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1. Dados de Identificação

EIXO TECNOLÓGICO: Gestão e Negócios

CURSO: Técnico em Administração

NÍVEL: Médio 

FORMA: Subsequente

MODALIDADE: Presencial

HABILITAÇÃO: Técnico em Administração

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno

NÚMERO DE VAGAS: 35 (trinta e cinco)

PERIODICIDADE DE SELEÇÃO: Anual

REGIME: Semestral

MATRÍCULA: Semestral

CARGA HORÁRIA TOTAL: 1020 horas 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: Mínimo de 18 meses e máximo de 36 meses

INÍCIO DO CURSO: 2020/2

LOCAL DE OFERTA: Campus Avançado Sinop

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO: Portaria nº 17, de 15 de fevereiro de 2019.
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2. Apresentação

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em

Administração  Subsequente  ao  Nível  Médio,  ofertado  pelo  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)  Campus Avançado Sinop,

com início no segundo semestre de 2020. O projeto pauta-se nas bases legais e nos

princípios  norteadores  estabelecidos  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional  (LDBEN  nº  9.394/1996),  no  conjunto  de  leis,  decretos,  pareceres  e

referenciais curriculares que estabelecem as normas para a Educação Profissional e

o Ensino Médio no sistema educacional brasileiro, assim como no Catálogo Nacional

de Cursos Técnicos, atualizado pela Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de dezembro

de 2014, que constitui um importante mecanismo de organização e orientação da

oferta Nacional dos Cursos Técnicos de Nível Médio e a Resolução nº 6, de 20 de

setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Educação

Profissional Técnica de Nível Médio.

Os eixos norteadores deste projeto compreendem a função social do IFMT e a

compreensão da educação como uma prática social, eixos estes que promovem a

educação  científico-tecnológico-humanística.  O  curso  tem  como  proposta  a

formação integral do profissional como cidadão crítico, criativo, competente técnica e

eticamente, bem como comprometido efetivamente com as transformações sociais,

políticas e culturais. Este Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração

Subsequente  ao  Nível  Médio  –  Campus Avançado  Sinop  apresenta  o  perfil

institucional, caracterizando o Campus, a justificativa, os objetivos e as diretrizes do

curso, o público alvo e todos os aspectos que envolvem o acesso ao curso, bem

como o perfil profissional do egresso, o detalhamento da organização curricular e

pedagógica  e  por  fim  trata  dos  recursos  humanos  (docentes  e  técnicos

administrativos) e aspectos físicos disponíveis para o funcionamento do curso.
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A oferta do Curso Técnico em Administração respalda-se nas demandas do

mercado  local  e  regional,  atendendo  às  necessidades  geradas  por  uma  base

produtiva vinculada ao agronegócio e aos recursos naturais, à vocação comercial, a

prestação de serviços e ao crescente processo de industrialização. O curso será

ofertado anualmente por meio de processo seletivo com periodicidade de matrículas

semestrais. O início da oferta está previsto para 2020/2.

3. Perfil Institucional

A  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica,  cujas  origens

retomam ao ano de 1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, é

uma  proposta  político-pedagógica  inovadora  por  parte  do  Governo  Federal  via

Ministério  da Educação  (MEC).  A  rede  dos  Institutos  Federais  assenta-se  no

conceito da educação profissional e tecnológica, atuando em cursos técnicos (50%

das  vagas),  nas  modalidades  integrado,  concomitante  e  subsequente,  cursos

superiores em licenciaturas (20% das vagas), em tecnologias e bacharelados (30%

das  vagas),  podendo  ainda  ofertar  especializações,  mestrados  e  doutorados

voltados principalmente para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica conforme

Lei de criação nº 11.892 de 2008. 

Neste âmbito, com a criação do novo curso, o IFMT preconiza como valores

os  seguintes  aspectos:  Ética;  Inovação;  Legalidade;  Transparência;

Sustentabilidade;  Profissionalismo;  Comprometimento  e  Respeito  ao  cidadão,

conforme Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023). 

Ainda, segundo a Lei nº 11.892/2008, no Art. 6º, 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; 
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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.

O Estatuto do IFMT, publicado no Diário Oficial da União de 04/09/2009, 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.

Assim,  com a  expansão  da  Rede  Federal  no  estado  de  Mato  Grosso,  o

Campus  Avançado Sinop,  implantado no ano 2015, vem atuando como instituição

que se preocupa  na formação e qualificação profissional no âmbito da educação

técnica e tecnológica para atender  às necessidades e carências específicas das

diversas regiões do Estado, sendo que Sinop ocupa a quarta posição em relação à

sua  população  no  Estado,  com  uma  população  estimada  (2019)  em  142.996

habitantes (IBGE, 2019). 
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Sinop é  conhecida  como a  “Capital  do  Nortão”,  pois  se  caracteriza  como

importante Pólo Regional de referência em prestação de serviços (comércio, saúde,

educação,  e  outros.),  compreendendo todo  o  norte  mato-grossense.  No  cenário

atual,  Sinop  apresenta  ímpar  crescimento  econômico  e  social,  gerando

incessantemente  novos postos  de trabalho.  A implantação da UHE-Sinop (Usina

Hidrelétrica de Sinop), a recente instalação da maior produtora de Etanol de Milho

do continente, a  localização privilegiada e a privatização do aeroporto regional de

Sinop,  demonstram o potencial  do mercado local.  A Federação das Associações

Comerciais  e  Empresariais  de  Mato  Grosso,  divulgou  balanço  na  geração  de

empregos em 2018 com carteiras assinadas,  com base nos registros feitos pelo

Ministério do Trabalho e neste contexto, Sinop tem se destacado anualmente com o

crescimento  na  oferta  de  empregos,  principalmente  voltados  para  o  setor  de

serviços.

Dessa forma, o Instituto Federal de Mato Grosso,  Campus Avançado Sinop,

na  condição  de  instituição  de  ensino  que  atua  na  formação  de  técnicos,  em

diferentes  áreas  do  conhecimento,  formando  profissionais  capazes  de  aplicar

tecnologias  na  área  produtiva,  contribuirá  diretamente  para  a  dinâmica  e  o

desenvolvimento socioeconômico e cultural de Mato Grosso, com maior relevância

no Norte do Estado.  Assim, observando as características do município de Sinop,

com base nas decisões tomadas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-

2023, decidiu pela implantação do Curso Técnico em Administração na modalidade

Subsequente ao Nível Médio, conforme Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Nessa  perspectiva  educacional,  propõe-se  a  construção  de  um  currículo

pautado  na  formação  tecnológica  contextualizada,  envolvendo  conhecimentos,

princípios  e  valores  que  potencializam  a  ação  humana  na  busca  de  um  fazer

atualizado  e  transformador. Além  de  uma  qualificação  profissional  atrelada  ao

desenvolvimento  da  pesquisa  e  extensão,  bem como todo  o  conjunto  de  ações

desenvolvidas  pela  instituição  que  contribuem  efetivamente  para  o  avanço  da

produtividade, das inovações tecnológicas, do aumento de renda dos trabalhadores

e da qualidade de vida da população do município e região.
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4. Caracterização do Campus

4.1 Dados do Campus

Razão Social

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT

Campus Avançado
SINOP

Esfera Administrativa
Federal

Data de Criação
Diário Oficial de 10/05/2016

Portaria
Nº 378, de 9 de maio de 2016

Endereço
Rua das Avencas, nº 2377, Setor Comercial, Centro 

Telefone
(66) 3511 2500

Sítio Institucional snp.ifmt.edu.br

Cidade/UF/CEP
Sinop/MT/CEP 78.550-178
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4.2 História do Campus

O processo de implantação do IFMT Campus Avançado Sinop teve início em

19 de dezembro de 2014 quando a Prefeitura  Municipal  de  Sinop,  por  meio  do

TERMO DE CONTRATO Nº 123/2014, firmou compromisso com a locação de imóvel

destinado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

para iniciar as atividades concernentes aos serviços educacionais ofertados para o

município e região. 

O IFMT Campus Avançado Sinop é uma instituição de ensino básico, técnico

e tecnológico, nos diferentes níveis e modalidades de ensino e que foi vinculado ao

IFMT Campus Sorriso durante o ano de 2015 e atualmente é vinculado à Reitoria no

âmbito  administrativo,  financeiro,  patrimonial,  compatíveis  com sua personalidade

jurídica e de acordo com seus atos constitutivos, conforme Portaria nº 1149, de 05

de maio de 2015. 

No dia 28 de abril de 2015, ocorreu uma audiência pública, com a presença

de dirigentes do IFMT, autoridades do poder executivo e legislativo do município, de

representantes  da  SEDUC  (Secretaria  Estadual  de  Educação)  de  Sinop,  da

UNEMAT Campus de Sinop, da UFMT Campus de Sinop e do CEPROTEC- Unidade

de  Sinop,  da  Instituição  de  Pesquisa  Embrapa  Agrossilvipastoril,  além  da

participação da população em geral. Na audiência foram deliberadas algumas áreas

prioritárias nos Eixos Tecnológicos relacionados abaixo, com possível inclusão de

novas áreas que se mostrem importantes, no decorrer dos trabalhos letivos.

● Eixo Tecnológico Gestão e Negócios

● Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais

● Eixo Tecnológico Recursos Naturais
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Posteriormente  o  IFMT  passa  por  nova  reformulação  do  seu  Plano  de

Desenvolvimento Institucional 2019-2023, definindo-se pela manutenção dos eixos

tecnológicos pré existentes e, por fim, incluindo a implantação do curso Técnico em

Administração  Subsequente  ao  Nível  médio  no  Campus Avançado  Sinop  por

considerar  essa área uma demanda de seu público alvo, a partir do levantamento

das necessidades educacionais e anseios locais.

4.3 Perfil do Campus

O IFMT – Campus Avançado Sinop tem a missão de promover a educação

integral por meio de ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais que atuem

de forma qualitativa,  reflexiva e crítica no desenvolvimento econômico,  cultural  e

tecnológico da sociedade.

Por isso, possui um perfil delineado pelos eixos tecnológicos de Gestão e

Negócios, Controle e Processos Industriais e Recursos Naturais, mas que volta sua

atenção aos eixos de Gestão e Serviços, para atender às necessidades de formação

profissional  do  município,  considerando  que  toda  a  região  de  Sinop  vem

apresentando crescimento econômico e social nestas áreas. Assim, este Campus se

propõe  a  atender  a  população  qualificando-a  profissionalmente  para  pensar  de

maneira global, atuando em prol do desenvolvimento local e regional e contribuindo

com a  inserção  de  profissionais  qualificados  no  campo  do  trabalho,  a  partir  da

expansão  econômica  local  e  regional,  atentando-se  também para  as  demandas

socioculturais  e  ambientais  necessárias  para  uma  formação  holística  de  seus

profissionais.
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5. Justificativa

O  IFMT  atua  de  forma  estratégica  no  processo  de  desenvolvimento

socioeconômico do Estado de Mato Grosso, tendo em vista os arranjos produtivos

locais.  No  âmbito  regional  –  norte  do  estado  -  a  oferta  do  Curso  Técnico  em

Administração traz a possibilidade de atendimento às mais urgentes demandas do

mercado,  considerando  que  a  região  conta  com forte  base  produtiva,  um  setor

comercial  e de serviços bastante desenvolvido e avança fortemente na atividade

produtiva industrial.  A qualificação profissional,  o apoio à pesquisa e à extensão,

bem como  todo  o  conjunto  de  ações  desenvolvidas  pela  instituição  tangenciam

efetivamente o avanço da produtividade, das inovações tecnológicas, do aumento de

renda  dos  trabalhadores  e  da  qualidade  de  vida  da  população  dos  municípios

contemplados  com  os  campi  e  regiões  circundadas.  Assim  sendo,  conforme  a

missão de “Educar para a Vida e para o Trabalho”, apresentada no PDI 2019-2023,

está estreitamente relacionada ao projeto de incluir socialmente aqueles que ainda

se encontram à margem do processo educacional.

