Que haja vaga e compatibilidade curricular;

b) Que o curso de origem tenha sido devidamente autorizado;

Não  será  aceita  a  transferência  de  discentes  com  pendência  ou  sujeitos  à

recuperação quando não for possível efetuar a adaptação curricular necessária, exceto

nos casos compulsórios, previstos em lei.

É vedada a transferência externa para o primeiro período letivo (módulo), exceto
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nos casos compulsórios, previstos em lei. A transferência externa somente será permitida

em caso de existência de vagas.
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 11. Perfil Profissional dos Egressos

De  acordo  com  o  Conselho  Federal  de  Administração  (2014),  o  profissional

técnico  na  área  tem  por  característica  a  capacidade  de  trabalho  em  conjunto,  a

proatividade, a atuação no mercado de trabalho de forma criativa, ética, empreendedora e

a consciência dos impactos socioculturais de suas ações. Assim, o perfil do profissional

formado  no  Curso  Técnico  em  Administração  Subsequente  ao  Ensino  Médio  é

evidenciado pela capacidade de :

• Realizar as funções de apoio administrativo em organizações.

• Executar e controlar os procedimentos organizacionais.

• Arquivar e organizar contas a pagar, executar operações bancárias, controlar 

estoques, cadastrar fornecedores e alimentar planilhas de informação.

• Operar o sistema de informação gerencial da folha de pagamento, executar 

cálculos referentes à concessão de benefícios, preencher formulários de 

admissão e demissão.

• Desenvolver uma visão sistêmica do ambiente organizacional e suas influências.

• Desenvolver uma visão que oportunize conhecimento do mercado consumidor.

• Conhecer princípios e aplicações de processos produtivos e logísticos.

• Desenvolver uma visão de gestão de pessoas.

• Utilizar ferramentas informáticas como recursos de apoio e suporte às operações 

organizacionais.

Ainda de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2012) no eixo de

Gestão e Negócios trata sobre as expertises dos cursos Técnicos em Administração, que

diz  respeito  a  execução  das  funções  de  apoio  administrativo:  protocolo  e  arquivo,

confecção e expedição de documentos administrativos e controle  de estoques.  Opera

sistemas  de  informações  gerenciais  de  pessoal  e  material.  Utiliza  ferramentas  da

informática  básica,  como  suporte  às  operações  organizacionais.  Podendo  ainda  este

profissional atuar em Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
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 12. Organização Curricular

A  organização  do  curso  está  estruturada  em  regime  modular  com  uma

organização curricular integralizada por disciplinas, dividida em 03 (três) módulos, com

uma carga horária total de 1.020 horas, acrescida de estágio curricular não obrigatório.

Todos os módulos do curso mesclam disciplinas tipicamente dedicadas à formação geral

com disciplinas de formação técnica específica. As aulas serão organizadas em formato

de encontros semanais, com carga horaria de 14 (quatorze) horas, ministradas às sextas-

feiras, das 18h30 as 22h45, e aos sábados, das 7h00 as 11h45 e das 13h00 as 18h45.

Não será de responsabilidade do Campus Pontes e Lacerda, ou do município de Jauru, a

alimentação dos alunos com lanches, almoço ou jantar.

Para melhor organizar a oferta deste curso que acontece fora do campus e para

atender a carga horária mínima definida pelo Catálogo Nacional  dos Cursos Técnicos

(CNCT) para o curso de Administração o desenvolvimento do curso se dará, em caráter

excepcional, com aulas de 60 min.

Cabe ressaltar que até 20% (vinte por cento) da carga horária das disciplinas

será ministrada na modalidade não presencial. Esta medida respalda-se no definido pela

resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012. No que se refere ao atendimento

por docentes e tutores, exigido na resolução, os próprios professores de cada disciplina

serão os responsáveis pela construção metodológica da utilização do ambiente virtual e

ainda a disponibilidade semanal presencial para apoio aos alunos quanto a plataforma

informatizada que suportará o acompanhamento não presencial – plataforma “moodle”. 

A preparação geral para o trabalho abrange conteúdos e competências de caráter

geral  para  a  inserção  no  mundo  do  trabalho  e  aqueles  que  são  relevantes  ou

indispensáveis para a habilitação profissional. Assim, o currículo do curso busca ampliar

ao máximo as fronteiras entre estudos de preparação básica para o trabalho e educação

profissional,  considerando  principalmente  o  perfil  de  conclusão  do  Técnico  em

Administração,  que  foi  norteador  na  confecção  da  matriz  curricular  proposta  e  suas

respectivas cargas horárias dos componentes curriculares.

A  organização  curricular  observa  as  determinações  legais  presentes  na

Resolução  CNE/CEB  nº6/2012  que  define  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da
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Educação Profissional  de  Nível  Técnico  e no Decreto nº  5.154/04,  na  perspectiva  de

fomentar associação entre a preparação básica para o trabalho e a formação geral do

educando, identificamos como princípios norteadores:

a) A preparação básica para o trabalho;

b) O exercício da cidadania: a formação humana como síntese da formação básica e da

formação para o trabalho;

c) O trabalho como princípio educativo;

d) Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos comuns tanto à educação técnica de

nível médio com ao ensino médio;

e) A interdisciplinaridade e a contextualização, de acordo com a LDB, dando significado

integrador as dimensões do currículo;

f) A Educação Ambiental.

Em atendimento a Lei 9795/1999 e de acordo com o Decreto 4281/2002, a

educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e

permanente em todos os níveis e modalidades de ensino. Assim, as ações e práticas

educativas envolvendo esta temática deverão ser realizadas com o intuito de promover a

sensibilização dos alunos diante das questões ambientais, bem como a sua participação

nas ações em defesa da qualidade do meio ambiente.

O Campus Pontes e Lacerda vem desenvolvendo atividades voltadas à

sensibilização para as questões socioambientais desde 2009, com a realização do

“Encontro de Responsabilidade Socioambiental”.  Este evento está instituído no

Calendário Acadêmico do Campus, envolvendo em sua realização todas as modalidades

de ensino por ele oferecidas. Anualmente este evento acontece no mês de junho, em

alusão ao dia do meio ambiente.O  Campus realiza atividades extracurriculares,

englobando seminários, pesquisas, palestras, minicursos, gincanas e outras atividades

afins no intuito de envolver com a unidade acadêmica, bem como socializar resultados de

estudos e pesquisas realizadas ao longo do ano letivo e que tratem da conservação

ambiental. As atividades propostas neste evento são realizadas com a intenção de traçar

um novo olhar sobre as questões socioambientais, no contexto local e global.

Em atenção aos preceitos da Lei 10.639/2003, alterada pela Lei 11.645/2008, o

ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena o Campus Pontes e Lacerda

promove, desde 2008, a Semana da Consciência Negra, realizada em novembro e

instituída no Calendário Acadêmico do Campus. Este evento é proposto como uma
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atividade multidisciplinar que trabalha transversalmente com os temas das relações

raciais, de gênero, juventude, educação e trabalho, como também direitos humanos e

acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, abrangendo em sua realização

todas as modalidades de ensino oferecidas pelo Campus. A temática  dos  direitos

humanos e consonante as discussões a respeito dos indivíduos que possuam deficiência

são abordados de forma mais aguda nas disciplinas de filosofia, ciência e tecnologia e

Sociologia do trabalho. O Campus também abriga um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros,

Indígena e de Fronteira – Este núcleo foi batizado como Núcleo Maria Dimpina, NUMDI –

instituído em 2011, e cujo regimento geral enfatiza que um dos objetivos é realizar ações

pedagógicas de ensino, pesquisa, extensão e cultura que contemplem as temáticas

étnico-racial, indígena e de fronteira.

Atendendo aos preceitos do Decreto Nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, o

Campus  Pontes  e  Lacerda  ofertará  de  forma  optativa  ao  estudante  a  disciplina  de

Linguagem Brasileira de Sinais Básica (LIBRAS Básica).

As tabelas a seguir descrevem a Matriz Curricular do Curso.
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 13. Matriz Curricular 

Disciplina
Aulas/

Encontros

Horas / Módulo

Presencial EAD P+Ead A H

Língua Portuguesa 4 56 12 68 4 68

Matemática Financeira 4 56 12 68 4 68

Inglês I 2 28 6 34 2 34

Informática I 2 28 6 34 2 34

Fundamentos de Administração 4 56 12 68 4 68

Teoria Econômica 2 28 6 34 2 34

Legislação Empresarial e Trabalhista 2 28 6 34 2 34

MÓDULO 1 - TOTAL 20 280 60 340 20 340

Inglês II 2 28 6 34 2 34

Informática II 2 28 6 34 2 34

Filosofia, Ciência e Tecnologia 2 28 6 34 2 34

Comunicação e Linguística 2 28 6 34 2 34

Legislação Tributária e Comercial 2 28 6 34 2 34

Gestão Financeira I 3 42 9 51 3 51

Gestão de Recursos Humanos 4 56 12 68 4 68

Gestão de Custos 3 42 9 51 3 51

MÓDULO 2 - TOTAL 20 280 60 340 20 306

Espanhol 2 28 6 34 2 34

Sociologia do Trabalho 2 28 6 34 2 34

Gestão Financeira II 3 42 9 51 3 51

Empreendedorismo e Inovação 3 42 9 51 3 51

Contabilidade Geral 3 42 9 51 3 51

Gestão de Projetos 3 42 9 51 3 51

Gestão Pública e Terceiro Setor 4 56 12 68 4 68

MÓDULO 3 - TOTAL 20 280 60 340 20 340

TOTAL 60 840 180 1020 60 1020
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 13.1. Disciplina Optativa

As  Disciplinas  de  LIBRAS  Básicas  será  ofertada  como  optativa  no  curso  de

Técnico em Administração subsequente ao nível médio:

Disciplina Optativa
Disciplina Carga Horária 
LIBRAS Básica  34 h

 13.2. Fluxograma

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Língua Portuguesa (68h) Inglês II (34h) Espanhol (34h)

Matemática Financeira (68h) Informática II (34h) Sociologia do Trabalho
(34h)

Inglês I (34h) Filosofia, Ciência e
Tecnologia (34h)

Gestão Financeira II (51h)

Informática I (34h) Comunicação e
Linguística (34h)

Empreendedorismo e
Inovação (51h)

Fundamentos de
Administração (68h)

Legislação Tributária e
Comercial (34h)

Contabilidade Geral (51h)

Teoria Econômica (34h) Gestão Financeira I (51h) Gestão de Projetos (51h)

Legislação Empresarial e
Trabalhista (34h)

Gestão de Recursos
Humanos (68h)

Gestão Pública e Terceiro
Setor (68)

Gestão de Custos (51h)
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 14. Ementário

 14.1. Módulo I

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

LÍNGUA PORTUGUESA 

CH TOTAL: 68 h

OBJETIVO

Trabalhar a textualidade e o discurso do aluno, com ênfase em aspectos organizacionais

de textos de natureza técnica, científica e acadêmica, desenvolvendo a capacidade de

reconhecer os elementos da cena enunciativa, a intencionalidade discursiva, identificar

as diversas sequências textuais, os elementos coesivos e os aspectos da coerência,

identificar os diversos gêneros de acordo com as situações discursivas e produzir textos

escritos considerando as articulações coerentes dos elementos linguísticos e adequação

das situações comunicativas, bem como o registro da língua padrão.

