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CNPJ 10.572.071/0483-10 

Razão Social: ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa 

Nome de Fantasia ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa 

Esfera Administrativa Estadual 

Endereço (Rua, No) 
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Site da unidade --------- 
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Habilitação/ qualificações: 

1 Habilitação : Técnico em Administração 

 Carga Horária:  1000 horas 

 Estágio – Horas  200 horas (não obrigatório) 

2 Qualificação : Auxiliar Administrativo- Cód TEM 4110-5 

 Carga Horária:  600 horas 
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1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.1. Justificativa 

 

O processo da globalização trouxe mudanças profundas no mundo dos negócios, 

tornando-o mais exigente na contratação de profissionais. 

 A área profissional de gestão, por sua própria natureza de atividade meio, está presente 

em todas as atividades econômicas. 

 De forma genérica, as atividades de gestão estão direcionadas à oferta de apoio 

administrativo e logístico a todas as atividades produtivas, qualquer que seja o setor econômico  

no qual elas se desenvolvam.    

 A área profissional de gestão tem interfaces funcionais com todas as demais áreas na 

medida em que seus profissionais oferecem apoio às operações de organizações que se 

dedicam às mais diferentes atividades. 

 O técnico em administração poderá desenvolver também suas habilidades no 

gerenciamento de negócios como empreendedor, de forma a propiciar sua competitividade e 

permanência no mercado, e desenvolvendo as capacidades necessárias para empreender com 

sucesso um negócio, uma atividade, uma proposta, uma ideia, a vida e a carreira profissional. 

 É necessário observar também, que o curso técnico em administração atende aos alunos 

que necessitam entrar rapidamente no mercado de trabalho e não conseguem arcar com os 

custos de uma faculdade. Com isto, o curso em muitas vezes acaba viabilizando o primeiro 

emprego para o aluno, e consequentemente, ajudando-o a bancar uma faculdade e a viabilizar 

a continuidade de seus estudos. 

A inserção de novos empreendimentos exige uma demanda de trabalhadores mais 

qualificados para ocupar os postos de trabalho gerados com os novos investimentos na 

economia pernambucana. 

 A demanda por profissionais da área administrativa está em franca expansão em todo o 

estado de Pernambuco, inclusive no Sertão, devido aos arranjos produtivos locais. Necessita, 

portanto, de administradores para atuarem no município e nas demais cidades da vizinhança. 

Vale salientar que o polo gesseiro e a transnordestina são investimentos de grande importância 

econômica para a região. 

Inserir o contexto econômico do município. 

Justificativa local:  

 

1.2. Objetivos do Curso: 

 

1.2.1. Objetivos Gerais 

 

• Formar profissionais habilitados a possuírem competências voltadas para o mercado de trabalho 

na área Administrativa, de Pessoal e Recursos Humanos, Financeira e Contábil. 
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• Atuar em nível de assistência e assessoria junto a chefias, diretores e gerentes de empresas, 

fundações, autarquias, órgãos públicos, auxiliando-os nos serviços e atividades inerentes a sua 

função no processo decisório e na ação organizacional.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Capacitar e qualificar estudantes nas respectivas áreas de atuação da administração, 

introduzindo modificações nos processos produtivos de que participam. 

• Qualificar recursos humanos a agir eticamente, dentro de uma visão sistêmica e humanista. 

• Qualificar profissionais para atuar nos subsistemas operacionais de gestão administrativa, de 

pessoas e em finanças corporativas.  

 

 

2. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

 

2.1. Formas de articulação com o ensino médio 

 

Os requisitos de acesso são os definidos pela Lei Federal 9.394/96, com Redação dada 

pela Lei N.º 11.741, de 2008 e demais diplomas legais vigentes, utilizando a seguinte forma:  

 

 Subsequente ao Ensino Médio 

   

  Ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino médio ou equivalente. 

 

2.2. Forma de acesso ao curso 

 

 O Processo seletivo constará em edital publicado pela Secretaria de Educação. 

 

3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

Este profissional ao final do curso deverá ser capaz de: 

 

 Organizar as rotinas diárias, conferir, elaborar e protocolar documentos, emitir documentos 

diversos, acompanhar validade de documentos legais, solicitar informações, acompanhar 

alterações da legislação vigente, adequar atividade à legislação vigente, executar serviços de 

apoio administrativo, elaborar prestação de conta, elaborar cronograma, fluxograma e 

organograma e arquivar documentos; 

 Nas atividades de Recursos Humanos deve montar e participar de todo processo seletivo, 

participar da avaliação do currículo, viabilizar processo de admissão, conferir frequência, 

controlar afastamento e férias de funcionários, calcular férias, lançar informações na base de 

dados da folha de pagamento, disponibilizar holerite, gerar informações e guias para 

recolhimento de encargos sociais, coletar informações para rescisão contratual, efetuar cálculos 
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rescisórios, participar do processo de homologação de rescisão contratual, prestar informações 

acerca de direitos trabalhistas, assessorar em atividades de treinamento e desenvolvimento; 

 Na área de compras, solicitar cotação de preços, organizar processos de contratação de serviços 

e produtos, pesquisar situação legal da empresa, solicitar atestado de saúde ocupacional dos 

empregados das empresas terceirizadas, verificar certidão negativa junto ao FGTS e INSS, 

participar de comissões de licitação, participar da elaboração e da divulgação de editais de 

licitação. 

 Na área de vendas, precificar produtos, fornecer cotações de preços, recomendar margem de 

desconto, contatar clientes, orientar clientes, divulgar informações em veículos diversos, 

acompanhar venda e pós-venda. 

 Na área de finanças corporativas, destinar recursos orçamentários, elaborar nota de empenho, 

aplicar legislação para fins de recolhimento, fiscalizar recolhimento de encargos públicos de 

firmas terceirizadas, controlar documentação de serviços terceirizados ao longo do contrato, 

conferir processos licitatórios, classificar elementos de despesas, executar serviços de caixa e 

tesouraria, controlar fluxo de documento fiscal, participar da movimentação e controle de 

estoques, conferir recebimento de materiais; 

 Na sua competência pessoal, definir método de trabalho, apresentar soluções, agir com 

tolerância, buscar aprimoramento profissional, demonstrar facilidade de comunicação verbal e 

escrita, agir com ética profissional, tomar iniciativa, atuar com flexibilidade, evidenciar 

comprometimento, trabalhar em equipe, atender cliente, agir com eficiência e eficácia. 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A presente organização curricular reger-se-á pelas orientações normativas 

contempladas na Lei Federal 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as alterações 

incluídas pela Lei 11.741/2008, Lei 11.788/2008; as Resoluções CNE N.º 06/2012 e Resolução 

CNE/CEB 01/2014, a Resolução CEE/PE N.º 02/2016 e demais diplomas legais vigentes. 

A organização curricular deste programa fundamentada na modularização tem 

pressupostos e peculiaridades que lhe imprimem uma dinâmica própria, a saber: cada módulo, 

entendido como unidade pedagógica contendo componentes curriculares que permitem ao aluno 

adquirir/desenvolver competências, conceituadas como a conjugação harmoniosa e integrada 

de conhecimentos(saberes), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) que conduzam a um 

saber agir na profissão e na vida. 

Do ponto de vista metodológico, alguns princípios orientarão o desenvolvimento 

curricular. Destaca-se a interdisciplinaridade, a contextualização significando abordagem de 

conteúdos/atividades, através da vinculação entre as experiências de vida do aluno, o mundo do 

trabalho e outros diferentes aspectos da vida em sociedade. 

A organização curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Administração deverá 

garantir um ensino que articule a teoria e a prática, de forma a permitir a formação de um 

profissional com o perfil proposto, através de uma construção de conhecimento que permita ao 
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profissional atuar no mundo do trabalho. Esta estrutura deverá garantir os princípios de 

autonomia institucional, flexibilidade, integração entre estudo e trabalho e pluralidade no 

currículo, garantindo o aproveitamento de conhecimentos adquiridos em outras instituições, ou 

por meios não formais (através da experiência prática).  

Em síntese, o currículo deverá garantir a formação do perfil profissional dotado de 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que possibilitem ao profissional a 

compreensão global dos elementos envolvidos, a autonomia, à iniciativa, a capacidade de 

resolver problemas, trabalhar em equipe multiprofissional, aprender continuamente e pautar-se 

por princípios éticos. 

 

4.1.  Número Máximo de Alunos por Turma 

 

 As turmas da Habilitação Profissional serão compostas de 45 alunos, podendo 

ser acrescido este número a depender a infra-estrutura de sala de aula e de laboratório. 

 

4.2.  Integralização da Habilitação  

 

 A Carga Horária da Habilitação Técnica de Nível Médio em Administração será 

integralizada no período de 18 meses. 

 As cargas horárias dos módulos totalizam 1000 horas/aula, distribuídas em por 

módulos de 320h/a ou 340h/a O estágio curricular não obrigatório perfaz um total de 200 

horas/aula. O curso totaliza 1200 horas/aula, quando o aluno realizar opcionalmente o estágio.  

As competências que formam o currículo, por módulo, a carga horária utilizada para 

desenvolvê-las, bem como as bases tecnológicas relacionadas a cada uma estão apresentadas 

na Matriz Curricular. 

 

4.3 Quadro Demonstrativo de Cumprimento da Carga Horária do Curso 

 

 

Cumprimento da Carga Horária do Curso 

Hora/Aula 60 minutos 

Horas diárias 3 horas 

Horas semanais 15 horas  

Horas mensais 60 horas  

Horas Semestrais Mínimo de 320 horas 

4.4. MATRIZ CURRICULAR 

CÓD. COMPONENTE CURRICULAR 

Pré-Requisito 

Carga Horária 

IAD Introdução a Administração  80 
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PI (Projeto Integrador) =  No Projeto Integrador será aplicado os mesmos parâmetros das  

demais disciplinas contidas na matriz do curso, avaliando desempenho e dedicação dos 

discentes com atribuição auferida para cada semestre. 

O Projeto Integrador será executado no horário normal de aula. 

 

 

Ementas, Competência e Habilidades 

 

MÓDULO I 

 

AMPL Administração de Materiais, Produção e 

Logística 

 80 

MKV Marketing e Vendas  40 

ECM Economia e Mercado  40 

NDI Noções de Direito  40 

PI1 Projeto Integrador 1  20 

Carga Horária Total do Módulo  320 

FPRH  Fundamentos e Processos em Recursos 

Humanos 

 80 

NLTP Noções de Legislação Trabalhista e 

Previdenciária 

 60 

EMP Empreendedorismo  60 

ECDH Ética Profissional, Cidadania e Direitos 

Humanos  

 40 

CE Comunicação Empresarial   40 

PI2 Projeto Integrador2  40 

  340 

NCGC Noções de Contabilidades Gerencial e de 

Custos   

 80 

ADF Administração Financeira   60 

IAP Informática Aplicada  40 

PE Práticas Empresariais  40 

LTR Legislação Tributária  60 

PI3 Projeto Integrador 3  20 

Carga Horária Total do Módulo  340 

Carga Horária Total do Curso  1000 

Carga Horária do Estágio Supervisionado Não Obrigatório 200 
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COMPONENTE 

CURRICULAR 
Introdução a Administração CÓD IAD MÓDULO I 

 

EMENTA 

 

Introdução à Administração. Principais escolas do pensamento 

Administrativo. A empresa e o ciclo administrativo sob as influências do 

ambiente e do estilo de administração. Organização. Planejamento. 

Controle e Comando; Teoria Humanista – Teorias motivacionais; 

Classificação das empresas. Organização Sistemas e Métodos. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Diferenciar os diversos modelos de Administração existentes 

como base para aplicabilidade da administração contemporânea. 

C2: Investigar as principais mudanças que ocorrem hoje nas 

organizações, para que possam compreender a dinâmica das 

relações humanas no trabalho. 

C3: Distinguir as atividades organizacionais em seu desenvolvimento 

histórico, conhecendo as modernas e atuais técnicas administrativas 

e gerenciais.  

C4: Identificar e avaliar tipos e modelos de planejamento e 

diagnosticar as necessidades de melhorias quanto a aspectos 

internos da organização. 

C5: Aplicar as diversas técnicas de representação gráfica 

(fluxograma, organograma, arranjo físico e layout). 

80 

HABILIDADES H1: Aplicar os diversos modelos de administração existentes 

adequando à realidade organizacional.  

H2: Relacionar os antecedentes históricos da administração e sua 

aplicabilidade na organização. 

H3: Entender o conceito de organização e de gestão. 

H4: Compreender as escolas da administração. 

H5: Identificar as principais funções do administrador. 

H6: Operar processos de planejamento, organização, execução e 

controle. 

H7: Aplicar a técnica de representação adequada a partir da análise 

de processos. 

H8: Elaborar gráficos organizacionais (fluxograma, organograma, 

arranjo físico e layout). 

CONTEÚDOS  Fundamentos da Administração. 

 Conceituação, estrutura formal e informal Principais correntes da 

Teoria Geral de Administração.  

 Organização: 

 Teorias humanistas da administração 

 Sistemas, Organização e Métodos 

 Abordagem Sistêmica 
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 Modelos de Administração 

 Tecnologia nas organizações 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BERGAMINI, Cecília. Psicologia aplicada à administração de empresas. São Paulo: Atlas, 

2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando Com as Pessoas: Transformando o Executivo em 

um Excelente Gestor de Pessoas. Rio de janeiro: Elsevier, 2005.  

