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1.  CONTEXTO GERAL 

1.1  Apresentação 

 

 A sociedade tem experimentado, nos últimos anos, um período de profundas 

mudanças nas empresas, fruto da rapidez do desenvolvimento tecnológico no mundo. 

Atualmente, a cada seis meses, surgem novas tecnologias, em versões cada vez mais 

sofisticadas e avançadas. Como conseqüência deste processo de transformação tecnológica 

e influência nas organizações, os modelos de gestão vêm sendo repensados, 

constantemente. 

 A necessidade de adaptação às novas tendências é primordial para manter a 

posição competitiva no mercado. O mercado mostra que é preciso estar, constantemente, 

repensando a organização empresarial, formando novos líderes, desenvolvendo novos 

produtos, redesenhando processos, além da necessidade de desenvolver o espírito 

empreendedor entre os colaboradores das empresas, privilegiando o entendimento de que, 

cada vez mais,  são as pessoas que trazem o diferencial a uma organização. 

 Neste contexto, torna-se imprescindível que a instituição educacional atenda às reais 

e atuais necessidades do mercado de trabalho. Se nos anos anteriores, tal instituição teve 

como marca singular preparar o trabalhador de nível médio, em geral, na medida da 

exigência do país, a Escola foi, no decorrer do tempo, interagindo com a sociedade, 

ganhando autonomia e responsabilidade social. Assim, sua preocupação não pode mais se 

resumir a qualificar o trabalhador, pensando apenas em competências, saberes e habilidades 

que deverá dominar, mas, de modo mais abrangente, como constituí-lo na totalidade de sua 

condição de ser humano. 

 Com este pensamento, o Projeto Pedagógico do Curso – PPC - Técnico em 

Administração da Unidade de Ipameri, vinculada ao Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí,  

fundamenta-se nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na LDB n° 

9.394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referências curriculares que 

normatizam a Educação Profissional, no sistema educacional brasileiro, bem como o 

Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Goiano, 

tendo como pressupostos a formação integral do profissional-cidadão.  

 O presente documento é, portanto, fruto das discussões da equipe pedagógica, que 

o fez com conhecimento da realidade socioeconômica local e com foco no estabelecimento 

de prioridades e linhas de atuação adequadas ao seu âmbito de atuação e influência.  
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1.2  Histórico da Instituição 

 

 O Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí, criado pela Lei nº 1.923, de 28 de julho de 

1953, sob a denominação de Escola Agrícola de Urutaí - Goiás, teve suas atividades 

iniciadas em março de 1956, nas instalações da antiga Fazenda Modelo, oferecendo o Curso 

de Iniciação Agrícola e de Mestre Agrícola. No ano de 1964, pelo Decreto nº. 53.558 de 13 

de fevereiro, foi alterada sua denominação para Ginásio Agrícola de Urutaí. 

 No ano de 1977, conforme portaria nº 32, a instituição foi autorizada a funcionar com 

o Curso Técnico em Agropecuária, em nível de segundo grau, com a denominação de Escola 

Agrotécnica Federal de Urutaí - EAFUR. Em 16 de novembro de 1993, foi constituída sob 

forma de Autarquia Federal, mediante a Lei nº 8.731, vinculada à Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica – SECTEC do Ministério da Educação – MEC. Em função de sua 

credibilidade junto ao MEC, em 1997, recebeu a missão de implantar uma Unidade de 

Ensino Descentralizada – UNED na cidade de Morrinhos - Goiás, sendo um projeto de 

parceria entre União, Estado e Município. 

 Em 1999, foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem - 

TID, inaugurando um novo tempo para a evolução histórica da então EAFUR. Pelo Decreto 

Presidencial de 16 de agosto de 2002, houve a transformação/mudança de denominação de 

Escola Agrotécnica Federal de Urutaí para Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Urutaí – CEFET Urutaí. Posteriormente, com o Decreto nº. 5225, de 1º de outubro de 2004, o 

CEFET Urutaí passa a ser Instituição de Ensino Superior. Pela Lei nº 11.892 de 2008, o 

CEFET Urutaí foi transformado em Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí, tendo como 

missão “oferecer educação profissional e tecnológica, de forma indissociável da pesquisa e 

extensão, buscando o padrão de excelência na formação integral de profissionais, com 

valores éticos e humanos, para o mundo do trabalho, contribuindo com o desenvolvimento 

sustentável e a qualidade de vida da sociedade”. 

