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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
 
Denominação do Curso: Técnico em Administração 
Forma de Oferta: Subsequente  
Modalidade: Presencial  
Habilitação: Técnico em Administração 
Local de oferta: IFRS – Campus Avançado Veranópolis. BR 470- Km 172, Nº 6500 – Bairro 
Sapopema, Cx. Postal 42. CEP: 95330-000. Veranópolis / RS 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Turno de funcionamento: Noturno 
Nº de vagas: 30 
Período de Integralização: 3 semestres 
Período máximo de integralização: 6 semestres 
Periodicidade de oferta: semestral 
Carga horária total: 1000 
Mantida : IFRS – Campus Avançado Veranópolis 
Atos de autorização, reconhecimento, renovação e órgão de registro profissional: 
Resolução ConSup/IFRS 076 de 18 de agosto de 2015. 
Direção de Ensino: Franck Joy de Almeida; e-mail: ensino@veranopolis.ifrs.edu.br; (54) 
9194-1395 
Coordenação do Curso: Franck Joy de Almeida 

 
2 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento trata do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Administração Subsequente ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Avançado Veranópolis. Este projeto está 

fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na LDB (Lei 

9394/96), no compromisso firmado pela lei de criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008), no conjunto de leis, 

decretos, pareceres e referenciais curriculares que normatizam a Educação Profissional no 

sistema educacional brasileiro, como o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Estão 

presentes também, como marcos orientadores desta proposta, as decisões institucionais 

traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática 

social. 

O Campus Avançado Veranópolis do IFRS entende, como sua função primeira, que 

deve promover educação científica, tecnológica e humanística de qualidade, visando à 

formação de cidadãos críticos, conscientes e atuantes, competentes técnica e eticamente, 

comprometidos efetivamente com as transformações sociais, políticas, culturais e ambientais, 

e que entendam a sua atuação no mundo do trabalho em prol de uma sociedade mais justa e 
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igualitária. Um dos desafios que esta instituição se propõe é o de formar profissionais que 

sejam capazes de lidar com a rapidez da geração do conhecimento científico e tecnológico e 

de sua aplicação eficaz na sociedade, em geral e no mundo do trabalho. Diante dessa 

constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência e da 

tecnologia e de participarem de forma proativa deve atender a três premissas básicas: 

formação científico-tecnológica e humanística sólida, flexibilidade e educação continuada. 

Das premissas citadas, constata-se que a atual conjuntura mundial, marcada pelos 

efeitos da globalização, pelo avanço da ciência e da tecnologia e pelo processo de 

modernização e reestruturação produtiva traz novos debates sobre o papel da educação no 

desenvolvimento humano. Das discussões em torno do tema, surge o consenso de que há 

necessidade de estabelecer uma adequação mais harmoniosa entre as exigências qualitativas 

dos setores produtivos e da sociedade em geral e os resultados da ação. Decorre disso que, 

como instituição que tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da 

educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores 

da economia, o Campus Avançado Veranópolis segue a função social expressa no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) do IFRS, em consonância com as necessidades identificadas a 

partir da compreensão deste cenário mundial. Assim, essa unidade de ensino profissional e 

tecnológica prevê a necessidade de uma ação efetiva que possibilite a definição de projetos 

que permitam o desenvolvimento de um processo de inserção do homem na sociedade, de 

forma participativa, ética e crítica. São princípios norteadores da Educação Profissional 

oferecidos pelo IFRS: 

� Valorização entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

� Articulação com o ensino médio; 

� Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 

� Desenvolvimento de competências para a laborabilidade; 

� Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização. 

Seguindo estes princípios e atento ao papel de uma instituição de ensino 

comprometida com o desenvolvimento humano integral, o IFRS entende que o Curso Técnico 

em Administração Subsequente ao Ensino Médio, no Campus Avançado Veranópolis vem a 

atender às demandas existentes nesta região por profissionais tecnicamente qualificados, 

conforme demanda apresentada através de entrevistas de interesse, aplicadas junto aos alunos 

do Ensino Médio de escolas públicas da região. 
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A atual conjuntura mundial, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço da 

ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação produtiva traz novos 

debates sobre o papel da Educação no desenvolvimento humano. Das discussões em torno 

desta temática, surge o consenso de que há necessidade de se estabelecer uma adequação mais 

harmoniosa entre as exigências qualitativas dos setores produtivos e da sociedade em geral e 

os resultados da ação educativa. 

Neste sentido, o Curso Técnico em Administração oferecido pelo Campus Avançado 

Veranópolis do IFRS visa à formação de profissionais capazes de atuar nas diferentes 

áreas administrativas das organizações. A Administração encontra-se no campo das Ciências 

Sociais Aplicadas. Uma característica central da Administração é a constante interface com 

outros campos do conhecimento que a influenciam, incluindo a Sociologia, a Engenharia, a 

Biologia, a Psicologia, o Direito, a Economia, dentre outras, que possibilitaram a 

construção de diferentes perspectivas teóricas a partir de diferentes correntes metodológicas. 

Como resultado, o desenvolvimento de ferramentas variadas que buscam organizar o 

processo administrativo tanto na busca por maiores índices de eficiência e produtividade 

como pela eficácia no processo decisório. 

As atividades de Administração caracterizam-se pelo planejamento, operação, 

controle e avaliação dos processos que se referem aos recursos humanos, aos recursos 

materiais, ao patrimônio, à produção, aos sistemas de informações, aos tributos, às finanças e 

à contabilidade. Desta forma, profissionais aptos a atuarem na área de Administração são 

demandados em todos locais. A área profissional de Administração compreende atividade de 

administração e de suporte logístico à produção e à prestação de serviços em qualquer 

setor econômico e em todas as organizações, públicas ou privadas, de todos os portes e 

ramos de atuação. 

Segundo estatísticas oficiais, 50% de todos os novos empreendimentos duram menos 

de um ano e, dentre estes, somente 20% conseguem atingir o 5º ano de existência. Sabe-se 

também, que milhares de pessoas continuarão a abrir empresas, estando ou não preparadas 

para a gestão empresarial. Neste sentido, é fundamental que o processo educativo nesta área 

considere o contingente crescente de profissionais que, por inúmeras razões, ao romperem 

seus vínculos empregatícios, passaram a se organizar como trabalhadores autônomos que 

oferecem seus serviços especializados a profissionais liberais ou exercem atividades 

administrativas como titulares ou sócios de pequenas empresas. 
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Pensando nisso, o currículo do curso Técnico em Administração Subsequente ao 

Ensino Médio encontra-se embasado no diálogo e não somente na transferência do 

conhecimento, de forma que fortaleça o trabalho em equipe e promova a igualdade de 

oportunidades educativas. Acredita-se na contribuição como forma de ampliação das 

fronteiras de conhecimento, com vistas à formação de um cidadão em sua totalidade. 

É preciso levar em consideração a importância que o setor produtivo atribui à 

organização profissional, à contínua reflexão sobre os processos de trabalho, ao 

empreendedorismo, ao respeito com as questões ambientais, além da capacidade de trabalhar 

em equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade. Assim, o Curso Técnico em 

Administração Subsequente ao Ensino Médio propõe-se a desenvolver vivências concretas 

que possibilitem uma percepção crítico-reflexiva em relação ao mundo do trabalho. O elevado 

número de empresas que têm investido em oferta de capacitação para os seus funcionários 

reflete a carência que o setor enfrenta em relação à qualificação dos profissionais, o qual se 

revela, basicamente, segundo informações do próprio segmento, na falta de noções básicas de 

informática, de redação, de matemática, além da dificuldade de trabalhar em equipe, de 

aprender novas habilidades, funções e competências profissionais necessárias para os mais 

variados setores produtivos. Tais necessidades permitem a organização de uma base 

conceitual e teórica sobre a qual se constitui um projeto de profissionalização consistente, 

com vistas a aprimorar o desempenho dos alunos, o que caracteriza a valorização do conceito 

ampliado de educação profissional, aproximando escola e setor produtivo. 

O curso de Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio visa formar 

profissionais capazes de contribuir com o desenvolvimento local e regional, a fim de garantir 

as competências na formação orientada por princípios éticos, políticos e pedagógicos, 

buscando articular tecnologia e humanismo, tendo a prática profissional como eixo principal 

do currículo da formação técnica. A formação do técnico deste novo século o concebe como 

um agente da construção e aplicação do conhecimento, tendo a função de prestar suporte para 

as atividades de planejar, organizar, coordenar e controlar os processos dentro das 

organizações, bem como empreender negócios próprios. Nesse sentido, sua formação 

observará os princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de 

profissionais técnicos de nível médio educativa, desenvolvida nas instituições de ensino.  
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3 HISTÓRICO 
 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados por meio da Lei 

11.892/2008, constituem um novo modelo de instituição de educação profissional e 

tecnológica que visa responder às demandas crescentes por formação profissional, por difusão 

de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) é 

uma instituição federal de ensino público e gratuito. Atua com uma estrutura multicampi para 

promover a educação profissional e tecnológica de excelência e impulsionar o 

desenvolvimento sustentável das regiões. 

Possui 17 Campi: Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, 

Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande e Sertão e, em 

processo de implantação: Alvorada, Rolante, Vacaria, Viamão e Veranópolis, sendo esse 

último um Campus Avançado da Reitoria. A Reitoria é sediada em Bento Gonçalves. 

Atualmente, o IFRS conta com cerca de 15 mil alunos, em 180 opções de cursos 

técnicos e superiores de diferentes modalidades. Oferece também cursos de pós-graduação e 

dos programas do governo federal Pronatec, Mulheres Mil, Proeja e Formação Inicial 

Continuada (FIC). Tem mais de 840 professores e 820 técnicos administrativos, estando entre 

os dez maiores institutos federais do Brasil em número de alunos e servidores. Quase 50% dos 

servidores são mestres ou doutores.1 

 O Campus Avançado Veranópolis iniciou suas atividades em 16 de junho de 2014. 

Naquele ano foram ofertadas duas turmas de FIC – Formação inicial e continuada – em 

espanhol básico e também se iniciou a oferta de quatro cursos de FIC através do PRONATEC 

– Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Mulheres Mil. Os cursos 

oferecidos através do Programa Mulheres Mil foram: Cuidadora de idosos (duas turmas, uma 

em Veranópolis e outra em Serafina Corrêa), cuidadora infantil (no minicípio de Nova 

Bassano) e operadora de computador (na cidade de Nova Prata). No ano de 2015, realizou-se 

a formatura dos cursos oferecidos através do PRONATEC, iniciados em 2014 e iniciou-se, 

também através do Programa, o curso de cabeleireira, no município de Serafina Corrêa. Além 

desse curso, no Campus houve a oferta de dois cursos FIC: duas turmas de espanhol básico e 

uma turma de introdução à robótica. 

                                                 
1
 Informações retiradas do site: http://www.ifrs.edu.br/site/. Acesso em 01/09/2016. 
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O ano de 2015, além da oferta de cursos de curta duração, foi um ano de planejamento, 

construção dos primeiros planos pedagógicos dos cursos técnicos, que seriam oferecidos no 

ano seguinte. Atualmente o Campus Avançado Veranópolis conta com uma equipe de oito 

técnicos administrativos em educação, 10 professores efetivos, quatro professores temporários 

e equipe de gestão, totalizando 22 pessoas que atuam no Campus. Além dos dois cursos 

técnicos subsequentes iniciados em 2016 – Técnico em Administração e Técnico em 

Informática – no momento estão sendo ofertadas três turmas de FIC em espanhol básico. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS 

 O Campus Avançado Veranópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul é parte do projeto de expansão da rede de ensino da 

SETEC-MEC. Localizado na Serra Gaúcha, berço da colonização italiana do RS, esta 

instituição surge da necessidade de descentralizar o ensino público e gratuito dos IFs e, dessa 

forma, promover a permanência das pessoas em seu local de origem e o desenvolvimento 

econômico e social de todas as comunidades de seu entorno. A região, compreendida pelos 

municípios de Veranópolis, Vila Flores, Fagundes Varela, Cotiporã, Vista Alegre do Prata, 

Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, Casca, Montauri, Serafina Corrêa, Guaporé, 

São Valentin do Sul, São Domingos do Sul, Guabiju, André da Rocha, Protásio Alves, 

Antônio Prado, Ipê, soma cerca de 175 mil pessoas2. 