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos, O Capital Humano das Organizações. São 

Paulo: Campus, 2009.  

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da Administração. São Paulo, Makron Books, 2013 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria, Processo e Prática. São Paulo, Makron Books, 2014 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: Da Revolução urbana à 

Revolução digital. São Paulo, Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas.  São Paulo: Atlas, 2013. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

Administração de Materiais, 

Produção e Logística 
CÓD AMPL MÓDULO I 

 

EMENTA 

 

Histórico e evolução logística. Sistemas logísticos. Cadeia de 

abastecimento. Logística Integrada. Resposta eficiente às demandas do 

consumidor (ECR). Fluxos e processos logísticos. Princípios de logística 

de entrada, de compras, de logística de apoio à produção, armazenagem, 

gerenciamento de estoques, distribuição física, transportes e logística 

reversa. Terceirização e colaboração em logística. Cadeia de suprimentos. 

Estudo e gerência das atividades de materiais nas empresas através da 

análise das funções específicas do material e da praticidade de estratégias 

de compras, de planejamento e da organização do almoxarifado, e do 

levantamento da análise do patrimônio das empresas. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Identificar a Cadeia Logística, conceitos básicos de cada função 

e as novas tendências; 

C2: Diferenciar os custos logísticos do ponto de vista do nível de 

serviços, preço e agregação de valor ao produto; 

C3: Analisar os fluxos globais na organização dos negócios, o 

sistema de informações, as medidas de desempenho das operações 

e a integração com marketing local e globalizado. 

C4: Articular a função e o objetivo da administração de materiais. 

C5: Avaliar a especificação dos materiais e efetuar a conferência dos 

mesmos; 

C6: compor o plano de compras de materiais em conformidade com 

as exigências legais e com as normas internas; 

 

80 
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HABILIDADES 

 

 

 

 

 

H1: Identificar os conceitos e fundamentos da logística. 

H1.1: Compreender o papel da logística como parte da cadeia de 

suprimentos. 

H2: Conhecer os custos envolvidos no valor do produto. 

H3: Executar os fluxos organizacionais, informacionais e de 

desempenho, interligados com os componentes de marketing. 

H4: Executar as atividades da Administração de materiais com 

excelência. 

H5: Interpretar a especificação dos materiais e efetuar a conferência 

dos mesmos; 

H6: Elaborar plano de compras de materiais em conformidade com 

as exigências legais e com as normas internas; 

CONTEÚDOS Conceitos; Princípios e atividades de logística; 

Conceito e gerenciamento da cadeia de suprimento (Suply Chain 

Manangement) 

As ferramentas da logística de transporte, armazenamento e 

distribuição; 

Papel estratégico das operações logísticas; 

   Conceito e processo de uma  estratégia de operações logísticas. 

   Estudo da O sistema da empresa e a administração de Materiais,    

  cadastramento, compras, reposição de materiais, Armazenamento 

de  

   materiais, estoque, distribuição física, layout do armazém, do 

gerenciamento e   

  de sua localização;  

Estudo do FIFO, LIFO, MPM; 

organização e da gerência das atividades de materiais nas empresas 

através da análise das funções específicas do material e da 

praticidade de estratégias de compras, de planejamento e da 

organização do almoxarifado, e do levantamento da análise do 

patrimônio das empresas;  

   Cálculo da Rotatividade de estoque, de reposição, Estoque de 

segurança e controles. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial. São Paulo: Atlas.1993 

CORRÊA, Henrique Luiz. Administração da Cadeia de Suprimentos e Logística. 2014.  

CHING, Hong Yuh. Gestão de Estoque na Cadeia de Logística Integrada. 4º ed. 2014. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: Da Revolução urbana à 

Revolução digital. São Paulo, Atlas, 2010. 
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NOVAES, Antonio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 4º ed. 

2015. 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Economia e Mercado CÓD ECM MÓDULO I 

 

EMENTA 

 

Introdução à Economia geral. Conceitos de economia. A organização e o 

funcionamento das economias de mercado. As principais leis e teorias 

econômicas. As questões micro e macroeconômicas da atualidade. Oferta e 

demanda. Moeda, juros e renda. Noções de Economia Internacional. Leitura 

e interpretação de dados econômicos e de mercado 

 CH 

COMPETÊNCIAS 

 

 

 

 C1: Interpretar com criticidade o desempenho da empresa mediante 

análise das variáveis econômicas. 

 C2: Utilizar os conceitos básicos da economia para alavancar o 

desenvolvimento da empresa. 

 C3: Contextualizar a empresa frente ao comportamento do mercado, 

criando estratégias, para se adaptar aos efeitos de um mercado 

fortemente competitivo. 

C:4 Identificar os diversos índices do mercado econômico-financeiro, 

como  

fator de mensuração do resultado empresarial. 

40 

HABILIDADES H1. Identificar planilhas e gráficos que representem o momento 

econômico, possibilitando uma visão estratégica das organizações. 

H2. Aplicar nas atividades empresariais, os conhecimentos da ciência 

econômica. 

H3: Acompanhar o cenário macro e microeconômico, 

 H4: Transformar os dados econômicos e de mercado em dados 

estatísticos na organização 

CONTEÚDOS Evolução histórica: 

       Contextualizações dos resultados frente às variáveis 

econômicas. 

Introdução à economia: 

      Princípios e Conceitos básicos 

Microeconomia: 

      Introdução à microeconomia: princípios básicos. 

      Curva de possibilidades de produção 

       Monopólio e monopsônio 

      Oligopólio e oligopsônio 

      Cartel, Truste, holding, conglomerado, Dump  

Macroeconomia: 
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      Introdução à macroeconomia 

      Inflação e índice de preços; 

      Política fiscal, monetária e cambial; 

      Crescimento econômico,  

     Balanço de pagamentos. 

     Principais variáveis agregadas: PNB, PNL, PIB, IDH. 

     Blocos econômicos 

     O Mercado e suas Variáveis;  

     Economia de Mercado, ações, títulos, câmbio, commodyties e 

royalties 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MANKIW, N.G. Introdução à economia: edição compacta. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2005. PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. de (Orgs.). Manual de Economia: equipe de 

professores da USP. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  

Bibliografia Complementar  

MANKIW, M.N.G. Introdução à Micro e à Macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. Microeconomia. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

TROSTER, R.L.; MOCHÓN, F. Introdução à economia. São Paulo: Makron Books, 2002. 

STIGLITZ, J.E.; WALSH,C.E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

VASCONCELLOS, M. A. S. de. Economia: micro e macro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário de economia. Best Seller: São Paulo, 1999. 

VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de Fundamentos de Economia / Marco Antonio S. 

Vasconcelos, Manuel E. Garcia - 3ª Ed. –São Paulo:Saraiva, 2008 

Revistas: 

Série Empresarial –Fundação Getúlio Vargas  

EXAME / VOCE S/A  

HSM Management  

Valor Econômico 

Gazeta Mercantil 

 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Marketing e Vendas CÓD MKV MÓDULO I 

 

EMENTA 

 

Fundamentos de Marketing. 

Identificação de Segmentos de Mercados e Seleção de MercadosAlvo.  Análise dos 

Mercados Organizacionais. Análise dos Mercados Consumidores, Planejamento e 

Desenvolvimento do Produto. Técnicas de Vendas e Técnicas de Negociação. 
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 CH 

COMPETÊNCIAS  C1: Discutir a segmentação mercadológica e estudar o planejamento  

estratégico de marketing  dentro de uma visão de mercado globalizada. 

C2: Definir os processos mercadológicos que visem apoiar sistemas 

contínuos para obtenção de dados sobre a performance do mercado. 

C3: Analisar regras para criação do produto. 

C4: escolher os canais de distribuição do produto. 

C5: Aplicar as ferramentas de gestão do marketing. 

C6: Avaliar as diferentes técnicas utilizadas para o atendimento ao cliente. 

 E as diferentes técnicas de negociação de vendas. 

60 

HABILIDADES H1: Aplicar as ferramentas de marketing e seus princípios. 

H2: Identificar o papel do marketing dentro das organizações. 

H3: Acompanhar o comportamento do consumidor no mercado competitivo. 

H4: Selecionar fontes primárias e secundárias de dados sobre o mercado. 

H5: Elaborar instrumento para coleta de dados quantitativos, qualitativos e 

financeiros necessários à elaboração de estudos mercadológicos e 

econômicos. 

H6: Resolver problemas gerenciais específicos a partir das noções de 

marketing e pesquisa. 

 H7: Reconhecer as regras de criação do produto e marca. 

H8: Reconhecer qual o melhor canal para a distribuição do produto. 

H9: Identificar os tipos de mercado e o ambiente geográfico. 

H10: Executar as ferramentas de gestão econômicos. 

H11: Aplicar as técnicas de vendas para o atendimento ao cliente 

CONTEÚDOS 1- Fundamentos de Marketing:  

O que é marketing? 

Principais conceitos de marketing  

Necessidades, desejos e demandas 

Composto de marketing (os 4 P’s e os 4 C’s) 

Modalidades de Marketing 

2- Análise dos Mercados Consumidores 

O que influencia o comportamento de compra 

Principais fatores psicológicos 

O processo de compra:  

o modelo de cinco estágios 

3- Análise dos Mercados Organizacionais 

O que é compra organizacional 

Participantes do processo de compra organizacional 

Processo de decisão de compra 

4- Identificação de Segmentos de Mercados e Seleção de  

MercadosAlvo 
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Níveis de segmentação de mercado 

5- Conceito de Canal de distribuição 

Formas de Canais de Distribuição 

6- Técnicas de Vendas 

Atendimento ao cliente 

Técnicas  de Negociação 

7. Planejamento e Desenvolvimento do Produto 

Desenvolvimento de novos produtos 

Ciclo de vida do produto 

Matriz BCG 

Plano de marketing 

Análise de SWOT 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 10ª Edição,2000; 

KOTLER, Philip e ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Pearson Prentice Hall, 12ª Edição – 

2007; 

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus 3ª Edição, 

2009; 

SCHWERINER, Mario Ernesto René. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Editora Saraiva, 

2006 

SIMONETTI, Sérgio. Trade Marketing. Paraná: Juruá, 2009. 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Noções de Direito CÓD NDI MÓDULO I 

 

EMENTA 

 

Noções gerais de direito, sistema constitucional brasileiro. Noções de direito 

civil. Noções de direito empresarial/comercial. Noções de direito 

administrativo. Estrutura das sociedades civis 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Diferenciar os principais direitos do cidadão previstos na 

Legislação brasileira em vigor; 

C2: Aplicar os conceitos jurídicos a respeito da administração; 

C3: aplicar os princípios do direito empresarial e do direito 

comercial. 

40 
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HABILIDADES H1: Acompanhar os principais direitos do cidadão previstos na 

Legislação brasileira em vigor; 

H2: examinar os conceitos jurídicos a respeito da administração; 

H3: Debater os princípios do direito empresarial e os princípios do 

direito comercial.  

CONTEÚDOS 1- Noções Gerais de Direito: Origem e finalidade do Direito; 

Conceito do Direito; Ramos do Direito; Fontes do Direito; 

Classificação das leis. 

2-  Noções de Direito Constitucional: O poder constituinte; 

Aspectos gerais da constituição vigente; Da organização nacional 

dos direitos e garantias fundamentais  

 3- Noções de Direito Civil: Pessoa física e pessoa jurídica; 

Personalidade e capacidade jurídica; Registro público; Fatos e atos 

jurídicos; A prova dos atos jurídicos; Atos ilícitos e responsabilidade 

civil; Prescrição e decadência; Posse e propriedade; Habitação 

Penhor e hipoteca; Contratos. Conceito e elementos; Vícios 

redibitórios; Alienação fiduciária ; “Leasing” ; Fiança ; Comodato ; 

Locação comercial Seguro  

 

4. Noções de Direito Empresarial/Comercial: 

Natureza e característica do Direito empresarial/comercial; Da 

competência de comerciar; Registros de interesse do comércio; 

Propriedade industrial; Sociedades mercantis. Características; 

Registro de empresas; Empresa individual e coletiva. Tipos; Micro 

– empresa. Modificações na estrutura de pessoas jurídicas; Títulos 

de crédito. Característica. Cheque; Duplicata; Nota promissória; A 

transmissão e o endosso. O aval e o protesto; Falências. 

Caracterização; A intervenção e a liquidação extrajudicial.  

 

 5. Noções de Direito Administrativo: Característica do ato 

administrativo; Os poderes administrativos; Administração direta ou 

indireta; As entidades estatais e para estatais; Serviços públicos: A 

concessão, a permissão e autorização. Os contratos 

administrativos  

A licitação, modalidades e espécies. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Maximilianus C. A. Funher, Edismilaré ( Max e Edis ). Manual de Direito Público e Privado. 

Editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, 2007.  
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Mendes Sinésia C. Direito e Legislação - Curso Introdutório. Editora Scipione, 1998.  

Ricardo Teixeira Brancato. Instituições de Direito Público e Privado. Dão Paulo: Editora 

Saraiva, 1993.  