O município de Sinop é a quarta maior cidade do Estado, às margens da BR

163 (Rodovia Cuiabá/Santarém) e situa-se na rota mais promissora de escoamento

da  produção  da  região  Centro-Oeste.  Possui  abrangência  socioeconômica  em

aproximadamente, trinta e dois municípios da região, que perfazem uma população

aproximada  de  700  mil  habitantes.  Por  conta  dessas  características,  Sinop  está

catalogada na hierarquia urbana do Brasil  na categoria  Centro Sub-regional A.  A

renda per capita é de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) anuais e

apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,754 (IBGE,

2019). 

Nesse cenário, o Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Avançado Sinop,

na condição de instituição de ensino que atua na formação de técnicos, nas mais

diversas áreas, forma profissionais capazes de aplicar conhecimentos e tecnologias

em atividades comerciais, industriais e de serviços que contribuem diretamente para

a  dinâmica  e  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  cultural  de  Mato  Grosso  e,

significativamente, do Médio Norte do Estado.
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Neste  contexto,  o  município  de  Sinop,  considerado  hoje  um pólo  regional

atende as regiões norte do estado e sul do estado do Pará. Seu desenvolvimento

iniciou-se com a chegada das indústrias madeireiras na década de 70 e passou por

transformações no setor produtivo,  tendo as atividades na pecuária  e agricultura

desenvolvidas  nas  décadas  posteriores.  Devido  a  sua  posição  geográfica

estratégica, o município passou então a ser um centro de referência no comércio

nos mais variados setores, como varejo, insumos, educação, dentre outros.

Sinop  dispõe  de  um  pátio  industrial  de  empresas  nos  segmentos  de

metalurgia, produtos minerais e metalizados, mecânica, material elétrico, material de

transporte, madeiras, mobiliário, borracha, couros, peles e assemelhados; indústria

química, farmacêuticos, têxtil, vestuário e artefatos de tecido, produtos alimentares,

bebidas  e  construção.  Todas  estas,  geram  grande  demanda  de  funcionários  e

colaboradores.  Nesse  cenário,  empresas  de  diversos  segmentos  econômicos

necessitam de profissionais qualificados para preenchimento de vagas nos vários

nichos  de  mercado,  o  que  gera  inúmeras  oportunidades  para  a  atuação  do

profissional Técnico em Administração.

Avaliando  a  necessidade  de  atender  à  população,  ao  setor  comercial,  de

serviços e ao setor produtivo, é necessário viabilizar a formação dos profissionais da

região,  justificando-se  assim  a  implantação  do  Curso  Técnico  em Administração

Subsequente  ao  Nível  Médio,  na  modalidade  presencial,  conforme  Catálogo

Nacional  de  Cursos  Técnicos  no  Campus  Avançado  Sinop,  devido  a  carência

regional  de  profissionais  com  formação  na  área  e  que  contribuam  de  forma

sistematizada  no  planejamento  e  organização  das  atividades  de  gestão,

comercialização e de prestação de serviços, industriais e agropecuárias.

No  âmbito  local  e  regional,  a  oferta  do  Curso  Técnico  em Administração,

possibilita o atendimento às mais urgentes demandas do mercado, levando-se em

conta que além de uma base produtiva relacionada aos recursos naturais, possui

também  uma  vocação  comercial  e  passa  por  um  crescente  processo  de

industrialização.  Outro  aspecto  relevante  é  quanto  à  natureza social  da  área da

administração,  presente  nos  processos  de  comercialização,  suprimento,

armazenamento,  movimentação  de  materiais  e  no  gerenciamento  de  recursos

financeiros e humanos, o que dá ao Técnico em Administração possibilidades de

executar funções de apoio administrativo, desenvolver habilidades para lidar com

pessoas, capacidade de comunicação e visualizar a empresa de maneira sistêmica. 
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Assim o IFMT  Campus Avançado Sinop, procura desempenhar sua função

estratégica no processo de desenvolvimento socioeconômico,  com a qualificação

profissional,  o  incentivo  à  pesquisa  e  à  extensão  e  demais  ações  que  estão

diretamente  relacionadas  ao  aumento  da  produtividade,  inovação  tecnológica,

melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população  em  geral,  contemplando  assim  a

missão de “Educar para a Vida e para o Trabalho” vinculada ao compromisso da

inclusão social.

6. Objetivos

6.1 Objetivo Geral

Formar profissionais técnicos administrativos aptos a atuar no  mercado de

trabalho de forma ética, com elevado grau de competência e responsabilidade.  

6.2 Objetivos Específicos 

- Contribuir para a formação de  profissionais críticos e éticos frente às inovações

tecnológicas,  avaliando  seu  impacto  no  desenvolvimento  e  na  construção  da

sociedade;

- Capacitar  profissionais  aptos  a  participar,  organizar  e  auxiliar  no  processo  de

compras e vendas,  bem como verificar  as viabilidades econômicas e financeiras

para efeito de planejamento empresarial;

- Preparar profissionais que atuem de forma proativa nas decisões da organização,

demonstrando liderança, iniciativa, sensatez e flexibilidade no ambiente de trabalho;

-  Habilitar  profissionais  para acompanhar  processos  de  comercialização,

distribuição, armazenagem, exportação e importação de produtos e serviços;

-  Qualificar  profissionais  para  execução de operações administrativas  relativas  a

protocolos  e  arquivos,  confecção  e  expedição  de  documentos  e  controle  de

estoques;

-  Formar  profissionais  que  possam  aplicar  conceitos  e  modelos  de  gestão  em

funções  administrativas,  noções  de  marketing,  operar  sistemas  de  informações

gerenciais, de pessoal e de materiais.
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7. Diretrizes

O  Curso  Técnico  em  Administração  Subsequente  ao  Ensino  Médio  em

Administração,  atende  ao  disposto  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional  (LDB),  Lei  nº  9.394/1996;  na  Lei  nº  11.892/2008,  que  institui  a  Rede

Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  e  cria  os  Institutos

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências; no Catálogo

Nacional de Cursos Técnicos- Resolução CNE/CEB nº 01/2014; no Decreto Federal

nº 5.154/2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os artigos de 39 a 41 da Lei nº

9.394; na Resolução CNE/CEB nº 06/2012, no Parecer CNE/CEB nº 11/2012, do

Conselho  Nacional  de  Educação,  e  ainda  na  seguinte  legislação:  Decreto  nº

5.296/2004; Lei 13,146/2015 e Lei nº 13.409/2016, que regulamentam as leis que

trata da educação inclusiva;  Lei  nº  10.436/2002 e o Decreto nº  5.626/2005,  que

dispõem sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Segundo essas diretrizes, são critérios para a organização e o planejamento

de cursos, os atendimentos às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade

e  a  conciliação  das  demandas  identificadas  com  a  vocação  e  a  capacidade

institucional da escola ou da rede de ensino. Indicam os documentos orientadores,

que competência profissional deve ser entendida como a capacidade de mobilizar,

articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho.

Durante  a  oferta  do  curso,  a  Instituição  promoverá,  de  maneira  transversal  e

integradora, ações como cursos, comemorações, eventos, orientações e outras que

tratem os seguintes temas: a) Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999); b) Educação

para  o  Trânsito  (Lei  9.503/97);  e)  Educação  em  Direitos  Humanos  (Decreto  nº

7.037/2009);  c)  Empreendedorismo  (Parecer  CNE/CEB  nº  13/2010);  d)  Inclusão

(Decreto nº 5.626/2005).
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O  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Técnico  em Administração,  desde  sua

concepção,  considerando o público específico que visa atender  e os objetivos a

serem  alcançados,  elege  os  direitos  humanos  como  princípio  norteador  para  a

formação,  desenvolvendo-os  de  forma  integrada  às  ações  do  curso.  O  Projeto

Pedagógico do Curso atenderá à Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012

e à Resolução CNE/CP nº  02,  de 15 de junho de 2012,  de forma transversal  e

permanente,  baseado  na  compreensão  do  necessário  equilíbrio  ambiental  e  o

respeito  nas  relações  humanas.  Para  uma  abrangência  do  conhecimento  das

relações étnico-raciais  e  o  ensino  de história  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena

contempladas na Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008 e na Resolução CNE/CP nº

01, de 17 de junho de 2004, serão promovidos eventos artísticos e culturais que

provoquem uma reflexão sobre as contribuições dos diferentes grupos étnicos na

formação do povo brasileiro e suas histórias. Esses eventos artísticos e culturais

serão programados e preparados pelos discentes e docentes do curso, a partir das

discussões sobre a  cultura  e as  relações étnico-raciais.  Por  meio das temáticas

acima descritas, a Instituição busca promover uma formação discente voltada para o

desenvolvimento de valores, atitudes de respeito e compromisso ético, seja com o

próprio estudante, com os que estão a sua volta, ou com a natureza que os cerca.

8.  Requisitos de Acesso

O Curso Técnico em Administração, na modalidade presencial, será oferecido,

de acordo com a Lei nº. 11.892, a quem já tenha concluído o ensino médio ou que o

concluirá até o ato da matrícula. De acordo com o Regulamento Didático do IFMT, o

ingresso de discentes em qualquer modalidade do Ensino Técnico de Nível Médio do

IFMT  dar-se-á  mediante  processo  seletivo  público  ou  transferência  externa,

convênios  e  intercâmbios,  conforme  critérios  e  formas  estabelecidas  em  edital

específico.

O  ingresso  de  discentes  dar-se-á  mediante  processo  seletivo  público

anualmente,  seguindo critérios e normas específicas definidas por resoluções do

Conselho Superior (CONSUP) do IFMT e obedecendo à legislação vigente. No caso

de  não  preenchimento  das  vagas,  a  seleção  poderá  ser  realizada  por  meio  de

processo  seletivo  simplificado,  respeitando,  imprescindivelmente,  a  condição  de

democratização do acesso.
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Quanto  às  Políticas  de  Acessibilidade  e  Inclusão  Social  no  IFMT,

considerando-se:

- O Art. 206, inciso I da Constituição Federal, que estabelece a igualdade de

condições de acesso e permanência na escola;

-  O Decreto  nº  7.612,  de  17 de  novembro de  2011,  que institui  o  Plano

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

- Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que Regulamenta a Lei no

7.853,  de  24  de  outubro  de  1989,  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a

Integração da Pessoa com Deficiência;

- Art. 59-A da Lei 93934/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

- LDB assegura que o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos

com altas  habilidades  ou  superdotação  matriculados  na  educação  básica  e  na

educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas

ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. (Incluído pela Lei nº

13.234, de 2015)

Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou

superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no

caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos

de  acesso  aos  dados  do  cadastro  e  as  políticas  de  desenvolvimento  das

potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento.

- O Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis

nos  10.048,  de  8  de  novembro  de  2000,  que  dá  prioridade  de  atendimento  às

pessoas que especifica,  e 10.098,  de 19 de dezembro de 2000,  que estabelece

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;

E, ainda, de acordo com a NOTA TÉCNICA – SEESP/GAB/Nº 11/2010,  o

atendimento  educacional  especializado  tem  como  função  “o  atendimento

educacional  especializado  tem  como  função  identificar,  elaborar  e  organizar

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas”.

Dessa maneira, os critérios em relação ao atendimento específico nos dias

de Provas serão especificados em edital próprio do Processo Seletivo.
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9. Público Alvo
 

O Curso Técnico em Administração Subsequente ao Nível Médio, tem como

público alvo cidadãos que já concluíram o ensino médio ou que o concluirão até o

ato da matrícula. Prevê o ingresso anual de 35 (trinta e cinco) alunos com regime de

matrícula semestral. O curso terá duração de um ano e meio, com aulas presenciais,

em  período  noturno,  de  segunda  a  sexta-feira,  com  tempo  mínimo  para

integralização dos componentes curriculares de um ano e meio e máximo de três

anos. 

10. Inscrição
 

Para a realização da inscrição no processo seletivo exige-se que o candidato

tenha concluído o Ensino Médio ou esteja cursando o último ano do ensino médio.