 São cidades de importância econômica para o estado e país. Veranópolis detém a 

maior produtora de biodiesel do Rio Grande do Sul, além de possuir significativa produção de 

maçã em nível nacional; Nova Bassano possui uma das mais renomadas empresas de 

estruturas metálicas; Nova Prata é sede de uma das maiores indústrias de derivados de 

borracha do Brasil. Guaporé encontra-se entre os maiores produtores de moda íntima e 

semijóias do país; Cotiporã possui a maior fábrica individual de jóias em ouro; Casca 

encontra-se na primeira posição dos maiores tambos leiteiros do RS. A maior produtora de 

cadernos encontra-se em Serafina Corrêa. Além disso, praticamente todos esses municípios da 

Serra Gaúcha trabalham o setor de turismo, serviços e eventos, sendo reconhecidos em todo o 

país por suas belezas naturais. Possuem uma ampla diversidade econômica, perpassando os 

                                                 
2 IBGE – Cidades. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=43&search=rio-
grande-do-sul. Acesso em 09 jul. 2014. 
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principais setores da economia como indústria, serviços e comércio e tendo o setor primário 

como base da economia local, representada pela agricultura familiar, onde Fagundes Varela se 

destaca pelo cultivo de produtos orgânicos.  

De acordo com estudo realizado pelo SEBRAE, dentre as 10 unidades regionais do 
Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha ocupa o terceiro lugar do PIB gaúcho, ficando 
apenas atrás da região Metropolitana e do Vale dos Sinos. De acordo com o CENSO 
IBGE de 2010, o PIB referente ao COREDE SERRA chegou a R$ 21.138.239.O 
perfil econômico desses municípios, em grande parte, gira em torno da agricultura 
familiar, fruticultura, metalurgia de precisão, produção de biodiesel3.  

 

 As instalações do Campus possuem uma área de 47.334 m², localizada na BR 470, km 

172, nº 6500, Bairro Sapopema, em Veranópolis. Em 13 de janeiro de 2013, através de uma 

audiência pública, iniciaram-se as discussões e tratativas sobre a possibilidade do IFRS 

instalar-se no município. Em meados de 2013, o Ministério da Educação acena a possibilidade 

da criação de uma nova sede de ensino técnico e tecnológico para a Serra Gaúcha. Sabendo de 

um antigo encaminhamento para a federalização da Escola Agrícola de Veranópolis, que 

tramitava desde 2008, em janeiro de 2014, nova audiência pública foi realizada com a 

perspectiva de instalação do Campus neste espaço da Escola Agrícola. O Campus, com essa 

localização estratégica, atende a demandas de mais de 17 municípios da região. No dia 11 de 

março de 2014, o Campus Veranópolis foi autorizado pelo MEC/SETEC a entrar em 

funcionamento a partir do segundo semestre deste ano. Em 18 de março de 2014, a Câmara de 

Vereadores de Veranópolis aprovou o Projeto de Lei que autorizou a doação de área para a 

instalação do IFRS em Veranópolis. Aos 16 de junho de 2014, em de audiência pública, é 

oficializada a doação do imóvel que sediará o Campus, através da escritura pública nº 21.408 

– 034.   

O Campus Avançado Veranópolis pretende atuar em 3 eixos tecnológicos: informação 

e comunicação, gestão e negócios e controle e processos industriais. Atualmente estão em 

andamento no Campus duas turmas de cursos técnicos subsequentes: Técnico em 

Administração e Técnico em Informática, além dos cursos FIC. O Campus Avançado 

Veranópolis, como instituição, tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito 

da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos 

                                                 
3 Relatório da Associação de Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Disponível em: 
http://www.amesne.com.br/up/relatorio-da-amesne-para-embasamento-da-instalacao-do-campus-da-ufrgs-na-
serra.pdf. Acesso em 08 jul. 2014. p. 7-8. 
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setores da economia. Dessa forma, entende-se como necessária uma ação efetiva que 

possibilite a definição de projetos que permitam o desenvolvimento de um processo de 

inserção do homem na sociedade, de forma participativa, ética e crítica. O curso técnico em 

administração é muito importante para a região na qual o Campus está inserido. Verifica-se a 

necessidade de profissionais da área de gestão devido ao crescimento do setor de serviços e da 

necessidade de se qualificar o processo administrativo das indústrias. 

 

5 JUSTIFICATIVA 
 

Os cursos oferecidos pelo Campus Avançado Veranópolis se inserem em uma nova 

realidade da educação profissional. Propõem uma formação que integra educação e trabalho, 

rompendo com a lógica que marcou historicamente a educação profissional, em que as 

pretensões eram simplesmente formar mão de obra para o mercado de trabalho. 

Historicamente, a rota ascensionista da industrialização ao longo do século XX trouxe 

consigo pressupostos sociais julgados “adequados” ao desenvolvimento progressivo do 

capital, às formas de delineamento do corpo social para alinhar-se com os objetivos 

progressistas da economia de mercado. As propostas educacionais que se consolidaram como 

políticas públicas em nosso país não deixaram de caracterizar-se como uma resposta a esses 

objetivos da sociedade capitalista-industrial em franca expansão. Mesmo com a inovação das 

tarefas ligadas ao trabalho, a partir da industrialização (meados da década de 30 do século 

XX), as concepções referentes à educação profissional não se alteraram. 

Ainda, foram acentuadas as ideias de que as instituições ligadas à educação 

profissional deveriam preparar para um mercado novo e aquecido, uma vez que, a partir da 

Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira ocupou espaços antes preenchidos por países 

envoltos no conflito bélico. Ávido por mão de obra, esse mercado exigiu uma formação 

profissional destinada às classes populares que lhes permitissem manejar os novos 

equipamentos. 

Diante de um compassado desenvolvimento social e cultural, a educação no Brasil 

sofreu com a falta de planificação de suas ações e de uniformização das formas de 

escolarização. Exemplo disso são as várias tendências pedagógicas adotadas no cenário da 

educação brasileira. Uma dessas políticas foi o tecnicismo, vertente de origem norte-

americana importada para o Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, e capaz de sistematizar um 

sistema educacional segundo os moldes da produção industrial. 
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De um ponto de vista oposto à formação tecnicista, os Institutos Federais consolidam-

se no quadro da educação profissional e tecnológica, apoiados em bases epistemológicas 

humanistas e que conduzam à real transformação e superação das desigualdades estruturais do 

setor educacional do país. A educação, nesses termos, é a base para uma efetiva cidadania e 

imprescindível para o desenvolvimento de uma sociedade equânime e de oportunidades. 

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, sinaliza-se para novas possibilidades quanto à 

educação profissional, como um dos pilares do desenvolvimento humano. 

Por conseguinte, por ser o eixo tecnológico de Gestão e Negócios baseado na 

compreensão de tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na 

busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações; por abranger ações de 

planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e 

serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos de 

atuação; por caracterizar-se, especificamente, pela associação de tecnologias organizacionais, 

viabilidade econômica, técnicas de comercialização, ferramentas de informática, estratégias 

de marketing, logística, finanças, relações interpessoais, legislação e ética, a condução de 

ações educacionais nesta área permite um avanço qualitativo em relação às práticas 

pedagógicas e aos pressupostos da educação profissional, estando esta voltada para a 

consolidação de um conceito holístico do fazer educativo. 

 Nesse sentido, o IFRS – Campus Avançado Veranópolis, atento às demandas 

específicas de formação técnica, organiza este Plano de Curso para atendimento da demanda 

e, ao mesmo tempo, cumpre seu papel de inclusão social, uma vez que possibilita a 

capacitação técnica dos jovens. Atende, dessa maneira, a região carente de profissionais 

qualificados e cumpre-se o papel social de encaminhamento profissional, percebendo a 

necessidade de profissionais da área de gestão devido ao crescimento do setor de serviços e 

da necessidade de se qualificar o processo administrativo das indústrias.  

 Dessa forma, justifica-se o oferecimento do Curso Técnico em Administração 

Subsequente ao Ensino Médio, pelo Instituto Federal de Educação do RS, Campus Avançado 

Veranópolis, considerando:  

• A política nacional de incentivo e formação de profissionais técnicos;  

• A crescente aceleração dos avanços tecnológicos;  

• A procura de profissionais dentro dessa área pelas empresas;  
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• A busca de interessados em adquirir o conhecimento e a 

especialização/profissionalização com um curso gratuito;  

  Assim sendo, o curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio visa 

formar profissionais capazes de contribuir com o desenvolvimento local e regional. A 

formação do técnico deste novo século é concebida como um agente da construção e aplicação 

do conhecimento, tendo a função de organizar, coordenar, criar situações e tomar decisões. 

Nesse sentido, sua formação observará os princípios norteadores das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação de profissionais técnicos de nível médio.  

 

6 PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA DO CURSO 

6.1 OBJETIVO GERAL 

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

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

organizações existentes ou como gestor de seu próprio negócio, com capacidade de executar 

processos e rotinas administrativas, além de avaliar e auxiliar na tomada de decisões. Trata-se 

de um profissional capaz de executar as funções de apoio administrativo, de operar sistemas 

de informações gerenciais de pessoal e material; de utilizar ferramentas da informática básica 

como suporte às operações organizacionais. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do curso compreendem: 

 

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

para a área Gestão e Negócios; 

• Compreender as reais necessidades do mundo do trabalho, contribuindo com soluções 

tecnológicas adequadas para a transformação do mesmo; 

• Acompanhar as transformações do mundo do trabalho e possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento das competências profissionais (conhecimentos, habilidades e atitudes), 

assim como uma formação técnica e humanista; 

• Proporcionar condições favoráveis para aplicação, nas organizações, dos conhecimentos 

apreendidos, em situações hipotéticas e/ou reais; e 
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• Contribuir com o desenvolvimento local e regional, através do estímulo ao trabalho coletivo, 

solidário e interativo, observando as boas práticas de responsabilidade social e ambiental. 

 

6.3 PERFIL DO CURSO 

O Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio oferece uma 

formação profissional ampla, que possibilita atender à demanda significativa de profissionais, 

valorizando assim a geração de trabalho e renda, de forma a responder às necessidades sociais 

e culturais da região. O Curso busca formar profissionais técnica e politicamente preparados 

para atender às demandas da sociedade, estimulando o empreendedorismo e o cooperativismo 

na área da administração, respeitando assim, a sustentabilidade da região. 

O curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio está organizado em 

regime semestral, com uma carga horária de componentes curriculares distribuídas em três 

semestres, perfazendo um total de 1000 horas. O técnico em administração será profissional 

capaz de executar as funções de apoio administrativo, de operar sistemas de informações 

gerenciais de pessoal e material; de utilizar ferramentas da informática básica como suporte às 

operações organizacionais. 

 

6.4 PERFIL DO EGRESSO 

Conforme o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o Técnico em Administração 

deve ter o seguinte perfil: 

1. Realizar funções de apoio, execução e controle administrativo em organizações; 

2. Protocolar, arquivar, confeccionar e expedir documentos administrativos; 

3. Proporcionar uma visão sistêmica do ambiente organizacional e suas influências; 

4. Executar rotinas de pessoal, tais como: admissão, demissão, folha de pagamentos, 

concessão de benefícios, cálculos trabalhistas, entre outras; executar rotinas de gestão de 

pessoas, tais como: recrutamento e seleção, integração, treinamento e desenvolvimento, 

remuneração; 

5. Oportunizar conhecimento do mercado consumidor e ferramentas de marketing, permitindo 

a concepção e precificação de produtos e serviços, promoção de vendas e distribuição; 
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6. Conhecer princípios e aplicações de processos produtivos e logísticos, tais como: 

planejamento e controle da produção, gestão de materiais (compras, controle de estoque), 

distribuição e layout, sequenciamento e balanceamento; 

7. Conhecer os processos de gestão financeira tais como estrutura e orçamento de capital, 

administração de fluxo de caixa e avaliação de risco de empréstimos e investimentos; 

8. Operar sistemas de informações gerenciais utilizando ferramentas da informática básica 

como suporte às operações organizacionais. 