Constituição da República Federativa do Brasil - Editora Saraiva, 42ª edição, 2009 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Projeto Integrador I CÓD PI-I MÓDULO I 

 

EMENTA 

 

Integração, através da construção de um projeto de pesquisa e ou de um 

projeto didático, dos estudos realizados a partir dos componentes 

curriculares pertencentes ao módulo 

 C

H 

COMPETÊNCIAS C1: Elaborar um projeto integrador a partir dos componentes 

curriculares vivenciados no módulo, utilizando-se das normas básicas 

da ABNT. 

2

0 

HABILIDADES H1- Realizar as atividades  solicitadas pelo orientador com o objetivo 

de elaborar o projeto integrador a partir dos componentes curriculares 

vivenciados. 

H2- Apresenta o projeto na forma escrita e oral, contemplando os 

aspectos estruturais necessários: problemática; objetivos; 

metodologia; resultados; considerações finais; referências 

bibliográficas. 

H3- Utiliza adequadamente as normas da ABNT.  

CONTEÚDOS  Estrutura de um Projeto. 

 Escolha do Tema. 

 Levantamento bibliográfico. 

 Delimitação do problema da pesquisa. 

 Definição dos objetivos e hipóteses. 

 Metodologia da Pesquisa. 

 Pesquisa bibliográfica 

  BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Cientifica. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Admnistração. 15ª Ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. 
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MÓDULO II 

 

  

COMPONENTE 

CURRICULAR 

Fundamentos e Processos em 

Recursos Humanos 
CÓD FPRH MÓDULO II 

 

EMENTA 

 

O processo Evolutivo de Recursos Humanos. As competências na área 

de Recursos Humanos.  Políticas de recursos humanos. Administração de 

cargos e salários. Programas de avaliação de desempenho e resultados.  

          Conceitos de Recrutamento e Seleção de Pessoas;  Seleção por 

Competência; Compreensão das diversas formas de Recrutamento Interno e 

Externo; Desenvolvimento de capacidade crítica na entrevista de Seleção de 

Pessoas; Organizações das Diretrizes e procedimentos da área de 

Recrutamento e Seleção de Pessoas; Avaliação em Período de Experiência 

Funcional; Acompanhamento de Programas de Integração no ambiente de 

trabalho; Importância da Entrevista de Desligamento dos colaboradores; 

Análise periódica do Turn Over nas organizações. 

  CH 

COMPETÊNCIAS C1: Avaliar o papel das pessoas no contexto organizacional, na era do 

conhecimento;  

C2: comparar o aspecto formal e informal da organização; 

C3: Distinguir visão tradicional e futurística da área Estratégica de 

Pessoas; 

C4: aplicar a prática dos Recursos humanos na dinâmica 

organizacional. 

C5: Empregar o sistema de Recrutamento e Seleção, bem como as 

políticas e procedimentos da área. 

C6: distinguir os tipos de seleção; 

C7: Analisar o perfil de cargos e salários no contexto do processo de 

seleção; 

C8: aplicar  ao processo seletivo  jogos empresariais, dinamizações e 

provas situacionais simuladas. 

C9: Associar as ferramentas de Gestão de Pessoas, que estruturam o 

Recrutamento e Seleção. 

80 

HABILIDADES H1: Vivenciar as experiências pessoais no contexto organizacional; 

H2: Praticar o aspecto formal e informal da organização; 

H3: Compartilhar a visão tradicional e futurística da área Estratégica de 

Pessoas; 

H4: Atuar na prática dos Recursos humanos na dinâmica 

organizacional. 
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 H5: Auxiliar no sistema de Recrutamento e Seleção, bem como as 

políticas e procedimentos da área. 

H6: Ajudar na promoção do desenvolvimento do perfil de cargos e 

salários no contexto do processo de seleção; 

H7: Colaborar com o processo seletivo através dos jogos empresariais, 

dinamizações e provas situacionais simuladas. 

H8: Acompanhar as ferramentas de Gestão de Pessoas, que 

estruturam o Recrutamento e Seleção. 

CONTEÚDOS 

 

 

A Interação entre Pessoas e Organizações 

 As organizações 

 As pessoas 

 As pessoas e as organizações 

Os Sistemas de Administração de Recursos Humanos 

 A administração de Recursos Humanos; 

 O caráter multivariado; 

 O caráter contingencial; 

 Responsabilidade de linha e staff; 

 A Administração de Recursos Humanos como processo; 

 Políticas de Recursos Humanos 

 Os objetivos da Administração de Recursos Humanos. 

O processo evolutivo na área de RH 

 A escola das relações humanas e de RH; 

 A gestão de pessoas na era do conhecimento; 

Os principais desafios do RH na era do conhecimento; 

As competências dos profissionais de RH  

 A transformação do RH; 

 As novas competências dos profissionais de RH; 

 Conhecimento do negócio e comunicação de resultados em RH 

 Fluxograma do Processo de Recrutamento e Seleção. 

 Recrutamento Interno e Recrutamento Externo. 

 Entrevista de Seleção e Entrevista de desligamento. 

 Competência Profissional; 

 Diretriz e procedimentos da área de Recrutamento e Seleção. 

 Padronização de formulários. 

 Avaliação em período de Experiência. 

 Programa de Integração no ambiente de trabalho. 

               Turnover 

Cargos e Salários 

 Plano de carreira. 



                                                                                                                 

21 

 

 Remuneração . 

 Análise, desenho e avaliação de cargos. 

 Pesquisa e estrutura salarial. 

 Classificação e pontuação de Cargos. 

Tipos de Benefícios. 

  BASES TECNOLÓGICAS 

 

  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2004. 

FRANCO, José de Oliveira . Recursos Humanos: fundamentos e processos. Curitiba: IESDE 

Brasil S.A., 2008. 

Caxito, F. de A. Recrutamento e Seleção de Pessoas. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. 

Franco, J. de O. Cargos, Salários e Remuneração. Curitiba: IESDE S.A., 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: como reter  

talentos na Organização. São Paulo: Atlas, 2003. 

BOOG, Gustavo e BOOG, Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: Estratégias 

e Tendências. São Paulo: Gente, 2002. 

RESENDE, Enio J. Cargos, salários e carreira: novos paradigmas conceituais e práticos. São 

Paulo: Summus, 2002. 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

Noções de Legislação 

Trabalhista e Previdenciária 
CÓD NLTP MÓDULO II 

 

EMENTA 

 

Noções fundamentais de Legislação Trabalhista, Contrato Individuais de 

Trabalho e Relação de  Emprego. Obrigações decorrentes do contrato. 

Impostos e contribuições. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Auxiliar na aplicação dos fundamentos da Legislação Trabalhista; 

C2: Acompanhar os diversos tipos de contrato; 

C3: Atender as exigências da Legislação Trabalhista imposta à 

empresa para a Contratação e Demissão de empregado. 

C4: Cumprir com os  Direitos e as Obrigações dos empregados e 

empregadores quando da Contratação e Demissão.   

C5: Exercer os direitos e deveres dos empregados referentes à duração 

da jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e férias, 

contemplados na legislação trabalhista; 

C6: Acompanhar os critérios para fixação de jornadas de trabalho; 

60 



                                                                                                                 

22 

 

C7: Aplicar a legislação própria referente ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço; 

HABILIDADES H1: distinguir os fundamentos da Legislação Trabalhista; 

H2: Comparar os tipos e diferenças de contrato de trabalho; 

H3: interpretar as exigências da Legislação Trabalhista imposta à 

empresa para a Contratação e Demissão de empregado. 

H4: Identificar os Direitos e as Obrigações dos empregados e 

empregadores quando da Contratação e Demissão.   

H5: Identificar direitos e deveres dos empregados referentes à duração 

da jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e férias e 

rescisão contratual contemplados na legislação trabalhista; 

H6: Identificar os critérios para fixação de jornadas de trabalho; 

H7: diferenciar a legislação própria referente ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço; 

CONTEÚDOS I – Noções Fundamentais de Direito do trabalho 

II – Contrato Individual de Trabalho e Relação de Emprego   

III - SUJEITOS DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

IV - CLASSIFICAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

V - DURAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO 

VI - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO  

VII - FÉRIAS  

VIII - SALÁRIO  

IX - ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

X - SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  

XI - AVISO PRÉVIO   

XII- Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

XIII- Legislação Previdenciária 

XIV – CIPA- Acidentes de Trabalho 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 33.ed. São Paulo: LTr, 2007. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de Legislação Social: Direito do Trabalho. 11 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

Oliveira.Aristeu de. Consolidação da Legislação Previdenciária. São Paulo: Atlas, 2007. 

Oliveira.Aristeu de. Manual Prático da Previdência Social. São Paulo: Atlas, 2006. 
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COMPONENTE 

CURRICULAR 
Empreendedorismo CÓD EMP MÓDULO II 

 

EMENTA 

 

Conceito de Paradigma. Estabelecimentos de metas. Motivação como fator de 

produtividade. Histórico do empreendedorismo no Brasil e no mundo. O Perfil 

empreendedor. Técnicas de negociação, liderança e vendas.  Conceito de 

risco. Análise de risco. Identificação de oportunidade. Nichos de mercado e 

segmento de mercado. Elaboração de um plano de negócio. O sucesso e o 

fracasso de novos empreendimentos; A pequena empresa. Definição. 

Critérios de tamanho. Importância e Contribuição Econômica e Social; 

Estrutura organizacional. Empresas familiares; Gestão Estratégica nas 

Pequenas empresas; Marketing em empresas de pequeno porte.   Marketing 

Mix.   Franchising; Administração de Recursos Humanos em Pequenas 

Empresas; Produção e Qualidade nas Pequenas Empresas; Administração 

Financeira nas Pequenas Empresas; A pequena Empresa e o meio ambiente; 

Responsabilidade Social de Pequenas Empresas. Financiamentos, 

Mortalidade, sistemas de tributação. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Analisar o perfil empreendedor através do exercício da criatividade 

e dos atributos interpessoais e comportamentais próprios. 

C2: Diferenciar as etapas do ciclo de vida de um empreendimento e 

seus processos de inovação e negócios globalizados. 

C3: analisar a importância das incubadoras. 

C4: Elaborar Plano de Negócios. 

C5: Distinguir os conceitos e implicações básicos da gestão de MPE´s. 

C6: Aplicar a legislação para abertura de MPE’s. 

C8: Avaliar as principais causas de mortalidade das MPE’s. 

C9: decidir sobre escolhas de franquias para PME´s. 

C10: Classificar as MPE’s quanto ao porte e seus referido sistemas de 

tributação e financiamento. 

C11: diferenciar os principais modelos de gestão para as micros e 

pequenas empresas. 

60 

HABILIDADES H1.1: Identificar o perfil empreendedor e seus atributos. 

H2.1: Compreender as etapas do ciclo de vida de um empreendimento 

e sua execução. 

H2.2: Verificar a viabilidade e os riscos de um empreendimento, 

considerando os aspectos econômico-financeiros, legais e 

mercadológicos, bem como seu impacto social e ambiental. 

H3.1: Avaliar o funcionamento e viabilidade das incubadoras no Brasil. 

H4.1: Entender e Elaborar plano de negócios, para viabilidade do 

empreendimento. 

H5.1: Definir os conceitos das micro e pequenas empresas. 
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H5.2: Compreender as implicações de ser micro ou pequena empresa. 

H6.1: Identificar os procedimentos legais para abertura de micro e 

pequenas empresas. 

H7.1: Conhecer a origem, importância e as características das MPE’s. 

H8.1: Identificar as principais causas da mortalidade das MPE’s e as 

intervenções necessárias para evitá-las. 

H9.1: Decidir sobre a escolha de abertura de franquia. 

H10.1: Identificar os principais sistemas de financiamento 

governamentais e privados, bem como suas exigências legais e seus 

prós e contras. 

H10.2: Identificar os principais tributos para as MPE’s 

H11.1: Desenvolver estratégias para a otimização da administração da 

micro e pequena empresa. 

H11.2: Analisar mercado consumidor e concorrência para PME´s. 

H11.3: Decidir pelo sistema mais adequado de gestão administrativa 

para funcionamento de uma PME’s. 

CONTEÚDOS  A Quebra de paradigmas  

 A importância do estabelecimento de metas  

 A importância da motivação humana  

 O Perfil empreendedor.  

 Classificação dos empreendedores 

 Histórico do empreendedorismo no Brasil e no mundo.  

 Técnicas de negociação.  

 Identificação de oportunidade.  

 Nichos de mercado e segmento de mercado  

 Conceito de risco  e Análise de risco. 

 Intra- empreendedor 

 Conceito, objetivos e viabilidade das incubadoras. 

 Plano de negócios e seus elementos. 

 Pequenas e Microempresas: conceito, definições e aspectos 

relevantes; 

 Ser micro ou pequeno empresário, implicações legais; 

 Cuidados ao abrir uma empresa: que tipo de empresa abrir? 