EMENTA

• Estudo da gramática da língua padrão: aspectos descritivos e normativos da língua

padrão, como conhecimentos linguísticos, variação linguística e descrição e norma da

língua padrão (NGB);

• Leitura  e  produção  de  textos:  habilidades  necessárias  à  leitura  e  à  produção  de

textos,  como  conhecimentos  linguísticos,  enciclopédicos  e  interacionais;  cena

enunciativa e intencionalidade discursiva; progressão discursiva; vozes marcadas e

demarcadas  no  texto  e  formas  de  citação  do  discurso  alheio  (modalização  em

discurso segundo, ilha textual, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto

livre);  sequências  textuais  (narrativa,  descritiva,  argumentativa  e  injuntiva)  –

marcadores  linguísticos  e  elementos  macroestruturais  básicos;  gêneros  textuais

(técnicos  científicos  e  acadêmicos)  –  elementos  composicionais,  temáticos,

estilísticos e pragmáticos; coesão – mecanismos principais de articulação do texto;

coerência – tipos de coerência (interna e externa) e requisitos de coerência interna

(continuidade, progressão, não contradição e articulação).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZEREDO, José Carlos de.  Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo:
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Publifolha, Instituto Houaiss, 2008.

CITELLI, Adilson (Coord.).  Aprender e ensinar com textos não escolares. 4.ed. São

Paulo: Cortez, 2002. [Col. Aprender e ensinar com textos, Coord. Geral Lígia Chiappini,

v. 3].

FIORIN,  JOSÉ  Luiz;  SAVIOLI,  Francisco  Platão.  Para  entender  o  texto: leitura  e

redação. 11.ed. São Paulo: 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estratégias de produção textual.
São Paulo: Contexto, 2009.
KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M.  Ler e compreender: os sentidos do texto. São
Paulo: Contexto, 2009.
DIONÍSIO,  A.P.;  BEZERRA,  M.  de  S.  (Orgs.).  Tecendo  textos,  construindo
experiências. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.
MAINGUENEAU, Dominique.  Análise de textos de comunicação. Trad. Cecília P. de
Souza e Silva. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
FIORIN, JOSÉ Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São
Paulo: Ática, 1996.
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

MATEMÁTICA FINANCEIRA

CH TOTAL: 68 h

OBJETIVO

Oferecer  ao  aluno  conceituações  e  compreensões  sobre  elementos  matemáticas
fundamentais à administração, como fluxo de caixa, juros simples, desconto comercial e
bancário  simples,  juros  compostos,  taxas  de  juros,  anuidades  ou  séries,  planos  de
amortização de empréstimo e financiamento e técnicas de orçamento de capital.

EMENTA

• Conceitos iniciais e fluxo de caixa: o valor do dinheiro no tempo; diagrama de fluxo de

caixa, conceitos básicos – juros, remuneração de capital e taxa de juros;

• Juros simples: regime de juros simples; determinação da data de vencimento e prazo

das aplicações – contagem de dias entre duas datas; equivalência de fluxo de caixa;

proporcionalidade de taxas de juros;

• Desconto comercial e bancário simples: operações de desconto; desconto racional

com juros simples; cálculo e fórmulas com desconto comercial;

• Juros  compostos:  regime  de  capitalização  composta  ou  exponencial;  cálculo  do

montante e do principal; equivalência de capitais e taxas de juros;

• Taxas de juros: taxa de juros nominais; taxa proporcional (taxa linear); taxa de juros

efetivas; equivalência entre taxas de juros; taxas de juros aparentes e taxa de juros

nominais; outras taxas no sistema financeiro brasileiro – Selic, CDI, Over, etc;

• Anuidades ou séries:  uma sequência  de pagamento  e  recebimento  em intervalos

periódico;  pagamento  e  recebimento  iguais;  séries  antecipadas  e  postecipadas;

montante em série periódica uniforme; cálculo da taxa de juros na série periódica

uniforme;

• Planos de amortização de empréstimo e financiamento: sistema Price; sistema de

amortização  constante  (SAC);  sistema  de  amortização  americano;  sistema  de

amortização crescente (Sacre).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRESPO, Antônio  Arnot.  Matemática comercial  e  financeira  fácil. Editora Saraiva,
2004.
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BAUER, Udibert Reinoldo. Matemática financeira fundamental. Editora Atlas, 2003.
VIEIRA. Matemática Financeira. Editora Atlas, São Paulo.2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e Suas Aplicações. Atlas, 2008.
DUTRA,  René  Gomes.  Custos:  uma  abordagem  prática.  Editora  Atlas,  2003  São
Paulo.
BRUNI, Adriano Leal.  Gestão de Custos e Formação de preços. Editora Atlas, 2012
São Paulo.
HERNANDEZ, PEREZ. Jr,  José.  Gestão estratégica de custos.  Editora Atlas,  2006
São Paulo.
ROSSI, Renato. Matemática Comercial. Editora Senac, 2006 Contagem.
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

INGLÊS I 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Conduzir  o  aluno através  do estudo da língua inglesa,  através de leitura  de textos,
tradução e produção escrita, oferecendo noções de termos técnicos da área, aquisição e
ampliação de vocabulário.

EMENTA

• Desenvolvimento de habilidades para leitura e escrita na língua inglesa e seu uso no
cotidiano;

• Construção  de  textos  básicos  em  inglês,  usando  as  estruturas  gramaticais
adequadas;

• Pratica de tradução de textos do inglês para o português;
• Compreensão de textos em inglês através de suas estruturas básicas e estratégias

cognitivas; 
• Utilização do vocabulário da língua inglesa nas áreas de formação profissional; 
• Desenvolvimento  de  projetos  multi  e  interdisciplinares  utilizando  a  língua  inglesa

como fonte de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIÓGENES, Isabel  Maria  Gadelha.  Inglês Instrumental: o jogo da leitura.  Teresina:
EDUFPI, 1994.
MUNHOZ,  Rosângela.  Inglês  instrumental: estratégias  de  leitura  –  módulo  I.  São
Paulo: Texto novo, 2002.
OLIVEIRA,  Nádia  Alves  de.  Para  ler  em inglês: desenvolvimento  da  habilidade  de
leitura. Belo Horizonte: N. O. S. Tec. Educ. Ltda., 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARRIDO,  Maria  Lina,  BARRETO,  Tânia  Pedrosa.  Inglês  Instrumental: leitura  e
compreensão de textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA, 1994.
ARAUJO, D.; SAMPAIO, A. Inglês Instrumental. Brasil.
TAVARES, Joaquim Farinha dos S.  Dicionário Verbo de Inglês Técnico e Científico.
Editora VERBO.
MASCULL, Bill. Business vocabulary in use elementary.  Cambridge University press,
2006.
LOUGHEED, Lin. Business correspondence. Editora Pearson, 2003 New York.
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

INFORMÁTICA I 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Oferecer  um  primeiro  contato  a  alunos  inciantes  com  o  mundo  da  informática,
demandando esforços na apresentação do computador e seus componentes (hardware
e software), procurando desfazer alguns mitos e posicionando o computador como uma
ferramenta  de  trabalho.  Será  abordado,  através  de  conteúdo  teórico  e  experiências
práticas,  o  conceito  de  softwares  processadores  de  textos,  com  os  quais  o  aluno
certamente interagirá em sua vida acadêmica e profissional.

EMENTA

• Introdução à informática: conceitos básicos de Hardware e Software;
• Histórico do desenvolvimento da computação e suas teorias;
• Conceitos básicos de Hardware: características gerais dos principais dispositivos do

computador;
• Conceitos  básicos  de  Software:  o  software  como  o  elemento  que  dá  vida  ao

computador;
• Processador de texto: princípios e utilização prática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Makron Books.
CAPRON,  H.  L.;  JOHNSON,  J.  A.  Introdução  à  Informática. São  Paulo:  Pearson
Prentice Hall.
ALCALDE, E.; GARCIA, M.; PEÑUELAS S.  Informática Básica. São Paulo: Pearson
Makron Books.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Elsevier.
GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C.  Introdução à Ciência da Computação. Rio de
Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora.
ROCHA, T.  OpenOffice.org 2.0 – Writer  –  Completo e Definitivo. Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda.
ROCHA, T. OpenOffice.org 2.0 – Calc – Completo e Definitivo. Rio de Janeiro: Editora
Ciência Moderna Ltda.
ROCHA, T.  OpenOffice.org 2.0 – Impress – Completo e Definitivo. Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 

CH TOTAL: 68 h

OBJETIVO

Oferecer  ao  aluno  uma  visão  geral  sobre  o  histórico  e  sobre  a  evolução  da
administração, sobre as teorias da administração, sobre o papel do administrador, sobre
as  funções  administrativas,  sobre  noções  de  ética  e  ética  empresarial  e  sobre  a
responsabilidade social e ambiental das empresas.