Para inscrever-se no processo seletivo,  o  candidato deverá formalizar  sua

inscrição e disponibilizar os documentos exigidos para cada modalidade de ingresso

em local  e  datas  definidos  no  edital  do  referido  processo  seletivo.  O  candidato

deverá preencher  no  site  do  IFMT o formulário  de  inscrição e proceder  com os

trâmites e prazos estipulados no Edital.

O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá proceder de acordo

com o estabelecido no edital do processo seletivo, para que seja garantido o direito

ao atendimento compatível com sua necessidade. 

10.1. Processo Seletivo

A seleção é classificatória e as chamadas obedecerão à ordem decrescente

de classificação, ou seja, da maior nota para a menor.
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Em conformidade com a Resolução CS/006, de 15/10/09, a Lei Nº 12.711, de

29 de agosto de 2012, regulamentada pelo Decreto Nº 7.824, de 11 de outubro de

2012, e normatizada pela Portaria Nº 18, de 11 de outubro de 2012 publicado no

D.O.U em 15/10/2012, o IFMT estabelece a reserva de vagas de 50% (cinquenta por

cento) em todos cursos para candidatos que tenham cursado do 5º ao 8º/9º ano do

Ensino Fundamental em rede Pública de Ensino Municipal, Estadual ou Federal. Os

outros 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas pelo IFMT, em cada curso e

turno, destinar-se-ão a candidatos concorrentes ao acesso universal (Maior Nota).

As  demais  regras  e  orientações  quanto  ao  processo  seletivo,  deverão,

obrigatoriamente, ser estabelecidas pelo Edital do Processo Seletivo do IFMT.

Ao candidato portador de necessidades especiais – PNE e/ou com problema

de saúde, mediante comprovação, serão concedidas as condições especiais de que

necessite para a realização do processo seletivo, desde que cumprida às exigências

estabelecidas no edital do processo seletivo.

No caso de não preenchimento das vagas, a seleção poderá ser realizada

posteriormente  por  meio  de  edital  de  processo  seletivo  simplificado  de  vagas

remanescentes,  por  meio  de  análise  do  histórico  escolar,  entrevistas  ou  outros

instrumentos que o IFMT Campus Avançado Sinop venha a adotar, considerando-se,

imprescindivelmente, a condição de democratização do acesso. 

11. Matrícula

A matrícula é o ato formal pelo qual se dá a vinculação acadêmica do discente

ao IFMT. De acordo com a Organização Didática, em seu art. 125 a matrícula será

efetivada pelo candidato ou por seu representante legal, no local, dia e horário a

serem divulgados no edital do processo seletivo.

Na condição de discente uma pessoa não poderá ocupar simultaneamente 02

(duas)  vagas da Educação Básica em cursos ofertados por  Instituições Públicas

Federais, nos termos da Portaria Ministerial nº 1.862 de 22 de Dezembro de 1992.

Ainda  de  acordo  com  a  Organização  Didática,  em  seu  art.  127,  será

obrigatório no ato da matrícula a apresentação de:

I – duas fotos 3x4 recentes;

II – certidão de nascimento ou casamento;
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III  –  formulário  de  matrícula  devidamente  preenchido  na  Coordenação  de

Registros Escolares do Campus, assinado pelo discente ou seu responsável legal;

IV – carteira de registro geral (RG);

V – cadastro de pessoa física (CPF);

VI – título de eleitor (maiores de 18 anos) 

VII – certificado de reservista (para maior de idade);

VIII – comprovante de residência;

IX – histórico escolar; e

X – certificado de conclusão correspondente ou equivalente.

§  1º  Os  documentos  podem  ser  apresentados  na  forma  de  cópias

autenticadas  por  cartório  de  registro  civil  ou  cópias  simples,  sendo  essas

acompanhadas dos originais.

§  2º  É  de  responsabilidade  do  discente  ou  seu  representante  legal  a

veracidade dos documentos apresentados sob pena de invalidação de sua matrícula

a qualquer tempo, se comprovada falsidade de informações.

 O candidato aprovado deve ainda entregar as cópias dos documentos do art.

127,  para  serem  arquivados  no  registro  do  aluno.  Se  as  cópias  não  forem

autenticadas por cartório de registro civil o servidor público que recebê-las deve dar

fé pública às cópias acompanhadas dos documentos originais.

A rematrícula deverá ser efetuada a cada período letivo, depois de concluídas

todas as etapas pedagógicas, em datas e prazos estabelecidos no calendário do

Campus.  O  discente  que  não  realizar  rematrícula  nos  prazos  estabelecidos  em

calendário  será  considerado  desistente,  salvo  em  caso  de  justificativa  legal

apresentada em até 15 dias após o vencimento dos prazos. 
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12. Transferência Interna e Externa

De  acordo  com  Regulamento  Didático do  IFMT,  entende-se  como

transferência interna aquela que permite ao discente regularmente matriculado no

IFMT a mudança de turno ou de curso de origem para outro curso de mesmo nível,

desde que seja no mesmo  campus, na mesma modalidade, área afim e que haja

disponibilidade  de  vagas,  por  meio  de  edital.  Os  artigos  98  e  99  do  referido

documento estabelece os critérios para que ocorra tal transferência. 

Por  outro  lado,  a  transferência  externa  é  o  ato  formal  de  migração  de

discentes  regularmente  matriculados  para  o  mesmo  curso  ou  cursos  afins,  do

mesmo nível de ensino, entre os campi do IFMT ou de outra instituição para o IFMT.

Esta ocorrerá de acordo com o disposto Regulamento Didático do IFMT.

Caso haja a solicitação de transferência ex-officio, ou seja, a mudança de um

servidor público federal civil ou militar de um município ou estado para outro, por

determinação da instituição, para atender aos interesses da administração pública,

esta será efetivada de acordo com a legislação vigente. 

13.  Perfil Profissional dos Egressos do Curso

O  egresso  do  curso  Técnico  em  Administração,  do  Instituto  Federal  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso,  possui  formação  profissional

subsequente ao Ensino Médio, ou seja, formação humanística e cultural integrada à

formação técnica, tecnológica e científica. Pautado pelos princípios da democracia,

da  autonomia  e  da  participação  crítica  e  cidadã,  o  egresso  está  habilitado  a

compreender que a formação humana e cidadã precede a qualificação técnica para

o mundo do trabalho.

O profissional  Técnico de Administração do Instituto Federal  de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso possui formação que o habilita a auxiliar nas

funções  de  planejamento,  organização,  liderança  e  execução  de  rotinas

administrativas,  além  de  estimular  e  preparar  para  ações  empreendedoras.  O

egresso  é  capacitado  para  realizar  atividades  nas  áreas  de  recursos  materiais,

financeiros,  humanos e  mercadológicos.  Dentro  dessas  atividades,  o  profissional

egresso do IFMT será capaz de:
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- Desenvolver competências técnica e tecnológica em sua área de atuação e

ser capaz de entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazendo

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade;

- Agir pessoal e coletivamente com autonomia, tomando decisões com base

em  princípios  éticos  e  solidários,  primando  pelo  respeito  e  inclusão   às

diversidades.

- Exercitar a cidadania de forma crítica, dinâmica e empática, promovendo o

respeito  ao  outro  e  aos  direitos  humanos,  sem preconceitos  de  qualquer

natureza.

- Desenvolver  postura  profissional  condizente  com a demanda do mercado,

apresentando uma conduta ética e transparente.

- Aplicar os aspectos teóricos da formação do pensamento da administração,

entendendo  as  dinâmicas  associadas  ao  mundo  das  organizações  e  a

sociedade e as suas inter relações ao longo dos tempos,  compreendendo o

universo das organizações, seus tipos e sua práxis.

- Executar o planejamento organizacional e  rotinas administrativas tais como:

confecção  e  expedição de  documentos,  controle  de  estoque,  protocolo  e

arquivo,  operações de sistemas de informação gerencial  de  pessoal  e  de

materiais.

- Identificar  aspectos  relacionados  à  responsabilidade  social  corporativa  e

todas as suas dimensões dentro do ambiente organizacional, compreendendo

a  necessidade  de  conscientização  de  aspectos  relacionados  à

sustentabilidade.

- Conhecer  o  ambiente  de  serviços,  suas  organizações,  processos  e

estratégias, bem como  o serviço ofertado e a utilização de ferramentas da

gestão  da  qualidade  para  obtenção  de  resultados  econômicos  e  sociais

sustentáveis e contínuos;

- Aplicar conceitos  e  modelos na  área  de  recursos  humanos,  através  do

conhecimento das principais práticas e processos da atividade de gestão de

pessoas;

- Atuar no processo produtivo e logístico.

- Utilizar as técnicas contábeis e financeiras no controle patrimonial.

- Atender com excelência clientes internos e externos à organização.
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- Desenvolver  competências  empreendedoras  e  um  pensamento  inovador

diante  de  um  mundo  global  e  competitivo,  atentando-se  para  a

sustentabilidade local e regional.

- Relacionar o fenômeno do consumo às estratégias de marketing no ambiente

organizacional e os seus desdobramentos.

- Atuar com noções básicas nas diferentes tecnologias.

13.1. Campo de atuação

A área de atuação do Técnico em Administração é bem diversificada, podendo

atuar em todos os departamentos de uma organização. O egresso deste curso deve

estar apto a planejar,  organizar,  dirigir,  controlar,  avaliar  e gerenciar os aspectos

relacionados à administração e às relações interpessoais nas organizações; e ter

competência para gerir seu próprio negócio ou de terceiros, atuando nas empresas

públicas e privadas dos diversos setores da economia.

14. Organização Curricular

A organização curricular do Curso Técnico em Administração Subsequente ao

Nível  Médio  obedece  às  determinações  legais  presentes  nos  Parâmetros

Curriculares do Ensino Médio, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Médio  e  Educação  Profissional  de  Nível  Técnico,  nos  Referenciais  Curriculares

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico e no Decreto nº 5.154/04.

O curso está organizado por componentes curriculares em regime semestral,

com uma carga horária total de 1020 (Mil e vinte) horas. A Organização Curricular

organiza-se de forma a contemplar as Diretrizes citadas no item 7. deste Projeto

Pedagógico  de Curso  por  meio  das  ementas  dos componentes  curriculares  que

viabiliza  o  protagonismo  do  estudante,  por  meio   de  sua  atuação  na  definição,

planejamento e execução de projetos e atividades que possibilitem a transformação

da realidade local. 
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Em atendimento a Lei Nº 9.975, de 27 de abril de 1999, que institui a Política

Nacional de Educação Ambiental, e de acordo com o Decreto nº 4.281, de 25 de

junho  de  2002,  que  regulamenta  a  referida  lei,  a  Educação  Ambiental  será

desenvolvida  como uma prática  educativa  integrada,  contínua e  permanente  em

todos  os  níveis  e  modalidades  de  ensino.  Portanto,  no  Curso  Técnico  em

Administração Subsequente ao Nível Médio, ofertado pelo IFMT Campus Avançado

Sinop, a Educação Ambiental deverá ser uma temática desenvolvida por todos os

componentes curriculares, como tema transversal, de modo contínuo e permanente,

com  o  intuito  de  promover  a  sensibilização  dos  estudantes  frente  às  questões

ambientais, bem como a sua participação nas ações em defesa da qualidade do

meio ambiente. Assim, as ações e práticas educativas poderão envolver projetos de

pesquisa e/ou extensão que trabalhem com iniciativas em Educação Ambiental e

Sustentabilidade. 

Conforme preceitua o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu

Art. 3º § 2º, a Língua Brasileira de Sinais será ofertada no Curso como Componente

Curricular Optativa e oportunizará em seu currículo, a formação e reflexão acerca

da temática inclusão atentando-se para as necessidades específicas no campo da

educação e do trabalho.  O componente curricular optativo será ofertada além dos

componentes  curriculares obrigatórios  a  fim  de  complementar  e  enriquecer  a

formação do discente, que tem a oportunidade para diversificar o seu aprendizado

pessoal  e  profissional.  O  discente  ao  matricular-se  na optativa  submete-se  às

mesmas regras e orientações dos componentes curriculares obrigatórias/oficiais. 