 

6.5 DIRETRIZES E ATOS OFICIAIS 

A organização curricular do Curso Técnico Subsequente em Administração 

Subsequente ao Ensino Médio observa as determinações legais presentes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, nos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional, no Decreto 5.154/2004 e no Decreto 

8.268/2014. Para a elaboração deste Projeto Pedagógico de Curso, considerou-se o disposto 

na Lei 9294/1996 e na Organização Didática do IFRS.  

 A normatização do curso, de acordo com a forma de oferta, seguiu a Resolução 

número 01 de 05 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de Educação, no que se refere 

à nova denominação e à carga horária mínima do curso. Para a construção da Matriz 

Curricular e ementas, considerou-se o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC e 

dentro dele, o eixo-tecnológico Gestão e Negócios. Os cursos desse eixo-tecnológico 

compreendem tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na 

busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações. Abrangem ações de 

planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e 

serviços presentes em organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos de 

atuação. Destacam-se, na organização curricular dos cursos desse eixo, estudos sobre ética, 

empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, 

educação ambiental, além da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, criatividade 

e sociabilidade. 

O curso aqui proposto é semestral, considerando a Organização Didática do IFRS e a 

legislação em vigor. Ainda, considerando a OD, os cursos técnicos de nível médio 

subsequentes, destinados aos portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio, serão 

planejados com o objetivo de oferecer ao estudante uma formação profissional técnica de 
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nível médio, que lhe possibilitará a inserção no mundo do trabalho e a continuidade de 

estudos em nível superior. 

 

6.6 FORMAS DE INGRESSO 
  

Poderão ingressar no curso Técnico em Administração estudantes que concluíram o 

ensino médio, independentemente da formação específica. 

 

• 50% das vagas serão preenchidas por meio do ENEM; 

• 50% das vagas preenchidas pelo processo seletivo unificado do IFRS, regulamentado 

por edital público específico. 

 

Em cada oferta do curso Técnico em Administração, serão reservadas vagas por cotas 

conforme a Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto de 2012. 

Conforme artigo 74 da Organização Didática do IFRS, a forma de acesso ao curso 

Técnico em Administração do Campus Veranópolis do IFRS será regrada em conformidade 

com: 

 

• A Lei nº 12.711, de 29/08/2012; 
 

• Decreto nº 7.824, de 11/10/2012; 
 

• Portaria Normativa nº 18 de 11/10/2012, do MEC; 
 

• Resolução do CONSUP do IFRS, que regulamenta as normas para o Processo de 
 

• Ingresso Discente; 
 

• Política de Ingresso Discente do IFRS; 
 

• Edital de Processo de Ingresso Discente Unificado, amplamente divulgado. 
 

6.7 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E PEDAGÓGICOS DO CURSO 

Em conformidade com as políticas e princípios que orientam as ações do IFRS, o 

Campus Avançado Veranópolis possui um forte compromisso com a Educação Profissional e, 

de acordo com o PPI (Projeto Pedagógico Institucional), objetiva um projeto de sociedade 

baseada na igualdade de direitos e oportunidades nos mais diversos aspectos, dentre os quais, 
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cultural, econômico e político. Com base na visão de um ser humano como um ser histórico-

social, se aposta em algumas categorias a serem desenvolvidas no processo educativo: 

Trabalho como um princípio educativo; de acordo com a OD, educar para o trabalho difere-

se de educar para o mercado de trabalho. Educar para o mundo do trabalho significa 

compreender que o trabalho é a atividade humana necessária à produção e reprodução da vida 

para a consecução de seus objetivos.  Cultura  como forma de compreensão da conjuntura 

social e de determinadas transformações na história da humanidade. Ciência como parte do 

conhecimento sistematizado e, dentro da educação profissional, integrada com cultura e 

tecnologia. Arte , como elemento capaz de criar e recriar identidades. 

De acordo com o PPI e com o PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional), pensar no 

ser humano significa projetar sua coletividade em uma sociedade que represente um espaço de 

possibilidades dialógicas, históricas e culturais. Uma visão de sociedade que se contrapõe a 

concepções de imobilidade, de naturalização das relações, em que a ideia de que nada 

podemos fazer para modificar a realidade é diariamente vendida. Pensar socialmente significa 

entender a realidade desigual que efetivamente existe e conceber as relações de poder na 

dimensão material, onde as lutas de classes pautam os movimentos desta sociedade. Diante 

desse contexto, torna-se premente projetar uma sociedade baseada em relações 

verdadeiramente igualitárias, na qual a democracia nos remeta ao conceito amplo de 

cidadania. 

 

6.8 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO 

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III 

1 Teorias Organizacionais 1 Gestão de Pessoas 1 Trabalho de Conclusão 
de Curso 

2 Empreendedorismo e 
Inovação 

2 Matemática Financeira e 
Gestão de Custos  

2 Administração da 
Produção e Operações II 

3 Noções de Contabilidade 
Geral 

3 Comportamento 
Organizacional 

3 Marketing e Vendas 

4 Noções de Direito 
Empresarial 

4 Noções de Direito 
Trabalhista 

4 Administração 
Financeira 

5 Estratégia Empresarial 5 Plano de Negócios 5 Ética e sociedade 

6 Comunicação e 
Expressão 

6 Administração da 
Produção e Operações I 

6 Economia de Negócios  

7 Língua Inglesa I 7 Língua Inglesa II    

8 Informática Aplicada à 
Administração 

8 Responsabilidade Social 
e Educação Ambiental 
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6.9 ORIENTAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CURRICU LAR 
DO CURSO 

 A organização curricular do Curso Técnico em Administração subsequente ao ensino 

médio observa as determinações legais constantes na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 e que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional; nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico; nos referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional, além do Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014 e do 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. 

                Para a elaboração da Matriz Curricular e ementas do curso, considerou-se o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC e, dentro dele, o eixo tecnológico Gestão e 

Negócios. Os cursos que contam neste eixo compreendem tecnologias associadas a 

instrumentos, técnicas, estratégias e mecanismos de gestão; abrangem planejamento, 

avaliação e gestão de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços presentes em 

organizações e instituições públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação, visam 

também à busca da qualidade, produtividade e competitividade, utilização de tecnologias 

organizacionais, comercialização de produtos e estratégias de marketing, logística e finanças. 

Ainda, conforme o Catálogo, a organização curricular dos cursos contempla conhecimentos 

relacionados à leitura e produção de textos técnicos, estatística e raciocínio lógico, línguas 

estrangeiras, ciência e tecnologia, tecnologias sociais e empreendedorismo, prospecção 

mercadológica e marketing, tecnologias de comunicação e informação, desenvolvimento 

interpessoal, legislação, responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental, qualidade de 

vida e ética profissional. 

Sobre a organização da matriz curricular, conforme o disposto no artigo 29 da 

Organização Didática do IFRS, de 2015, os cursos técnicos de nível médio subsequentes terão 

a matriz organizada em regime semestral e constituída por componentes curriculares. 
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6.9.1 Matriz curricular 

Semestre/
Ano 

Componente Curricular Horas 
relógi
o 

Carga 
horária 
a 
distânci
a 
(horas) 

Horas 
aula 

Aulas 
na 
seman
a 

Pré-requisitos / 
co-requisitos 

 

 

 

 

Primeiro 

Teorias Organizacionais 66h 
 

- 80h/a 4 - 

Empreendedorismo e Inovação 66h - 80h/a 4 - 

Noções de Contabilidade Geral 33h - 40h/a 2 - 

Noções de Direito Empresarial 33h - 40h/a 2 - 

Estratégia Empresarial 33h - 40h/a 2 - 

Comunicação e Expressão 33h - 40h/a 2 - 

Língua Inglesa I 33h - 40h/a 2 - 

Informática Aplicada à 
Administração 

33h - 40h/a 2 - 

Total do semestre 330h - 400h/a 20 - 

 

 

 

 

Segundo 

Gestão de Pessoas 66h - 80h/a 4 - 

Matemática Financeira e Gestão de 
Custos  

66h - 80h/a 4 - 

Comportamento Organizacional 33h - 40h/a 2 - 

Noções de Direito Trabalhista 33h - 40h/a 2 - 

Plano de Negócios 33h - 40h/a 2 - 

Administração da Produção e 
Operações I 

33h - 40h/a 2 - 

Língua Inglesa II  33h - 40h/a 2 Língua Inglesa I 

Responsabilidade Social e 
Educação Ambiental 

33h - 40h/a 2 - 

Total do semestre 330h  400h/a 20 - 

Terceiro Trabalho de Conclusão de Curso 83h - 100h/a 5 Plano de negócios 
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Administração da Produção e 
Operações II 

33h - 40h/a 2 Administração da 

Produção e 

Operações I 

Marketing e Vendas 66h - 80h/a 4 - 

Administração Financeira 66h - 80h/a 4 - 

Ética e sociedade 33h - 40h/a 2 - 

Economia de Negócios  66h - 80h/a 4 - 

Total do semestre 347h - 420h/a 20 - 

TOTAL GERAL DE HORAS 1007h  1220h/a   

 

6.10  PROGRAMA POR COMPONENTES CURRICULARES 

Primeiro semestre 

Componente curricular: Teorias Organizacionais Carga horária: 66 Horas aula: 80 

Objetivo Geral: Fornecer elementos conceituais básicos na área da Ciência Administrativa e 
auxiliar os estudantes no desenvolvimento da reflexão teórico-empírica com base na evolução do 
pensamento administrativo. 
Ementa: O administrador e a administração; os primórdios e as influências da administração; 
abordagem clássica; abordagem estruturalista; abordagem da teoria das relações humanas; 
abordagem sistêmica; abordagem neoclássica; abordagem comportamentalista; abordagem 
contingencial; funções organizacionais e novas tendências em administração. 
Referências:  
 
Básica: 
CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da 
administração. São Paulo: Campus, 2006. 408 p. 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: Ed. Compacta. São 
Paulo: Atlas, 2006. 354 p. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. São Paulo: Elsevier, 2004. 648 p. 
 
Complementar: 
CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas: como as mudanças estão mexendo com as 
empresas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 321 p. 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana 
à revolução digital. 6º ed.-São Paulo: Atlas, 2006. 
MAXIMIANO, Antônio César A. Fundamentos de administração: manual compacto para 
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cursos de formação tecnológica e seqüenciais. Editora Atlas. 1ª ed. 2004. 
SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 4ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2007. 272 
p. 
MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. Editora Atlas, 2ª edição, 2002. 

 

Componente curricular: Empreendedorismo e Inovação Carga horária: 66h Horas aula: 80 
Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições de compreender a importância do 
comportamento empreendedor e inovador, apresentando iniciativa, criatividade e capacidade de 
planejamento e realização. 
Ementa: Importância, conceitos e definições de empreendedorismo. Tipos de 
Empreendedorismo. Características e comportamento do empreendedor. O processo 
empreendedor. Identificação e avaliação de oportunidades. Plano de Negócios. 
Empreendedorismo e educação ambiental. 
Referências: Básica: 
BIAGIO, Luiz Arnaldo. Plano de negócios: estratégias para micro e pequenas empresas. 
Baruer: Manole, 2005. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias e negócios. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookmann, 2004. 
 
Complementar: 
BARON, Robert A. Empreendedorismo: uma visão de processo. São Paulo: Thomson Learning, 
2007. 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de negócios: fundamentos e estruturação. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
BIZZOTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos inovadores. 1. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
MANSUR, Ricardo. Plano de negócios na prática: empreendedores, executivos e trabalhadores 
identificaram oportunidades na crise e criaram negócios promissores. Rio de Janeiro: Brasport, 
2009. 