EMENTA

• Histórico sobre a evolução da administração;
• Evolução das abordagens da administração;
• Conceito de organização e o papel do administrador;
• Funções  administrativas:  planejamento  administrativo  (tipos  e  modelos  de

planejamento, metas e planos, benefícios do planejamento organizacional, missão e
visão, estratégia e tomada de decisão);

• Organização: tipos de estrutura (vertical e horizontal); tipos de departamentalização;
• Direção: liderança – liderança versus administração; histórico das lideranças; traços

de  liderança;  novas  abordagens  da  liderança;  motivação  nas  organizações;
comunicação verbal e não verbal; conflitos organizacionais e resolução de conflitos;

• Controle: definição, função; tipos de controle e as etapas; benefícios e ferramentas de
controle;

• Noções  de  ética  e  ética  empresarial;  responsabilidade  social  e  ambiental  das
empresas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO,  Idalberto.  Administração nos novos tempos. 2  ed.  Rio  de Janeiro:
Elsevier, 2004.
CHIAVENATO,  Idalberto.  Introdução à  Teoria  Geral  da  Administração:  uma visão
abrangente da moderna Administração das organizações. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004.
MATOS, Francisco Gomes. Ética na gestão empresarial. São Paulo: Saraiva, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SERRA, Afonso C.  Ética e responsabilidade social nas empresas. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2005.
DAFT, Richard L. Administração. 6. ed. São Paulo. Pioneira Thomson Learning, 2005.
SCHERMERHORN Jr, John R. Administração. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
MASIERE, Gilmar. Administração de empresas: teoria e funções com exercícios e
casos. Editora Sairaiva, 2009 São Paulo.
LONGENECKER, Justin G.  Administração de pequenas empresas.  Editora Makron

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Books, 1997 São Paulo.

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

TEORIA ECONÔMICA 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Proporcionar  ao  aluno  condições  de  conhecer  os  conceitos  econômicos  básicos,
aprender os mecanismos que regem o comportamento econômico do consumidor e da
empresa sob diferentes tipos de mercados, considerando o comportamento dos agentes
econômicos, reconhecer os mecanismos que determinam a produção e os custos de
produção  da  empresa,  compreender  a  contextualização  econômica  da  empresa,
considerando o ambiente nacional e internacional e entender o processo de crescimento
e desenvolvimento econômico.

EMENTA

• Fundamentos de economia;
• Microeconomia: demanda, oferta e equilíbrio de mercado; elasticidades; aplicações

da análise microeconômica em políticas públicas; estruturas de mercado.
• Macroeconomia:  fundamentos  de  teoria  e  política  macroeconômica;  principais

agregados macroeconômicos; determinação do nível de renda e produto nacionais; o
lado monetário da economia; inflação; o setor externo; política fiscal e setor público;
noções de crescimento e desenvolvimento econômico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ROSSETTI, José Paschoal.  Introdução a economia – livro texto. 20. Ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
VASCONCELLOS, Marco Antônio S. de; TONETO JR., Rudinei.  Economia brasileira
contemporânea. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2005.
VASCONCELOS, Marco Antônio S.; GARCIA, Gabriel. Fundamentos da Economia. 2.
Ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BROWNING, Edgar K. & ZUPAN, Mark A. Microeconomia: teoria e aplicações. Rio de
Janeiro: LTC, 2004.
MAIA,  Jaime de  Mariz.  Economia internacional  e  comércio  exterior. 10.  Ed.  São
Paulo: Atlas, 2006
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução a economia – livro de exercícios. 4. Ed. São
Paulo: Atlas, 2004.
SOUZA,  Nali  de  Jesus de.  Desenvolvimento econômico. 5.  Ed.  São  Paulo:  Atlas,
2005.
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de.  Economia: micro e macro – teoria e

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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exercícios, glossário com os 300 principais conceitos econômicos. 4. Ed. São Paulo:
Atlas, 2008.

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL E TRABALHISTA 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Oferecer ao aluno conhecimentos fundamentais sobre o direito de empresa, sobre os
princípios legais regulamentadores das atividades comerciais, sobre direito trabalhista e
sobre os conceitos legais básicos do direito do trabalho.

EMENTA

• Direito de empresa: do empresário; da caracterização e da inscrição; da capacidade;
da  sociedade;  da  sociedade  não  personificada;  da  sociedade  em  comum;  da
sociedade  em  conta  de  participação;  da  sociedade  personificada;  da  sociedade
simples; da sociedade em nome coletivo; da sociedade em comandita simples; da
sociedade limitada; da sociedade anônima; da sociedade em comandita por ações; da
sociedade cooperativa;  das sociedades coligadas;  da liquidação da sociedade;  da
transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades; da sociedade
dependente de autorização; do estabelecimento; dos institutos complementares;

• Direito  trabalhista:  contrato  de  trabalho;  rescisões  trabalhistas;  remuneração  e
salários; direito e relações sindicais; rotinas trabalhistas; documentação básica para
admissão;  noções  de  Arquivo  conforme  legislação  vigente;  tipos  de  demissões;
contrato e relações de trabalho; folha de pagamento e encargos sociais; obrigações
acessórias; rescisões; direitos, deveres e penalidades para o empregador; direitos,
deveres e penalidades para o trabalhador.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Consolidação das leis do trabalho e legislação complementar. São Paulo:
Atlas,1993.
COELHO,  Fábio  Ulhoa.  Curso  de  direito  comercial: direito  de  empresa,  Editora
Saraiva, 2007.
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Editora Forense, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanello.  Direito  Administrativo.  Editora  Atlas,  2011  São
Paulo.
MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito administrativo brasileiro.  Editora Malheiros, 2010
São Paulo.
BRASIL. Direito Administrativo e do Trabalho. Editora Rede Etec Brasil, Cuiabá 2012.
Código Civil Brasileiro – Livro II Do Direito de Empresas.
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília 1988.

 14.2. Módulo II

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

INGLÊS II 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Aprimorar a textualidade do aluno com a língua inglesa, com ênfase no conhecimento e
aprimoramento de vocábulos na área técnica relacionada ao curso.

EMENTA

• Elaboração de glossários na área de informática;
• Prática  das  estratégias  de  compreensão  textual  para  utilização  do  conhecimento

adquirido no campo de trabalho;
• Resolução de tutoriais a partir de instruções em língua inglesa;
• Tradução textos básicos da área do inglês para o português.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIÓGENES, Isabel  Maria  Gadelha.  Inglês Instrumental: o jogo da leitura.  Teresina:
EDUFPI, 1994.
MUNHOZ,  Rosângela.  Inglês  instrumental: estratégias  de  leitura  –  módulo  I.  São
Paulo: Texto novo, 2002.
OLIVEIRA,  Nádia  Alves  de.  Para  ler  em inglês: desenvolvimento  da  habilidade  de
leitura. Belo Horizonte: N. O. S. Tec. Educ. Ltda., 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARRIDO,  Maria  Lina,  BARRETO,  Tânia  Pedrosa.  Inglês  Instrumental: leitura  e
compreensão de textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA, 1994.
ARAUJO, D.; SAMPAIO, A. Inglês Instrumental. Brasil.
TAVARES, Joaquim Farinha dos S.  Dicionário Verbo de Inglês Técnico e Científico.
Editora VERBO.
MASCULL, Bill. Business vocabulary in use elementary.  Cambridge University press,
2006.
LOUGHEED, Lin. Business correspondence. Editora Pearson, 2003 New York.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

INFORMÁTICA II 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Capacitar  o  aluno  com  conhecimentos  fundamentais  sobre  planilhas  eletrônicas  de
cálculo, de modo a permitir a utilização desses recursos informáticos como instrumentos
que facilitem tarefas cotidianas em um ambiente de trabalho profissional.

EMENTA

• Conceitos fundamentais e operação básica de planilhas eletrônicas: iniciar, salvar e
fechar  planilhas;  fazer  exportações  para  outros  formatos;  visualizar  impressão;
imprimir; desfazer e refazer ações; recortar, copiar, colar e colar especial; procurar e
substituir; utilização de zoom; inserir cabeçalho, rodapé, número de página e figuras;
operações com figuras;

• Formatação de células em planilhas eletrônicas: mesclar e dividir células;
• Formatação de páginas em planilhas eletrônicas;
• Utilização  de  recursos  de  texto  em  planilhas  eletrônicas:  correção  ortográfica  e

gramatical;  formatação de fonte;  formatação condicional;  estilos de formatação de
texto;

• Utilização de fórmulas e funções em planilhas eletrônicas;
• Gráficos em planilhas eletrônicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Makron Books.
CAPRON,  H.  L.;  JOHNSON,  J.  A.  Introdução  à  Informática. São  Paulo:  Pearson
Prentice Hall.
ROCHA, T. OpenOffice.org 2.0 – Calc – Completo e Definitivo. Rio de Janeiro: Editora
Ciência Moderna Ltda.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALCALDE, E.; GARCIA, M.; PEÑUELAS S.  Informática Básica. São Paulo: Pearson
Makron Books.
VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Elsevier.
GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C.  Introdução à Ciência da Computação. Rio de
Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora.
ROCHA, T.  OpenOffice.org 2.0 – Writer  –  Completo e Definitivo. Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda.
ROCHA, T.  OpenOffice.org 2.0 – Impress – Completo e Definitivo. Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

FILOSOFIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Oportunizar  ao  aluno  a  experiência  filosófica  de  pensar  por  conceitos  a  partir  de
problemas que envolvam o mundo do trabalho e as demandas sociais, politicas e éticas
da  sociedade  tecnológica,  experienciando  uma  vivência  filosófica  que  dê  conta  dos
principais problemas que envolvem o mundo do trabalho e o conhecimento científico.