Os  conteúdos  referentes  à  história  e  cultura  afro-brasileira  e  dos  povos

indígenas brasileiros, dispostos na Lei nº 11.645 de 10/03/2008, Resolução CNE/CP

nº 01 de 17 de junho de 2004, serão ministrados no âmbito de todo o currículo

escolar,  em especial  nos componentes curriculares de Português Instrumental  e

Sociologia das Organizações.
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Os  conhecimentos  concernentes  à  Educação  em  Direitos  Humanos,

conforme preceitua a Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012, estarão presentes

na  organização  curricular,  sendo  orientados  pela  transversalidade,  e  tratados

interdisciplinarmente.  Os  conteúdos  serão  trabalhados  de  acordo  com  o  que

estabelece o Decreto nº 7.037/2009, que Aprova o Programa Nacional de Direitos

Humanos - PNDH-3, integrados aos componentes curriculares do curso, de modo

transversal,  contínuo  e  permanente,  no  formato  de  Atividades  Complementares

(debate, palestra, mesas temáticas, entre outros). 

O atendimento especializado será realizado através do Napne,  conforme

estabelecido Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a

educação  especial,  o  atendimento  educacional  especializado  e  dá  outras

providências e em conformidade com a Resolução Consup nº043/2013 que institui o

Napne no âmbito do IFMT.

O Campus Avançado Sinop organizará anualmente um evento de cunho

científico-cultural, proposto como uma atividade multidisciplinar que possibilitará aos

alunos do Curso Técnico em Administração, forma subsequente, a participação no

evento e integração com a comunidade interna e externa.

Diante  do  exposto,  a  organização  do  curso  está  estruturada  na  matriz

curricular  constituída  por  um  núcleo  específico  que  contempla  os  componentes

curriculares da área de formação profissional do Técnico em Administração.
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15. Matriz Curricular 

CURSO
          COMPONENTE CURRICULAR

SEMESTRE–

C/H SEMANAL
C/H

TOTAL
C/H   EM

HORAS
I II III

TÉCNICO

EM

ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

AO

ENSINO

MÉDIO

Fundamentos da Gestão 4 - - 80 68

Matemática Aplicada 4 - - 80 68

Português Instrumental 4 - - 80 68

Contabilidade Geral 4 - - 80 68

Informática Aplicada 4 - - 80 68

TOTAL 20 400 340

Matemática Financeira - 4 - 80 68

Sociologia das Organizações - 4 - 80 68

Gestão de Pessoas - 4 - 80 68

Análise de Custos - 4 - 80 68

Noções de Direito Empresarial - 2 - 40 34

Inglês Instrumental - 2 - 40 34

TOTAL 20 400 340

Empreendedorismo e Plano de Negócios - - 4 80 68

Administração Mercadológica - - 4 80 68

Ética e Responsabilidade Social - - 2 40 34

Recursos Patrimoniais e Materiais - - 4 80 68

Gestão das Operações e Qualidade - - 4 80 68

Economia e Mercados - - 2    40 34

TOTAL 20 400 340

Carga horária dos componentes curriculares 1.020
TOTAL 1.020
Estágio Curricular Não Obrigatório 120

15.1 Componente Curricular Optativo

Componente Curricular Aulas Semanais Horas Aulas Carga Horária

Libras – Língua Brasileira de 
Sinais

1
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O componente Curricular Optativo será ofertado no último semestre do curso.

16. Fluxograma

1º ANO      2º ANO

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE

Fundamentos da
Gestão 68h

Matemática Financeira
68h

Economia e Mercados
34h

Matemática
Aplicada 68h

Sociologia das
Organizações 68h

Administração
Mercadológica 68h

Português
Instrumental 68h

Gestão de Pessoas
68h

Empreendedorismo e
Plano de Negócios 68h

Contabilidade Geral
68h

Análise de Custos 68h
Gestão das Operações

de Qualidade 68h

Informática Aplicada
68h

Noções de Direito
Empresarial 34h

Ética e
Responsabilidade

Social 34h

Ingês Instrumental 34h
Recursos Patrimoniais e

Materiais 68h

TOTAL=340 H TOTAL=340H TOTAL=340H

TOTAL COMPONENTES
CURRICULARES = 1020H

TOTAL DO CURSO=
1020H
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16.1  Ementas  dos  componentes  curriculares  e  bibliografia  básica  e
complementar

16.1.1 Programa de Componentes Curriculares do 1º Semestre 

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA HORÁRIA: C/H HORAS:

FUNDAMENTOS DA GESTÃO 1º 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Evolução histórica da administração;  Abordagem clássica,  humanista e organizacional;  A
evolução das teorias administrativas; Revisão histórica e conceitual das principais teorias
até  meados  da  década  de  sessenta;  Os  modelos  de  gestão  surgidos  na  transição  da
produção  taylorista/fordista  para  a  produção  flexível;  Educação  Ambiental;  Direitos
Humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 6 ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000.
2.DRUCKER, P. F. Introdução à administração. São Paulo: Pioneira, 2002.
3.MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.ARAÚJO, L. C. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2004.
2.BERNARDES, C. Teoria geral da administração: gerenciando organizações. 3.ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Saraiva,2006.
3.CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração:Abordagens prescritivas e normativas 
da administração. 6 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.
4.KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. 6. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 
2007.
5.SENGE, P. M. A Quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 22 ed. Rio
de Janeiro: Best Seller, 2006.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre CARGA HORÁRIA: C/H HORAS:

MATEMÁTICA APLICADA 1 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Revisão sobre frações e potenciação. Razão, proporção e regra de três. Arredondamento de
dados.  Porcentagem:  taxa  e  variação  percentual;  representação;  técnicas  de  cálculo  e
problemas de aplicação.  Álgebra:  equações (polinomiais)  de primeiro grau;  função afim.
Estatística  descritiva:  variáveis;  apresentação  de  dados  em  tabelas  e  gráficos;  Séries
estatísticas e distribuição de frequências; população e amostra: técnicas de amostragem;
medidas de posição (central), de dispersão e simetria; regressão linear com utilização de
planilha eletrônica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. VIEIRA, S. Estatística Básica. São Paulo: Cengage, 2012.
2. CRESPO, A. A. Estatística fácil. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. v.1.
3. IEZZI, G. et. al. Fundamentos de matemática elementar. 9. Ed. São Paulo: Atual, 2013.
V.11.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2011. V.1.
2. FONSECA, J. S; MARTINS, G. A. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
3. MOORE, D. S. et. al. A estatística básica e sua prática. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
4. TRIOLA, M. Introdução a estatística. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
5. MUNDIM, M. J. Estatística com BrOffice. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1º 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

A estrutura sintática da frase, oração e período. Língua falada e língua escrita. Variedades
linguísticas.  Elementos  da  comunicação.  Funções  da  linguagem.  Tipologias  e  gêneros
textuais.  Leitura  e  interpretação  de  textos  com temáticas  relacionadas  à  Administração.
Coesão  e  coerência  textual.  Semântica:  sinonímia,  antonímia,  homonímia,  paronímia;
denotação  e  conotação.  Técnicas  de  produção  textual.  Técnicas  de  oralidade.  As
peculiaridades da redação técnica: impessoalidade, linguagem, formalidade, padronização,
concisão e clareza. Redação técnica: ata, atestado, certificado, circular, memorando, ofício,
procuração,  requerimento,  declaração,  carta  comercial,  relatório,  contrato,  currículo  e
resumo.  Meio  ambiente  e  Direito  Humano.  Relações  Étnico  Raciais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  MARTINS,  D.  S.;  ZILBERKNOP,  L.  S.  Português Instrumental:  de acordo com as

atuais normas da ABNT. 29ª. São Paulo: Atlas, 2010.

2. MEDEIROS, J. B. Português Instrumental. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2016.

3. NADOLSKIS, HÊNDRICAS. Normas de Comunicação em Língua Portuguesa. 27º ed.

São Paulo: Saraiva, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.CEREJA, WILLIAM ROBERTO. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação.  4ª

ed. São Paulo: Atual, 2013.

2.  CUNHA,  CELSO.  Nova  Gramática  do  Português  Contemporâneo.  6ª  ed.  Rio  de

Janeiro: Lexikon, 2013.

3. GRANATIC, Branca. Técnicas Básicas de redação. Scipione: São Paulo: 2000.

4.  BERTOLIN, Rafael e outros.  Língua Portuguesa. Novo Ensino Médio. Volume único.

São Paulo: Sistema de Ensino Ibep. 2005

5. SACCONI, L. A. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. Atlas, 2003.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

CONTABILIDADE GERAL 1º
Semestre

80h 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
Noções  básicas  e  conceitos  gerais;  princípios  contábeis  e  normas   brasileiras  de
contabilidade; estática patrimonial: o balanço; procedimentos  contábeis básicos segundo
o método das partidas dobradas; as variações do  patrimônio líquido; balanço patrimonial
e  demonstração  do  resultado  do   exercício  simplificado.  Direitos  Humanos;  Meio
Ambiente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1.IUDÍCIBUS,  Sérgio;  MARION,  José  Carlos.  Cursos de  contabilidade para  não

contadores: Para as áreas de administração, economia, direito e Engenharia. 7ª Ed.

São Paulo. Editora: Atlas.2011

2.OLIVEIRA,  Luís Martins,  JR.  José Hermandez Perez.  Contabilidade de Custos

para  não  contadores: Textos  e  Casos  Práticos  com  solução.  5ª  Edição.  São

Paulo/SP, Editora: Atlas 2012.

3.SENAC.DN. Básico de contabilidade e finanças. Rio de Janeiro/RJ : SENAC, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1.IUDICIBUS, Sérgio de, et al. Manual de Contabilidade das Sociedades Por Ações.

6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010 

2.IUDICIBUS, Sérgio de, et al.  Contabilidade Introdutória. 11ª ed. São Paulo: Atlas,

2010.  

3.IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

4.MARION, José Carlos. Contabilidade Básica.  10ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

5.MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial.  16ª ed. São Paulo: Atlas,  2012. 
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

INFORMÁTICA APLICADA 1º 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Criação e organização de atalhos, pastas, diretórios, configurações básicas e manutenção
básica do sistema operacional; Utilização da Internet para realização de pesquisas, tipos de
e-mails;  Padrões  da  ABNT;  Formatação  de  textos;  Apresentação  de  slides;  Planilhas  e
gráficos;  Cópias  de  segurança  de  dados  armazenados  no  computador;  Softwares  de
antivírus, prevenção e riscos de ataques ao computador; Compactação e descompactação
de arquivos; Educação Ambiental; Direitos Humanos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  SIMAO,  Daniel  H.  Introdução  à  Informática: Desvendando  o  Universo  da
Computação. São Paulo, Viena, 2013, 160 p.
2. CORNACHIONE JR, Edgard Bruno. Informática: Aplicada Às Áreas de Contabilidade,
Administração e Economia - 4ª Ed. 2012, Ed Atlas. 
3.  VELLOSO, Fernando de Castro.  Informática: Conceitos Básicos.  9ª  edição.  Rio de
Janeiro: Elsevier - Campus, 2014, 408 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. SIMAO, Daniel H.  LibreOffice Calc 4.2 - Dominando As Planilhas. São Paulo. Viena,
2014, 208 p.
2. FRANCO, Jéferson.  Como Elaborar Trabalhos Acadêmicos nos Padrões da ABNT
Aplicando Recursos de Informática. Ed. Ciência Moderna, 2011.
3.  SIMÃO,  Daniel  Hayashida.  Introdução à  informática:  desvendando o universo da
computação - 1ª Edição, 2013, Ed Viena. 
4.CAPRON, H.L. Introdução à informática - 8ª Edição, 2004, Ed Pearson Universidades.
5. SILVA, Mário Gomes.  Informática: Terminologia, Windows 7, Internet – Segurança,
Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010. Ed. Érica, 2011, 304 p.