FARIAS, Cláudio Vinícius Silva. Técnico em Administração: Gestão e Negócios. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 

 

Componente curricular: Noções de Contabilidade Geral Carga horária: 33h Horas aula: 40 
Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições de conhecer a história da contabilidade, 
conceito, evolução e seus usuários, contemplando os conceitos e composição do patrimônio e as 
informações sobre os diferentes tipos de contas e demonstrações contábeis. 
Ementa: Contabilidade e seus conceitos e objetivos, sua aplicação, seus usuários, e finalidade; 
princípios fundamentais de contabilidade; patrimônio; balanço patrimonial; patrimônio líquido; 
ativo e passivo; regimes contábeis; demonstrativo de resultado do exercício; plano de contas; 
principais documentos utilizados pela contabilidade. 
Referências: 

Básica: 
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FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade de Custos. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2004. 
IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
Complementar: 
IUDÍCIBUS, Sérgio; MARION, José Carlos. Curso Contabilidade. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 
2008. 
LEITE, Hélio de Paula. Contabilidade para Administradores. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. São Paulo: Saraiva, 1997. 
SÁ, Antonio Lopes; SÁ, Ana M. Lopes de. Dicionário de Contabilidade. 9ed revisada e ampl. São 
Paulo. 1995 
SANTOS, José Luiz dos, et al. Contabilidade Geral. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

Componente curricular: Noções de Direito Empresarial Carga horária: 33h Horas aula: 40 
Objetivo Geral: Instrumentalizar o aluno com conhecimentos básicos sobre conceitos jurídicos, 
direitos e deveres ligados ao Direito aplicado à Administração, a fim de viabilizar sua aplicação 
prática nas atividades administrativas, além de conhecer as possíveis relações jurídicas que as 
envolvem e que demandam uso dos mecanismos jurídicos específicos por parte dos 
administradores. 
Ementa: Conceito de Direito. Conceito de Lei. Princípios do Direito. Empresa, Empresário e 
Estabelecimento. Propriedade industrial. Registros empresariais. Concorrência. Direito Societário 
Geral. Direito Societário Especial: Sociedades do Código Civil. 
Referências:  

Básica: 
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Direito de Empresa. 22. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. 1 e 2. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. Editora Malheiros, 2002. 
 
Complementar: 
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro . 5ª ed.,Volume 2 (Direito Societário: 
sociedades simples e empresárias). São Paulo: Atlas; 2009. 
BULGARELLI, Waldirio. Tratado de Direito Empresarial. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2000. 
CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa Contemporânea e Direito Societário: poder de Controle 
e Grupos de Sociedades. Editora Juarez de Oliveira, 2002. 
PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na legalidade constitucional. Tradução de Maria 
Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

 

 

Componente curricular: Estratégia Empresarial Carga horária: 33h Horas aula: 40 
Objetivo Geral: Conhecer os conceitos básicos e os diferentes tipos de estratégia, tendo 
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condições de realizar análise SWOT e BCG, elaborar a missão e visão da empresa e estabelecer a 
interligação e hierarquização dos objetivos, desafios e metas da empresa.  
Ementa: Tipos de planejamento. Análise do ambiente externo. Análise do ambiente interno. 
Ferramentas de análise estratégica: SWOT, BCG. Missão, visão, valores, objetivos. Formulação 
de estratégias. Estratégias corporativas, competitivas e funcionais. Estratégias de crescimento. 
Implementação estratégica. 
Referências: 

Básica: 
COSTA, E. A ., da C. Gestão Estratégica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane. HOSKISSON, Robert E. Administração estratégica: 
competitividade e globalização. 2. ed. São Paulo: Tompson Learning, 2008. 
WRIGHT, P; KROLL, M; PARNELL, J. Administração estratégica: conceitos. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
 
Complementar 
ANSOFF, H. Igor; McDONNEL, Edward J. Implantando a administração estratégica. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 1993. 
BETHLEM, Agricola. Estratégia Empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
HREBINIAK, L. G. Fazendo a estratégia funcionar. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan; WHITTINGTON, Richard. Explorando a estratégia 
corporativa: textos e casos. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e prática. 22 ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 

 

Componente curricular: Comunicação e Expressão Carga horária: 33h Horas aula: 40 
Objetivo Geral: Desenvolver estratégias de compreensão de leitura, produção de textos orais e 
escritos, especialmente em relação aos gêneros usados no eixo da Gestão e Negócios como 
comunicação na empresa, qualidade das informações objetivadas, modelos de documentos e 
situações de uso. 
Ementa: Fundamentos da Comunicação (oralidade e escrita, variação linguística, níveis de 
linguagem, funcões da linguagem); cena de produção de texto (texto, discurso); conceito de texto 
(gêneros e tipos textuais); tipos e gêneros textuais predominantes no ambiente profissional: 
comunicação na empresa e padronização de textos empresariais. normas da ABNT aplicada aos 
trabalhos acadêmicos. 
Referências: 

Básica: 
GOLD, Miriam. Redação Empresarial. São Paulo : Editora Pearson, 2010. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. São Paulo : Editora Atlas, 2009. 
SAVIOLI, F.P.; FIORIN, J.L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996. 
 
Complentar: 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. São 
Paulo: Lexikon, 2008. 
FARACO, C.A.; TEZZA, C. Oficina de Texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São 
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Paulo: Martins Fontes, 2002. 
GUIMARÃES, T.C. Comunicação e Linguagem. São Paulo: Pearson, 2012. 
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2010. 

 

Componente curricular: Língua Inglesa I Carga horária: 33h Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Utilizar o vocabulário específico básico relacionado às rotinas da administração 
de empresas, reconhecendo as estruturas gramaticais básicas da Língua Inglesa (pronomes, 
tempos verbais do presente, passado e futuro, verbos modais, phrasal verbs, conectores, ordem 
das palavras e uso de adjetivos). 
Ementa: Revisão estruturas gramaticais básicas da língua inglesa (tempos verbais do presente, 
passado e futuro, pronomes, verbos modais, preposições, phrasal verbs). Estratégias de leitura e 
produção de texto de gêneros de nível básico: folhetos, material informativo, websites, emails, 
avisos de software. 
Referências:  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros: Português / Inglês – Inglês / Português. 
Oxford: Oxford University Press, 2010. 
HANCOCK, M., English Pronunciation in Use. Cambridge, 2003. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2007 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MCCARTHY, M. and O´Dell, F., English Vocabulary in Use. Cambridge, 2002. 
OXENDEN, Clive. American English File 1. Student Book. Oxford: OUP, 2008. 
SOARS, John & Liz. New Headway Beginner. Student Book. Oxford: OUP, 2005. 
REDMAN, S., Idioms and Phrasal Verbs Advanced. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
WILSON, Ken. First Choice. Student Book. Oxford: OUP, 2007. 

 

Componente curricular: Informática aplicada à 
Administração 

Carga horária: 33h Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições de operar softwares, aplicativos e utilitários, 
despertando para o uso da informática na sociedade e reconhecendo os componentes básicos de 
um computador:  entrada, processamento, saída e armazenamento. 
Ementa: Uso do computador pessoal, Sistemas Operacionais, Sistemas em Rede, Administração 
de Recursos e Usuários, Aplicativos de Produtividade Pessoal: editor de texto, planilha eletrônica 
e apresentações gráficas, ferramentas para internet. Tecnologias e aplicações de computadores em 
administração. Identificar os tipos de software que estão disponíveis tanto para grandes quanto 
para pequenos negócios. Comunicar-se e obter informações usando a Internet. 
Referências: 

Básica: 
ALCALDE, E. et. al. Informática Básica. Editora Makron Books, 1991. 
BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente. Bookman, 1999. 
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MARÇULA, Macedo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática : conceitos e aplicações. São 
Paulo: Érica. 2010. 
 
Complementar: 
CRISTOFOLI, Fúlvio. Informática empresarial. São Paulo: Editora Metodista. 2008. 
GARCIA, Marcus. Informática aplicada a negócios. São Paulo: Brasport. 2005. 
MEIRELLES, F. Informática : Novas Aplicações com Microcomputadores. 2a ed. Editora 
Makron Books, 2004. 
PEOPLE EDUCATION, Apostila de Word, Power Point e Excel User Espcialist 2003. 
NORTON, P. Introdução à Informática . Editora Pearson Education, 2005. 

Segundo semestre 

Componente curricular: Gestão de Pessoas Carga horária: 66 Horas aula: 80 

Objetivo Geral: Identificar o contexto da gestão de pessoas no cenário atual, relacionando o 
perfil do gestor e o papel da gestão de pessoas, bem como dos impactos das mudanças nas 
organizações contemporâneas. 
Ementa: Gestão de pessoas: conceito, objetivos, modelos e cenário atual. Cultura e clima 
organizacional. Mudança Organizacional. Comunicação. Perfil do gestor e da gestão de pessoas. 
Referências:  

Básica: 
ASSEN, Marcel Van. Modelos de gestão: os 60 modelos que todo gestor deve conhecer. 2 ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
GARCIA, Fernando Coutinho; HELAL, Diogo Henrique; HONORIO, Luiz Carlos. Relações de 
poder e trabalho. Curitiba: Juruá, 2010. 
BOHLANDER, George; SNELL, Scott. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009. 
 
Complementar: 
FISCHER, A. L; DUTRA, J. S; AMORIM, W. A. C. (Orgs.). Gestão de pessoas: desafios 
estratégicos das organizações contemporâneas. São Paulo: Atlas, 2009. 
MARRAS, Jean Pierre. Gestão de Pessoas em empresas inovadoras. Porto Alegre: Saraiva, 
2011. 
SILVEIRA, A. C.; TEIXEIRA, G. M.; BASTOS NETO, C. P. S. Gestão estratégica de pessoas. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
DEMO, Gisela. Políticas de gestão de pessoas nas organizações. Atlas, 2010. 
RIBEIRO, Marcelo Afonso. Psicologia e Gestão de pessoas – reflexões críticas. Vetor, 
2009. 

 

Componente curricular: Matemática Financeira e 

Gestão de Custos 

Carga horária: 66 Horas aula: 80 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições de expandir seu raciocínio matemático e 
desenvolver habilidades nos cálculos financeiros, a fim de responder questões teóricas e resolver 
problemas práticos, adotando os fundamentos e conceitos de controle de custos das mercadorias, 
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de produtos e de serviços como instrumento diferenciador da gestão empresarial. 
Ementa: Razão, proporção e cálculo de porcentagem. Cálculo de juros e descontos, elaboração de 
fluxos de caixa, análise de investimentos e construção de financiamentos conforme os sistemas de 
capitalização vigentes. Terminologias, processos e interpretação dos fundamentos e conceitos de 
controle de custos das mercadorias, de produtos e de serviços na gestão empresarial. 
Referências:  

Básica: 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 12 ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 304 p. ISBN: 978-85-2247-248-2. 
FARO, Clóvis de; LACHTERMACHER, Gerson. Introdução à matemática financeira. 1 ed. 
São Paulo: FGV, 2012. 408 p. ISBN: 978-85-2251-148-8. 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
 
Complementar: 
FERREIRA, Roberto G. Matemática financeira aplicada: mercado de capitais, análise de 
investimentos, finanças pessoais e tesouro direto. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 384 p. ISBN: 978-
85-2248-713-4. 
LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Curso básico gerencial de custos. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: 
Thomson, 2006. 
LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: um enfoque administrativo. 13. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2000. 
MAHER, Michael. Contabilidade de custos: criando valor para a administração. São Paulo: 
Atlas, 2001. 