EMENTA

• Principais problemas da sociedade tecnológica: conhecimento científico e sabedoria
prática;

• Ética e filosofia da ciência;
• Natureza e cultura;
• A condição humana e a questão da identidade e da diversidade;
• O  Trabalho  e  as  diversas  concepções  de  homem  (marxista,  existencialista,

personalista).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASPIS, Renata Lima; GALLO, Sílvio. Ensinar Filosofia: um livro para professores. São
Paulo: ATLAS, 2009.
BAGGINI,  Julian.  O  porco  filósofo: 100  experiências  de  pensamento  para  a  vida
cotidiana. Tradução de Edmundo Barreiros. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005.
BASTOS, Cleverson Leite; CANDIOTTO, Kleber B.B.  Filosofia da Ciência. Petrópolis:
Vozes, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CAPISTRANO,  Pablo.  Simples  Filosofia: a  história  da  filosofia  em 47  crônicas  de
Jornal. Rio de Janeiro: ROCCO, 2009.
CHARLES, Feitosa. Explicando a Filosofia com Arte. São Paulo: EDIOURO, 2004.
FIGUEIREDO,  Vinicius  de  (ORG).  Seis  Filósofos  na  sala  de  Aula. São  Paulo:
BERLENDIS, 2006.
GHEDIN, Evandro. Ensino de Filosofia no Ensino Médio. São Paulo: Cortez, 2008.
LAW, Stephen.  Filosofia. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2007.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

COMUNICAÇÃO E LIGUÍSTICA 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Proporcionar  ao  aluno  condições para  exercitar  a  comunicação  verbal  e  não verbal
diante  de  situações  hipotéticas  do  contexto  organizacional,  fortalecer  a  autoestima
pessoal e profissional e exercitar a comunicação enquanto fator de empoderamento da
liderança.

EMENTA

• Exercício da comunicação, verbal e não verbal, a partir de situações práticas relativas
ao contexto organizacional;

• Autoestima pessoal e profissional;
• Comunicação  em  pequenos  e  grandes  grupos:  oratória,  dicção,  socialização  de

conteúdo;
• Iniciativa e expressão corporal: a questão do empoderamento;
• Comunicação oral e escrita;
• Liderança e motivação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Marisa Vorraber (org.).  A educação na cultura da mídia e do consumo. Rio
de Janeiro: Lamparina, 2009.
MARKOVÁ, Ivana.  Dialogicidade e representações sociais: as dinâmicas da mente.
Petrópolis: Vozes, 2006.
MOSCOVICI,  Serge.  Representações  sociais: investigações  em  psicologia  social.
Petrópolis: Vozes, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala. Porto Alegre, Vozes, 1986.
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor. Bookman Compainha Ed.,
2010.
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1985.
NARDI,  Henrique  Caetano.  Ética,  trabalho  e  subjetividade. Porto  Alegre:  UFRGS,
2006.
TEIXEIRA, Jaqueline Lima. “E agora José?” As falhas na comunicação empresarial.
Pontes e Lacerda, IFMT, 2014.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E COMERCIAL 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Oferecer ao aluno um embasamento conceitual  das normas disciplinadoras dos atos
relativos  ao  comércio  e  das  pessoas  que  exercem  essas  atividades  de  maneira
profissional,  fazendo  uma  análise  sistemática  do  ordenamento  jurídico  e
contextualizando os diversos assuntos específicos das áreas, bem como dos princípios
do  Direito  Tributário  e  sua  correlação  com as  atividades  direcionadas  a  Ciência  da
Administração e da prática do profissional da área de administração.

EMENTA

• Conceito, divisão e evolução histórica do direito comercial;
• O direito comercial no Brasil e sua autonomia;
• Fontes do direito comercial;
• O comerciante;
• Tipos de sociedade: sociedade por quotas de responsabilidade limitada; sociedade

anônima – lei nº 6.404/76.
• Operação cambial, cheque e duplicata mercantil.
• Sujeito ativo e passivo.
• Direito  tributário  nacional:  princípios  constitucionais  tributários;  competência

impositiva; limitações constitucionais ao poder de tributar;
• Normas gerais de direito tributário e tributário penal;
• Processo administrativo tributário e judicial tributário.
• Tributos federais, estaduais e municipais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL.  Código  tributário  nacional  e  constituição  federal. CESPEDES,  Lívia;
PINTO, Antonio Luiz  de;  WINDT, Márcia  Cristina Vaz dos Santos (orgs).  São Paulo:
Saraiva, 2008.
COELHO, Sacha Calmon Navarro.  Curso de direito tributário brasileiro. São Paulo:
Forense. 2005.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Fundamentos do direito comercial: empresário, sociedade
empresarial, títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2005.
CAMPOS, Djalma de. Direito processual tributário. São Paulo: Atlas, 2004.
COELHO,  Sacha  Calmon  Navarro;  DERZI,  Misabel  Abreu  Machado;  THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Direito tributário contemporâneo. São Paulo: RT. 2009.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial I. São Paulo: Saraiva, 2005.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial II. São Paulo: Saraiva, 2008.

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

GESTÃO FINANCEIRA I 

CH TOTAL: 51 h

OBJETIVO

Proporcionar  ao  aluno  condições  de  compreender  os  conceitos  fundamentais  da
administração  financeira,  desenvolvendo  sua  capacidade  para  analisar  e  executar
cálculos financeiros, utilizando-se de aplicações básicas da calculadora financeira.

EMENTA

• Conceitos de administração financeira;
• Objetivos da administração financeira;
• Valor do dinheiro no tempo;
• Aplicação  prática  de  conceitos  de  administração  financeira:  juros  simples  e  juros

compostos;  taxas  equivalentes;  descontos;  capitalização;  amortização  (SAC  e
PRICE); depreciação; fluxo de caixa;

• Utilização das funções da calculadora financeira.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GITMAN, Lawrence J.  Princípios de administração financeira. 12.  Ed.  São Paulo:
Pearson, c2010. 775p.
HOJI, Masakazu.  Administração financeira: uma abordagem prática – livro texto. 5.
Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
DAMODARAM, Aswath.  Finanças corporativas: teoria e prática. 2. Ed. Porto Alegre:
Bookman, 2006. 796 p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SANTOS, Edno O. dos. Administração financeira da pequena e média empresa. São
Paulo: Atlas. 1ª ed. 2000.
SANVICENTE,  Antônio  Zoratto.  Administração Financeira. 3  Ed.  São  Paulo:  Atlas,
1997.
SILVA, José Pereira.  Gestão e análise de risco de crédito. 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2003.
ZDANOWICZ, José Eduardo.  Fluxo de Caixa. 10ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto,
2004.
VIEIRA,  Marcos  Villela.  Administração estratégica  do capital  de giro. São  Paulo:
Atlas, 2005.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

CH TOTAL: 68 h

OBJETIVO

Proporcionar  ao  aluno  condições de identificar  e  aplicar  os  conceitos  de  gestão  de
pessoas  nas  organizações  contemporâneas,  compreendendo  a  influência  das
características  psicossociais  no  comportamento  humano,  relacionando  as  bases
culturais e sociais e as relações de trabalho e aplicando os conhecimentos acerca do
conteúdo na prática profissional.

EMENTA

• A gestão de pessoas no contexto atual das organizações;
• Gestão  de  pessoas  e  os  subsistemas:  recrutamento  e  seleção,  treinamento  e

desenvolvimento,  avaliação de período de experiência,  avaliação de desempenho,
remuneração e benefícios;

• Desligamento de pessoal;
• Cultura e mudança organizacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BITENCOURT, Cláudia.  Gestão contemporânea de pessoas. Bookman Companhia,
2010.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Campus, 2009.
GOULART, Íris Barbosa; VIEIRA, Adriane.  Identidade e subjetividade na gestão de
pessoas. Curitiba: Juruá Editora, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEMO, Gisela. Políticas de gestão de pessoas nas organizações. Atlas, 2010.
FERREIRA,  Maria  da  Conceição;  ARAÚJO,  Ana  Lúcia  Gomes  Wanderley;  AGUIAR,
Ademar Rodrigues. Gestão de pessoas – uma construção coletiva. 2008.
MASCARENHAS, André Ofenhejm; VASCONCELOS, Flávio Carvalho.  Tecnologia na
gestão de pessoas. Thomson Pioneira, 2004.
RIBEIRO,  Marcelo  Afonso.  Psicologia  e  Gestão  de  pessoas  –  reflexões  críticas.
Vetor, 2009.
SIQUEIRA, Marcus Vinícius Soares.  Gestão de pessoas e discurso organizacional.
Curitiba: Juruá Editora, 2009.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

GESTÃO DE CUSTOS 

CH TOTAL: 51 h

OBJETIVO

Desenvolver  no  aluno  capacidades  que  o  permitam  compreender  a  importância  da
apuração dos custos na empresa, tornando-o capaz de trabalhar a gestão de custos a
partir de uma abordagem prática e gerencial, identificando os principais elementos dos
custos de uma organização, entendendo a importância do almoxarifado e das compras
na gestão de custos e realizando compras mais racionais.