 Procedimento para abertura de uma empresa e entidades de apoio, 

linhas de crédito e bancos de oportunidades; 

Aspectos legais e registro de empresas de pequeno porte. Práticas de 

gestão de micro e pequenas empresas; 

 Origens e importância da MPE; 

 Empreendedorismo e as PME´s. 
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 Importância e características da micro e pequena empresa e do 

empresário; 

 Função econômica e social da PME; 

 Principais causas de mortalidade das MPE’s 

 Micro empreendedor individual 

 Simples Nacional 

 Tributação das MPE’s 

 Planos de financiamentos para MPE’s 

 administração familiar X administração profissional; 

 Diferencial das micro e pequenas empresas e as principais dificuldades 

encontradas; 

 As micro e pequenas empresas e o cenário econômico e social no qual 

estão inseridas; 

 Práticas de gestão de pequenos negócios: controle de vendas e de 

compras, controle de despesas, controle de estoques, controles 

financeiros e cálculo e gestão do capital de giro; 

 Mercado consumidor e concorrência para as MPE´s; 

 MPE´s e o sistema de franquias;  

 Gestão estratégica para MPE´s; 

Sistema de gestão: conceitos e componentes do sistema de gestão, 

dificuldades para implantação e uso. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO, Antonio. Plano de Negócios: Estratégia para Micro e 

Pequenas Empresas. Barueri, Manole, 2005. 

CASAROTTO, N. F.; Pires, L. H. Rede de Pequenas e médias empresas e desenvolvimento 

local. SP: Atlas, 2001. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa, 30a ed. São Paulo: Editora de Cultura, 2006. 

SILVA, Arlindo. A Fantástica História de Silvio Santos / Arlindo Silva. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2002. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, 

inovar e se diferenciar em organizações estabelecidas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo, Transformando ideias em negócios.  

Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

FARIA, Marília de Sant’anna; TACHIZAWA, Takechi. Criação de Novos Negócios: Gestão de 

Micros e Pequenas Empresas. 1ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 
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COMPONENTE 

CURRICULAR 

Ética profissional, Cidadania e 

Direitos Humanos 
CÓD ECDH MÓDULO II 

 

EMENTA 

 

Conceituação de ética profissional e moral. Conceituação de cidadania em 

seus diferentes aspectos. Implicações culturais associadas à cidadania e 

ética. Exigências individuais e sociais da cidadania. Panorama nacional e 

regional da  realidade sobre a questão dos direitos humanos. Diferenciação 

entre ética e moral. Análise dos principais problemas relacionados à ética, 

cidadania e direitos humanos no campo social, político, econômico e cultural. 

Definição de Meio Ambiente; Decisões e estratégias de melhor utilização dos 

recursos naturais; As empresas e o meio ambiente; Gerenciamento Ambiental 

e o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) X Desenvolvimento Sustentável. 

Sistema de Gestão Ambiental nas empresas e as normas ISO e.  Os três R`s: 

Redução, Reutilização e Reciclagem; Educação, responsabilidade social e 

ética ambiental, Legislação Ambiental, Estudos de impacto ambiental e fatores 

socioeconômicos. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT);  A Psicodinâmica do 

trabalho; O  estresse no trabalho. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Diferenciar os conceitos entre ética e moral.  

C2: Analisar os principais problemas relacionados à ética, cidadania e 

direitos humanos no campo social, político, econômico e cultural. 

C3: analisar  princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade 

humana, a democracia e o pluralismo político que fundamentam uma 

sociedade livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais e 

escolares fundamentadas no respeito aos Direitos Humanos. 

C4:. Aplicar os conceitos de  responsabilidade social e  gestão 

ambiental no contexto da realidade social, ambiental e econômica com 

empreendedorismo; 

C5: Analisar conceitos de administração e tecnologias de gestão no 

novo ambiente empresarial; 

C7: Diferenciar os indicadores e fatores de qualidade de vida nas 

organizações; 

C9:Aplicar as ferramentas e processos de qualidade de vida, tanto no 

trabalho como na vida pessoal 

40 

HABILIDADES H1: Socializar os conteúdos pertinentes aos Direitos Humanos, Ética e 

Cidadania viabilizando além de condutas pessoais, condutas 

profissionais de acordo com os preceitos utilizando ferramentas 

tecnológicas 

H2: Compreender a evolução dos Direitos e da Ética, bem como as 

transformações no modo de agir, pensar e praticar da humanidade. 

H3: Reconhecer a importância da proteção humana a luz da ética e dos 

direito e os princípios para o resgate ou exercício da plena cidadania. 
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H4: Analisar a exclusão social das populações afro descendentes, bem 

como reconhece a necessidade de erradicação da pobreza, redução 

das desigualdades sociais e combate a todas as formas de preconceitos 

e discriminação. 

H5: Praticar ações relativas a responsabilidade social e gestão 

racional no uso dos recursos naturais, por meio da análise de conceitos 

básicos da responsabilidade social e da gestão ambiental; 

H6: Aplicar os  conceitos de administração e tecnologias de gestão no 

novo ambiente empresarial 

H7: Vivenciar conhecimentos no contexto da realidade social, 

ambiental e econômica com empreendedorismo. 

H8: Identificar os indicadores de qualidade de vida nas organizações 

CONTEÚDOS  A dimensão do ser humano (homem, cidadão, sociedade, governo e 

instituição) 

 Refletindo valores éticos e situação envolvendo conflitos éticos no 

âmbito profissional 

Direito, Cidadania e Democracia- Declaração dos direitos humanos - 

Constituição Federal. 

 A legislação e os Direitos Humanos no Brasil; 

 Movimentos sociais e Direitos Humanos no Brasil (ênfase no 

movimento estudantil e nos Direitos trabalhistas). 

 Preconceito e racismo no Brasil. 

 A exclusão socioeconômica da população afro descendente no Brasil 

 Conhecendo a legislação: A lei contra o racismo. 

 Definição do meio ambiente; 

 Decisões e estratégias de melhor utilização dos recursos naturais;  

 A relação das empresas com o meio ambiente e a legislação ambiental;  

 Gerenciamento Ambiental, o Sistema de Gestão Ambiental e o ISO 

 Os três Rs 

 Qualidade de vida no trabalho 

BASES TECNOLÓGICAS 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, Ulisses F.; AQUINO, Júlio Groppa. Os Direitos Humanos na Sala de Aula: A Ética 

Como Tema Transversal. São Paulo: Moderna, 2001. 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relações sociais. 

São Paulo: Ática, 2002. 

CANDAU, Vera Maria, et al. Oficinas Pedagógicas de Direitos Humanos. Petrópolis: Vozes, 

1995.  
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CANDAU, Vera e SACAVINO, Susana (orgs.). Educar em Direitos Humanos. Rio de Janeiro: 

D& P Editora, 2000. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2001. 

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: 

Brasiliense, 1995. 

MENIN, Maria Suzana de Stefano. Os direitos humanos na sala de aula: a ética como tema 

transversal. Educ. Soc.,  Campinas ,  v. 24, n. 82, p. 335-339, Apr.  2003 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302003000100026&lng=en&nrm=iso>. access on  12  Nov.  2015.   

NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. Cidadania para principiantes: a história dos direitos 

do homem. São Paulo: Ática, 2004. 

RIBEIRO, Renato Janine. Ética e Direitos Humanos. Interface (Botucatu),  Botucatu ,  v. 7, n. 

12, p. 149-166, Feb.  2003 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832003000100015&lng=en&nrm=iso>. access on  12  Nov.  2015.   

BURIGO, Carla C.D. Qualidade de vida no trabalho: dilemas e perspectivas. Florianópolis. 

Insular, 1997. 

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho QVT: conceitos e práticas 

nas empresas da sociedade pós-industrial. São Paulo: Atlas, 2004. 

QUEIROZ, Adele; CARDOSO, Alexandre Jorge g. Ética e Responsabilidade Social nos 

Negócios. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Comunicação Empresarial CÓD CE MÓDULO II 

 

EMENTA 

 

Revisão ortográfica-gramatical; leitura, Interpretação e Produção de Textos 

(Narração, descrição e dissertação). Redação Comercial e Administrativa: 

carta comercial, ofício, memorando, requerimento, procuração, curriculum 

vitae. Linguagem corporal e técnicas de oratória. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Aplicar  as regras para a produção de textos, principalmente 

aplicados à comunicação organizacional.  

C2: Distinguir as regras mais adequadas a cada tipo de comunicação 

escrita empresarial. 

C3: articular a  argumentação lógica em textos. 

C4: distiguir os  diversos tipos de textos e de escritas corporativos e 

empresarial. 

60 

HABILIDADES H1: Aplicar as regras de produção de textos. 

H2: Apor as regras adequadas a cada tipo de comunicação. 
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H3: Aplicar o processo de argumentação lógica em textos 

H4: Aplicar os tipos de escritos corporativos. 

H5: Interpretar a narração de textos corporativos. 

H6:  Aplicar os vários tipos de escrita empresarial. 

H7: Comunicar-se de forma escrita e não escrita com eficiência e 

segurança, com um estilo de fácil entendimento, redigindo de forma 

correta e com qualidade diversos tipos de textos empresariais 

 

CONTEÚDOS Revisão gramatical 

 Ortografia (com acentuação, homônimas e parônimas e os porquês) 

         Pontuação 

  Organização do texto 

 Frase, oração e período 

 A organização do parágrafo 

A unidade textual e a divisão do texto em parágrafos  

 Textos técnicos (empresarial,) 

  Carta comercial e ofício,  

 Memorando, circular e . 

 Relatório e requerimento.  

 Ata e memória de reunião 

 Procuração 

 Currículo 

Texto técnico 

Tipologias do texto (narração, descrição e dissertação) 

Análise e interpretação de textos: aspectos linguísticos e aspectos 

formais 

 Tipos de linguagens 

    Desenvolvimento da capacidade de falar em publico (oratória). 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Antonio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico: gramática, 

redação, texto. São Paulo: Atlas, 2004. 

CÂMARA JÚNIOR, J. Mattoso. Manual de expressão oral e escrita. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2008. 

ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua 

portuguesa. São Paulo: Atlas, 2004. 

OLIVEIRA, Marques. Como conquistar, falando : psicologia do auditório hostil. Rio de Janeiro: 

Tecnoprint. 

POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições . São Paulo: Saraiva. 

SANTOS, Mário Ferreira dos. Curso de oratória e retórica. São Paulo: Logos. 
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COMPONENTE 

CURRICULAR 
Projeto Integrador II CÓD PI - II MÓDULO II 

 

EMENTA 

 

Integração dos estudos realizados a partir dos componentes curriculares 

pertencentes ao módulo, mediante construção de um projeto de pesquisa e 

ou de um projeto didático com dados coletados e analisados 

 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Elaborar um projeto integrador a partir dos componentes 

curriculares vivenciados no módulo, utilizando-se das normas básicas 

da ABNT. 

C2- Coletar dados em espaços específicos demandados pelo curso,  

mediante visitas técnicas. 

C3- Analisar os dados coletados a partir de metodologia previamente 

definida e descrita. 

C4- Socializar o projeto na forma escrita e oral seguindo critérios tais 

como: estrutura do projeto de acordo com normas da ABNT; 

metodologia de apresentação;  nível de autonomia e criticidade; 

vocabulário oral e escrito; postura; relação do estudante e a equipe de 

trabalho.   

40 

HABILIDADES H1- Realiza as etapas e atividades demandadas que objetivam a 

construção de um projeto integrador a partir dos componentes 

curriculares vivenciados. 

H2- Apresenta o projeto, na forma escrita e oral, contemplando as 

normas da  ABNT. 

H3-  Identifica o ciclo de vida do projeto e o  papel do gestor de projeto. 

H4- Defini metodologia adequada para coleta e análise dos dados tendo 

como referência os estudos  desenvolvidos no módulo. 

H5- Executa a metodologia previamente definida para coleta e análise 

dos dados. 

H6 – Apresenta  os dados coletados e analisados de forma organizada 

na produção escrita e na apresentação oral. 

 

CONTEÚDOS Todos os conteúdos constantes nas disciplinas. 

BASES TECNOLÓGICAS 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Recorrer a todas as indicações de referências bibliográficas das disciplinas. 
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MÓDULO III 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

Noções da Contabilidade 

Gerencial e de custos 
CÓD NCGC MÓDULO III 

 

EMENTA 

 

Noções gerais de contabilidade, balanço patrimonial. Equação fundamental 

do patrimônio. Noções de débito e de crédito. Teoria geral das contas. 

Lançamentos em contabilidade e sistemas de escrituração. Balancete de 

verificação. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis. Prática de 

escrituração, livro caixa e livro diário. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Diferenciar o patrimônio de uma entidade e as variações deste. 

C2: Analisar a captação de dados gerados na entidade, o 

processamento destes dados até o levantamento dos Relatórios 

Contábeis. 