 

Componente curricular: Comportamento 

Organizacional 

Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Relacionar o fenômeno da modernidade com as especificidades das relações 
humanas, levando em conta aspectos como cidadania, ética e relações de poder, identificando a 
relação entre comunicação, liderança e motivação nas organizações contemporâneas. 
Ementa: Comportamento organizacional. Relações interpessoais. Ética e poder nas relações dos 
grupos, nas organizações e na sociedade. Direitos Humanos, Comunicação, Negociação, 
Liderança e Motivação. 
Referências: 

Básica: 
ASSEN, M. V.; FREITAS, M. E. Cultura organizacional. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2007. 
LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração: princípios e tendências. 2ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
WEIL, Pierre. Relações humanas na família e no trabalho. Petrópolis: Vozes, 2010. 
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Complementar: 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional. 3ª Ed. São Paulo: Manole, 2014. 
JOHANN, S. L. Comportamento organizacional. São Paulo: Saraiva, 2013. 
KWASNICKA, Eunice Laçava. Introdução à Administração. 6ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2009. 
ROBBINS, S.P. ; SOBRAL, F.; JUDGE T. Comportamento organizacional. 14ª Ed. São Paulo: 
Pearson Brasil, 2014. 
SIQUEIRA, M. M. Medidas do comportamento organizacional – ferramentas de diagnóstico 
de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

Componente curricular: Noções de Direito Trabalhista Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Estudar a relação jurídica do trabalho, os sujeitos, a formação do contrato 
individual de trabalho, as obrigações que do contrato decorrem e a regulamentação geral do 
trabalho. 
Ementa: Conceito de Direito. Conceito de Lei. Formação histórica do Direito do Trabalho. 
Direitos Humanos. Definição e função do Direito do Trabalho. O Direito do Trabalho no 
Ordenamento Jurídico. Princípios. Direito individual do trabalho. Relação de emprego. Contrato 
de trabalho. O empregado. O empregador. Admissão. Efeitos do contrato de trabalho. 
Referências:  

Básica: 
CLT SARAIVA & Constituição Federal. Editora Saraiva: 39 ed, 2012. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. Atlas, 25 edição, 2009. 
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Forense, 27 edição, 2006. 
 
Complementar: 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2009. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
BARROS, Alice Monteiro de. Contratos e Regulamentações Especiais de Trabalho: 
peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. 
GIGLIO, Wagner. Justa Causa. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual de direito e processo do trabalho. 18.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Componente curricular: Plano de Negócios Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Proporcionar ao estudante entender e internalizar a ação empreendedora através 
do desenvolvimento de forma prática e criativa do Plano de Negócios, com base nos conceitos 
desenvolvidos durante o curso. 
Ementa: Sumário Executivo; Plano Financeiro; Plano de Marketing; Plano Operacional. 
Referências: 

Básica: 
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BIAGIO, Luiz Arnaldo. Plano de Negócios-estratégias para micro e pequenas empresas. 
Barueri, SP: Manole, 2005 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Negócios: Fundamentos e Estruturação -1ª.ed.- São 
Paulo: Saraiva, 2009 
BIZZOTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de Negócios para empreendimentos inovadores. 
São Paulo: Saraiva, 2008 
 
Complementar: 
MARSHALL, C. Medindo e gerenciando riscos operacionais. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2002. 
OLIVEIRA, Djalma. Manual de consultoria empresarial: conceitos, metodologia, práticas - 
6ª.ed.- São Paulo:Atlas, 2006 
SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo, ed. Martins Fontes, 2004 
STONE, P. O plano de negócios definitivo. São Paulo: Market Books, 2001. 
SUCESSO, Edina Bom et al. Competências em Consultoria: a teoria na prática. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2005. 

 

Componente curricular: Administração da Produção e 

Operações I 

Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Fornecer uma visão integrada e estratégica da função produção, das 
responsabilidades que são atribuídas aos gerentes de produção e das diversas ferramentas 
disponíveis para o desempenho desta função. 
Ementa: Funções gerências básicas. Inputs e Output. Pressupostos, objetivos e trajetória 
histórica. Administração estratégica da produção e operações. Sistemas de produção e de serviços. 
Planejamento e controle da produção. Processo produtivo e arranjo físico. Sistemas de produção, 
traçado do sistema de produção, planejamento estratégico da produção, PCP. MRP I, MRP II e 
JIT. Kanban. 
Referências: 

Básica: 
CORREA, Henrique; CORREA, Carlos. Administração da Produção e Operações: manufatura 
e serviços, uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2012. 
MALHOTRA, Mano K., RITZMAN, Larry P., KRAJEWSKI, Lee J. Administração de Produção 
e Operações. 8ª. Edição. Editora PEARSON. São Paulo - SP. 2010. 
MARTINS, Petrônio G., LAUGENI, Fernando Piero. Administração da Produção. 2ª. Edição. 
Editora Saraiva. São Paulo - SP. 2005 
 
Complementar: 
CHASE, Richard, et al. administração da produção para a vantagem competitiva. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 
GAITHER, Norman, FRAZIER, Greg. Administração da Produção e Operações. 8. Ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2002. 
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Cengale 
Learning, 2008. 
SLACK, Nigel; et Al. Gerenciamento de Operações e de Processos: princípios e práticas de 
impacto estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
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PAIVA, Ely Laureano; CARVALHO JR.; José Mário de; FENSTERSEIFER, Jaime Evaldo. 
Estratégia de Produção e de Operações. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

Componente curricular: Língua Inglesa II Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Desenvolver estratégias de compreensão de leitura, especialmente em relação 
aos gêneros de texto que serão trabalhados: notícia, relatório, abstract, artigos, leitura de 
características em websites. 
Ementa: Estratégias de leitura e produção de texto de gêneros de nível básico: folhetos, material 
informativo, websites, emails, avisos de software. Vocabulário básico e específico. Compreensão 
oral e escrita de conversas curtas e textos básicos / intermediários. Pronúncia de termos técnicos 
aplicados. 
Referências: 

Básica: 
Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros: Português / Inglês – Inglês / Português. 
Oxford: Oxford University Press, 2010. 
HANCOCK, M., English Pronunciation in Use. Cambridge, 2003. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2007. 
 
Complementar: 
MCCARTHY, M. and O´Dell, F. English Vocabulary in Use. Cambridge, 2002. 
OXENDEN, Clive. American English File 1. Student Book. Oxford: OUP, 2008. 
SOARS, John & Liz. New Headway Beginner. Student Book. Oxford: OUP, 2005. 
REDMAN, S. Idioms and Phrasal Verbs Advanced. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
WILSON, Ken. First Choice. Student Book. Oxford: OUP, 2007. 

 

Componente curricular: Responsabilidade Social e 
Educação Ambiental 

Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Perceber, interpretar e interferir nas ações das organizações que representa, faz 
parte, afete ou esteja afetado, visando à construção de um desenvolvimento socialmente justo e 
ambientalmente sustentável. 
Ementa: O novo paradigma Ecológico. Resíduos sólidos urbanos. Água e saneamento. Energia. 
Mobilidade. Responsabilidade Social Corporativa, Logística Reversa e Green Supply Chain, 
Produção Mais Limpa, Ecomoda e Ecodesign, Consumo e Marketing Verde, Econegócios, 
Noções de normas de qualidade ambiental. Educação ambiental. 
Referências:  
Básica: 
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Ed. 
Atlas, 2007. 
DONAIRE, D. Gestão Ambiental na Empresa. São Paulo: Atlas, 1995. 
TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: Atlas, 
2011. 
 
Complementar: 
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ALBUQUERQUE, J. de L. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social. Editora Atlas, São 
Paulo, 2009. 
CHEHEBE, J.R.B. Análise do Ciclo de Vida de Produtos. Ed. Qualitymark. Rio de Janeiro, 
1998. 
FUNDAÇÃO Vanzollini. Furtado, J. S (coord). Manual de Prevenção de Resíduos na Fonte & 
Economia de Água e Energia. São Paulo, 1998. 
GRAYSON, David e HODGES, Adrian. Compromisso Social e Gestão empresarial. São Paulo: 
Publifolha, 2002. 
NASCIMENTO, L. F.; LEMOS, A.; MELLO, M.C. Gestão Socioambiental Estratégica. 
Editora Bookman, Porto Alegre, 2008. 

Terceiro semestre 

Componente curricular: Trabalho de Conclusão de 
Curso 

Carga horária: 83 Horas aula: 100 

Objetivo Geral: Desenvolver e apresentar em público um projeto de pesquisa, exercitando uma 
postura científica e adequada fundamentação epistemológica, teórica e tecnológica de 
investigação científica na área de gestão. 
Ementa: Fundamentos teóricos e técnicos para a elaboração e apresentação do trabalho de 
conclusão de curso, por meio do processo de apresentação de Plano de Negócios ou atividade 
similar. Apreender o processo de produção do conhecimento, ler, avaliar e criticar pesquisas e 
formular projetos, bem como plano de negócios e afins. 
Referências: 

Básica: 
BOAVENTURA, Edivaldo M.. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. 
São Paulo: Atlas, 2004. 160p 
KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 
pesquisa. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 182 p. 
MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 
tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 263 p. 
 
Complementar: 
BARROS, Aidil J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para 
a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2000. xvi,122 p 
FRANÇA, Júnia L.; VASCONCELLOS, Ana C.; MAGALHÃES, M.H.A.; BORGES, S.M. 
(Colab.) Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed., rev. E ampl. 
Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p 
LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 315 p 
RUDIO, Franz V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
144 p. 
SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
425 p. 

 

Componente curricular: Administração da Produção e Carga horária: 33 Horas aula: 40 
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Operações II 

Objetivo Geral: Capacitar com conceitos e habilidades que auxiliarão o acadêmico a 
compreender e utilizar ferramentas relacionadas à produção para a gestão de uma empresa no 
momento atual da economia mundial e suas relações com as demais funções administrativas. 
Ementa: Localização industrial e a cadeia produtiva. Principais fatores de decisão; ponderação 
qualitativa; disponibilidade de mão-de-obra no local; proximidade das fontes de matérias-primas; 
localização geográfica próxima aos mercados consumidores; infraestrutura; facilidade de transporte ou 
acesso a estradas; tamanho do local; incentivos fiscais; Ambiente da localização; capacidade instalada; 
capacidade de produção; rotina de escolha. Cadeia Produtiva; Sistemas produtivos. 
Referências: 

Básica: 
CORREA, Henrique; CORREA, Carlos. Administração da Produção e Operações: manufatura e 
serviços, uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2012. 
MALHOTRA, Mano K., RITZMAN, Larry P., KRAJEWSKI, Lee J. Administração de Produção e 
Operações. 8ª. Edição. Editora PEARSON. São Paulo - SP. 2010. 
MARTINS, Petrônio G., LAUGENI, Fernando Piero. Administração da Produção. 2ª. Edição. 
Editora Saraiva. São Paulo – SP, 2005. 
 
Complementares: 
CHASE, Richard, et al. Administração da Produção para a Vantagem Competitiva. Porto Alegre: 
Bookmann, 2006. 
GAITHER, Norman, FRAZIER, Greg. Administração da Produção e Operações. 8. Ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2002. 
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Cengale 
Learning, 2008. 
SLACK, Nigel; et Al. Gerenciamento de Operações e de Processos: princípios e práticas de impacto 
estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
PAIVA, Ely Laureano; CARVALHO JR.; José Mário de; FENSTERSEIFER, Jaime Evaldo. 
Estratégia de Produção e de Operações. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

 

Componente curricular: Marketing e Vendas Carga horária: 66 Horas aula: 80 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições de compreender os conceitos de público-alvo, 
posicionamento, entendendo conceitos de pesquisa de mercado e diferenciando estratégias do 
composto de marketing. 
Ementa: Estudo sobre a sociedade e o consumo. Relações entre mercados consumidores. 
Desenvolvimento de produtos e serviços e a sua análise quanto as técnicas de vendas. Conceitos 
de Marketing. Plano de Marketing. Comportamento do Consumidor. Composto de Marketing. 
Estratégias de Marketing. Pesquisa de Marketing. 
Referências: 

Básica: 
BLACKWELL, R.D.; MINIARD, P.W.; ENGEL, J.F. Comportamento do Consumidor. 
Thomson Learning, 2005. 
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FUTRELL, C. M. Vendas: Fundamentos e Novas Práticas de Gestão. Saraiva, 2003. 
KOTLER, P. Administração de Marketing. Prentice Hall, 2011. 
  