EMENTA

• Definição e conceitos básicos de custos;
• Elementos de custos: materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação;
• Classificação: com relação aos produtos, com relação ao volume de produção;
• Materiais: conceito, classificação de materiais diretos e indiretos;
• Almoxarifado;
• Compras: conceitos, fatos que alteram o valor das compras, despesas acessórias,

descontos  ou  abatimentos  incondicionais,  devoluções  de  compras  ou  compras
anuladas;

• Impostos incidentes sobre as compras: ICMS e IPI;
• Expressões  técnicas:  custeio  direto  e  custeio  por  absorção,  sistemas  de  custo,

sistema de inventário periódico, sistema de inventário permanente;
• Critérios de avaliação dos estoques: introdução, PEPS, UEPS, preço médio, custo ou

valor de mercado;
• Sistema de inventário periódico: introdução, esquema técnico, apuração extracontábil

e contábil;
• Sistema de inventário permanente: introdução, esquema técnico para contabilização

do custo integrado;
• Perdas de materiais, subprodutos e sucatas;
• Mão  de  obra:  conceito,  classificação,  mão  de  obra  direta  e  indireta  e  sua

contabilização;
• Gastos decorrentes da folha de pagamento:  férias,  décimo terceiro salário,  outros

gastos com pessoal;
• Gastos gerais de fabricação: conceito, classificação, gastos gerais diretos e indiretos,

contabilização  dos  gastos  gerais  de  fabricação,  rateio  dos  gastos  gerais  de
fabricação;

• Custo  departamental:  introdução,  métodos  de  rateio,  esquema  técnico  para
contabilização do custo departamental;

• Custo padrão: introdução, esquema técnico para contabilização do custo padrão.
• Custo ABC: introdução, esquema de contabilização do custo ABC.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



SOUZA, Luiz Eurico; KULPA, Luciana; DUBOIS, Alexy. Gestão de Custos e Formação
de Preços. 3ª Ed. Atlas, 2009.
COSTA, Maria Christina Barbosa; et al. Gerenciamento de custos em projetos. 4ª Ed.
Publicações FGV Management, 2011.
BERTO, Dalvio José; BEULKE, Rolando. Gestão de Custos. 3ª Ed. Saraiva, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CLEMENTE,  Ademir;  SOUZA,  Alceu.  Gestão de  Custos: aplicações operacionais  e
estratégicas. 2ª Ed. Atlas, 2011.
LEONE, George S. Guerra; LEONE, Rodrigo José Guerra.  Os 12 mandamentos da
gestão de custos. Publicações FGV Management, 2007.
WERNKE, Rodney. Análise de Custos e Preços de Venda. Saraiva, 2005.
MARTINS, Eliseu; ROCHA, Wellington.  Métodos de Custeio Comparados: custos e
margens analisados sob diferentes perspectivas. Atlas, 2010.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo, Atlas, 2003.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



 14.3. Módulo III

Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

ESPANHOL 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Conduzir o aluno através do estudo da língua espanhola, através de leitura de textos,
tradução e produção escrita, oferecendo noções de termos técnicos da área, aquisição e
ampliação de vocabulário.

EMENTA

• Desenvolvimento de habilidades para leitura e escrita na língua espanhola e seu uso
no cotidiano;

• Construção  de  textos  básicos  em  espanhol,  usando  as  estruturas  gramaticais
adequadas;

• Pratica de tradução de textos do espanhol para o português;
• Compreensão  de  textos  em  espanhol  através  de  suas  estruturas  básicas  e

estratégias cognitivas; 
• Utilização do vocabulário da língua espanhola nas áreas de formação profissional; 
• Desenvolvimento de projetos multi e interdisciplinares utilizando a língua espanhola

como fonte de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PETROW, Jenny;  ROMBOUTS,  Saskia  Gorospe.  Conversação em Espanhol: Sem
Mistério. Alta Books, 2012.
LAGRECA, Maria Cristina de Olio; KUPIEC, Mirta Judith Cohen. Espanhol Essencial:
O Guia Certo Para Aprender Rápido. Avercamp, 2003.
MARTINEZ,  Ron;  SCHUMACHER,  Cristina;  ZARZA,  Victor.  Como  Dizer  Tudo  em
Espanhol nos Negócios. Campus, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GONZALES, Patricia Varela;  MARTINEZ, Ron.  Como Dizer Tudo em Espanhol em
Viagens: Fale a Coisa Certa em Qualquer Situação de Viagem. Elsevier, 2013.
SAMMARCO,  Gerardo.  Espanhol: 230  Questões  de  Concursos  Comentadas  e  68
Textos Traduzidos. Elsevier, 2007.
ALVAREZ, José Ramón Calleja. Español básico. Coleção didática do Brasil. São Paulo:
Editora do Brasil S/A, 1946. 
BARROS, Aristóteles de Paula. Roteiro do curso espanhol para principiantes. Rio de
Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1949.
PIMENTA,  Maria  Alzira.  Comunicação  Empresarial:  conceitos  e  técnicas  para
administradores. Campinas, Alínea, 2010.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

SOCIOLOGIA DO TRABALHO 

CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

Permitir ao aluno desenvolver a percepção da sociologia como ciência voltada à análise
e reflexão das relações sociais, propiciando uma visão crítica da realidade em que vive,
compreendendo  de  que  forma  o  trabalho  organiza  a  sociedade  e  define  suas
características básicas, analisando e identificando as tendências e exigências do mundo
do  trabalho  atual  e  as  alternativas  que  vem  sendo  construídas,  identificando  e
compreendendo,  por  fim,  os  diferentes  modos  de  organização  do  trabalho  e  sua
importância nas demais estruturas sociais.

EMENTA

• A sociologia  como ciência  da sociedade:  o  contexto do surgimento da sociologia;
introdução ao pensamento clássico da sociologia; relações indivíduo sociedade;

• A organização do trabalho: conceito de trabalho; os modos de produção; trabalho na
sociedade capitalista; trabalho e desigualdades sociais; a divisão social do trabalho;
formas de organização do trabalho – fordismo, taylorismo e toyotismo; sindicalismo e
a organização dos trabalhadores;

• As transformações no mundo do trabalho: globalização e a reestruturação produtiva;
as organizações não governamentais, as cooperativas, as associações, organização
e autonomia dos trabalhadores; a economia solidária;

• Trabalho  e  cotidiano:  mercado  de  trabalho  e  profissionalização;  potencialidades
produtivas locais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COSTA, Cristina Maria Castilho.  Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São
Paulo: Moderna, 2002.
MEDEIROS,  Bianca  Freire;  BOMENY,  Helena.  Tempos  modernos,  tempos  de
Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Do Brasil, 2010.
ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2010.
MORAES, Amaury César  (Coord.).  Sociologia: Ensino Médio.  Brasília:  Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino; v. 15).
TOMAZI, Nelson Dácio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2007.
ANTUNES, R. & SILVA, M.A.M. (Orgs).  O avesso do trabalho. São Paulo: Expressão
popular, 2004.
ANTUNES, R. (Org.). A dialética do trabalho – Escritos de Marx e Engels. São Paulo:
Expressão popular, 2004.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

GESTÃO FINANCEIRA II 

CH TOTAL: 51 h

OBJETIVO

Proporcionar ao aluno condições para compreender as técnicas de estudo e análise
econômica,  financeira  e  patrimonial,  sob  o  enfoque  gerencial  e  estratégico,
oportunizando a compreensão da integração e modelagem financeira,  bem como as
ligações com outras áreas da empresa,  como compras,  vendas,  produção,  recursos
humanos, fiscal, contábil, etc.

EMENTA

• Fundamentos de administração financeira:  o papel  e o ambiente da administração
financeira;

• Demonstrações financeiras e sua análise;
• Fluxos de caixa e planejamento financeiro;
• Decisões de investimento de longo prazo: fluxos de caixa para orçamento de capital,

técnicas de orçamento de capital, risco e refinamentos em orçamento de capital;
• Decisões de financiamento de longo prazo: custo de capital (WACC), alavancagem

(EBITDA) e estrutura de capital;
• Decisões financeiras de curto prazo: capital de giro e gestão de ativos circulantes,

gestão de passivos circulantes;
• Planejamento, controle e uso de orçamentos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SANVICENTE,  Antônio  Zoratto.  Administração Financeira. 3  Ed.  São  Paulo:  Atlas,
1997.
HOJI, Masakazu.  Administração financeira: uma abordagem prática – livro texto. 5.
Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
DAMODARAM, Aswath.  Finanças corporativas: teoria e prática. 2. Ed. Porto Alegre:
Bookman, 2006. 796 p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GITMAN, Lawrence J.  Princípios de administração financeira. 12.  Ed.  São Paulo:
Pearson, c2010. 775p.
SANTOS, Edno O. dos. Administração financeira da pequena e média empresa. São
Paulo: Atlas. 1ª ed. 2000.
VIEIRA,  Marcos  Villela.  Administração estratégica  do capital  de giro. São  Paulo:
Atlas, 2005.
SILVA, José Pereira.  Gestão e análise de risco de crédito. 4. Ed. São Paulo: Atlas,
2003.
ZDANOWICZ, José Eduardo.  Fluxo de Caixa. 10ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto,
2004.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

CH TOTAL: 51 h

OBJETIVO

Proporcionar  ao  aluno  condições  de  compreender  a  importância  do  comportamento
empreendedor para o profissional em administração, relacionando o empreendedorismo
aos novos modelos organizacionais, apresentando iniciativa, criatividade, capacidade de
planejamento e realização, além da capacidade de avaliar os seus ativos pessoais para
o desenvolvimento de uma visão estratégica de negócio.

EMENTA

• Teoria e conceitos sobre empreendedorismo e inovação;
• Diferença entre ideia e oportunidade;
• O processo empreendedor e o desenvolvimento da cultura empreendedora;
• Perfil  empreendedor:  espírito  empreendedor,  comportamento  empreendedor,

características empreendedoras;
• Tendências mundiais que geram oportunidades de negócios;
• Desenvolvimento de um plano de negócios;
• Ideia do negócio e oportunidades.
• Inovação e projetos inovadores;
• Planejamento estratégico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DORNELAS, J. C. A.  Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª Ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2005.
MAITLAND, M. Como elaborar um plano de negócios. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Planeta
do Brasil, 2005.
CHIAVENATO,  I.  Empreendedorismo: dando  asas  ao  espírito  empreendedor.  São
Paulo: Saraiva, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DOLABELA,  F.  Empreendedor: a  metodologia  de  ensino  que  ajuda  a  transformar
conhecimento em riqueza. Rio de Janeiro: Cultura, 2000.
DOLABELA, F. Boa ideia! E agora? Plano de Negócio, o caminho mais seguro para
gerenciar sua empresa. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Cultura, 2000.
SAPIRO, Arão; CHIAVENATO, Idalberto.  Planejamento Estratégico. Editora Campus,
2004.
GERBER, Michael E. Empreender. São Paulo, Fundamento Educacional, 2004.
LONGENECKER,  Justin  G.  Administração  de  Pequenas  Empresas.  São  Paulo,
Makron Books, 1997.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

CONTABILIDADE GERAL 

CH TOTAL: 51 h

OBJETIVO

Capacitar o aluno a compreender a importância da contabilidade, como uma ferramenta
para gestão das organizações, conhecendo e interpretando o impacto que os registros
contábeis  acarretam sobre  a  situação líquida,  das pessoas jurídicas  e  das  pessoas
físicas, entendendo os principais demonstrativos contábeis e entendendo os custos das
empresas e sua importância para a gestão dos negócios.