C3: Apreciar os tipos de relatórios contábeis; 

C4: Analisar fluxo de caixa e mecanismo de Débito e Crédito; 

 

80 

HABILIDADES H1: Preservar o patrimônio  da empresa (bens, direitos e obrigações) 

H2: Transcrever relatórios contábeis; 

H3: Acompanhar os relatórios contábeis 

H4: Acompanhar o fluxo de caixa e seus mecanismos 

CONTEÚDOS 1.Conceitos básicos de Contabilidade  

- Aplicação, usuários, profissional Contábil, patrimônio  

Bens  

Direitos  

Obrigações  

2.Demonstrações Financeira 

Principais Demonstrações Contábeis – Parte 1  

Balanço Patrimonial, Itens, Grupos de Contas e Sub-grupos de Contas  

3.Principais Demonstrações Contábeis – Parte 2: 

Apuração do Resultado,  

4. Ciclo Contábil  

Plano de Contas; 

5.Contabilização: 

Contabilização das Contas de Balanço – Débito e Crédito; 

5.Apuração Contábil do Lucro; 
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Regime de Caixa, Regime de Competência, Demonstração do 

Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa; 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 

10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. Z (9) 2  

EQUIPE DE PROFE SSORES FEA/USP. Contabilidade introdutória: livro-texto. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 3  

MARION, J. C.; IUDÍCIBUS, S. de. Curso de contabilidade para não contadores: para as áreas 

de administração,  

economia, direito e engenharia (livro-texto). 6. ed. São Paulo, 2009 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Administração Financeira CÓD ADF MÓDULO III 

 

EMENTA 

 

Fundamentos da administração financeira; Administração do capital, de 

contas a pagar e a receber; Fontes de recursos de curto e longo prazo; 

Planejamento e controle. Conceitos elementares de matemática básica. 

Capitalização Simples. Descontos Simples. Capitalização Composta. 

Descontos Compostos. Séries de Pagamento. Apresentação da matemática 

financeira como ferramenta tecnológica para resolução de problemas 

matemáticos da Gestão Financeira. Operações com variáveis (capital, tempo, 

juros, taxa de juro e inflação). Operação envolvendo capitalização simples e 

capitalização composta. Desconto comercial e racional. Valores Equivalentes. 

Taxas proporcionais e equivalentes. Séries de pagamentos uniformes. 

Sistemas de amortização (SAC e PRICE). 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1:. Diferenciar a política de crédito e cobrança; 

C2: Identificar as funções dos fluxogramas e dos cronogramas 

financeiros. 

C3: Examinar os elementos financeiros a serem incluídos no 

planejamento financeiro. 

C4: Implementar os sistemas de crédito e cobrança;   

C5: Conceituar os termos razão, proporção, porcentagem, juros simples 

e compostos. 

C6: Conceituar os termos inflação, taxas de juros, capitalização, 

montante e desconto. 

C7: distinguir operações sobre taxas de juros, regimes de capitalização 

C8: aplicar conceitos relacionados a capitalização simples,  

60 
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C9: aplicar fórmulas e conceitos práticos para o desenvolvimento de 

cálculos de descontos simples. 

C10: Executar cálculos de capitalização composta  

HABILIDADES H1: Aplicar a política de crédito e cobrança; 

H2: Vivenciar as funções dos fluxogramas e dos cronogramas 

financeiros 

H3: Utilizar as informações necessárias sobre os elementos financeiros 

a serem incluídos no planejamento financeiro. 

H4:  elaborar informes e relatórios sobre os sistemas, sugerindo 

modelos para os mesmos, e estabelecendo com a área jurídica as 

medidas para cobrança amigável ou judicial. 

H5: Interpretar os termos razão, proporção, porcentagem, juros simples 

e compostos. 

H6: Interpretar os termos inflação, taxas de juros, capitalização, 

montante e desconto. 

H7: Realizar operações sobre taxas de juros, regimes de capitalização 

H8: sintetizar questões relevantes ao entendimento do assunto.H9: 

Aplicar fórmulas e conceitos práticos para o desenvolvimento de 

cálculos de descontos simples. 

H10: Examinar cálculos de capitalização composta  

CONTEÚDOS  Sistema Financeiro Nacional;  

 Os Departamentos Financeiros;  

 O Planejamento Financeiro;  

 O Fluxo de Caixa;  

 O Crédito e seus limites, Políticas de Crédito;  

 Contas a Receber;  

 O Devedor Duvidoso e Concordatário, O Cadastro de Devedores;  

 Contas a Pagar;  

 Débito de Fornecedores;  

 Contrato Bancário;  

 Operações Financeiras;  

 Capital de Giro e Aplicações. 

 Razão 

 Proporção 

 Divisão Proporcional 

 Regra de três simples/composta 

 Porcentagem 

 Juros Simples 

 Juros Compostos 

 Operações sobre mercadorias; 
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 Preço de Custo e vendas; 

 Lucros e Prejuízos. 

 Taxa de Juros 

 Homogeneidade entre tempo e taxa; 

 Juro exato e juro comercial. 

 Infração; 

 Capitalização simples; 

 Montante simples; 

 Desconto simples; 

 Capitalização composta 

 Juros compostos; 

 Montante composto; 

 Desconto composto. 

 O valor do dinheiro ao longo do tempo; 

 Série de pagamentos uniformes 

 Sistema de Amortização Continuada (SAC) e Sistema de 

Parcela Constante (PRICE) 

Inflação 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arnot. Matemática Comercial e Financeira:fácil. São Paulo:Saraiva,2001. 

ASSAF Neto, A. CRESPO, Antonio Matemática Financeira e suas Aplicações. 5ª Ed. São 

Paulo:Atlas,2000. 

HOJI,  MASAKAZU, Administração Financeira na Prática, Editora Atlas, 1ª Edição, 2007. 

SILVA, ANDRÉ LUIZ CARVALHAL DA, Matemática Financeira Aplicada, Editora Atlas, 2ª Edição, 

2008. 

LAPPONI, J.C. Matemática Financeira. 5ª Ed. São Paulo: Lapponi, 2002. 

SOBRINHO,  JOSÉ DUTRA VIEIRA, Matemática Financeira, Editora Atlas, 7ª Edição, 2008. 

MORANTE, ANTONIO SALVADOR e JORGE,  FAUZI TIMAÇO, Análise e demonstrações 

Financeiras, Editora Atlas, 1ª Edição, 1ª Edição, 2007. 

MORANTE, ANTONIO SALVADOR – FAUZI, TIMAÇO JORGE, Administração Financeira, 

Editora Atlas, 2007. 

HOJI,  MASAKAZU, Administração Financeira e Orçamentária, Editora Atlas, 6ª Edição, 2008. 

ZENTGRAF, R. Matemática Financeira Objetiva. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editoração, 1999. 

 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Informática Aplicada CÓD IA MÓDULO III 
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EMENTA 

 

Tópicos básicos e avançados de Planilhas de Cálculos (Excel), 

Processadores de Textos (Word) e Apresentação (PowerPoint). Software 

específico de contabilidade: cadastramento do plano de contas, dos centros 

de custos, históricos e lançamentos padrões; estruturação dos relatórios 

contábeis; lançamentos contábeis; emissão dos relatórios contábeis; 

encerramentos e abertura das contas. Gerenciamento arquivístico de 

documentos eletrônicos. Organização física e eletrônica de documentos. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Aplicar  as ferramentas no ambiente dos sistemas de informações. 

C2: Identificar os principais recursos utilizados nos softwares de 

processamento de textos, planilhas de cálculo e apresentação 

C3: Diferenciar softwares específicos de cálculos,  

C4- Manusear ferramentas utilizadas nos registros de 

acompanhamento dos fatos contábeis e na geração dos diversos 

relatórios organizacionais. 

C4: aplicar técnicas de arquivamento organizacional física e eletrônica. 

40 

HABILIDADES H1: Criar documentos diversos utilizando os software. 

H2: Executar os principais recursos dos software de processamento. 

H3: Realizar cálculos contábeis. 

H4: conhecer as técnicas de arquivamento. 

CONTEÚDOS 1. Planilha de Cálculo (Excel) 

   Conceito  

   Finalidade 

2. Funções básicas 

  -Editando planilhas (ocultando, copiando, movendo, excluindo) 

- Formatações de células, colunas e linhas 

- Trabalhando com filtros e classificações 

- Trabalhando com comandos e funções aritméticas 

Utilizando funções de procura e referências 

- Utilizando funções financeiras 

3.Utilizando os recursos de atingir metas, cenários, formulários e solver. 

4.Criando fórmulas complexas 

- Criando, abrindo e salvando um banco de dados 

- Adicionando e formatando informações 

5. Softwares Específicos de  

Contabilidade 

- Conceito 

6. Introdução: indicação das rotinas disponíveis 

7. Manutenção dos cadastros: Empresas, terceiros, plano de contas, 

centros de custos, tabela de grupos, histórico e lançamentos padrões. 

- Cadastramento dos demonstrativos contábeis 
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8. Digitação dos lançamentos 

- Manutenção dos saldos 

- Razão analítica individual 

- Emissão dos relatórios contábeis. 

- Encerramentos e abertura do exercício. 

9. Técnicas de arquivamento físico e eletrônico. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CORNACHIONE Junior, Edgard. Informática Aplicada as Áreas de Contabilidade, 

Administração e Economia. São Paulo: Atlas, 2001. 

CORREIA NETO, Jocildo. Excel para Profissionais de Finanças. São Paulo: Campus, 2006. 

RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento Arquivistico de documentos eletrônicos: uma 

abordagem teórica da diplomática arquivística contemporânea. Rio de Janeiro: Ed.FGV, 

2002.160p. 

RIMOLI, Mônica Alvarez. CARNEVALLI, Adriana Aparecida. Microsoft Access 2007. Campinas: 

Komedi, 2008. 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Práticas Empresariais CÓD PE MÓDULO III 

 

EMENTA 

 

Apresentar aos alunos as ferramentas de apoio à gestão estratégica de uma 

empresa através dos jogos de empresa, da simulação dos vários aspectos 

que interferem na estratégia, nas táticas e na operação do dia-a-dia de uma 

organização. O desempenho baseado em decisões. A influência das decisões 

dos concorrentes e da dinâmica do mercado. Jogos de empresas: realização 

de simulações empresariais. Tomadas de decisões nas empresas simuladas 

em ambientes competitivos. Visão sistêmica e as forças competitivas de M. 

Porter. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Aplicar  às técnicas da tomada de decisão empresarial. 

C2: organizar as políticas  de negócios nas empresas em um 

determinado 

 mercado. 

C3: Integrar  conceitos vistos e trabalhados em diversas disciplinas ao  

longo do curso. 60 

HABILIDADES H1: Compreender todas as etapas do processo interno de uma 

organização, desde o seu planejamento estratégico, passando por 

materiais, produção, vendas, marketing, administração até finanças e 

controladoria, trabalhando e observando a interligação de informações 

dessas diversas áreas. 

http://www.livrariagalileu.com.br/home/pesquisa.asp?str_pesq=CORNACHIONE%20JUNIOR%20,%20EDGARD&cmb_pesq=Autor&origem=detalhe
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H2- Elaborar, implantar e acompanhar um plano estratégico e um plano 

de marketing de uma empresa, com avaliação e discussão entre os 

resultados previstos e realizados. 

H3- Observar pela ótica do administrador, o ambiente social de atuação 

de uma empresa, e o seu relacionamento com fornecedores, clientes, 

concorrentes e acionistas. 

H4- Motivar a sinergia dos alunos, em trabalhos de equipe, expondo e 

praticando suas idéias, e com transferência de conhecimentos. 

H5- Rever ou estudar na prática os conceitos vistos nas disciplinas de: 

matemática financeira, estatística, economia, planejamento estratégico, 

orçamento, finanças, marketing, materiais, produção, custos, 

contabilidade e controladoria 

CONTEÚDOS Os jogos de empresas: 

 Conceitos iniciais, Introdução e Histórico; 

 O porque dos jogos de empresas; 

 Contextualização do tema, e; 

 A importância do tema. 

O processo decisório: 

 Modelos de tomada de decisão; 

 Abordagem Racional; 

 Abordagem Comportamental; 

 Abordagem Incremental, e; 

Abordagem Política. 

Classificação dos jogos: 

 Tipos; 

 Objetivos dos jogos no ambiente empresarial, e; 

 Riscos X Benefícios. 

Simulações de Jogos – OGG pem – Simulador de pequena 

empresa: 

 Produção; 

 Marketing; 

 Gestão de Recursos Humanos, e; 

Financeiro. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de Empresa e Técnica Vivenciais. 2 ed. São Paulo: Prentice 

Hall Brasil, 2007. 

JALOWITZKI, Marise. Jogos e Técnicas Vivenciais nas Empresas. São Paulo: Madras, 2001. 
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FISCHMANN, A. A.; ALMEIDA, M. I. R. Planejamento estratégico na prática. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KROEHNERT, Gary. Jogos para treinamento em recursos humanos. São Paulo: Manole, 

2001. 

DATNER, Yvette. Jogos para Educação Empresarial - Jogos, Jogos Dramáticos, Role-playing, 

Jogos de Empresa. 1 ed. Ágora 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Legislação Tributária CÓD LTR MÓDULO III 

 

EMENTA 

 

Conceituação introdutória de Tributos; Principais Impostos e Contribuições 

aplicados a Pessoa Jurídica; Enquadramento das Empresas de acordo com a 

Legislação em vigor. 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1: Analisar os princípios legais regulamentadores do processo 

tributário nacional em nível federal, estadual e municipal referente a 

impostos; taxas; tarifas; contribuições de melhoria e empréstimos 

compulsórios. 

C2: Analisar os princípios legais regulamentadores do processo 

tributário nacional em nível federal, estadual e municipal referente a 

impostos; taxas; tarifas; contribuições de melhoria e empréstimos 

compulsórios. 

60 

HABILIDADES H1- Identificar os diferentes tipos de impostos, taxas, tarifas, 

contribuição de melhoria e empréstimos  compulsórios.  

H2 –  Identificar a legalidade e ou ilegalidade da aplicação das 

cobranças tributárias. 