Complementar: 
CHURCHILL Jr., G.A.; PETER, J. P. Marketing : criando valor para os clientes. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 
COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 
2009. 
KEEGAN, Warren J.; GREEN, Mark C. Princípios de Marketing Global. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
SHIMP, T.A. Propaganda e promoção: aspectos complementares da comunicação integrada de 
marketing. Bookman, 2002. 
ZEITHAML, V.A. Marketing de Serviços. Bookman, 2003. 

 

Componente curricular: Administração Financeira Carga horária: 66 Horas aula: 80 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno condições de reconhecer a função da gestão financeira e 
sua relação com as demais áreas funcionais da organização, desenvolvendo noções acerca da 
tomada de decisão sobre gestão dos ativos de curto e longo prazo. 
Ementa: Avaliação da empresa. Decisões estratégicas de investimento e financiamento. 
Alavancagem operacional e financeira. Estrutura financeira e custo de capital. 
Referências: 

Básica: 
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 722 p. 
ISBN: 978-85-2247-313-7. 
BRIGHAM, Eugene F.; EHRHARDT, Michael C.; GAPENSKI, Louis C. Administração 
financeira:teoria e prática. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 1111 p. ISBN: 978-85-2211-099-5. 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2010. 745 p. ISBN: 978-85-7605-332-3. 
 
Complementar: 
CARMONA, Charles Ulisses de M. Finanças corporativas e mercados. São Paulo: Atlas, 2009. 
244 p. ISBN: 978-85-2245-302-3. 
GROPPELLI, Angelico A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 496 p. ISBN: 978-85-0208-350-9. 
HOJI, Masakazu. Administração Financeira na prática: guia para educação financeira 
corporativa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 144 p. ISBN: 978-85-2247-130-0. 
KUHNEN, Osmar Leonardo. Finanças empresariais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 379 p. 
ISBN: 978-85-2245-171-5. 
LEMES JÚNIOR, Antonio Barbosa; RIGO, Claudio Miessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi S. 
Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 547 p. ISBN: 978-85-3523-804-4. 
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Componente curricular: Ética e sociedade Carga horária: 33 Horas aula: 40 

Objetivo Geral: Compreender as noções de identidade e alteridade como forma de reconstrução 
das visões de sociedade, bem como das relações entre diferentes grupos e atores sociais no 
contexto atual, estudando direitos humanos, cultura, diversidade e história e cultura afro-brasileira 
e indígena. 
Ementa: O reconhecimento da ética como um conjunto de princípios, valores e motivações do ser 
humano, pessoais e sociais, que servem de orientação para a vida em sociedade tendo como 
fundamento das diretrizes  “aprender a conviver” e “aprender a ser” que possibilitam a construção 
da política da igualdade e da ética da identidade. Direitos humanos, cultura e diversidade 
cultural. História e cultura afro-brasileira e indígena.  
Referências: 

Básica: 
COSTA, Jurandir Freire. A ética e o espelho da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.  
SILVÉRIO, Valter R. (cord.). Síntese da coleção História Geral da África: Pré-história ao 
século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 
______. Síntese da coleção História Geral da África: Século XVI ao século XX. Brasília: 
UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 
 
Complementar: 
NOVAES, A. (org.). Ética. São Paulo: Cia. das Letras, 1994.  
OLIVEIRA, M. (org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2001.  
BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.  
PIRES, Cecília Maria. Ética da necessidade e outros desafios. São Leopoldo: Editora Unisinos, 
2004. 
FAGUNDES, Márcia Botelho. Aprendendo valores éticos. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2000. 

 

Componente curricular: Economia de Negócios Carga horária: 66 Horas aula: 80 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno informações sobre os fatores e atores da economia, suas 
variáveis e sua dinâmica no contexto local e global. 
Ementa: Conceitos básicos da economia; funcionamento de uma economia de mercado; noções 
de microeconomia; produção e o mercado; noções de macroeconomia; política fiscal e monetária; 
comércio internacional; externalidades. 
Referências: 

Básica: 
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELOS, Marco Antonio S. de; TONETO Jr., Rudnei. 
Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2011. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 
SOUZA, Nali de Jesus de. Economia básica. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Complementar: 
MONTELLA, M. Economia: passo a passo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 
PINHO, Diva B.; VASCONCELLOS, Marco Antonio S. de.; TONETO Jr., Rudinei. Manual de 
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economia: equipe de professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2011. 
PINHO, D. B.; VASCONCELOS, M. A. S. (Org.). Manual de introdução à Economia. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
SOUZA, Nali de Jesus de (Coord.). Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2005. 
VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva, 
2004. 

 

6.11  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 O aluno deverá realizar Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em componente 

curricular específico, oferecido no terceiro semestre letivo do curso. Para a matrícula, será 

exigida aprovação no componente curricular Plano de Negócios, que é considerada como pré-

requisito para o TCC. O TCC é de grande importância para a formação no Curso Técnico de 

Administração, pois, permite ao aluno direcionar sua formação para o estudo de um tema de 

seu interesse articulado com o aprendizado oriundo de todo o curso. 

 São objetivos do TCC:  

I. Oportunizar ao aluno a iniciação à pesquisa;  

II.   Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; e,  

III.  Construir conhecimentos por meio da pesquisa, objetivando a geração de soluções, 

produtos ou serviços relacionados à prática profissional do curso. 

 A elaboração do TCC deverá focar a análise de viabilidade do Negócio, bem como na 

assertividade das informações levantadas referentes ao planejamento operacional, de 

marketing, financeiro e de recursos humanos. O estudo poderá abordar a organização toda ou 

focar no lançamento de um produto/serviço, bem como em um determinado 

departamento/área ou processo da organização, seja com ou sem fins lucrativos. O aluno terá 

um/a professor/a orientador para a elaboração e acompanhamento do TCC, conforme previsto 

na Organização Didática do IFRS, aprovada em maio de 2015. 

 A avaliação ocorrerá mediante apresentação do trabalho em banca contando com a 

presença do professor orientador e outros dois membros, sendo um destes, 

obrigatoriamente professor do Campus Avançado Veranópolis. A indicação da banca é 

responsabilidade do aluno em acordo com o professor orientador. O Conceito Final do 

componente curricular TCC é resultado da composição entre a avaliação do trabalho 

impresso e a apresentação presencial em Banca, sendo que o trabalho impresso deve 
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obedecer à antecedência mínima de 15 dias. A Banca será soberana para atribuição do 

Conceito Final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 Todos os trabalhos avaliados e aprovados pelos três avaliadores em Banca deverão 

ter mais um volume, a ser disponibilizado no arquivo da Biblioteca da Instituição, para futuras 

consultas locais. O aluno deverá providenciar tal cópia após a divulgação do conceito pela 

Banca. Uma vez tendo o TCC aprovado, o discente, deverá autorizar a Instituição a 

utilizar seu trabalho no todo ou em parte para fins de publicações e, para tanto, fornecerá uma 

cópia em arquivo eletrônico, gravada em CDROM. O TCC será apresentado de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

6.12  ESTÁGIO CURRICULAR 

6.12.1 Não obrigatório 

Os estudantes poderão realizar estágio não obrigatório conforme o disposto na Lei 

11.788/2008 e na OD do IFRS, conforme artigos 230 e 240. 

6.13  AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

O documento base da educação nacional, a LDB, sancionada em 20 de dezembro de 

1996, em seu artigo 24, inciso V, alínea a, ao tratar da verificação do rendimento escolar, 

estabelece que a avaliação deva ser “contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais”. 

A avaliação da aprendizagem é entendida como um componente de diagnóstico e de 

reorientação do ensino e da aprendizagem, numa perspectiva de compreensão da prática 

docente e da trajetória acadêmica do aluno. Assim, para o diagnóstico e reorientação da 

aprendizagem, a análise de informações e o juízo de qualidade acerca dessas informações 

visam a identificar os conhecimentos iniciais dos alunos, com o objetivo de decidir como 

organizar, planejar e executar as atividades de ensino, bem como reconhecer o modo como os 

conhecimentos vão sendo reconstruídos pelos estudantes. 

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem não pode se limitar à mera apreciação 

sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Ela deve levar a uma revisão dos 

componentes curriculares selecionados, do método utilizado, das atividades realizadas e das 
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relações estabelecidas em sala de aula. A avaliação deve voltar-se também para as práticas de 

sala de aula, para a escola e para a forma de organização do trabalho pedagógico, ou seja, 

deve envolver todos os agentes escolares. 

Conforme a Organização Didática, a avaliação da aprendizagem deverá ser contínua e 

cumulativa, assumindo, de forma integrada, no processo ensino-aprendizagem, as funções 

diagnóstica, processual, formativa, somativa, emancipatória e participativa, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A avaliação da aprendizagem escolar do aluno, em cada componente curricular, é 

realizada no decurso do período letivo, que será semestral, podendo ser materializada através 

dos seguintes instrumentos (não descartando a utilização de outros): 

• avaliações escritas individuais ou em grupo;  

• seminários;  

• trabalhos de pesquisa bibliográfica;  

• relatórios de visitas técnicas;  

• projetos interdisciplinares.  

De acordo com a OD do IFRS deverão ser utilizados, pelo menos, dois instrumentos 

de avaliação. Assim, o processo de avaliação deve oportunizar o acompanhamento, 

diagnóstico e avaliação do desenvolvimento das competências pretendidas para o egresso do 

curso técnico em administração. 

No plano de ensino de cada disciplina serão detalhados os instrumentos de avaliação, 

bem como os critérios específicos que conduzirão aos resultados finais. O curso segue a 

legislação vigente, as regulamentações e políticas no âmbito do IFRS, bem como a 

Organização Didática do IFRS. 

O resultado da avaliação do desempenho do estudante em cada componente curricular 

será expresso através de notas, registradas de 0 (zero) a 10 (dez), sendo admitida apenas uma 

casa decimal após a vírgula e constituída por, no mínimo, dois instrumentos avaliativos. 

A nota mínima da média semestral (MS) para aprovação em cada componente 

curricular será 7,0 (sete), calculada através da média aritmética das avaliações realizadas ao 

longo do semestre. Caso o estudante não atinja média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) 
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ao final do período letivo, em determinado componente curricular, terá direito a exame final 

(EF). 

A média final (MF) será calculada a partir da nota obtida no exame (EF) com peso 4 

(quatro) e da nota obtida na média semestral (MS) com peso 6 (seis), conforme a equação 

abaixo: 

MF = (MS * 0,6) + (EF *0,4) ≥ 5,0 

O estudante deve obter média semestral (MS) mínima de 1,8 (um vírgula oito) para 

poder realizar exame final (EF). 

O exame final constará de uma avaliação dos conteúdos trabalhados no componente 

curricular durante o período letivo. 

A aprovação do estudante no componente curricular dar-se-á somente com uma 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e média semestral (MS) igual ou 

superior a 7,0 (sete) ou média final (MF) igual ou superior a 5,0 (cinco), após realização de 

exame. 

6.13.1 Da recuperação paralela 

De acordo com a Organização Didática do IFRS, todo estudante tem direito à 

recuperação paralela. Define-se avaliação como o conjunto de procedimentos no qual se 

utiliza métodos e instrumentos diversificados, com o objetivo de realizar um diagnóstico de 

aprendizagem que será utilizado como ferramenta de planejamento.  

A realização dos estudos de recuperação paralela respeitará minimamente às seguintes 

etapas:  

I. Readequação das estratégias de ensino-aprendizagem; 

II.  Construção individualizada de um plano de estudos; 

III.  Esclarecimento de dúvidas; 

IV.  Avaliação. 
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6.14  CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E CERTIFICA ÇÃO DE 
CONHECIMENTO 

Os alunos que já concluíram componentes curriculares em cursos equivalentes ou 

superiores, os transferidos ou reingressantes poderão solicitar aproveitamento de estudos, e 

consequente dispensa desses componentes. Assim como, alunos que possuírem 

conhecimentos através de outras formas de experiências, inclusive fora do contexto escolar, 

poderão requerer Certificação de Conhecimentos Anteriores, com o fim de alcançar a 

dispensa de um ou mais componentes curriculares da matriz do curso. As solicitações deverão 

estar conforme a OD (Organização Didática) do IFRS, de 08 de maio de 2015, disponível em: 

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20154149565553od_versao_final_2.pdf 

De acordo com a Organização Didática (OD) do IFRS, seção IX, artigo 202, os 

estudantes que já concluíram componentes curriculares poderão solicitar aproveitamento de 

estudos. Para fins de aproveitamento de estudos em cursos técnicos subsequentes de nível 

médio e cursos superiores, os componentes curriculares deverão ter sido concluídos no 

mesmo nível ou em outro mais elevado. 