EMENTA

• Introdução a contabilidade: conceitos, aplicações e finalidades;
• Os usuários da contabilidade;
• O  administrador  frente  a  contabilidade:  a  importância  da  contabilidade  como

ferramenta indispensável à tomada de decisão em uma empresa;
• Patrimônio: contas patrimoniais e de resultado; balanço patrimonial;
• Demonstração do resultado do exercício (DRE);
• Demonstração do fluxo de caixa (DFC);
• Contabilidade de custos;
• Custeio por absorção;
• Custeio variável;
• Margem de contribuição e ponto de equilíbrio;
• Informações  geradas  pela  contabilidade:  apuração  do  lucro  ou  prejuízo  de  uma

empresa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 9ª Ed. Saraiva, 2013.
FERRARI, Ed Luiz.  Contabilidade Geral: Teoria e Mais de 1.000 Questões. 13ª Ed.
Impetus, 2013.
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 14ª Ed. Atlas, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LENZA, Pedro Lenza; CAPARROZ, Roberto; EUGENIO, Montoto. Contabilidade Geral
e Análise de Balanços Esquematizado. 3ª Ed. Saraiva, 2014.
CARVALHO, Deusvaldo. Orçamento e Contabilidade Pública. 6ª Ed. Campus, 2014.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil. 8ª Ed. Saraiva, 2013.
NEVES, Silverio das; VICECONTI, Paulo Eduardo V.  Contabilidade Básica. 16ª Ed.
Saraiva, 2013.
IUDÍCIBUS,  Sérgio  de;  KANITZ,  Stephen  Charles;  MARTINS,  Eliseu.  Contabilidade
Introdutória – Livro Texto. 11ª Ed. Atlas, 2010.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

GESTÃO DE PROJETOS 

CH TOTAL: 51 h

OBJETIVO

Proporcionar  ao  aluno condições de compreender  as questões fundamentais  para  o
ciclo de vida de um projeto, familiarizando-se com o conceito de “projeto” e todos os
seus desdobramentos, entendendo e praticando os detalhamentos do ciclo de vida de
um projeto e dominando os conceitos, as técnicas e o vocabulário que se aplicam à
gestão  de  projetos,  bem  como  sua  realização  eficaz  dentro  de  um  contexto  que
considere a estrutura e o alinhamento estratégico organizacional.

EMENTA

• Fundamentos de gerenciamento de projetos;
• O guia PMBOK;
• Processos de gerência de projetos do PMBOK: iniciação, planejamento, execução,

monitoramento e controle e encerramento;
• Áreas  de  conhecimento:  gerenciamento  do  tempo;  gerenciamento  dos  custos;

gerenciamento do escopo; gerenciamento da qualidade; gerenciamento dos riscos,
gerenciamento das aquisições; gerenciamento de recursos humanos; gerenciamento
das comunicações; gerenciamento da integração;

• Certificação PMP (Project Management Professional).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GIDO, J.; CLEMENTS, J. P. Gestão de projetos. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
HELDMAN, K. Gerência de Projetos: guia para o exame oficial do PMI. 5. Ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2009.
PROJECT  MANAGEMENT  INSTITUTE.  Um  Guia  do  Conhecimento  em
Gerenciamento de Projetos (Guia  PMBOK). 4.  Ed.  Newton  Square,  Pennsylvania,
EUA: 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CLELAND, D. I.; LEWIS, R. I. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
DISNSMORE, P. C. et al.  Projetos Brasileiros: casos reais de gerenciamento. Rio de
Janeiro: Brasport, 2007.
KERZNER, H. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2006.
OLIVEIRA,  G.  B.  MS Project  &  Gestão  de  Projetos. São  Paulo:  Pearson  Makron
Books, 2005.
PRIMO, Falcini. Avaliação Econômica de Empresas. São Paulo, Atlas, 1995.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

GESTÃO PÚBLICA E TERCEIRO SETOR

CH TOTAL: 68 h

OBJETIVO

Propiciar  ao  aluno  a  compreensão  dos  conceitos  teóricos  da  Gestão  Pública  e  do
Terceiro  Setor,  distinguindo  os  diferentes  tipos  de  administração  pública,
compreendendo a  Nova  Gestão  Pública  (NGP)  e  gerencial,  entendendo  o  processo
administrativo e suas implicações na gestão do setor público e de empreendimentos não
governamentais, identificando as formas organizacionais pertencentes ao Terceiro Setor
e  conhecendo  e  identificando  os  princípios  norteadores  do  cooperativismo  e
associativismo.

EMENTA

• Gestão pública: caracterização, objetivos e princípios; relação entre Estado e governo
e entre governo e gestão pública; diferenças entre setor público e privado;

• Tipologias da administração pública: patrimonialista; burocrática; gerencialista;
• A Nova Gestão Pública (NGP) e seu gerenciamento no Brasil;
• Terceiro  setor:  surgimento  do  terceiro  setor;  caracterização  e  delimitação;  relação

entre Estado e terceiro setor; terceiro setor no Brasil; economia solidária;
• Cooperativismo  e  associativismo:  histórico  do  cooperativismo  e  associativismo;

princípios norteadores; cooperativismo no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAVALCANTI, Bianor Scelza.  O gerente equalizador: estratégias de gestão no setor
público. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
CAVALCANTI, Marly (org.).  Gestão Social, Estratégias e Parcerias: redescobrindo a
essência da administração brasileira de comunidades para o Terceiro Setor. São Paulo:
Saraiva, 2008.
FERNANDES, Rubem César.  Privado, porém Público: O Terceiro Setor na América
Latina. Rio de Janeiro: Relume-Dumara, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GRAHAM  JR.,  Cole  B.;  HAYS,  Steven.  Para  administrar  a  organização  pública.
Tradução de Britta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
MATIAS-PEREIRA,  José.  Curso de Administração Pública: foco  nas instituições e
ações governamentais. São Paulo: Atlas, 2008.
NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão Pública. São Paulo: Saraiva, 2010.
OLIVEIRA, Djalma P.R. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática.
São Paulo: Atlas, 2009.
SANTOS,  Clezio  Sandanha  dos.  Introdução  à  gestão  pública. Rio  de  Janeiro:
Saraiva,2006.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) Básica
CH TOTAL: 34 h

OBJETIVO

 Identificar a estruturação e parâmetros da LIBRAS;
 Ter noções linguísticas e interpretação da LIBRAS,
 Aprender, de forma básica, a comunicação por meio da LIBRAS.

EMENTA

 O surdo e o mudo do século XX
 Fundamentação Legal da Libras
 Conceito de Linguagem
 Parâmetros da LIBRAS
 Alfabeto Manual e Numeral
 Diálogos em LIBRAS: Posicionamento de mãos; Identificação; Saudações;  Nomes
e Pronomes; Calendário, Comandos; Verbos; Sentimentos; Familiares;  Cores; Tipos
de Frases; Deficiências; Nomenclatura de cursos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GESSER, Andrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
HONORA,  Márcia.  Livro  ilustrado  de  Língua  Brasileira  de  Sinais:  desvendando  a
comunicação usada pelas pessoas com surdez. Colaboração de Mary Lopes Esteves
Frizanco. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 
FERREIRA,  Lucinda.  Por  uma  gramática  de  língua  de  sinais.  Rio  de  Janeiro:
Tempobrasileiro, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. O Ensino de língua portuguesa
para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Colaboração de Heloisa Moreira
Lima Sales. Brasília: DF: MEC/SEESP, 2004. V 1, V 2. 
BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Programa nacional de apoio à
educação de surdos: o tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais e língua
portuguesa. Brasília: MEC; SEESP, 2004.
CAPOVILLA, Fernando César; RAFHAEL, Walkíria Duarte; MAURÍCIO, Aline Cristina
L. Novo deit-libras: Dicionário Encinclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais
Brasileira. São Paulo: Inep, CNPq: Capes, 2009. V 1, V 2. 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Pessoa com Surdez. São Paulo: MEC/SEESP,
2007.
KOJIMA,  Catarina  Kiguti:  Libras:  Língua  brasileira  de  sinais:  a  imagem  do
pensamento. Colaboração de Sueli Ramalho Segala. São Paulo: Livros Escalas, 2011.
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 15. Pesquisa e Produção Científica

O IFMT fomentará  a  pesquisa  científica  e  o  desenvolvimento  tecnológico  em

consonância  com  as  políticas  e  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho  de  Ensino,

Pesquisa,  Extensão  e  Cultura.  As  atividades  de  pesquisa  têm  como  objetivo  formar

recursos humanos para a investigação, a produção, o empreendedorismo e a difusão de

conhecimentos culturais,  artísticos, científicos e tecnológicos,  sendo desenvolvidas em

articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a formação profissional.
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 16. Estágio Supervisionado

O estágio é um dos fatores que ajuda a contextualização dos conhecimentos em

sala de aula com os conhecimentos práticos, porém a falta da sua realização não interfere

na  boa formação profissional do discente. Neste período ele complementará seus

conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos durante o curso. 

Considerando as características locais, na aceitação de estagiários, neste projeto

optou-se pelo estágio curricular não obrigatório seguindo a Lei n° 11.788 de 25 de

setembro de 2008.

Se o discente optar em fazer o estágio curricular, a carga horaria exercida neste

será acrescentada ao seu histórico, sendo que no máximo 24 horas semanais. Ainda, o

discente que optou em fazer o estágio deverá atender Resolução N° 001/2010 - Campus

Pontes e Lacerda, com todas as leis correlatas ao tema e  apresentar um relatório ou

documentos adotados pela coordenação de Extensão e Relações Empresariais  do

Campus, sendo: Termo de compromisso entre IFMT e Empresa, Plano de estágio,

Relatório de Atividades e Desempenho no estágio e Relatório de Conclusão de Estágio. O

discente deve observar todas as especificidades e normas vigentes ao que se referem

estes documentos de estágio, sendo a carga horaria mínima de 160 horas e máxima de

360 horas ao final do estágio.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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 17. Metodologia

Neste projeto pedagógico de curso, a metodologia é entendida como um conjunto

de  procedimentos  empregados  para  atingir  os  objetivos  propostos  para  a  formação

integral,  humanística e profissional,  dos alunos.  Para sua concretude, é recomendado

considerar as características específicas dos alunos, seus interesses, condições de vida e

de  trabalho,  além de observar  os  seus  conhecimentos  prévios,  orientando-os  na (re)

construção dos conhecimentos escolares, bem como nas especificidades do curso.