Pág. 35 de 64

16.1.2 Programa de Componentes Curriculares do 2º Semestre 

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

MATEMÁTICA FINANCEIRA 2º 80 horas 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Capitalização simples  e  composta:  capital,  montante,  juros,  taxa  de  juros,  equivalência  de taxas.
Descontos. Séries de pagamento. Sistemas de amortização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 12. Ed. São Paulo: Atlas,
2012.
2. VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
3. IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. v.11.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  CARVALHO, L.  C.  S.  et.  al.  Matemática financeira aplicada.  Rio de Janeiro:  FGV,
2009.

2.  CRESPO, A. A. Matemática financeira fácil. 14. ed. São Paulo. Saraiva, 2010.
3. HOJI, M. Matemática financeira: didática, objetiva e prática. São Paulo: Atlas, 2016.
4.  MEDEIROS JUNIOR, R. J. Matemática Financeira. Curitiba: e-Tec/MEC, 2014. v.2.
5.  DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2011. V.1.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

SOCIOLOGIA DAS 
ORGANIZAÇÕES

2º 80 horas 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
Definição de Ciências Sociais e Sociologia, bem como dos campos de estudo da Sociologia,

com ênfase nas técnicas da Sociologia das Organizações. Análise dos métodos e técnicas

da Sociologia e dos processos sociais. Estudo e análise das formas de controle, mobilidade

e mudança social. Investigação do fenômeno cultural sob o prisma das formas emergentes

de gestão e novos tipos de poder. Reflexão acerca do exercício de uma "sociologia aplicada”

em diferentes realidades,  integrando,  entre outros temas,  sociedade em rede,  consumo,

meio-ambiente, gênero, etnia, racismo e relações interétnicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ALMEIDA,  M.  Lemos  de;  PICCININI,  V.  CAROLINA.  Sociologia  e  Administração:
relações sociais nas organizações. Elsevier Editora, 2010.

2. BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a Sociologia. Rio de Janeiro:    Zahar,
2010.

3. BERNARDES,  Cyro;  MARCONDES,  Reinaldo  C.  Sociologia  Aplicada  à
Administração. São Paulo: Saraiva, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1. DIAS, Reinaldo. Sociologia das Organizações. São Paulo: Atlas, 2012.
2. GIDDENS, Antony;  SUTTON, Philip.  W.  Conceitos Essenciais de Sociologia.  São

Paulo: Unesp, 2016.
3. LAKATOS, Eva Maria. Sociologia da Administração. São Paulo: São Paulo, 2013.
4. MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013.
5. SANTOS, Vânia Martins dos. Sociologia da Administração. LTC, 2016.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

 
GESTÃO DE PESSOAS

2º 80 horas 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
Origem e evolução histórica da área de administração de Recursos Humanos; O sistema
de  Gestão  de  Pessoas  e  seus  Subsistemas:  Provimento  (Cargos  e  Salários,
Recrutamento e Seleção), Aplicação (Integração), Manutenção (Remuneração, Saúde e
Segurança do Trabalho), Desenvolvimento (Treinamento, Capacitação) e Monitoramento
(Avaliação  de  Desempenho)  de  pessoas;  O  papel  dos  dirigentes  e  a  liderança  no
ambiente organizacional; O perfil do profissional de Recursos Humanos; A contribuição
da área de Recursos Humanos no gerenciamento das empresas no contexto atual do
mercado de trabalho e das organizações globalizadas e tecnológicas. Direitos Humanos;
Meio Ambiente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas

organizações. 4ª edição. São Paulo: Manole, 2014.

2. RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de Pessoas. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

3.  CARVALHO, Antonio Vieira de.  Administração de Recursos Humanos: volume 2.  2ª

edição. São Paulo: Cengage Leraning, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 10ª

edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

2.  MARRAS,  Jean  Pierre.  Administração  de  Recursos  Humanos:  do  operacional  ao

estratégico. 15ª edição. São Paulo: 2016.

3. GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 2ª edição.

São Paulo: Atlas, 2016.

4.  DUTRA,  Joel  Souza.  Gestão  de  Pessoas:  modelo,  processos,  tendências  e

perspectivas. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2016.

5.  DUTRA,  Joel  Souza.  Gestão  de  carreiras:  a  pessoa,  a  organização  e  as

oportunidades. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2017.



Pág. 38 de 64

IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

ANÁLISE DE CUSTOS 2º 80 horas 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

 Conceitos básicos. Custos para avaliação de estoques: princípios contábeis aplicáveis a
custos; classificações e nomenclaturas de custos; estrutura básica da contabilidade de
custos. Critérios de rateios dos custos indiretos; custos diretos; problemas especiais de
produção.  Custos  para  decisão:  custo  fixo  e  margem  de  contribuição;  contribuição
marginal e limitações da capacidade de produção; custeio variável; fixação do preço de
venda;  relação  custo  x  volume x  lucro.  Custos  para  controle:  custos  controláveis  e
custos estimados. Custo padrão; variações. Sistemas de custo. Direitos Humanos; Meio
Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1.ASSEF, Roberto . Guia prático de formação de preços: aspectos mercadológicos, 
tributários e financeiros para pequenas e médias empresas. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. 

2.HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M.; FOSTER, George. Contabilidade de custos.
11. ed. São Paulo: Prentice Hall,2004. 

3.MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1.BOMFIM, Eunir de Amorim . Custos e formação de preços. 5. ed. São Paulo: IOB, 2008. 

2.BREALEY, Richard A. . Princípios de finanças empresariais. 3. ed. São Carlos: McGraw-
Hill de Portugal, 1992. 

3.COGAN, Samuel. Custos e preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira Thomson, 
1999. 

4.MARTINS, Eliseu e ROCHA, Welington. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 9. 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

5.NEVES, Silvério das e VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade de custos: um enfoque 
direto e objetivo. 7. ed. São Paulo: Frase Editora, 2003. 
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

NOÇÕES DE DIREITO 
EMPRESARIAL 

2º 40 HORAS 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
Instituições de Direito; Noções de Direito Constitucional, Noções de  Direito do Trabalho,
Direito  Comercial,  Civil,  Tributário,  Societário:  pessoas,   bens,  atos  e  fatos  jurídicos.
Pessoas físicas e jurídicas – obrigações contratos.  Sociedades: limitadas, anônimas,
civil  e outras. Código de defesa do  consumidor e Legislação Trabalhista: Direitos do
Trabalhador. Direitos Humanos; Meio Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.MORAES, Alexandre, Direito Constitucional. 31ª edição.Editora Atlas 2014. 

2.REQUIÃO, Rubens. Direito Comercial. Ed. 34ª. Volume 1ª . Editora Saraiva 2015.

3.MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Ed. 8°, Editora: Atlas 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1.Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

2.COELHO, Fábio Ulha. Curso de Direito Comercial. Editora Saraiva. 

3.COTRIM, Gilberto Vieira, Introdução ao Estudo do Direito. Editora: Saraiva. 24° Edição 

2008.

4.MORAES Alexandre de. Direito Constitucional. Editora Atlas. Edição revista atualizada e 

ampliada, 2005. 

5.Oliveira, j. (coord.) Comentários ao Código do Direito do Consumidor. São Paulo- Saraiva. 
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

INGLÊS INSTRUMENTAL 2º 40 HORAS 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
Identificar  a  língua  inglesa  como instrumento  de  acesso  a  informações,  a  outras
culturas  e  grupos  sociais.  Identificar  estruturas  gramaticais  básicas  para  a
compreensão de informações gerais e cotidianas. Leitura e compreensão de textos
em Língua Inglesa, com a utilização de estratégias de ESP - English for Specific
Purposes. Afixos; grupos nominais; termos técnicos; referência pronominal; referência
contextual; partes do discurso; conjunções; estratégias de leitura; leitura de textos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1- AMORIM, J.O.; SZABO, A Gramática Escolar da Língua Inglesa. Longman,2004.

2- BIAGGI, E.T.K.; ESTAVALE, E. B. English in the office. Disal, 2005.

3- MURPHY, R. Essencial Grammar in Use. Cambridge University Press, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1- ADAMS, K. & HELGESEN, M. Office file. Student´s book. Longman, 1995.

2- ALMEIDA, A. A emoção na sala de aula. 2ª ed. São Paulo: Papirus, 2001. 112p. 

3- HOPKINS. A.; POTTER. J. Work in progress. Longman, 1997

4- TORRES,  Nelson.  Gramática  Prática  da  Língua  Inglesa:  o  inglês

descomplicado. São Paulo: Saraiva, 2007. 

5- SASLOW, J.; ASCHER A. Top Notch Fundamentals. Longman, 2006.
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16.1.3 Programa de Componentes Curriculares do 3º Semestre 

IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA

HORÁRIA:
C/H HORAS:

EMPREENDEDORISMO E PLANO 
DE NEGÓCIOS

3º 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
O contexto do empreendedorismo e seus componentes.  Atitudes e características do
comportamento empreendedor; Ideias e oportunidades; Criatividade e inovação; Análise
ambiental  e  cenários  organizacionais;  Ferramentas  tradicionais  e  modernas  de
Planejamento Estratégico e Plano de negócios; Projetos de empreendimentos; Fontes de
investimento e propriedade intelectual; Tendências do empreendedorismo no Brasil e no
mundo.  Empreendedorismo  Socioambiental.  Direitos  Humanos;  Meio  Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1.  DRUCKER,  Peter  F.  Inovação  e  espírito  empreendedor:  práticas  e  princípios.  1ª

edição. São Paulo: Cengage Leraning, 2016.

2. DORNELAS, José Carlos A.  Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.

5ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

3.  HASHIMOTO, Marcos.  Lições de Empreendedorismo.  1ª  edição.  São Paulo:  Manole,

2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3ª
edição. São Paulo: Manole, 2015.
2. MAXIMINIANO, Antonio César A.  Administração de Projetos: como transformar ideias
em resultados. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2016.
3.  ZACCARELLI,  Sérgio  B.  Estratégia e  sucesso nas empresas.  2ª  edição.  São Paulo:
Saraiva, 2013.
4. MAXIMIANO, Antonio Cesar A.  Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à
revolução digital. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2012.
5. SENGE, Peter M. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 3ª
edição. Rio de Janeiro: Best Seller, 2017.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre CARGA
HORÁRIA:

C/H

HORAS:

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 3º 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

O  que  é  o  mercado  e  o  marketing;  Segmentação,  posicionamento  e  pesquisa  de
mercado;  Os  ambientes  de  marketing  e  seus  componentes:  macroambiente  e
microambiente;  O  Composto  de  Marketing:  Produto,  Preço,  Praça  e  Promoção;  O
marketing  na prestação de serviços;  Ciclo  de Vida dos Produtos/Serviços;  Marketing
Digital;  Comportamento   e  necessidades  do  consumidor;  Atendimento  ao  Cliente  e
Técnicas  de  Vendas;  Marketing  de  Relacionamento;  Estratégia  Comercial;  Marketing
Pessoal; Endomarketing. Direitos Humanos; Meio Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. KOTLER, Philip.  Princípios de Marketing. 12ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall,

2014.

2.  LAS CASAS,  Alexandre  L.  Marketing:  conceitos,  exercícios,  casos.  8ª  edição.  São

Paulo: Atlas, 2009.

3. SILVA, Marco Antonio.  Marketing empresarial: do atendimento ao encantamento do

cliente. 1ª edição. São Paulo: Madras, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CASTRO, Luciano T. Administração de vendas: planejamento, estratégia e gestão. 1ª

edição. São Paulo: Atlas, 2012.

2. FUTRELL, Charles M. Vendas: fundamentos e novas práticas de gestão. 2ª edição. São

Paulo: Saraiva, 2014.