H3: Elaborar o adequado planejamento tributário 

CONTEÚDOS 1– Tributos 

- Conceito 

- Classificação 

    - Impostos 

    - Contribuições 

    - Taxas 

    - Contribuições de Melhoria 

2 – Principais Impostos e Contribuições Aplicados a Pessoal Jurídica 

- O ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

- IPI – Imposto sobre o Produto Industrializado 

- O ISS – Imposto Sobre Serviços 

- Imposto de Renda 

- Contribuição Social 
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- PIS – Programa de Integração Social 

- COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

3 – Enquadramento das Empresas 

- Empresas que se enquadram no Simples 

- Empresas do Lucro Presumido 

- Empresa do Lucro Arbitrado 

- Empresas do Lucro Real 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Láudio Camargo Fabretti - Direito Tributário Aplicado, Impostos e Contribuições das Empresas – 

Editora Atlas 

Luiz Martins Oliveira - Manual de Contabilidade Tributária – Editora Atlas 

 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
Projeto Integrador III CÓD PI - III MÓDULO III 

 

EMENTA 

 

Apresentação de um projeto integrador com  resultados alcançados e 

considerações finais em decorrência das intervenções e ou proposições 

realizadas pelo estudante, estabelecendo o foco nos componentes 

curriculares vivenciados no curso. 

 

 CH 

COMPETÊNCIAS C1  -  Elaborar anteprojeto contemplando: concepções de ideias (forma 

de execução); definições de procedimentos  e cronograma das fases de 

execução.  

C2- Elaborar o projeto a partir da temática indicada no pré-projeto 

contemplando os seguintes aspectos tais como: metodologia da 

apresentação;  nível de criticidade; vocabulário oral e escrito; postura; 

relação do estudante e a equipe de trabalho.   

C3 – Desenvolver ações de inovação e ou proposições de intervenções  

em espaços específicos demandados pela temática do projeto.  

 

 

 

40 
HABILIDADES H1 – Apresentação de anteprojeto ao professor orientador, 

contemplando: concepções de ideias (forma de execução); definições 

de procedimentos e cronograma das fases de execução;  

H2- Propor ações de inovações e intervenções na construção do 

projeto. 

H3 - Apresentação pública do projeto com seus resultados e 

considerações finais a partir dos critérios pré-estabelecidos pelo 

professor orientador. Contemplar aspectos tais como: metodologia da 
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apresentação;  nível de criticidade; vocabulário oral e escrito; postura; 

relação do estudante e a equipe de trabalho.   

 

CONTEÚDOS Todos os conteúdos constantes nas disciplinas. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Recorrer a todas as indicações de referências bibliográficas das disciplinas. 

 

 

 

4.7 ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O Estágio Curricular é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no 

ambiente de trabalho, visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 

à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho. 

A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa adota para o Curso Técnico de Nível Médio 

em Administração o estágio não-obrigatório, conforme determinação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Técnico e legislação específica do curso emanada pelo Conselho 

Profissional. 

I- Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

Quando o Plano de Curso definir o estágio curricular como não-obrigatório, a carga 

horária será acrescida a carga horária do curso. 

Os estágios, em suas diversas modalidades, serão realizados em locais que tenham 

condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural. 

O Estágio, como ato educativo escolar supervisionado, terá acompanhamento efetivo 

do professor orientador da instituição e por supervisor da parte concedente, sendo 

responsabilidade de ambos de acompanhar o cumprimento das normas legais concernentes e 

validar o relatório final.  

A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa firmará convênios com entidades e ou 

empresas públicas ou privadas para viabilização do estágio curricular 

A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa poderá recorrer a serviços de agentes de 

integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 

apropriado. 

Caberá aos agentes de integração, como auxiliares do processo de aperfeiçoamento 

do instituto de estágio: 

II- identificar oportunidades de estágio; 
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III- ajustar suas condições de realização; 

IV- fazer o acompanhamento administrativo; 

V- encaminhar negociação de seguro contra acidentes pessoais; 

VI- cadastrar os estudantes. 

Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 

estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular 

estabelecida para o curso. 

A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa cancelará os convênios com agentes 

de integração que não estejam cumprindo a legislação vigente. 

A jornada de atividade de estágio será definida de comum acordo entre a instituição 

de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar 

do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 6(seis) 

horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 

 O aluno que comprovar exercer ou ter exercido funções correspondentes às 

competências profissionais desenvolvidas à luz do perfil profissional de conclusão do curso, 

poderá ser dispensado, no todo ou em parte, do cumprimento da carga horária mínima do estágio 

obrigatório, mediante avaliação da ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa 

A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa definirá a sistemática de orientação, 

supervisão e avaliação dos estágios, bem como a operacionalização de sua execução ou 

dispensa, em regulamento próprio, respeitado o contido na legislação vigente.  

A sistemática de orientação, supervisão e avaliação do estágio, bem como a 

operacionalização de sua execução ou dispensa, será elaborada pelo Coordenador de Curso 

encaminhado à Direção para homologação. 

Prioritariamente, as atividades de estágio curricular deverão ser vivenciadas 

concomitantemente ao curso. 

Concluído o último módulo do curso, o estágio curricular será encerrado 

automaticamente após o cumprimento da carga horária mínima de estágio exigida 

curricularmente (estágio obrigatório) ou nos termos do termo de compromisso(estágio-não 

obrigatório). 

Concluindo-se todos os períodos e não tendo cumprido a carga-horária do estágio 

curricular obrigatório, é garantido ao aluno o direito de conclusão do mesmo, no tempo máximo 

expresso no plano de curso e em consonância com a legislação vigente. 

 

4.8  PROJETO SUPERVISIONADO  

 

Na ausência de campos de estágio para todos os alunos, a instituição executará o 

Projeto Supervisionado, que será executado em parceria com instituições públicas e privadas 

que apresentem atividades relacionadas ao Curso Técnico em Administração, conduzindo o 

estudante a aplicar todo o seu conhecimento metodológico e referencial teórico para a produção 

de um projeto, mediante contato com o campo real, exercitar sua profissão, complementando a 

aprendizagem recebida no curso técnico. 
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O início do Projeto Supervisionado bem como o período para sua integralização 

serão definidos pela instituição de ensino. 

 

05. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES 

 

Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o 

aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que 

diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou 

habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:  

I- em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente 

concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;  

II- em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;  

III- em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por 

outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação 

do estudante;  

IV- por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado 

em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino 

ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional. 

A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa informará ao estudante, em tempo hábil, as 

competências que serão avaliadas, bem como a data de realização do exame. 

A análise documental ou a avaliação das competências e experiências anteriores será 

de competência da instituição, e se procederá através da designação de uma banca examinadora 

especial formada por docentes, coordenação de curso e coordenação pedagógica. 

A Banca examinadora especial designada a avaliar as competências e emitir parecer 

conclusivo sobre a dispensa parcial ou total de componentes curriculares fará o exame dos 

documentos apresentados, bem como entrevistas, provas escritas, avaliações práticas ou 

aplicação de outros instrumentos de avaliação necessários a análise e emissão de parecer.   

Os aproveitamentos de conhecimentos e experiências contempladas no item I, serão 

realizadas através de análise do histórico escolar e dos programas das disciplinas, por Banca 

Examinadora Especial, podendo a banca adotar outros instrumentos de avaliação para fins de 

deferimento ao pleito. 

Os aproveitamentos de conhecimentos e experiências contemplados nos itens II, III e IV, 

ocorrerão mediante processo avaliativo realizado por Banca Examinadora Especial, cujos 

instrumentos e critérios serão de competência na referida banca. 

Os resultados obtidos no processo avaliativo de que tratam os itens II, III e IV, deverão 

ser apresentados através de parecer descritivo e corresponder aos índices de aproveitamento 

definidos, para promoção, no Regimento Escolar. 

 

06. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
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6.1. Concepção de Avaliação 

 

A avaliação deve ser entendida como suporte do processo decisório da gestão bem como 

da relação ensino-aprendizagem nela desenvolvida. Esta concepção de avaliação como 

processo decisório: 

 

(...) muda radicalmente o processo avaliativo do aluno, não mais voltado à mera 

freqüência e às notas  das provas, mas na pesquisa e elaboração própria. Está em jogo sua 

capacidade de questionar e reconstruir, na teoria e na prática, com qualidade formal e política. 

Busca-se avaliar as condições de formação da competência, dentro de um processo evolutivo 

sustentado a longo prazo, através, sobretudo de um sistema de acompanhamento cuidadoso e 

dedicado, mais do que por notas, semestre a semestre. Avaliar não é apenas medir, mas 

sobretudo sustentar o desempenho positivo dos alunos (...) não se avalia para estigmatizar, 

castigar, discriminar, mas para garantir o direito à oportunidade. As dificuldades devem ser 

transformadas em desafios, os percalços em retomadas e revisões, as insuficiências em alerta. 

(DEMO, 2000, p. 97). 

  

Assim, é preciso que a avaliação seja diagnóstica, processual e mediadora, envolvendo 

toda a comunidade escolar.  

O caráter diagnóstico da avaliação assume a função de um processo abrangente, cuja 

ênfase deve recair, não só na aprendizagem do/a aluno/a, mas também, e concomitantemente, 

na organização do ensino e nas relações que se estabelecem em sala de aula. Configura-se, 

dessa forma, como um processo reflexivo,  contínuo e permanente das práticas pedagógicas, 

cujo objetivo principal é o planejamento e a intervenção. 

A avaliação processual constitui-se na análise e reflexão do programa de aprendizagem, 

das atividades curriculares, do desenvolvimento do/a aluno/a, bem como da ação do/a 

professor/a. 

A ação avaliativa mediadora oportuniza aos/as alunos/as momentos de expressão e 

discussão dos saberes, tarefas diversificadas que auxiliam na localização das dificuldades e 

descobertas das soluções. Essa possibilidade de reflexão do processo ensino-aprendizagem tem 

como instrumento básico os registros de avaliação com anotações significativas sobre o 

acompanhamento dos/as alunos/as em seu processo de construção do conhecimento. 

Portanto, a ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa propõem a avaliação formativa 

como instrumento de regulação da aprendizagem permitindo ao professor conhecer sobretudo o 

que o aluno aprendeu ou não, para otimizar as situações de aprendizagem propostas a cada 

aluno. ( Perrenoud, 2004)  

Nesse sentido, a avaliação formativa assegura que os processos de construção de 

conhecimento vão se adequando às características dos alunos, permitindo a adaptação do 

ensino às características individuais. 

A verificação do rendimento utiliza como critério, a avaliação contínua e permanente do 
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desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Todos os resultados obtidos pelos alunos no decorrer do período letivo são considerados 

parte do processo. 

A frequência é considerada, juntamente com o desempenho, critério de promoção, de 

acordo com as bases legais, ou seja, o mínimo de 75% do total de horas letivas para aprovação. 

A avaliação é instrumento diagnosticador, feita por competências, sendo parte integrante 

do processo de construção do conhecimento, com vistas ao desenvolvimento global do aluno e 

ao desenvolvimento de competências básicas para a formação do cidadão e sua preparação 

para o trabalho. 

A avaliação do aproveitamento de cada componente curricular tem como parâmetro para 

aprovação, as competências desenvolvidas de forma satisfatória e previstas para o módulo 

proposto. 

O professor tem liberdade de utilizar os métodos e estratégias que melhor se adaptem 

às especificidades disciplinares, aos temas trabalhados no módulo. No entanto, a avaliação do 

aproveitamento do aluno deve se dar nos limites das competências propostas para o mesmo. 

O processo de aprendizagem deve ser discutido, avaliado e re-elaborado, 

permanentemente pelos Professores e pelas Coordenações e acompanhado pela Direção. 

As discussões devem ter como base a avaliação dos alunos, a avaliação dos 

professores, a auto-avaliação dos alunos e professores e a análise curricular no que tange à 

dosagem, flexibilidade e atualidade dos indicadores conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 

6.2. Dos registros da promoção e recuperação 

 

6.2.1.Promoção:   (NÃO PRECISA PREENCHER AGUARDAR ORIENTAÇÕES) 

 

Descrever 

 

6.2.2. Recuperação:   (NÃO PRECISA PREENCHER AGUARDAR ORIENTAÇÕES) 

 

  Descrever 

 

6.2.3. Revisão de Avaliação 

 

Será facultado ao aluno solicitar justificadamente a revisão de correção de 

avaliações escritas, mediante requerimento dirigido à Coordenação de Curso. 

O pedido de revisão dirigido ao coordenador de curso somente será aceito se 

formulado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da data de divulgação do 

resultado questionado. 

A revisão, facultada a presença do aluno, é realizada pelo professor da disciplina. 

Havendo contestação da revisão, por parte do aluno, em um prazo não superior 

a 72 (setenta e duas) horas, será convocada banca examinadora composta de, no mínimo 02 
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(dois) profissionais, um docente e o coordenada pelo Coordenador de Curso, para análise da 

revisão da avaliação. 

 

6.2.4. Segunda Chamada  

 

Será concedida a segunda (2ª) chamada ao estudante que faltar às avaliações 

pelos seguintes motivos: 

I- luto em família; 

II- moléstia comprovada por atestado médico; 

III- convocação judicial; 

IV- obrigações militares, com comprovação autenticada das autoridades 

competentes; 

V- trabalho. 