Os procedimentos metodológicos terão por finalidade desenvolver competências

e  possibilitar  a  construção  de  conhecimentos  de  forma  criativa  para  a  resolução  de

situações-problemas detectadas na dinâmica da prática social  e  produtiva e deve ser

desenvolvida de forma a contemplar aspectos envolvidos nas competências cognitivas,

psicomotoras e socioafetivas, dando ênfase à contextualização e à prática. A seguir estão

elencados alguns procedimentos que se destacam no suporte às estratégias pedagógicas

do curso:

• Atividades em sala de aula: aulas teóricas, debates e seminários são atividades

fundamentais que dão suporte e compreensão às atividades práticas do curso.

• Atividades  conjuntas  com  outros  cursos: devem  ser  realizadas  atividades

conjuntas  com  outros  cursos  da  instituição,  visando  a  interdisciplinaridade,  a

cooperação e a construção integrada do saber.

• Atividades  de  Educação  à  Distância: onde  serão  realizadas  atividades

propostas  pelos  docentes  e  acompanhadas  pelos  menos  para  a

complementariedade do curso e aperfeiçoamento dos discentes.

As aulas práticas em laboratórios, caso haja a necessidade, especificadamente

em informática, serão realizadas no campus Pontes e Lacerda devido a estrutura física

construída que o mesmo possui. Os alunos virão ao Campus, quando demandado pela

disciplina, e o deslocamento ficará a encargo da Prefeitura Municipal de Jauru.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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 18. Critérios de Avaliação

A sistemática de avaliação adotada pelo IFMT e regulamenta por seu documento

de Organização Didática, compreende avaliações diagnóstica,  formativa e somativa. A

primeira,  diagnóstica,  é  conceituada  como  a  verificação  do  processo.  A  segunda,

formativa,  constitui-se  na  intervenção  em  favor  da  superação  de  problemáticas,

prevenção de falhas, aproveitamento de oportunidades e aperfeiçoamento do processo.

Por fim, a somativa é a etapa em que se acumulam os resultados obtidos no processo, os

quais  se  traduzem  nas  médias  parciais  e  finais  dos  sujeitos,  processos  e  objetos;.

avaliados.(LUCKESI, 2002)

O  rendimento  escolar  do  aluno  será  avaliado  pelo  seu  aproveitamento,

envolvendo aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores através de observação

contínua pelos professores,  elaboração de portfólio,  trabalhos individuais ou coletivos,

provas escritas, resolução de exercícios, desenvolvimento e apresentação de projetos,

seminários, relatórios, provas práticas e provas orais.

De acordo com a Organização Didática do IFMT, a verificação da aprendizagem

será expressa em notas, escaladas de 0,0 (zero) a 10 (dez), admitida uma casa decimal.

O resultado da avaliação do conhecimento adquirido terá obrigatoriamente valor 8,0 (oito).

A avaliação atitudinal terá obrigatoriamente valor 2,0 (dois), distribuídos de acordo com os

critérios:  assiduidade  e  pontualidade  (0,5),  realização  de  atividades  escolares  (0,5),

disciplina e respeito (0,5), e autoavaliação (0,5). 

A nota de cada disciplina no Módulo será: 

A média aritmética simples de todas as avaliações presenciais que valerá 80% da nota

de conhecimento acrescida da média aritmética simples de todas as avaliações EAD que

valerá 20% da nota de conhecimento, e ao final, soma-se  até dois pontos, referente à

avaliação atitudinal:

A1 = ƩA1 A2 = ƩA2 B1= A1x 0,8
NA1 NA2 B2 = A2x0,2

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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A1 = Médias das avaliações presenciais, ƩA1 = Somatório de todas as avaliações presenciais feitas na

disciplina, NA1 = quantidade de avaliações feitas.

A2 = Médias das avaliações EAD, ƩA2 = Somatório de todas as avaliações EAD feitas na disciplina

(Representa a Nota Referente Modalidade à distância  através de avaliação  online na plataforma

Moodle), NA2 = quantidade de avaliações feitas.

B1= será a media de avalições presenciais com 80% (multiplicado por 0,8)

B2 = será a media de avalições EAD com 20% (multiplicado por 0,2)

MA = B1 + B2   
MA = Soma das médias B1 e B2 atingindo no máximo de 8,0 pontos.

Mdisc = MA + C   
Mdisc = Média da Disciplina no Módulo tendo no máximo de 10,0 pontos, 

C= Conceito sendo este a avaliação atitudinal do aluno de no máximo 2,0 pontos.

No  decorrer  no  período  letivo  o  aluno  que  demonstrar  dificuldades  quanto  a

relação ensino/aprendizagem terá direito à recuperação contínua e paralela, visando a

superação  de  lacunas  ao  longo  do  processo  de  aprendizagem,  valorizando  assim  a

construção  de  conhecimento,  conforme  estabelece  os  artigos  nº  164  à  168  da

Organização Didática/2014.

Cumprida a carga horaria de cada disciplina, o discente  que tiver nota igual ou

maior a 6,0 (seis, sendo está média) estará aprovado na disciplina. O discente que não

obtiver a média (6,0), terá direito a uma nova avaliação com valor de zero (0,0) a (10,0)

dez que será a prova final. A prova final consiste em uma única avaliação escrita, aplicada

aos alunos que obtiverem média de disciplina inferior a 6,0 (seis) e, caso o aluno seja

submetido à prova final, sua média final será calculada da seguinte forma:

MFin = MSem + NPF
2

Onde:

MFin = Média final.

MSem = Média disciplina.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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NPF = Nota da prova final.

Ao final  da disciplina,  será considerado  APROVADO o aluno que obtiver  nota

superior ou igual a seis (6,0) como Média ou que obtiver nota superior ou igual a cinco

(5,0) como Média Final, caso o aluno tenha sido submetido à prova final, e que contar

com frequência superior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga

horária  prevista  para  a  disciplina.  O  aluno  será  considerado  REPROVADO caso  não

atenda às condições descritas anteriormente, caso o aluno se enquadre como reprovado,

o mesmo deverá refazer a disciplina junto à próxima turma ofertada, ou no campus, caso

exista uma disciplina com mesma carga horaria ou superior e conteúdo equivalente a

cursada.

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
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 19. Avaliação de Competências

De acordo com a Lei  11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu Artigo 2º,

parágrafo  2º,  o  IFMT exercerá  o  papel  de  instituição  acreditadora  e  certificadora  de

competências  profissionais  para  cidadãos  não  matriculados  na  Instituição  que

comprovarem experiência profissional.

Todos  os  procedimentos  que  norteiam  a  avaliação  de  competência  estão

especificados na Organização Didática do Instituto Federal do Mato Grosso 2013 – Título

VI Capítulo II Seção VI – Da Avaliação de Conhecimento e Experiência.

Quando  solicitado  pelo  interessado,  para  efeito  de  certificação  profissional  e

obedecendo  à  legislação  aplicável,  será  realizada  a  avaliação  de  competências  e

habilidades profissionais anteriormente desenvolvidas, tomando como referência o perfil

profissional definido para o curso. A Coordenação do Curso, junto a equipe pedagógica do

Campus, formará uma comissão de avaliação composta por, no mínimo, três professores,

abrangendo às áreas de conhecimento das disciplinas, competências ou módulos, em

que o interessado solicitar a avaliação. A certificação somente será concedida mediante

avaliação e aprovação realizadas por essa comissão.
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 20. Sistema de Avaliação do Curso

As  alterações  no  projeto  serão  propostas  sempre  que  se  verificar,  mediante

avaliações anuais, defasagens no Perfil de Conclusão do Curso, seus objetivos ou sua

organização curricular. Sendo assim, tais modificações poderão ocorrer em decorrência

das transformações científicas, tecnológicas, sociais ou culturais existentes no mundo ou

mercado  de  trabalho.  Em  suma,  o  projeto  deverá  ser  avaliado  periodicamente  pela

comunidade  escolar,  apoiada  pela  equipe  de  formulação  do  projeto,  e  as  mudanças

deverão ser realizadas mediante o consentimento dos Conselhos competentes.
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 21. Plano de Melhorias do Curso

AÇÃO PREVISÃO

Reestruturação dos laboratórios de software. 2015 a 2018

Construção do bloco de laboratórios do Campus. 2015 a 2018

Reforma e ampliação da biblioteca do Campus. 2016 a 2018

Ampliação do acervo bibliográfico na área do curso. 2015 a 2018

Revisão do Projeto Pedagógico do Curso, especialmente sobre seu ementário,
atendendo às necessidades levantadas para a boa formação dos alunos.

2015 a 2018

Construção  do  bloco  de  salas  dos  professores  e  área  de  convivência  para
servidores, visando maior eficiência no atendimento a alunos por professores.

2018
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 22. Atendimento ao Discente

O Coordenador do Curso, acompanhado da equipe pedagógica do Departamento

de  Ensino  (DEN),  fará  o  acolhimento  dos  discentes.  Esse  atendimento  refere-se  às

orientações prestadas ao aluno durante sua trajetória acadêmica na instituição, como são

os casos típicos de dúvidas sobre o currículo do curso ou direitos e deveres dos alunos. O

apoio  pedagógico  também  será  realizado  pelos  professores  do  curso,  através  da

disponibilização  de  horários  especiais  para  o  atendimento  extraclasse  aos  discentes,

ocasião para esclarecimento de dúvidas sobre conteúdos de disciplinas em andamento.

Os alunos regularmente matriculados em cursos ofertados pelo Campus Pontes e

Lacerda estão incluídos no plano de seguro escolar  da instituição.  O Seguro Escolar

constitui um sistema de proteção destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes

do acidente escolar. Considera-se acidente escolar, neste caso, todo evento ocorrido no

local  e  tempo  de  atividade  escolar  que  provoque  ao  aluno  lesão,  doença  ou  morte.