3. BLESSA, Regina. Merchandising no ponto de venda. 11ª edição. São Paulo: Atlas, 2015.

4.  FERRACCIU,  João  de  S.  S.  Marketing  promocional:  a  evolução  da  promoção  de

vendas. 6ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

5. MOREIRA, Júlio César T. Gerência de produtos. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA

HORÁRIA:

C/H

HORAS:

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 3º 40 34

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Problemas  morais  e  problemas  éticos;  Perspectivas  filosóficas  das  doutrinas  éticas;
Perspectiva histórica dos estudos em ética empresarial; Ética na atividade econômica; A ética
no  mundo  globalizado  dos  consumidores;  As  visões  sobre  a  ética  empresarial:  a  visão
clássica e a visão socioeconômica; As implicações éticas das decisões corporativas de cunho
econômico; Desafios éticos no início do milênio; Tendências contemporâneas de ética nos
negócios;  Respeito  às  diversidades;  Código  de  Ética  e  Disciplina  dos  Profissionais  da
Administração;  Regulamento do Processo Ético do Sistema CFA/CRAS; Ética e educação
ambiental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.BAUMAN, Zygmunt.  A ética é possível num mundo de consumidores? Rio de Janeiro:
Zahar, 2011.
2.MARCONDES, Danilo.  Textos básicos de ética:  de Platão a Foucault.  Rio de Janeiro:
Zahar, 2007.
3. MATTAR NETO, J. A. Filosofia e ética na administração. São Paulo: Saraiva, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARIELY, Dan. A mais pura verdade sobre a desonestidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
FURROW, D. Ética: conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HARRIS, S.  A paisagem moral: como a ciência pode determinar os valores humanos. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
OLIVEIRA, M. A. de (org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2014.
SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. São Paulo: Atlas, 2017.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

RECURSOS PATRIMONIAIS E 
MATERIAIS

3 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:
Conceitos e definições de recursos materiais e patrimoniais; processo de aquisição de
recursos materiais e patrimoniais; administração de materiais (estoques); administração
patrimonial  (instalações).  Introdução  à  Administração  de  Recursos  Materiais  e
Patrimoniais;  Classificação de Materiais e de Bens Patrimoniais;  Gestão de Compras;
Gestão de Armazenagem; Gestão de Estoques; Gestão de Bens Patrimoniais. Conceitos
e definições de logística  empresarial;  fatores  que influenciam o projeto dos sistemas
logísticos; atividades básicas do sistema logístico; planejamento, organização e controle
do sistema logístico. Direitos Humanos; Meio Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1.DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: Uma abordagem logística. 6ª ed. São

Paulo:Atlas. 201.

2.ARNOLD, Jr. Tony. Administração de materiais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

3.MARTINS, Petrônio Garcia Martins, CAMPO, Paulo Renato; Administração de Materiais e

Recursos Patrimoniais. 3ª ed. São Paulo : Saraiva,2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1. ARNOLD, J.R. Tony. Administração de Materiais. ed. Atlas. São Paulo. 1999.

2.CARRETONI, Enio.  Administração de Materiais: Uma Abordagem Estrutural. São Paulo:

Alínea, 2000. 

3.CHIAVENATO, Idalberto.  Administração de Materiais: Uma Abordagem Introdutória. São

Paulo: Campus, 2005.

4.CHOPRA,  Sunil;  MEINDL,  Peter.  Gestão  da  Cadeia  de  Suprimentos:  estratégia,

planejamento e operações. 4ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

5.CORRÊA, J.K. Na Gerência de Materiais. São Paulo: Atlas, 1996. 
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

GESTÃO DAS OPERAÇÕES E 
QUALIDADE

30 80 68

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Introdução a administração das operações e os objetivos de desempenho; Diferenças e
semelhanças  entre  produtos  e  serviços;  O  que  são  processos  e  procedimentos;
Ferramentas  de  controle  de  processos;  Arranjo  Físico  (Layout);  Princípios  do
planejamento de capacidade, demanda e localização de plantas; Sistemas tradicionais
de produção; Produção puxada e empurrada; Produção enxuta; Noções de MRP e de
Just in Time; Produtividade e controle de falhas; Padronização; Contexto da qualidade
nas  operações  e  serviços;  Sistema de  Gestão  da  Qualidade  (SGQ):  normalização,
auditoria  e  certificação;  Gestão  da  Qualidade  Total;  Sistema  de  Gestão  Ambiental
(SGA). Direitos Humanos; Meio Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. JOHNSTON, Robert.  Administração de operações de serviço. 8ª edição. São Paulo:
Atlas, 2014.
2. CARPINETTI, Luiz Cesar R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 2ª edição. São
Paulo: Atlas, 2012.
3. CARVALHO, Marly Monteiro de. Gestão da qualidade: teoria e casos. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  BARBARÁ,  Saulo.  Gestão  por  processos:  fundamentos,  técnicas  e  modelos  de
implementação. 2ª edição. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2014.
2. SEIFFERT, Mari Elizabete B.  Auditoria de sistemas de gestão. 1ª edição. São Paulo>
Atlas, 2013.
3. PAHL, Gerhard. Projeto na engenharia: fundamentos do desenvolvimento, eficaz de
produtos, métodos e aplicações. 1ª edição. São Paulo: Blucher, 2005.
4. MAXIMIANO, Antonio Cesar A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à
revolução digital. 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2012.
5. KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. 6ª edição. São Paulo: Atlas,
2015.
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IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Semestre: CARGA
HORÁRIA:

C/H HORAS:

ECONOMIA E MERCADOS 3º 40 horas 34

DESCRIÇÃO/EMENTA:
 As bases demográficas da Economia. Estruturas de mercado. As concepções e as leis
da economia. A teoria do valor. A teoria do consumidor. A renda: circulação, repartição,
consumo e mercados. A teoria da produção. Evolução da economia brasileira. Formação
de blocos econômicos. Tópicos contemporâneos em economia. Direitos Humanos; Meio
Ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1.MARX,Karl.  O capital. Critica da economia politica. LIVRO I, processo de produção do
capital. Ed. Bontempo.
2.MOREIRA,  Júlio  César  Tavares  et  al,  Gerência  de  produtos.  1ª  ed.  São  Paulo:
Saraiva,2004.  
3.PARENTE, Juracy, BARKI, Edgard.  Varejo no Brasil: Gestão Estratégica. 1ªed. 2000; 2ª
ed. São Paulo: Atlas,2014.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
1.BACHA, Carlos José Caetano. Macroeconomia aplicada a análise da economia 

brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.

2.CARVALHO,  José  L...(et  al.).  Fundamentos  de  Economia:  Microeconomia.  São

Paulo:CENGAGE LEARNING, 2008 

3.EQUIPE  DE  PROFESSORES  DA  USP.  Manual  de  Economia.  4º  edição.  São

Paulo:SARAIVA, 2003. 

4.HALL, Robert E. & LIEBERMAN, Marc. Microeconomia: princípios e aplicações. São 

Paulo: THOMPSON, 2003.

5.REETEC. Economia e Mercado. Apostila disponível : 

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/economia_mercado.pdf

https://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/economia_mercado.pdf
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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. 

O  curso  proporcionará  a  utilização  de  metodologias  dialógicas,

interdisciplinares, inter-relacionadas às condições históricas, sociais e culturais dos

alunos  oportunizando  o  desenvolvimento  de  habilidades  para  observar,  analisar,

levantar  hipóteses  e  fazer  inferências  com base  em seu  aprendizado,  de  modo

contínuo, suscitando para o  senso crítico, científico e reflexivo dos estudantes.

A seguir estão elencados alguns procedimentos que se destacam no suporte

às estratégias pedagógicas do curso: 

a)Atividades  em  sala  de  aula:  aulas  teóricas,  expositivas  e  dialogadas,

debates,  seminários,  trabalhos individuais e em grupos,  leitura e discussões são

atividades fundamentais que dão suporte e compreensão às atividades práticas do

curso. 

b) 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. 

a.  Atividades Práticas: Aula de campo, observação de atividades no contexto

prático  da  área  de  administração  por  meio  de  visitas  técnicas,  uso  do

laboratório de informática. 
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18.  Estágio Supervisionado Não Obrigatório

O  Regulamento  Didático  do  IFMT  em  acordo  com  a  Lei  nº.  11.788,  de

25/09/2008, considera o estágio como ato educativo escolar supervisionado que visa

à preparação produtiva de discentes que estejam frequentando o ensino regular em

Instituições de Educação Superior de Educação profissional, de ensino médio, da

educação  especial  e  dos  anos  finais  do  ensino  fundamental,  na  modalidade

profissional da educação de jovens e adultos para o mundo do trabalho.

No  Curso  Técnico  em  Administração Subsequente  ao  Nível  Médio,  na

modalidade  presencial,  o estágio supervisionado não será obrigatório, no entanto

quem desejar realizar, poderá executá-lo.

A prática profissional é compreendida como uma metodologia de ensino que

contextualiza e coloca em ação o aprendizado, permeando assim todo o curso, não

se  configurando  em  momentos  distintos.  Dessa  forma,  o  estágio  curricular

proporciona  ao  estudante  a  vivência  e  aplicação  dos  conhecimentos  teóricos  e

práticos adquiridos ao longo do curso em ambientes reais  de empresas  da área,

contribuindo  no desenvolvimento de diversas habilidades  não  vivenciadas  no

ambiente  escolar. 

O estágio curricular não é obrigatório, porém o estudante que desejar poderá

realizá-lo  no  último  semestre  do  curso,  após consolidação  dos conhecimentos

teóricos  e  práticos  desenvolvidos  ao  longo   dos  semestres  anteriores,  que

permitirão  ao  aluno  dominar  as  técnicas  e  processos relacionados ao eixo de

Gestão e Negócios do curso de Técnico em Administração. Sendo assim, o estágio

curricular poderá ser realizado em qualquer empresa instalada  na região de Sinop,

do estado de Mato Grosso e Brasil. 

Em consonância com a Resolução CNE/CEB Nº 1, de 21 de janeiro de 2004,

a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois)

anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. A jornada de

atividade do  estagiário estudante da educação  profissional  de ensino  médio,  não

poderá ultrapassar 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 
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A  realização  do  estágio  curricular  não  acarretará  vínculo  empregatício

de qualquer natureza e dar-se-á mediante celebração de Termo de Compromisso

entre estudante e órgão ou entidade, segundo interveniência e anuência do IFMT

Campus Avançado Sinop.  A realização do estágio,  remunerado ou não,  obriga a

instituição  de  ensino  ou  a  administração  das  respectivas  redes  de  ensino

providenciar, a favor do aluno estagiário,  seguro  contra  acidentes  pessoais, bem

como, conforme o caso, seguro  de  responsabilidade  civil   por  danos  contra

terceiros,  conforme  disposto  no Parágrafo Único do Art. 9º da Lei Nº 11.788 de 25

de setembro de 2008, assim como no § 6º do Art. 5º da Resolução CNE/CEB Nº 1,

de 21 de janeiro de 2004.

Ao aluno incumbe:

-  Firmar  com  a  entidade  concedente  o Termo  de  Compromisso  de

Estágio, segundo  interveniência  e  anuência  do  IFMT  Campus Avançado  Sinop,

via Coordenação de Extensão e Ações Empresariais do Campus;

- Respeitar e cumprir as cláusulas do Termo de Compromisso de Estágio;

- Apresentar o Plano de Estágio Supervisionado ao Professor Orientador de

Estágio; acatar as normas da entidade concedente de estágio; 

- Elaborar o relatório de atividades e desempenho no estágio, segundo datas

acordadas  com  o  professor  orientador  de  estágio,   aprovando-o  junto  ao

orientador/supervisor externo de estágio e à Coordenação de Estágio e Empregos

deste Campus. 

-  Elaborar,  ao  término  do  período  do  estágio  curricular,  o  Relatório  de

Conclusão  do  Estágio,  aprovado  pelo  professor  orientador  e  protocolá-lo  junto

à  Coordenação de Extensão do Campus.

Possíveis eventualidades que possam ocorrer durante o processo de estágio

serão analisadas e solucionadas pela Coordenação do Curso ao qual o estudante

está matriculado, Coordenação de Extensão e Chefe do Departamento Direção de

Ensino, respeitando-se o previsto em documentos legais vigentes. 