A concessão da 2ª chamada será deferida pelo coordenador de curso, após análise de 

requerimento apresentado à Secretaria Escolar até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir 

da data da avaliação perdida. 

 

2.5.6       Frequência 

 

A frequência do aluno e do professor é obrigatória. 

A assiduidade do aluno na Instituição será realizada sistematicamente no decorrer 

de cada disciplina. 

A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do professor, 

acompanhado pelo Coordenador de Curso e seu controle final deverá ser feito pela Secretaria 

Escolar. 

O controle da frequência será efetuado sobre o total de horas de cada disciplina, 

exigindo-se a frequência mínima de 75% para promoção. 

 

6.2.6   Do Regime Excepcional 

 

É assegurado aos alunos, amparados por normas legais específicas, o direito a 

tratamento excepcional, com dispensa de frequência regular, de conformidade com a legislação 

específica e as normas constantes deste regimento.  

O requerimento relativo ao regime excepcional, disciplinado neste artigo é 

instruído com laudo médico emitido por profissional devidamente credenciado pelo Conselho 

Regional de Medicina – CRM, cabendo ao Coordenador de Curso conceder o pedido. 

A ausência às atividades escolares, durante o regime excepcional, é compensada 

pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares, durante este período, com 

acompanhamento do professor da disciplina, devendo ser realizadas de acordo com o Plano do 

Curso, fixado em cada caso, consoante ao estado de saúde do estudante e as possibilidades da 

Instituição, a juízo do Coordenador de Curso. 
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Ao elaborar as atividades a que se refere este artigo, o professor deverá levar em 

conta a sua duração, de forma que sua execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo 

admissível para a continuidade do processo pedagógico neste regime. 

O contido no caput deste artigo não se aplica a estágio supervisionado, práticas 

laboratoriais e outras atividades que exijam a presença do aluno na ETE Prof. Francisco Jonas 

Feitosa Costa,  ou em organizações conveniadas. 

 

7. Instalações e Equipamentos 

 

 

AMBIETE SALAS Largura  Comprimento SALA m2 

SALA DE AULA 

1 6,83 8,83 60,31 

2 6,82 8,84 60,29 

3 6,84 8,86 60,60 

4 6,83 8,83 60,31 

5 6,81 8,85 60,27 

6 6,85 8,8 60,28 

7 6,85 8,8 60,28 

8 6,8 8,81 59,91 

9 6,86 8,82 60,51 

10 6,8 8,8 59,84 

11 6,82 8,83 60,22 

12 6,83 8,84 60,38 

AUDITÓRIO 

SALA AUDITÓRIO 11,5 24,6 282,90 

SALA TÉCNICA 1,51 6,05 9,14 

BANHEIRO MASCULINO 2,35 2,58 6,06 

BANHEIRO FEMININO 2,35 2,58 6,06 

BANHEIRO ACESSÍVEL 2,4 2,6 6,24 

BIBLIOTECA 
PAVIMENTO INFERIOR 8,1 13,7 110,97 

PAVIMENTO SUPERIOR 8,1 13,7 110,97 

SECRETARIA 

SALA SECRETARIA 5,64 6,87 38,75 

ALMOXARIFADO 2 3,06 6,12 

REPROGRAFIA 3,08 4,73 14,57 

SALA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA 3,35 6,6 22,11 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 3,35 4,34 14,54 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 3,37 4,35 14,66 

BANHEIRO PROFESSORES - 
MASCULINO 1,98 2,22 

4,40 

BANHEIRO PROFESSORES - FEMININO 1,97 2,38 4,69 

BANHEIRO - ACESSÍVEL 1,76 1,96 3,45 

SALA DOS 
PROFESSORES 

SALA PROFESSORES 4,5 7,92 35,64 

SALA MULTIMIDIA 2,2 7,52 16,54 

COPA 2,63 3,37 8,86 

REFEITÓRIO 

SALA REFEITÓRIO 10,22 23,3 238,13 

COZINHA 6,86 9 61,74 

CANTINA 3,5 4,97 17,40 

DESPENSA COMUM 4,02 4,24 17,04 

DESPENSA FRIA 1,98 4,07 8,06 

AREA DE SERVIÇO 6,33 8 50,64 

DEPÓSITO DE LIMPEZA 1,33 3,52 4,68 

DEPÓSITO MATERIAL 4,04 6,16 24,89 

DEPÓSITO LIXO 1,19 3,02 3,59 

BANHEIRO MASCULINO 3,14 6,23 19,56 

BANHEIRO FEMININO 3,12 6,23 19,44 

GREMIO SALA 4,04 4,88 19,72 
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BANHEIRO - ALUNOS 

BANHEIRO MASCULINO - PAVIMENTO 
INFERIOR 3,33 6,63 

22,08 

BANHEIRO FEMININO - PAVIMENTO 
INFERIOR 3,34 6,64 

22,18 

BANHEIRO ACESSÍVEL - PAVIMENTO 
INFERIOR 2,3 2,24 

5,15 

BANHEIRO MASCULINO - PAVIMENTO 
SUPERIOR 3,32 6,62 

21,98 

BANHEIRO FEMININO - PAVIMENTO 
SUPERIOR 3,33 6,85 

22,81 

BANHEIRO ACESSÍVEL - PAVIMENTO 
SUPERIOR 2,2 2,23 

4,91 

LABORATÓRIOS 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 10,4 6,81 70,82 

LABORATÓRIO DE LINGUAS 10,4 6,81 70,82 

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 6,85 8,82 60,42 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 6,86 8,86 60,78 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 6,84 8,82 60,33 

LABORATÓRIO DE FÍSICA 6,83 8,85 60,45 

DEPÓSITOS 
DEPÓSITO PEDAGÓGICO 2,27 4,33 9,83 

DEPÓSITO MULTIMÍDIA 2,24 2,23 5,00 

LABORATÓRIO 
ESPECIAL 

SALA - 1 8,3 11,6 96,28 

SALA - 2 9,56 13,34 127,53 

BANHEIRO MASCULINO 1,96 2,68 5,25 

BANHEIRO FEMININO 1,96 3,12 6,12 

BANHEIRO ACESSÍVEL 1,78 2,03 3,61 

QUADRA 

QUADRA 24,1 36,15 871,22 

SALA - 1 PAVIMENTO INFERIOR 5,13 8,45 43,35 

SALA  - 2 PAVIMENTO SUPERIOR 2,44 5,11 12,47 

VESTUÁRIO / SANITÁRIO MASCULINO 5,1 9,6 48,96 

VESTUÁRIO / SANITÁRIO FEMINO 5,08 8,66 43,99 

VESTUÁRIO / SANITÁRIO ACESSÍVEL 2,95 3,76 11,09 

GALPÃO / DEPÓSITO SALA 6,63 11,68 77,44 

Deposito   2,5 4,83 12,08 

GALPÃO /   11,82 11,8 139,48 

 

 

7.1. Equipamentos 

 

01 Laboratório de Informática com 45 máquinas 

01 Impressora 

01 Quadro Branco 

01 Data-Show 

01 Tela de Projeção 

02 Aparelhos de Ar Condicionados 48.000 btus 

01 Armário em aço com chaves 

01 Gelágua 

01 Aparelho de som 

02 Prateleiras de 1,5m 

06 caixas separadoras 

01 TV de Plasma 

01 Aparelho de DVD 

Software – WMS Educacional 
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150 Exemplares de Livros na área de Administração de acordo com as ementas das disciplinas 

8. Pessoal docente e técnico envolvido no curso 

8.1. Pessoal Técnico e Pedagógico 

 

Função HABILITAÇÃO Perfil Profissional 

Diretor Professor efetivo. Graduado e 

Especialista em Gestão em 

Gestão Escolar 

Liderança e Pró-Atividade, 

capaz de incentivar e 

promover mudanças para a 

melhoria do curso e do 

estudante. Ser capaz de 

estimular e formar equipe 

docente, coesa e um ambiente 

tranqüilo; Inspirar confiança e 

respeito perante o corpo 

docente e discente; Ter bom 

relacionamento interpessoal 

no meio acadêmico, 

profissional e 

interinstitucional. 

Secretário Professor efetivo. Graduado Organizado, pró-ativo, capaz 

de promover mudanças dentro 

de sua área de trabalho, 

contribuindo para o 

desenvolvimento da escola. 

Coordenador de Curso Graduado em Administração, 

com especialização em 

administração ou áreas afins; 

Ação empreendedora, 

visando o desenvolvimento da 

instituição, curso e do 

estudante; Liderança e Pró-

Atividade, capaz de incentivar 

e promover mudanças para a 

melhoria do curso e do 

estudante, melhorando o nível 

de aprendizagem; Ser capaz 

de estimular e formar equipe 

docente, coesa e um ambiente 

tranquilo; Inspirar confiança e 

respeito perante o corpo 

docente e discente; Ter bom 

relacionamento interpessoal 

no meio acadêmico, 

profissional e 
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interinstitucional; Dedicação 

as atividades do curso, 

desempenhando com 

eficiência e eficácia as 

atribuições inerentes a sua 

função. 

Auxiliar de Secretaria   

 

 

8.2. Pessoal Docente 

 

 

Componente 

Curricular 

Habilitação Perfil Profissional 

Introdução a 

Administração 

Graduado em 

Administração, Curso 

Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Gestão Comercial, 

Superior em qualquer área 

desde que com 

Especialização em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Administração de 

Materiais, produção e 

Logística 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Logística e Administração, 

Tecnólogo em Comércio 

Exterior, Tecnólogo em 

Gestão Comercial, Superior 

em qualquer área desde 

que com Especialização em 

Administração 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Marketing e vendas Graduado em 

Administração, Curso 

Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 
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Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Economia e Mercado Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Noções de Direito Graduado em 

Administração, Curso 

Tecnólogo em 

Administração,  Superior 

em qualquer área desde 

que com Especialização em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Fundamentos e 

Processos em Recursos 

Humanos 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 
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Noções de Legislação 

Trabalhista e 

Previdenciária 

Graduado em 

Administração ou Direito, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Empreendedorismo Graduado em 

Administração, Curso 

Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. Técnico em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Ética Profissional, 

Cidadania e Direitos 

Humanos 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Comunicação 

Empresarial 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 
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qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Noções de contabilidade 

Gerencial e de custos 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Administração 

Financeira 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Informática Aplicada Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Práticas Empresariais Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 
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em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Legislação Tributária Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Tecnólogo 

em Comércio Exterior, 

Tecnólogo em Gestão 

Comercial, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

Projeto Integrador I, II e 

III 

Graduado em 

Administração, em 

Engenharia da Produção, 

Curso Tecnólogo em 

Administração, Superior em 

qualquer área desde que 

com Especialização em 

Administração. Técnico em 

Administração. 

Dinâmico, pró-ativo, bom 

relacionamento interpessoal, 

sujeito de reflexão e pesquisa, 

aberto ao trabalho coletivo, à 

ação critica e coletiva, 

comprometido com a 

atualização permanente na sua 

área de formação especifica e 

pedagógica, ser mediador do 

conhecimento em busca da 

profissionalização do estudante. 

 

 

9. Certificados e diplomas expedidos aos concluintes do curso 

 

Ao estudante concluinte de curso com aproveitamento será conferido e expedido: 

 

I- diploma  de técnico,  quando se tratar de habilitação profissional, satisfeitas 

as exigências relativas: 

 

 a)  ao cumprimento do currículo pleno do curso e do estágio supervisionado, se 

obrigatório e 

 b)   a apresentação de cópia autenticada de certificado de conclusão do Ensino 

Médio ou equivalente. 
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II- certificado de conclusão de módulo ou curso, tratando-se de: 

 

a) módulos de curso técnico; ou 

 b) cursos de formação inicial e continuada ou Qualificação Profissional, 

conforme previsto na legislação para educação profissional. 

III- A ETE Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa  poderá expedir declaração 

correspondente aos componentes curriculares cursados com aproveitamento. 

 

Os Diplomas e Certificados, de habilitação e de Qualificação Profissional Técnica de 

Nível Médio, respectivamente, trarão em seu verso a estrutura básica da organização curricular, 

com correspondentes cargas horárias, as competências definidas no perfil profissional de 

conclusão do Curso, além de outras informações validadas em âmbito nacional.  

Os certificados e os diplomas expedidos serão registrados em livros próprios, pela ETE 

Prof. Francisco Jonas Feitosa Costa e validados através do site do Ministério da Educação. 

 

Anexo I 

 

 PROJETO INTEGRADOR – ORIENTAÇÕES 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Os Projetos Integradores das Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco tem como 

pressuposto educar para a autonomia, através de metodologias diversificadas, utilizando-se da 

pesquisa, dos estudos de caso, ou criando produtos e/ou serviços através dos grupos de trabalho 

formado pelos estudantes com orientação e co-orientação de professores da ETE, como um 

meio de aprofundar e ressignificar os conhecimentos, criando espaços para que os estes possam 

desenvolver suas potencialidades em termos pessoais e sociais. 