A solicitação deve vir acompanhada dos seguintes documentos:  

I. Requerimento preenchido em formulário próprio com especificação dos 

componentes curriculares a serem aproveitados;  

II. Histórico Escolar ou Certificação, acompanhado da descrição de conteúdos, 

ementas e carga horária dos componentes curriculares, autenticados pela instituição de 

origem.  

As solicitações de aproveitamento de estudos deverão ser protocoladas na 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos do Campus, ou equivalente, e encaminhadas à 

coordenação de cada curso. O processo de avaliação desse requerimento está especificado na 

seção IX, intitulada DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, a partir do Art. 202 até o Art. 

215. 

É vedada a certificação de conhecimentos ou aproveitamento de estudos para o 

componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Poderá ser solicitado aproveitamento 

de estudo ou certificação de, no máximo, 50% dos componentes curruiculares da matriz do 

curso. 
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6.15    METODOLOGIAS DE ENSINO 

Conforme a Instrução Normativa PROEN 01/2015 do IFRS, no âmbito das 

metodologias de ensino, levadas a efeito em sala de aula, no fazer cotidiano dos processos 

de ensino e aprendizagem, a prática educativa deve ser orientada por uma didática ativa, em 

que o estudante seja desafiado à resolução de problemas práticos, consoantes às áreas de 

conhecimento em que se inscrevem os cursos do IFRS, em seus diferentes níveis e 

modalidades, privilegiando a relação com o mundo de trabalho e suas tecnologias, de modo 

pertinente ao conteúdo disposto na ementa dos componentes curriculares. A avaliação da 

aprendizagem tem como parâmetros os princípios do PPI do IFRS, a função social do 

Instituto, objetivos e perfil pretendido para os egressos dos cursos oferecidos. 

 

6.16  INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENS ÃO 

O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades [...] 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

Equiparadas, essas funções básicas merecem igualdade em tratamento por parte das 

instituições de ensino superior, que, do contrário, violarão o preceito legal. Dessa mesma 

maneira, os Institutos Federais trabalham com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete um conceito 

de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a aproximação entre universidade e 

sociedade, a auto-reflexão crítica, a emancipação teórica e prática dos estudantes e o 

significado social do trabalho acadêmico. A concretização deste princípio supõe a realização 

de projetos coletivos de trabalho que se referenciem na avaliação institucional, no 

planejamento das ações institucionais e na avaliação que leve em conta o interesse da maioria 

da sociedade. Nesse sentido, o curso Técnico em Informática segue os preceitos da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, estimulando atuação integral dos 

estudantes. 
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6.17  ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

O acompanhamento pedagógico aos alunos será realizado considerando as Políticas de 

Ações Afirmativas do IFRS, quando for o caso, através da Equipe Pedagógica e de 

Assistência Estudantil desse Campus. 

O Acompanhamento Pedagógico é uma estratégia de intervenção para auxiliar os 

estudantes nas demandas específicas no âmbito da aprendizagem. O objetivo é identificar 

rotas de aprendizagem de cada sujeito e, consequentemente, intervir para que os avanços 

aconteçam. Também são realizadas estratégias de estudo, reunião com os familiares, além de 

auxílio pedagógico em adaptações curriculares e na rotina da instituição. 

 No acompanhamento pedagógico serão observadas, sobretudo, formas de acesso 

diversificadas de acordo com o perfil sócio-econômico-educacional e o atendimento 

prioritário aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.  

• Acesso: Compreende um conjunto de ações voltadas à mobilização dos estudantes, 

definição da oferta e ao ingresso aos cursos técnicos. - mobilização – diagnóstico, 

divulgação, informação, escolha de carreira profissional e acolhimento dos estudantes; 

- definição da oferta – mapeamento de demandas sócio-econômicas e interesses dos 

estudantes; - ingresso – mecanismo de seleção, contemplando grupos prioritários 

(exemplo 5% PNE), matrícula e acolhimento.  

• Permanência e êxito: Compreende um conjunto de ações voltadas ao acolhimento, 

desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem, e assistência estudantil no 

percurso formativo. - acolhimento – recepção ao estudante, apresentação do curso, da 

instituição, interação entre estudantes, profissionais e gestores, ambientação; - 

desenvolvimento de estratégias de ensino – combinação de metodologia, conteúdos, 

recursos e procedimentos para viabilizar a aprendizagem do estudante; - 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem – criação pelo estudante de formas 

de apropriação dos conhecimentos; - assistência estudantil – criação de condições 

objetivas para frequência às aulas, garantindo minimamente alimentação e transporte; 

- gestão acadêmica, práticas pedagógicas, visão integral dos estudantes e das turmas e 

dos cursos, com vistas ao aprimoramento dos processos.  

A Política de Assistência Estudantil - PAE - do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS - regulamentada e aprovada em dezembro de 2013, 
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constitui-se em um conjunto de princípios e diretrizes que estabelecem a organização, as 

competências e o modo de funcionamento dos diferentes órgãos da Assistência Estudantil 

para a implantação de ações que promovam o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes, 

em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto nº 7234/2010), 

com o Projeto Pedagógico Institucional e com o Plano de Desenvolvimento Institucional do 

IFRS. 

Os principais objetivos da PAE são o enfrentamento às desigualdades sociais para 

ampliação e democratização das condições de acesso e permanência dos estudantes no ensino 

público federal e a busca pela equidade de condições de acesso, permanência e diplomação 

qualificada dos discentes com vistas à inclusão, preservando o respeito à diversidade. 

O público alvo da assistência estudantil são estudantes regularmente matriculados em 

cursos presenciais das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institutos Federais. 

Porém, é importante salientar que, o público prioritário  são os estudantes oriundos da rede 

pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. 

 

6.18  ARTICULAÇÃO COM O NAPNE, NEABI E NEPGES 

O curso articula-se com os núcleos do Campus, entre eles o Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), o Núcleo de Estudo Afro-

Brasileiro e Indígena (NEABI) e o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Sexualidade 

(NEPGES). No Campus Avançado Veranópolis, os Núcleos estão centralizados no NAAf – 

Núcleo de Ações Afirmativas –  criado em junho de 2016. O NAAf está na fase inicial, 

construindo seu regimento e sua identidade. 

 

6.19  COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado do Curso tem seguinte composição: 

• Franck Joy de Almeida – Diretor de ensino 

• Larissa Brandelli Bucco – Docente do curso  

• Geanderson de Souza Lenz – Docente do curso  

• Diana Lusa – Pedagoga  

• Representante discente da turma  
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6.20  QUADRO DE PESSOAL 

O atual quadro docente e técnico administrativo em educação do Campus Avançado 

Veranópolis é apresentado a seguir. 

 
Docente Cargo 

Alcione Moraes Jacques Maschio Professora de área de Letras 
Ernâni Teixeira Liberali Professor da área de Informática 
Erik Schüler Professor da área de engenharia elétrica 
Franck Joy de Almeida Professor da área de Informática 
Geanderson de Souza Lenz Professor da área de Administração 
Larissa Brandelli Bucco Professor da área de Administração 
Humberto Jorge de Moura Costa Professor da área de Informática 
Paulo Ricardo Cechelero Villa Professor da área de Informática 
Marcos Juares Vissoto Corino Professor da área de Informática 
Patrícia Peter Dos Santos Zachia Alan Professora de área de Letras 

 
Técnico/a Administrativo/a em Educação Cargo 
Ademilson Marcos Tonin Técnico em Assuntos Educacionais 
Andréia Regina Malmman Carneiro Assistente em Administração 
Aline Valquiria Prestes Assistente em Administração 
Daniel de Carli Analista de Tecnologia da Informação 
Diana Lusa Pedagoga 
Ecléia Zemper Pulus Assistente em Administração 
Francieli Fuchina Auxiliar de Biblioteca 
Renata Romanzini Ciello Assistente em Administração 

 

6.21 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 Os alunos que cursarem, com aproveitamento e assiduidade mínimos, conforme lei 

9.394 de 20/12/96, todos os componentes curriculares terão direito ao diploma de Técnico em 

Administração – Subsequente ao Ensino Médio. No Diploma haverá o registro do Eixo 

Tecnológico Gestão e Negócio e o número do cadastro do estudante no SISTEC, de acordo 

com o Artigo 22, inciso 2º da Resolução CNE/CEB nº 06 de 20 de setembro de 2012. 
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6.22  INFRAESTRUTURA 

 O funcionamento do Curso Técnico em Administração Subsequente ao Ensino Médio 

do Campus Avançado Veranópolis do IFRS poderá dispor das seguintes instalações e 

equipamentos: 

- 05 salas de aula; 

- 02 laboratórios de informática (com 30 computadores); 

- 01 sala de professores; 

- 01 biblioteca; 

- 01 sala de atendimento ao aluno; 

- 01 secretaria acadêmica; 

- 01 sala de multimídia; 

- 01 sala de administração 

- 01 anfiteatro para 140 pessoas 

- 01 quadra de esportes 

- Link de internet com 20 Mbs (expansivo para 100 Mbs) 

 

7. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela direção geral do Campus, direção de ensino, 

coordenação pedagógica e coordenação do curso ou colegiado deste. 
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ANEXO A 
 

REGULAMENTO PARA USO DOS  
LABORATÓRIOS DO CAMPUS AVANÇADO VERANÓPOLIS 

 
CAPÍTULO I 

 
Das Disposições preliminares 

 
 Art. 1º O presente regulamento visa normatizar a utilização dos laboratórios didáticos 
do IFRS – Campus Avançado Veranópolis com o intuito de proporcionar condições ideais 
para o desenvolvimento de atividades práticas pelos seus usuários. 
 
 Art. 2º Este regulamento aplica-se a todos que fazem uso dos laboratórios deste 
campus: docentes, técnicos administrativos, terceirizados, discentes de todos os níveis de 
ensino e visitantes, desde que tenham acesso ou permanência autorizada. 
 
Art. 3º  São objetivos dos laboratórios: 
 I - Facilitar o ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas, através da oferta 
de infraestrutura, materiais, equipamentos e ferramentas, imprescindíveis à implementação 
das atividades desenvolvidas na instituição; 
 II - Incentivar a capacidade empreendedora dos alunos, permitindo-lhes o alcance de 
uma visão profissional; 
 III - Contribuir para a formação profissional dos alunos em suas respectivas áreas; 
 IV - Estimular nos alunos a capacidade de pesquisa e o acesso a materiais pertinentes 
ao estudo empírico, conduzindo-os a um elevado índice de aproveitamento. 
 
 Art. 4ºEntende-se como Servidor/Setor responsável pelo laboratório, o técnico 
administrativo de laboratório ou na falta deste o setor de TI – Tecnologia da Informação do 
Campus. 
 