Atualmente,  a  instituição  não  oferece  assistência  odontológica  ou  psicológica  aos

discentes.

Os discentes que possuírem necessidades educacionais especiais serão atendidos no

decorrer  do  curso  pelo  Núcleo  de  Atendimento  de  Pessoas  com  Necessidades

Educacionais Especiais (NAPNE), segundo Instrução Normativa aprovada pela Resolução

Nº  043  de  17  de  setembro  de  2013.  São  consideradas  pessoas  com  necessidades

educacionais especiais todas aquelas que se encontram numa desvantagem social ou

pessoal  que  reduz  as  suas  condições  de  concorrência  competitiva  nos  processos

seletivos e de permanência nos cursos em que ingressarem. 

Após,  a  inserção  dos  alunos  o  NAPNE  dará  suporte  ao  mesmo  nas  suas

atividades pedagógicas.  Inclui-se neste contexto o apoio pedagógico aos docentes do

curso e a compra de materiais didático-pedagógicos para atender as especificidades de

todos  os  discentes  PNE.  As  adequações  físicas  no  espaço  escolar  serão  realizadas

também  obedecendo  esta  demanda  e  as  normas  de  acessibilidade  exigidas  nas

instituições de ensino.
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 22.1. Atendimento Domiciliar ao Discente

O  atendimento  domiciliar  é  uma  estratégia  que  possibilita  ao  aluno  realizar

atividades acadêmicas em seu domicílio, quando houver impedimento de frequência às

aulas na Instituição. A atividade domiciliar caracteriza-se pela realização de exercícios,

estudos dirigidos, pesquisas, avaliações e outras formas de trabalho a serem planejadas

pelos professores da turma em que se encontre matriculado o beneficiário, incluindo-se a

orientação presencial de professor ou professores no domicílio do aluno, quando possível

à Instituição e imprescindível ao discente.

Importante frisar que, durante o atendimento domiciliar, serão registradas faltas ao

aluno, mas o excedente destas faltas ao máximo permitido por disciplina não pode ser

considerado  motivo  para  retenção,  visto  que  elas  são  legalmente  justificadas  e  as

atividades domiciliares consistem em compensação aos estudos regulares.

Tendo  como  base  o  artigo  1º  do  Decreto  1.044/69,  são  merecedores  de

tratamento  excepcional  os  alunos  portadores  de  afecções  congênitas  ou  adquiridas,

infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou

agudizados. Neste caso as situações específicas descritas no artigo que caracterizam a

necessidade do  atendimento  domiciliar  são as  seguintes:  incapacidade  física  relativa,

incompatível  com  a  frequência  à  sala  de  aula  regular,  desde  que  se  verifique  a

conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento

da  atividade  escolar;  síndromes  hemorrágicas  tais  como  a  hemofilia,  asma,  cardites,

pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias

agudas  ou  subagudas,  afecções  reumáticas;  ocorrências  esporádicas  impeditivas  de

acesso e permanência na escola.

De  acordo  com  a  lei  6.202/75,  são  beneficiárias  também  do  atendimento

domiciliar as estudantes com gestação a partir do oitavo mês e durante três meses ou

mais, conforme as condições das estudantes, descritas em atestado médico.

Vale ressaltar que, para serem beneficiários do atendimento domiciliar, os alunos

devem  encaminhar  ao  Departamento  de  Ensino  o  atestado  médico.  Este  deverá

comprovar  a  impossibilidade  de  frequência  do  discente  à  instituição  e  o  prazo  de

afastamento necessário.
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 23. Políticas de Controle de Evasão

No decorrer do curso será elaborado, pela Equipe Pedagógica do Departamento

de Ensino e pelo Coordenador do Curso, um plano de ações com o intuito de combater a

evasão. Para a elaboração do plano deve-se tomar como base os dados registrados no

Sistema Acadêmico de Registro Escolar (Q-Acadêmico) adotado pela Instituição.

Outras ações deverão ser realizadas para a prevenção de evasões, tais como:

promoção  de  palestras,  minicursos  e  cursos  de  extensão;  incentivo  a  realização  de

estágios; participação em projetos de extensão e pesquisa, onde os discentes do curso

poderão ser incluídos como bolsistas de programas de incentivos a essas práticas.

Acredita-se ser fundamental, no decorrer do curso, a promoção de palestras para

os discentes, a fim de que os mesmos conheçam as oportunidades que o curso pode lhes

oferecer  profissionalmente.  Esta  ação  será  concretizada  mediante  a  participação  dos

alunos  em eventos  científicos  da área do  curso.  Para  este  fim os  alunos receberão,

quando necessário, auxílio financeiro.

Durante sua trajetória  acadêmica os discentes em situação de vulnerabilidade

social poderão se inscrever no programa de assistência estudantil ofertado pelo Campus

conforme a Instrução Normativa interna nº 01 de Janeiro de 2012.
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 24. Certificados e Diplomas

Após a integralização dos componentes curriculares que compõem o curso,ou

seja, após a conclusão de todos os módulos, será conferido ao egresso o Diploma de

Técnico de Nível Médio em Administração.

 Fará jus ao Diploma de Técnico médio Subsequente em Administração, do IFMT

Campus Pontes e Lacerda, o discente que for aprovado em todas as disciplinas do Curso,

concluindo-o. 
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 25. Quadro Docente 

NOME TITULAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO

1. Ben Hur Cardoso Mestrado Contabilidade

2. Edinéia Alves Homem Graduação Sociologia

3. Edmir Soares de Sena Especialização Administração

4. Elvys Patrik Ferreira de Oliveira Mestrado Administração

5. Epaminondas de Matos Magalhães Doutor Linguagens

6. Giovana Rosangela Ferreira Mendes Mestrado Direito

7. Joana Ancila Pessoa Forte Avelino Mestrado Administração

8. Jair Domingos da Silva Graduação Linguagens

9. Leonam Lauro Nunes da Silva Mestrado História

10. Nilton Alves da Silva Mestrado Biologia

11. Nilmara Meireles Fonseca Mestrado Economia

12. Rita de Cássia dos Santos Penteado Graduação Linguagens – Inglês

13. Tatiana Rondon Viegas da Silva Mestrado Matemática

14. Vanderluce Moreira Machado Mestrado
Linguagens – Inglês
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 26. Quadro Administrativo do Departamento de Ensino

NOME SETOR CARGO

15. Anne de Matos Souza Equipe Pedagógica Pedagogo

16. Eberton Limeira de Freitas Equipe Pedagógica
Técnico em Assuntos

Educacionais

17. Fábio Paiva Machado
Coordenação da Secretaria-

Geral de Documentação Escolar
Assistente em Administração

18. Karla Maria da Silva Santana Equipe Pedagógica
Tradutor e Intérprete de

Linguagem de Sinais

19. Verônica Moreno Machado Equipe Pedagógica Pedagogo

20. Viviane Cristina de Oliveira Duarte Equipe Pedagógica
Técnico em Assuntos

Educacionais
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 27. Instalações Físicas e Equipamentos

As instalações físicas da Instituição foram construídas em observância às normas

de acessibilidade, no que se refere a salas de aula, sala da tecnologia da informação (TI),

biblioteca,  sala  de  professores,  salas  da  administração,  auditório,  laboratórios  de

Informática em geral, banheiros masculinos e femininos, sala do Departamento de Ensino

(DEN), dentre outros.

A seguir tem-se um retrato geral das instalações físicas oferecidas pelo Campus:

Campus Pontes e Lacerda

Área total 5.0477 Ha ou 50.477 m²

Área construída 5.234,80 m²

ÁREA CONSTRUÍDA

Descrição m2

Departamento de Ensino – WC 16,845

Coordenação de Cursos 57,62

Sala de Materiais Esportivos 14,82

Gestão de Tecnologia da Informação 77,32

Secretária Escolar 45,92

Gestão de Pessoas e Extensão e Relações Empresariais 45,92

Sala dos Motoristas 57,62

Coordenação de Pesquisa e Inovação 65,79

Laboratório de Prancheta – Anexo 98,59

Laboratório de Biologia 101,14

Laboratório de Física – Anexo 45,92

Laboratório de Eletrotécnica – Anexo 54,04

Laboratório de Hardware 60,16

Laboratório de Química 90,96

Laboratórios de Informática 154,64

Sala dos Professores 45,92

Almoxarifado – Vestiários – Depósito 136,11

Biblioteca 101,72

Sala de Reunião – Banheiro 37,06

Direção-geral – Banheiro 22,09

Construção Civil – Anexo – Banheiro 188,34

Banheiros Masculino e Feminino 43,88

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



Gabinete da Direção 18,67

Departamento de Administração e Planejamento 18,67

Contabilidade 19,25

Setor de Compras 26,87

Protocolo 7,33

Auditório 135,60

Banheiros Masculino e Feminino dos Servidores 22,80

Engenharia e Gestão de Contratos 34,12

Patrimônio 13,86

Almoxarifado – Anexo 33,64

Quadra Poliesportiva Cimentada 775,89

Área de Livre Circulação 437,30

Salas de Aulas – 24 Salas 1096,24

Coordenação de Comunicação e Eventos 45,92

Sala da Equipe de Segurança 2,97

Banheiros – Dispensa 17,70

Jardim 29,70

Circulação 261,62

Vestiários Masculino e Feminino 27,64

Foyer 69,70

Cozinha 5,70

Cantina 12,12

Banheiros Masculino e Feminino 115,40

Total Geral (m2) 4791,14

 

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016



 28. Materiais de Uso Comum para Aulas

Recursos Quantidade
Televisão 32 polegadas 2 unidades
Televisão 42 Polegadas 01 unidade
Computadores 55 unidades nos laboratórios de 

Informática
Projetor Multimídia (Data Show) 04 unidades
Projetor de Mídia PROINFO 05 unidades

- Funcionamento de curso aprovado pela resolução no 095, de 13 de junho de 2016
- PPC de curso aprovado pela resolução no 096, de 13 de junho de 2016
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