 

Assim sendo, a equipe de sistematização da Secretaria Executiva de Educação 

Profissional apresenta este manual que tem como finalidade orientar a elaboração e 

apresentação dos Projetos Integradores (PI) dos estudantes das Escolas Técnica Estaduais. 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO INTEGRADOR  

 

2.1. Objetivo Geral: 

 

 Garantir a abordagem de Temáticas Sociais Científicas – TSC, ou seja temáticas 

que contemplem problemáticas significativas do real: meio ambiente; tecnologias; saúde; 

educação, entre outros. 
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2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Garantir interdisciplinaridade entre os componentes curriculares; 

 Aplicar de forma prática os diversos conhecimentos proporcionados pelos 

componentes curriculares que compõem o módulo/ano; 

 Articular as competências desenvolvidas a cada módulo/ano com foco na 

pesquisa, interpretação de dados e informações, incentivo a criatividade, os talentos pessoais e 

profissionais, criação de produtos e/ou serviços; 

 Contribuir no desenvolvimento social e/ou econômico da comunidade a qual a 

escola pertence; 

 Contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades individuais e 

coletivas do estudante no que se refere à: conhecimento científico; conhecimento social; 

liderança; ética; autonomia; solidariedade; e a sensibilidade; 

 

3. DIRETRIZES OPERACIONAIS 

 

Os Projetos Integradores deverão ser organizados para permitir o acompanhamento do 

desenvolvimento das competências apresentadas ao longo dos módulos/ano, aproximando 

estudantes e professores na construção do conhecimento teórico prático profissional, para tanto 

deverão: 

 

 Enfatizar os componentes previstos para cada Módulo/ano 2017 

 Do Curso de Técnico em Administração; 

 Trabalhar em grupo de no mínimo três e máximo de cinco estudantes; 

 Promover encontros sistemáticos coordenados por um professor responsável pelo PI, pelo 

Coordenador de Curso e quando necessário por um co-orientador; 

 Representar a terceira atividade de todos os componentes curriculares com atribuição de pontos 

que ao final serão somados e totalizarão a nota de cada unidade didática bimestral; 

 Representar um componente curricular com os mesmos critérios avaliativos dos demais (cursos 

subsequentes); 

 Avaliar o desempenho individual do estudante. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O Projeto Integrador poderá ser desenvolvido através pesquisa, de estudos de caso, ou 

criação de produtos e/ou serviços inovadores, utilizando quaisquer métodos e técnicas que 

julgarem necessários para atingir o objetivo, observando-se as seguintes regras: 

 

4.1. Do Desenvolvimento do Projeto Integrador (PI) 
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Para uniformizar a operacionalização dos Projetos Integradores nos cursos da ETE, foi 

estabelecido um fluxo de processos que deve ser utilizado como padrão: 

 

I- Definição do Tema; 

II- Planejamento do Projeto: registro das etapas; 

III- Execução do Projeto; 

IV- Socialização dos PI’s para a comunidade Interna e Externa. 

 

 

Deverá ser detalhada cada etapa do fluxo de processos, destacando a sequência e o 

prazo de execução de cada atividade, conforme cronograma definido pela Coordenação de 

Curso. 

 

4.1.1. Da Definição do Tema  

 

Nesta etapa o Coordenador de Curso e os professores dos componentes curriculares do 

módulo/ano, elaboram uma lista contendo sugestões de temas de referência do módulo/ano, 

previstas no Plano de Curso.  

Os temas podem ser relacionados às problemáticas de pesquisa específicas da área 

social, empresarial, estudos de casos, inovação, de acordo com a especificidade de cada curso.  

O Coordenador de Curso, com base nas competências necessárias a serem 

desenvolvidas a partir das temáticas selecionadas, apresenta nomes de possíveis co-

orientadores para cada projeto. 

Caberá ao Orientador do PI definir o cronograma de atendimento para cada grupo de 

trabalho e calendário com datas de apresentação para aprovação da Coordenação de Curso. 

 

 

4.1.2. Planejamento do Projeto 

 

Esta etapa deverá ter início na segunda semana de aula com a apresentação dos temas 

e cronograma de atendimento dos orientadores. Nesta fase, os estudantes devem elaborar o 

Plano de Trabalho, seguindo as orientações do Professor Orientador. 

 

(Coord. Cude  

4.1.2.1. Cronograma de Execução 

 

Cronograma de Atividades Período de 

Realização 

Responsável CH 

Definição do Tema    
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Entrega do Projeto Integrador    

Carga Horária Total  

 

 

4.2. Execução do Projeto 

 

Nesta etapa os estudantes devem executar as atividades previstas no Cronograma de 

Execução, tendo o acompanhamento do Orientador.  

 

Finalizada a execução, os estudantes apresentam o projeto para a banca avaliadora. 

Essa apresentação acontece antes do término do módulo/ano letivo conforme calendário 

previamente definido. 

 

4.3. Socialização 

 

A socialização da comunidade interna e externa deverá fazer parte do  PI e da Proposta 

Pedagógica da ETE, devendo ocorrer no módulo/ano letivo de execução do mesmo, em datas 

previamente estabelecidas em calendário escolar. 

 

 

5. DA ESTRUTURA DO TRABALHO ESCRITO 

 

5.1. Da Organização  

 

5.1.1. Capa: Instituição, curso, equipe, título/subtítulo, local e ano 

5.1.2. Folha de rosto 

5.1.3. Sumário 

5.1.4. Introdução 

5.1.5. Objetivos: geral e específico 

5.1.6. Justificativa 

5.1.7. Desenvolvimento 

5.1.8. Conclusão 

5.1.9. Referências bibliográficas 

5.1.10. Anexos. 

 

 

5.2. Regras gerais para formatação do PI 

 

 Papel A4  

Margem esquerda e superior: 3 cm.  

Margem direita e inferior: 2 cm.  
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Espaçamento entre linhas: 1,5 cm.  

Dois espaços de 1,5 cm antes e depois das seções e subseções do texto.  

Fonte tamanho 12 (excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

paginação e legendas de ilustrações e tabelas que devem ser digitadas em tamanho menor e 

uniforme).  

Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto, devem iniciar 

em folhas distintas.  

Contagem da numeração de páginas a partir da folha de rosto (a capa não entra na 

contagem), porém o número, propriamente dito, deverá aparecer somente a partir da parte 

textual do trabalho (Introdução). 

 

Para formatação e citações deverá ser utilizada a ABNT em vigência.  

 

6. DO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DO PI 

 

O acompanhamento sistemático do PI é de responsabilidade do Professor Orientador 

designado pela Coordenação de Curso, cabendo ao mesmo: 

 

 Emitir os relatórios parciais e a documentação final de acordo com as regras de formatação e 

critérios definidos pela ETE; 

 Apresentar ao final de cada módulo/ano letivo um relatório descritivo com evidências do 

acompanhamento e realização do mesmo (atas de frequência das reuniões de 

acompanhamento, fotos da construção e apresentação e socialização a comunidade externa); 

 Proceder os registros no diário de classe. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E DA BANCA AVALIADORA 

 

 A ordem das apresentações será definida pela Coordenação do Curso; 

 A Banca Avaliadora deverá ser composta de, no mínimo três e no máximo cinco integrantes, 

podendo ser constituída pelo Coordenador de Curso; orientador, professor(s), co-orientador(es) 

e um representante dos estudantes contemplando os diferentes grupos), este último sendo 

obrigatório; 

 Cada grupo de trabalho formado pelos estudantes deverá eleger seu líder que o representará na 

Banca Avaliadora; 

 O grupo deverá apresentar o projeto em um tempo máximo de 20 minutos, podendo ser alterado 

de acordo com os critérios previamente definidos pela ETE. 

 

8. DA AVALIAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR PROJETO INTEGRADOR 

 

Projeto Integrador é desenvolvido em equipe, porém a avaliação é individual. A nota é 

atribuída a cada estudante de acordo com os resultados alcançados.  
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8.1. PI como Componente Curricular 

 

Em cada unidade didática bimestral, a avaliação da aprendizagem compreenderá: 

 

8.1.1.  A nota do 1° Bimestre do PI será composta pela apresentação do plano de trabalho, 

além de outras atividades contidas no cronograma de execução, devendo ser proporcionado de 

02 (duas) a 05 (cinco) atividades, com atribuição de pontos que, ao final, serão somados e 

totalizarão a nota 10,0, ocorrendo, paralelamente, o reensino e a recuperação dos conteúdos 

não apreendidos pelo (a) estudante. 

 

8.1.2. A nota do 2° Bimestre do PI corresponderá: a sistematização escrita e a apresentação. 

O procedimento avaliativo referente a segunda nota corresponderá a escala de 0 (zero) a 

10,0(dez, virgula zero). 

 

 Os modelos de ficha de avaliação da banca avaliadora e da ficha de avaliação da equipe 

estão descritos nos anexos.  

 

8.2. PI como atividade Integrante dos Componentes Curriculares 

 

O Projeto Integrador deverá integrar a terceira atividade de todos os componentes 

curriculares com atribuição de pontos que ao final serão somados e totalizarão a nota de cada 

unidade didática bimestral. 

 

 

Anexo II 

 

 

Documento norteador para  cumprir o estabelecido na RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO 

DE 2012 que Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  

 

Direitos Humanos e Cidadania 

 

Ementa: Compreensão das bases conceituais e históricas dos Direitos Humanos, da 

reconstrução histórica no processo de afirmação dos Direitos Humanos na sociedade brasileira, 

despertando nos alunos o interesse no debate e na participação em questões afetas à cidadania 

e à vivência plena dos direitos e contribuindo para o desenvolvimento de responsabilização. 
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Objetivo Geral: Oportunizar um espaço de reflexão, análise e compreensão dos princípios, 

valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a democracia e o pluralismo político 

que fundamentam uma sociedade livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais e escolares 

fundamentadas no respeito aos Direitos Humanos. 

 

Objetivos específicos:  

 

* analisar os fundamentos e concepções de direitos humanos, cidadania e democracia, 

oportunizando o conhecimento e o debate sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

seus princípios e valores. 

* Discutir o movimento histórico de incorporação dos Direitos Humanos na legislação brasileira, 

sua importância na construção das lutas sociais e na constituição de novos sujeitos de direito e 

a participação das diferentes mídias no processo de construção dos conceitos e concepções 

sobre Direitos Humanos. 

* Contribuir para o desenvolvimento de uma percepção crítica da exclusão social das populações 

indígenas e afro descendentes no Brasil,  promovendo o desenvolvimento da consciência da 

necessidade de erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e combate a todas 

as formas de preconceitos e discriminação. 

* Promover o debate sobre a importância da construção da igualdade nas relações de gênero na 

sociedade brasileira  e do combate a todas as formas de violência e discriminação contra a 

mulher.  

 

COMPETENCIAS E HABILIDADES: 

Temáticas :  

Direitos Humanos 

 Fundamentos históricos dos Direitos Humanos: conceito de Direitos Humanos, Cidadania e 

Democracia 

 Direitos civis e políticos 

 Direitos econômicos e sociais 

 Direitos de solidariedade 

 Conhecendo a legislação: A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

A evolução dos Direitos Humanos no Brasil 

 A legislação e os Direitos Humanos no Brasil 

 Movimentos sociais e Direitos Humanos no Brasil (ênfase no movimento estudantil) 

 As mídias e as diferentes de respeito ou desrespeito aos Direitos Humanos no Brasil 

 Conhecendo a legislação: Direitos dos portadores de deficiência e dos idosos; Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

Preconceito, racismo e desigualdade no Brasil 

 O que são racismo e preconceito no Brasil 
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 A luta dos povos indígenas e a violação dos seus direitos 

 Quilombo – espaço de resistência de negros e negras 

 A exclusão sócio-econômica da população afro descendente no Brasil 

 Conhecendo a legislação: A lei contra o racismo 

 

Equidade de gênero 

 Os conceitos de gênero e de relações de gênero 

 Enfrentamento da violência contra a mulher 

 As relações de gênero e o mundo do trabalho 

 Conhecendo a legislação: A Lei Maria da Penha 

 

Bibliografia Básica 
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Como Tema Transversal. São Paulo: Moderna, 2001. 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em Preto e Branco: discutindo as relações sociais. 

São Paulo: Ática, 2002.  

CANDAU, Vera Maria, et al. Oficinas Pedagógicas de Direitos Humanos. Petrópolis: Vozes, 

1995.  

CANDAU, Vera e SACAVINO, Susana (orgs.). Educar em Direitos Humanos. Rio de Janeiro: D& 

P Editora, 2000.  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2001. 

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é cidadania. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: 

Brasiliense, 1995.  

NOVAES, Carlos Eduardo; LOBO, César. Cidadania para principiantes: a história dos direitos do 

homem. São Paulo: Ática, 2004. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

LEI 10.639 DE 09 DE JANEIRO DE 2003. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
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LEI MARIA DA PENHA 

 

Bibliografia Complementar 

CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo e Direitos Humanos. In: REDE BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS. Construindo a Cidadania: Desafios para o Século XXI. 

Capacitação em Rede. Recife: RBDH, 2001. 

COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2ª.Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001. 
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Bibliografia Virtual 

 

www.direitoshumanos.usp.br ;  

 

www.dhnet.org.br 

 

www.onu-brasil.org.br/documentos 

 

www.rndh.gov.br 

 

www.mndh.org.br 

 

www.onu-brasil.org.br/obrasilnaonu.php 

 

www.unesco.org.br 

 

acaodacidadania.infolink.com.br 

 

boletimgajop.blogspot.com 
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