 Art.5º  Entende-se como Responsável Temporário o professor que efetivar a reserva do 
mesmo, conforme Art. 21 deste regulamento. 
Parágrafo único. Também são considerados Responsáveis Temporários para efeito das 
responsabilidades e obrigações que constam neste documento: 
 I - Aluno autorizado a utilizar o laboratório sem supervisão do Servidor Responsável; 
 II -  Um aluno, designado pelo professor que efetuou a reserva e que faça parte do 
grupo de alunos autorizados a utilizar o laboratório sem a supervisão do Servidor 
Responsável; 
 III – Técnicos administrativos do campus, no exercício de funções que necessitem do 
uso de laboratórios; 
 IV – Pessoas ou entidades que não fazem parte da comunidade escolar, desde que 
tenham vínculo com a instituição formalizado por instrumento próprio. 
 V – Caso especial definido no § 2ºdo Art. 13º. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Das Responsabilidades e Competências 
 Art. 6º Compete ao Servidor Responsável pelo Laboratório: 
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 I - Orientar os alunos sobre a utilização dos equipamentos e materiais, atentando para 
os  procedimentos que impliquem em economicidade, segurança pessoal, patrimonial, de 
dados  e ambiental; 
 II - Prestar orientações no âmbito de características técnicas dos equipamentos e 
materiais; 
 III - Esclarecer dúvidas relativas ao funcionamento de máquinas e equipamentos; 
 IV - Usar de meios cabíveis para que seja mantida a organização necessária ao recinto, 
ao  local de pesquisa, estudo e reflexão; 
 V - Realizar a organização do laboratório, execução de procedimentos de utilização, 
 manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos, desde que sejam ações de 
caráter  rotineiro compatível com as atribuições do cargo e de infraestrutura do campus. 
 VI – Gerenciar as reservas do respectivo laboratório; 
 VII – Garantir o acesso aos usuários quando solicitado em tempo hábil. 
  
 Art. 7º O Servidor Responsável pelo Laboratório pode interromper a qualquer tempo 
as atividades, ainda que previamente autorizadas, se identificar conduta indevida que 
impliquem em riscos pessoais, patrimoniais, à economicidade, ao meio ambiente à rede de 
computadores ou outros quaisquer de natureza equivalente. 
 
Parágrafo único: Toda vez que for necessária a interrupção definida no caput deste artigo, o 
Servidor Responsável pelo Laboratório deverá encaminhar, em dois dias úteis, relatório com a 
justificativa da sua ação ao setor que coordena os laboratórios no campus, que deverá tomar 
as medidas cabíveis que julgar necessário. 
 
 Art. 8º Os Servidores Responsáveis ao receberem de volta as chaves dos laboratórios 
dos responsáveis temporários, deverão conferir o estado do laboratório e de seus 
equipamentos, relatando de imediato pelo e-mail institucional ao setor que coordena os 
laboratórios no campus e para o último responsável qualquer irregularidade. 
 Art. 9º Os Servidores Responsáveis poderão utilizar os laboratórios para desempenhar 
outras atividades para o campus ou para o instituto, além das atribuídas em relação aos 
laboratórios. 
 
 Art. 10º São deveres e obrigações dos Responsáveis Temporários e Usuários dos 
Laboratórios: 
 I - Ter ciência do regulamento do laboratório; 
 II - Respeitar o ambiente do laboratório, preservando o silêncio necessário à 
concentração  nas pesquisas e estudos; 
 III - Respeitar os horários de funcionamento; 
 IV - Apresentar-se em trajes compatíveis com o ambiente; 
 V - Não produzir fogo ou faísca, a menos que se trate de ação intrínseca à atividade 
laboral  proposta; 
 VI - Não comer, não beber e não portar bebidas ou alimentos nas dependências dos 
 laboratórios; 
 VII - Levar ao conhecimento do Responsável pelo Laboratório toda vez que 
identificar risco  de perigo iminente; 
 VIII - Zelar pelas máquinas, equipamentos, ferramentas e ambiente do laboratório, 
 preservando sua integridade e das demais pessoas presentes, bem como perfeito 
 funcionamento do serviço; 
 IX - Deixar os laboratórios organizados e limpos; 
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 X - Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) condizente com a tarefa que 
estiver  exercendo; 
 XI - Manter a ordem, o espaço organizado, conversar em tom baixo e fazer uso da 
lixeira. 
 
 Art. 11º Os Responsáveis Temporários ao receberem chaves dos laboratórios, deverão 
conferir seu estado e o estado de seus equipamentos, relatando de imediato pelo e-mail 
institucional ao setor que coordena os laboratórios e para o Servidor Responsável pelo 
Laboratório qualquer irregularidade. 
 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Gerais 

 
 Art.12º São normas gerais de uso dos laboratórios aplicadas aos usuários: 
 I - Proibida a utilização de aparelhos celulares ou outros dispositivos eletrônicos 
similares  para fins pessoais; 
 II - É proibida a utilização de equipamentos e materiais para fins pessoais ou qualquer 
outro  tipo de atividade incompatível com as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
 III - É proibida a instalação e desinstalação de programas nos computadores; 
 IV - É proibida a utilização de softwares de jogos salvo quando expressamente 
autorizada  pelo Responsável conforme os termos deste regulamento; 
 V - É proibido alterar quaisquer configurações dos computadores; 
 VI - Apurando-se a responsabilidade de danos às máquinas, equipamentos ou aos 
componentes do laboratório, cuja causa seja imputada à imperícia ou desleixo, o aluno, 
 Responsável ou Usuário causador do prejuízo será compelido a repará-lo 
integralmente; 
 VII - Não será permitida a utilização de recursos pessoais de som nos laboratórios, 
salvo se  expressamente autorizado pelo Responsável Temporário ou Servidor 
Responsável; 
 VIII – É proibida a confecção de cópias das chaves dos laboratórios; as chaves 
existentes  deverão ser únicas, sob o controle do Servidor Responsável pelo Laboratório 
podendo ser  liberadas temporariamente ao Responsável Temporário conforme os termos 
deste  regulamento. 
 Art.13º Haverá, no mínimo, um laboratório de informática destinado a trabalhos 
extraclasse,  o qual poderá ser utilizado mediante presença de um Servidor Responsável ou 
autorização  expressa de uso. 
§ 1º Se a demanda for maior que a disponibilidade de máquinas, o Servidor Responsável pelo 
Laboratório poderá criar critérios de utilização das máquinas. 
§ 2º Cada aluno que utiliza o laboratório definido no caput deste artigo será considerado 
Responsável Temporário e deverá assinar termo definido no art. 23º. 
 
 Art.14º Não poderão ser realizadas quaisquer atividades sem o conhecimento e 
autorização dos servidores  responsáveis pelos alunos e/ou laboratório. 
 
 Art.15º Considera-se como horário normal de funcionamento dos laboratórios todos 
os horários letivos previstos no calendário acadêmico do Campus Avançado Veranópolis. 
 
 Art. 16º Na primeira aula prática de laboratório de qualquer disciplina, o professor 
deverá apresentar este documento e o Termo de Responsabilidade do Uso do Laboratório, 
bem como alertar sobre utilização dos equipamentos e materiais, atentando para os 
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procedimentos que impliquem em economicidade, segurança pessoal, patrimonial, de dados 
da rede e ambiental. 
 

CAPÍTULO IV 
Do Acesso, Permanência e Utilização dos Laboratórios 

 
 Art. 17º O acesso aos laboratórios somente é permitido: 
 I - aos Responsáveis Temporários, conforme definido no Art. 5º; 
 II - aos alunos em atividade, acompanhados por um Responsável Temporário ou pelos 
 Servidores Responsáveis pelos Laboratórios, conforme definido nos Arts. 4º e 5º; 
 III - Outras pessoas com autorização expressa da Direção-Geral do campus ou do 
Servidor  Responsável pelo laboratório. 
 
 Art.18º Os alunos somente poderão permanecer no laboratório com a presença do 
professor da disciplina e Responsável Temporário pelo Laboratório, durante o horário de 
funcionamento do mesmo, os quais deverão ficar com os alunos durante o período de 
desenvolvimento das atividades. 
Parágrafo único: Em casos especiais de atividades de pesquisa e extensão, que demandem 
muito tempo de uso dos laboratórios, os alunos poderão ser autorizados pelo Servidor 
Responsável pelo Laboratório e/ou pelo professor a utilizar o laboratório sem 
acompanhamento permanente, bem como em horários que não aqueles entendidos como 
horário de funcionamento definido no Art. 15º, conforme Anexo I. 
 
 Art.19º Os professores que utilizarem os laboratórios de informática para atividades 
acadêmicas deverão enviar por e-mail ao responsável técnico pelos laboratórios e com 
antecedência mínima de 12 dias antes do início de cada semestre letivo a demanda de 
softwares necessários para as atividades acadêmicas do semestre para que haja condições e 
tempo hábil para a configuração dos laboratórios, salvo casos pontuais e justificáveis. 
 
 Art. 20º Todo Responsável Temporário, conforme definido no Art. 5º, deverá 
formalizar declaração de que conhece o Termo de Responsabilidade de Uso do Laboratório, 
bem como a presente regulamentação. 
§ 1º A declaração citada no caput deste artigo deverá ser formalizada na primeira vez que o 
Responsável Temporário utilizar o laboratório. 
§ 2º Todas as vezes que o Termo de Responsabilidade de Uso ou esta regulamentação forem 
alterados nova declaração de ciência destes documentos deverá ser formalizada. 
§ 3º Cópias atualizadas do Termo de Responsabilidade do Uso do Laboratório e outra desta 
regulamentação deverão estar permanentemente disponíveis no laboratório para consulta dos 
Usuários. 
§ 4º Cabe ao Servidor Responsável pelo Laboratório efetuar o controle e arquivamento da 
declaração citada no caput deste artigo. 
§ 5º A não observância do § 4º implica na inculpação do Servidor Responsável pelo 
Laboratório por qualquer irregularidade ocorrida durante o uso. 
 
 Art.21º A reserva de uso dos laboratórios é feita pelo docente cuja atuação no ensino, 
pesquisa ou extensão tenha aderência ao laboratório citado. 
§ 1º A reserva de usos dos laboratórios deverá obedecer à Agenda de Reserva dos 
Laboratórios. 
§ 2º A reserva de uso dos laboratórios deve ser feita com, pelo menos, dois dias úteis de 
antecedência. 
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§ 3º Reservas em caráter de emergência, isto é, efetuadas com menos de dois dias úteis de 
antecedência, poderão ser efetuadas, mas terão aceite condicionado às disponibilidades de 
infraestrutura e de pessoal ainda que o laboratório em questão não esteja reservado. 
§ 4º Havendo disponibilidade, não há limite para número de reservas dos 
laboratórios a serem efetuadas. 
§ 5º Caso um laboratório seja sistematicamente reservado e não utilizado sem aviso prévio ou 
cancelamento da reserva, o Servidor Responsável deverá, em primeiro lugar, comunicar 
formalmente ao professor que efetuou as reservas sob esta circunstância. 
§ 6º Caso a situação relatada no § 5º persistir, o Servidor Responsável pode cancelar as demais 
reservas efetuadas pelo docente em questão. 
§ 7º Quando ocorrer o cancelamento de reservas relatado no § 6º, deverá ser 
formalmente comunicado e justificado pelo Servidor Responsável do Laboratório ao setor que 
coordena os laboratórios no campus e ao docente que as efetuou. 
 

 
CAPÍTULO V 

Das Disposições Transitórias 
 

Art. 22º O Servidor Responsável pelo Laboratório deverá redigir o Termo de 
Responsabilidade de Uso do Laboratório, específico para cada laboratório, em um prazo de 
um mês a contar da data de aprovação deste documento. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais 

 
Art.23º Os casos omissos e não constantes destas normas serão resolvidos pelo setor que 
coordena os laboratórios no campus tendo o Conselho de Campus como instância máxima. 
 
Art. 24º Este regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação interna do Campus 
Avançado Veranópolis. 
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ANEXO I 
AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE LABORATÓRIO 

 
 
 
Autorizo o discente ______________________________________, regularmente 

matriculado no 

curso _______________________________, a utilizar o laboratório 

________________________ 

no período de ___/___/_____ das __________ às __________ horas. 

Professor responsável: 

_____________________________________________________________ 

SIAPE:________________________ 

Autorizo o discente acima mencionado a utilizar o laboratório _________________________ 

no 

período estipulado. 

Responsável pelo Laboratório: 

______________________________________________________ 

SIAPE:________________________ 

 

Veranópolis, ___ de ______________ de ______. 

 

___________________________________ 

Professor Responsável 

 

___________________________________ 

Responsável pelo Laboratório 

 
 
 
 