Os principais objetivos do estágio são:

a)  possibilitar  ao  estudante  o  exercício  da  Prática Profissional,  de  modo

a complementar a sua aprendizagem;
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b) facilitar o ingresso do estudante no mercado de trabalho;

c)  permitir  que  os  setores  produtivos  colaborem  como  IFMT  Campus

Avançado Sinop, participando do processo de formação profissional dos estudantes

em áreas correlatas com suas atividades; 

d)  promover  uma maior  interação  do  IFMT  Campus Avançado  Sinop  com

o mundo do trabalho. 

A jornada de atividade de estágio supervisionado do curso terá carga horária

total   de  120  horas,  integrando  as  práticas  profissionais  simuladas  e  as

práticas profissionais realizadas em situação real de trabalho.

19. Avaliação

De acordo com o Regulamento Didático do IFMT, Avaliação é o instrumento

utilizado  para  medir  o  índice  de  aproveitamento  do  discente  nos  diferentes

componentes curriculares do processo de ensino-aprendizagem.

Os critérios de avaliação serão relacionados com os objetivos definidos para

o curso e  os componentes disciplinares, com vistas ao objetivo principal, que é a

construção  de  competências  e  habilidades  pelos  alunos.A  avaliação  da

aprendizagem ocorrerá por meio de acompanhamento contínuo do desempenho do

aluno na realização das atividades, levando em consideração sua capacidade de

criar e raciocinar e de analisar e refletir acerca da realidade em que se encontra.

Desse  modo  será  um  processo  mediador  na  construção  do  conhecimento  e

intimamente relacionado à aprendizagem dos alunos.

A  avaliação  do  IFMT  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.
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Os instrumentos de avaliação são considerados todos aqueles que permitem

aos professores fazerem diagnósticos e intervenções em tempo hábil, com vistas ao

aprimoramento do processo ou recuperação de estudos, incluindo-se provas escritas

e orais, testes, debates, relatórios, experiências práticas, demonstrações, projetos,

monografias, exercícios e outros, seja em atividades regulares ou nas atividades

especiais.

Conforme  o  disposto  no  Art.  145  do  Regulamento  Didático  do  IFMT,  a

avaliação  “será  norteada  pela  concepção  dialógica,  formativa,  processual  e

contínua,  pressupondo  a  contextualização  dos  conhecimentos  e  das  atividades

desenvolvidas”. Portanto, o rendimento escolar do discente será avaliado pelo seu

aproveitamento, envolvendo aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores,

por meio de observação contínua pelos professores. Para a somatória da média

semestral,  dever-se-á  considerar  a  avaliação  de  conhecimento  e  a  avaliação

atitudinal. Os instrumentos de avaliação do conhecimento são considerados como:

exercícios,  trabalhos  individuais  e/ou  coletivos,  fichas  de  acompanhamento,

relatórios, atividades complementares, provas escritas ou orais, atividades práticas,

seminários, projetos interdisciplinares e outros.

Para os instrumentos de avaliação atitudinal são considerados os seguintes

aspectos  qualitativos:  autoavaliação,  assiduidade  e  pontualidade,  realização  de

atividades escolares, disciplina, interesse e participação nas aulas e outros critérios

definidos pelo docente, previamente apresentados aos discentes no início do ano

letivo.

O curso Técnico em Administração Subsequente ao Nível Médio é organizado

em regime semestral, dividido em (03) três semestres.

Conforme  o Regulamento Didático do IFMT, no contexto da avaliação fica

estabelecido que o resultado do desempenho acadêmico deverá ser concretizado

por dimensão somativa através de uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), admitindo-se

frações de 0,1 (um décimo), por semestre.

O resultado das avaliações de conhecimento corresponderá à nota 8,0 (oito) e

a avaliação atitudinal  corresponderá ao valor de 2,0 (dois)  pontos que, somados

comporão a nota do discente.

Conforme o  Regulamento Didático do IFMT, para expressar o resultado do

desempenho acadêmico,  a média bimestral/semestral ou anual e média de prova

final devem obedecer aos seguintes critérios de aproximação:
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I-  para  fração  menor  que  0,05  aproxima-se  para  o  valor  decimal

imediatamente inferior; e

II-  para  fração  igual  ou  maior  que  0,05,  aproxima-se  para  valor  decimal

imediatamente superior.

Para efeito de aprovação nos componentes curriculares os discentes deverão

obter a média final igual ou maior que 6,0 (seis). A quantidade mínima de avaliação

de conteúdo é de duas por semestre e o discente não poderá ser submetido a mais

de duas avaliações no mesmo dia.

Para  os  cursos Técnicos Subsequentes,  a  nota  de cada semestre  será  a

média aritmética simples de todas as avaliações, acrescidas de até dois pontos do

conceito referente à avaliação atitudinal.

MSem= Σ   An +C

                N

Onde:

MSem = Média Semestral;

ΣAn = Somatório das avaliações;

N = Número de avaliações

C = Conceito.

Será considerado APROVADO o aluno que obtiver, ao final do período letivo

média superior ou igual a 6,0 (seis).

No  decorrer  do  semestre,  o  discente  que  obtiver  baixo  rendimento  na

aprendizagem terá direito a estudos de recuperação paralela. Essa prática possibilita

ao docente rever sua prática de ensino a fim de ressignificá-la, oportunizando ao

aluno  superar  lacunas  da  aprendizagem  e  dos  resultados  obtidos  ao  longo  do

período letivo, num processo em que se valorize a construção do conhecimento.

No final do período letivo, os discentes que não atingirem média semestral

igual ou maior que 6,0 terão direito à prova final.

Considerando a nota obtida na prova final, a média do aluno será recalculada

da seguinte forma:

MF=MS+PF

             2
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Onde:

MF = Média Final; 

MA = Média Anual; 

MS = Média Semestral; 

PF  = Nota da Prova Final. 

Será considerado REPROVADO o aluno que não obtiver média final superior

ou igual a 5 (cinco) após a realização da prova final, caso esta seja necessária, ou o

aluno com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga

horária prevista para o período letivo.

Será concedida a segunda chamada para realização de provas semestrais ao

discente  que  justificar  sua  ausência  nessa  etapa  de  avaliação,  mediante

requerimento devidamente fundamentado, respaldado por motivo previsto em lei, no

prazo de até 03 (três) dias úteis, após a realização da primeira chamada.

O discente terá direito a segunda chamada da Prova Final, quando justificar a

ausência por motivo assegurado por lei.

Será atribuída nota 0,0 (zero) ao discente que obtiver média inferior  a 6,0

(seis) e não fizer a Prova Final.

20. Avaliação de Competências

De acordo com o Regulamento Didático do IFMT e Lei nº 11.892/2008, que

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em seu

artigo  2º,  parágrafo  2º,  “o  IFMT exercerá  o  papel  de  instituição  acreditadora  e

certificadora de competências profissionais”.

É prevista  para  o  curso  Técnico  em Administração  Subsequente  ao Nível

Médio  do  IFMT  –  Campus Avançado  Sinop,  a  validação  de  conhecimentos  e

experiências  profissionais  anteriores,  para  fins  de  dispensa  de  frequência  em

Componente  Curricular  do  curso,  desde  que  o  estudante  comprove  excepcional

domínio de conhecimento. 

A avaliação de competência será realizada, quando solicitada.  Os critérios

didático-pedagógicos para a avaliação, trâmites e documentação necessária para

solicitação seguem o disposto  no Regulamento  Didático  do IFMT ou documento

correspondente, observando suas alterações e a legislação vigente.
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21. Sistema de Avaliação de Curso 

Visando a eficácia  e a eficiência,  a  autoavaliação do curso será realizada

anualmente,  envolvendo  docentes,  discentes,  técnicos  e  comunidade  externa

parceira no curso. A organização do processo, escolha e aplicação de instrumentos,

bem como sistematização  dos  dados  e  divulgação  à  comunidade  ficarão  sob  a

responsabilidade  da  Coordenação  de  Curso  e,  quando  instituída,  também  pela

Comissão Própria de Avaliação (CPA) local, do Campus. 

22. Plano de melhorias do curso 

O Campus Avançado Sinop realizará diagnósticos periódicos, por meio de

aplicações de questionários aos alunos,  servidores  e  profissionais da  Instituição,

com o propósito de analisar questões acadêmicas relativas aos alunos e melhorias

para os servidores e profissionais do Campus.

Haverá  ações  acadêmicas  e  administrativas  consequentes  aos  processos

avaliativos, por meio de realização de projetos com intenções e intervenções que

incidam,  ao  mesmo  tempo,  sobre  discentes,  docentes,  servidores  técnicos

administrativos e na realidade da Instituição, tendo como ponto de partida o contexto

educacional.

As  melhorias  de  que  trata  este  item são  de  caráter  físico,  pedagógico  e
administrativo.

O  curso  Técnico  Subsequente   em  Administração,  ofertado  pelo  IFMT

Campus Avançado Sinop, iniciará suas atividades em instalações locadas para seu

funcionamento  e  demandam  o  desenvolvimento  de  um  plano  de  melhorias  que

deverá ser constante na instituição, contribuindo para a manutenção das instalações

físicas, projetos e programas institucionais, e estabelecendo cronograma para novas

aquisições laboratoriais.
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22.1 Quadro Cronograma de Execução de Melhorias

2020 2021 2022 2023
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23. Atendimento ao Discente

As  atividades  desenvolvidas  no  atendimento  educacional  especializado

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas

à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos

alunos  com  vistas  à  autonomia  e  independência  na  escola  e  fora  dela.  Nesse

ínterim,  considera-se  que  qualquer  situação  que  influencia  na  qualidade  de

participação  dos  discentes  nas  aulas,  serão  objetos  de  atenção,  investigação  e

motivadoras  de  ações  e  suporte  para  o  acadêmico  superar  suas  dificuldades  e

seguir seus estudos.

Desse modo, o Coordenador do Curso em conjunto com a equipe pedagógica

do Departamento de Ensino (DEN) realizará o acolhimento dos discentes, por meio

de orientações prestadas diretamente aos alunos sobre a sua trajetória acadêmica

na Instituição, prestando informações sobre os principais documentos norteadores

dessa trajetória, como o Regulamento Didático do IFMT, o PPC (Projeto Pedagógico

do  Curso),  Regime  Disciplinar  Discente,  Política  e  Regulamento  da  Assistência

Estudantil, Planos de Ensino e demais elementos que integram a vida acadêmica.

Os  professores  do  curso  também  prestam  apoio  pedagógico,  através  da

disponibilização  de  horários  especiais  realizando  o  atendimento  extraclasse  aos

discentes, ocasião em que podem esclarecer as dúvidas relativas aos conteúdos de

componentes curriculares em andamento, entre outras questões pedagógicas.

Além dos  atendimentos  mencionados,  o  Campus  conta  com o  Núcleo  de

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) normatizado pela

Resolução  CONSUP  nº043  de  17  de  setembro  de  2013  e a  Comissão  Local

Permanente de Assistência Estudantil, a Subcomissão de Permanência e Êxito.
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O NAPNE (instituído  pela Portaria  nº  29,  de  de 01 de março de 2018)  é

constituído  por  uma  Comissão  no  Campus  e  visa  à  articulação  de  pessoas,

instituições, e ao desenvolvimento de ações de implantação e implementação do

Programa  TEC  NEP1 no  âmbito  interno,  envolvendo  gestores,  sociólogos,

psicólogos, pedagogos, assistentes educacionais docentes, discentes e pais com o

objetivo de criar na instituição a cultura da “educação para a convivência”, aceitação

da  diversidade  e,  principalmente,  buscar  a  quebra  das  barreiras  arquitetônicas,

educacionais e atitudinais. 

À  Subcomissão  de  Permanência  e  Êxito  responsável  pelos  trabalhos  de

sistematização e elaboração do Plano Estratégico Institucional de Permanência e

Êxito  dos  Estudantes,  cabe  promover  ações  pertinentes  ao  favorecimento  das

condições  de  permanência  e  êxito  dos  estudantes,  com  o  desenvolvimento  de

atividades  que  visem  contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  do  processo

educacional,

A Assistência  Estudantil  constitui-se  num  conjunto  de  ações  voltadas  ao

atendimento das necessidades do(a) estudante com o objetivo de contribuir com a

sua  formação  integral,  prevenindo  situações  de  retenção,  evasão  escolar  e

promovendo  condições  de  permanência  e  desenvolvimento  com  êxito  do(a)

estudante no percurso formativo. 

1O TEC NEP é uma ação coordenada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação que visa à inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais 
Específicas – PNE – (deficientes, superdotados/altas habilidades e com transtornos globais do 
desenvolvimento) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, 
bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino.
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O Programa de Assistência Estudantil  do IFMT consiste  na concessão de

auxílios aos(às)  estudantes  dos  cursos  técnicos  ofertados  pela  Instituição,

compreendendo  benefícios  voltados  para  aqueles(as)  que  se  encontram  em

situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como, ações de caráter universal

para o acesso de todos os(as) estudantes, de modo a propiciar a articulação entre

os programas de assistência estudantil e o desenvolvimento de atividades de ensino

pesquisa  e  extensão2.  A Comissão  Local  Permanente  de  Assistência  Estudantil

(CLPAE), instituída pela Portaria nº 02, de 31 de janeiro de 2018, é responsável pela

execução, gestão, monitoramento e avaliação dos programas desenvolvidos.

No intuito  de  se  materializar  a  Política  de Assistência  Estudantil,  algumas

metas estão previstas no PDI 2019-2023, a saber: estruturar as equipes mínimas

para gestão e execução da política; padronizar alguns procedimentos relacionados

aos  processos  seletivos  da  assistência  estudantil;  informatizar  os  processos  da

assistência  estudantil;  implantar  mecanismos  de  monitoramento,  avaliação  e

acompanhamento  da política  e  programas de assistência  estudantil;  identificar  o

perfil  social,  econômico  e  cultural  dos  estudantes  do  IFMT;  elaborar  plano  de

formação  permanente  para  as  equipes  multiprofissionais;  consolidar  os  Fóruns

Central e Locais como espaços fundamentais da gestão democrática da Política de

Assistência Estudantil do IFMT. 

Após a matrícula dos alunos no IFMT Campus Avançado Sinop o NAP e/o

NAPNE darão suporte necessário aos mesmos nas suas atividades pedagógicas.

Inclui-se, neste contexto, o apoio pedagógico aos docentes do curso e a viabilidade

de materiais  didáticos pedagógicos para  atender  especificidades necessárias.  As

adequações físicas no espaço escolar serão realizadas também obedecendo esta

demanda e as normas legais de acessibilidade.

2As ações universais, compreendem as seguintes ações: acolhimento e acompanhamento social, psicológico e 

pedagógico; prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida; Incentivo às atividades esportivas, de lazer e 
culturais; Seguro escolar; Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico – Monitoria Didática; incentivo ao 
Desempenho Escolar e Acadêmico - Participação em eventos técnico-científicos e de formação política 
estudantil; apoio aos Estudantes com Deficiência e/ou Necessidades Educacionais Específicas. O Programa de 
Incentivo à Permanência compreende: auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação; auxílio creche; 
auxílio permanência; auxílio emergencial. A oferta das ações/ programas e/ou projetos dependem da 
disponibilidade orçamentária da Instituição.
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24. Políticas de Controle de Evasão

A equipe pedagógica do Departamento de Ensino e a Coordenação de Curso,

juntamente  aos  Núcleos  e  Comissões/Subcomissões  de  atendimento/apoio  ao

discente supramencionados tomará como base os dados registrados no Sistema

Acadêmico  de  Registro  Escolar  (Q-Acadêmico)  da  Instituição  e  realizarão  a

regulação da frequência e análise das notas semestrais a fim de averiguar possíveis

impasses  no  processo  educacional  do  discente,  bem  como  por  meio  de

encaminhamentos  realizados  pelos  docentes  que  estão  diariamente  com  os

discentes.  Ao  constatar  alguma  irregularidade  ou  dificuldade  no  processo  de

aprendizagem a equipe pedagógica deverá proceder ao contato com a família e/ou

com o próprio discente e promover ações com o intuito de combater a evasão. A

intervenção pedagógica junto ao aluno ocorrerá de acordo com as especificidades

dos casos, podendo efetivar atividades de reforço, aulas extras, encaminhamentos a

atendimentos  especializados  como  psicólogo,  fonoaudiólogo,  assistente  social,

Conselho Tutelar, de acordo com cada caso.

Complementar  ao  acompanhamento  das  equipes  e  Departamento  de

Ensino/Coordenações  de  Curso,  o  PDI  2019-2023,  traz  que  a  Comissão  de

Permanência  e  Êxito  realizará  novo  diagnóstico,  objetivando  a  observação  de

possíveis mudanças de cenário com relação ao já realizado. Este diagnóstico se

preocupa-se em: atualizar possíveis riscos de evasão; atualizar fatores que causam

evasão  e  retenção;  identificar  as  fragilidades  dos  estudantes  em  determinados

componentes curriculares; identificar qual(is) a(s) componente(s) curricular (es) com

maior índice de aprovação/reprovação; identificar qual(is) o(s) curso(s) com maior

índice de aprovação/reprovação; identificar qual(is) polo(s) de apoio presencial ou

ambiente  (s)  profissional(is)  vinculados  ao  curso  tem  maior  índice  de

aprovação/reprovação. 

25. Certificados e Diplomas

Após  a  integralização  dos  componentes  curriculares  definidas  no  Projeto

Pedagógico de Curso será conferido ao egresso o certificado/diploma de Técnico em

Administração, conforme estabelece o artigo 7.º, do Decreto nº 5.154/2004.
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Não será feita a emissão de certificados parciais, sendo possível apenas a

emissão do diploma de conclusão do curso.

26 Quadros de Docentes e Técnicos Administrativos

26.1 Quadro Docente

DOCENTE ÁREA DE ATUAÇÃO TITULAÇÃO REGIME DE
TRABALHO

Ana Paula Quadros de 
Oliveira

Engenharia Mecânica Graduada DE

Carlos Eduardo Gomes da 
Costa

Informática Especialista DE

Emerson Rodrigo Coletto Física Especialista DE
Eurismar Alves Ferreira Geografia Especialista DE
Everton Sales dos Santos Português/Inglês Mestre DE
Francieli Aparecida Marinato História Mestre DE
Geise Ferreira Pedagoga Especialista Contrato 40 

h
Hélio Coelho de Ornellas Engenharia Elétrica Graduado DE
Jair Aniceto de Souza Sociologia Especialista DE
Joana Rodrigues Moreira 
Leite

Português/ Inglês Mestre DE

Juliana Roriz Aarestrup Biologia Doutora DE
Júlio Aníbal Orrego Zavala Português/ Espanhol Mestre DE
Marco Antonio Garcia 
Monteiro

Administração Mestre DE

Mateus da Silva Tonon Engenharia e Controle de
Automação

Mestre DE

Murilo Santos Araújo Engenheira Elétrica Graduado DE
Paulo Sérgio Sousa Costa Artes/Música Mestre DE
Rafael Martins Chaves Educação Física Mestre DE
Renan Vitek Química Mestre DE
Senilde Solange Catelan Matemática Mestre DE
Tiago Schmidt Matemática Mestre DE
Washington Souza Nery Engenharia Mecânica Mestre DE
Cleusa Pereira Gomes Administração Graduada Contrato 40h
Ricardo André Klement Engenharia Elétrica Graduado Contrato 40h
Vanessa da Silva Gaudêncio 
Matiello

Contabilidade Especialista Contrato 40h
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26.2 Quadro de Técnicos Administrativos Educacionais

TÉCNICO FUNÇÃO FORMAÇÃO TITULAÇÃO
Dênis Marquês Ferreira Tecnólogo em  

Gestão Pública
Tecnólogo em  
Gestão Pública

Especialista

Elisana da Silva Pereira Administradora Administração Bacharel

Elizane do Nascimento

Técnica em 
Assuntos 
Educacionais

Educação Física Especialista

Fernanda Assis de Oliveira 
Nascimento

Técnica em 
Contabilidade

Ciências 
Contábeis

Especialista

Isabel Cristina Röhrig Assistente de 
Administração

Letras Especialista

Kenny Wesley da Silva Assistente de 
Aluno

Administração Bacharel

Leonardo Morilha Leão Técnico em 
Informática

Redes de 
Computadores

Tecnólogo

Mariam Hitomi Ueta Assistente Social Serviço Social Especialista
Roney Soares do Nascimento Assistente de 

Laboratório
Tecnólogo em  
Gestão Pública

Tecnólogo

Rose Márcia da Silva Técnica em 
Assuntos 
Educacionais

Letras Mestre

Sabrina Silva Lacerda de 
Araújo

Tradutora e 
Intérprete de 
Linguagem de 
Sinais

Ensino Médio Ensino Médio

Sinovia Cecilia Rauber Pedagoga Pedagogia Mestre
Tony Vicente de Oliveira Assistente de 

Laboratório
Farmácia Bacharel

Viviane Lazarini Baldan Bibliotecária Biblioteconomia Especialista
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27. Instalações físicas e equipamentos

Os  recursos  materiais  à  disposição  do  Curso  Técnico  em  Administração

Subsequente ao Nível Médio são aqueles pertencentes ao Campus Avançado Sinop,

sede provisória, que compreende em seu espaço físico:

● uma (01) sala com quatro (04) divisões que compõem o setor administrativo;

● uma (01) sala para equipe pedagógica;

● uma (01) sala para a Secretaria do Registro Escolar/Recepção;

● uma (01) sala para os Professores;

● uma (01) sala para a chefia do Departamento de Ensino;

● uma (01) sala para a Direção Geral;

● seis (06) salas de aulas com capacidade para trinta e cinco (35) alunos;

● uma (01) Biblioteca;

● uma (01) sala de reuniões;

● uma (01) copa, utilizada para refeições, estruturada com pia, mesa, bancos e

forno micro-ondas;

● um (01) Auditório com capacidade para 120 pessoas;

● uma (01) sala para a Cantina;

● uma (01) sala para o Laboratórios de Informática, com 35 computadores;

● uma (01) sala para o laboratório de (Física/Mecânica e Eletrônica);

● uma (01) sala modular para o laboratório multidisciplinar;

● uma (01) sala modular para a sala de desenho técnico;

● um (01) banheiro Masculino, um (01) banheiro Feminino e um (01) banheiro para

PNE;

● um (01) banheiro privativo para servidores;
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● área de circulação e área esportiva com campo de futebol;

O mobiliário do Campus atende o setor administrativo e de ensino, incluído a

sala de professores, com mesas individuais e respectivas cadeiras. As salas de aula

possuem carteiras e cadeiras individuais para os alunos, além de mesas e cadeiras

para os docentes. 

Entre  os  equipamentos  eletroeletrônicos  estão  os  aparelhos  de  ar

condicionado que equipam as salas, computadores para o setor administrativo e de

ensino, impressoras para atendimento aos setores, projetores multimídia para aulas

e demais eventos e equipamentos de rede para acesso à internet.

O  Campus  dispõe  de  rampa  de  acesso  e  banheiros  adaptados  para  a

acessibilidade.

A Biblioteca Campus Avançado Sinop tem a função de apoiar os processos

pedagógicos, quanto a organização e desenvolvimento de atividades de informação,

tratamento e disseminação de informações técnico, científico e cultural, servindo de

apoio a todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus.

Disponível  em  acervo  aberto,  a  biblioteca  possui  atualmente  3.000

exemplares de livros nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas,

Literaturas,  Exatas  e  Biológicas.  Além  de  revistas  de  diversas  áreas  do

conhecimento e uma mini gibiteca para atender o público infantil.

Além do acervo físico, a Biblioteca Campus Avançado Sinop oferece aos seus

usuários acesso ao conteúdo restrito  do Portal  de Periódicos Capes e acesso à

internet  através computadores disponíveis  para pesquisas acadêmicas.  O acervo

encontra-se  totalmente  informatizado  através  do  Sistema  Gnuteca,  no  qual  é

possível realizar pesquisa, empréstimos, devoluções e reservas de todos os títulos.
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