 Dando continuidade ao seu desenvolvimento, o Instituto Federal Goiano -  Câmpus 

Urutaí ampliou a sua oferta de cursos, visando atender à Lei nº 11.892 de 29 de dezembro 

de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que têm, como uma das 

suas finalidades, a oferta de educação profissional e tecnológica, para formar/qualificar 

cidadãos para a atuação profissional, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional. A oferta do curso Técnico em Administração, na Unidade de Ipameri, é, 

portanto, uma das expressões desta ampliação. 
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2.  JUSTIFICATIVA 

  

 A análise das informações relativas aos vetores regionais de desenvolvimento de 

natureza social, econômica e institucional justifica a oferta do curso Técnico em 

Administração na Unidade de Ipameri.  

 Quanto à localização e inserção regional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o município de Ipameri está inserido na região sudeste do Estado de 

Goiás, situado a 193 km da capital do Estado e 250 km do Distrito Federal. O município 

alcançou em 2013 uma população estimada em 25.980 habitantes. Possui uma área 

territorial de 4.368,688 km2, que corresponde a 1,32% do território goiano. Juntamente com 

outros dez municípios (Catalão, Campo Alegre de Goiás, Ouvidor, Três Ranchos, 

Davinópolis, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera e Corumbaíba), constitui a 

microrregião de Catalão, perfazendo uma área total de 15.206,842 km². Sua localização 

pode ser considerada privilegiada, pois além de ser rota para o fluxo de riquezas da região, 

tem potencial para servir como pólo fomentador da educação e qualificação dos diversos 

municípios adjacentes, dada sua fácil acessibilidade.  

 No que tange aos aspectos socioeconômicos, também, conforme dados do IBGE, o 

Produto Interno Bruto (PIB) de Ipameri, em 2010, foi de, aproximadamente, 700 milhões de 

reais, sendo deste total, 62,6%, proveniente do setor primário, 7,9% do setor secundário e 

29,5% do setor terciário. No mesmo ano, considerando-se os setores da economia em 

relação ao PIB, conforme base de dados do IBGE, Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento (SEGPLAN), a Indústria e os Serviços, juntos, representaram 37,7% do PIB 

regional. Quando esta consideração se limita ao município de Ipameri, a importância destes 

setores acumulados é, igualmente, significativa, representando 35,8% do total do PIB do 

município. Estes dados reforçam a importância da oferta do Curso Técnico em 

Administração, haja vista que profissionais com esta formação são essenciais para tais 

setores da economia que demandam, cada vez mais, de mão de obra qualificada para se 

desenvolverem. 

 Quando se analisa os dados relativos aos estabelecimentos localizados na região em 

que o município de Ipameri está inserido, oferecido pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED, 01/01/2013), percebe-se que, cerca de 36%, são 

estabelecimentos comerciais, 35% são do setor de serviços e administração pública, 7% são 

industriais, 19% são estabelecimentos agropecuários e 3% são da construção civil. Ora, 

percebe-se que os estabelecimentos Comerciais, os Industriais e Prestadores de Serviços 
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(juntamente com a Administração Pública), notadamente, demandantes de mão de obra 

qualificada em Administração, representam de 78% do total de estabelecimentos da região. 

Esta proporção mantém-se, incontestavelmente, significativa, quando se analisa os mesmos 

grupos de estabelecimentos apenas de Ipameri, representando um total de 70% de 

estabelecimentos do município. Vale destacar que os setores da Agropecuária e da 

Construção Civil estão demandando, cada vez mais, mão de obra relacionada ao Curso 

Técnico em Administração, tendo-se, em vista, o aumento gradativo da competitividade.  

 Outra análise que resulta favorável à oferta do Curso Técnico em Administração, é a 

relacionada ao número de empregados por setor de atividade econômica, também oferecida 

pelo CAGED. Considerando-se a distribuição relativa observada no município de Ipameri, 

percebe-se cerca de 21% empregados na área comercial; 25% no setor serviços e 

Administração Pública; 13% no setor industrial; 2% no setor de construção civil e, com o 

maior índice, 39% no setor de agropecuária. Evidencia-se que 61% dos empregos estão 

relacionados ao Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Administração Pública. 

Valendo aí, também, a observação de que o setor agropecuário também está, cada vez 

mais, necessitando de mão de obra dos Técnicos em Administração, em virtude da crescente 

competitividade.   

 Ao se analisar, ainda, o total de matrículas realizadas no município de Ipameri, no 

ano de 2013, que, segundo o Instituto Mauro Borges (IMB), chegou a 5.957, depreende-se 

um número reduzido de matrículas na Educação Profissional, alcançando apenas 181. Tais 

números sugerem existir uma expressiva necessidade de oferta de educação profissional no 

município, ante o panorama socioeconômico tanto municipal, como regional. 

 Além destas observações, ainda, pode-se citar o índice de desenvolvimento humano 

(IDH) do município de Ipameri, oferecido pelo IBGE/Instituto Mauro Borges, que, em 2010, foi 

de 0,701, inferior ao da região em que está inserido (0,730) e, igualmente, inferior ao do 

Estado de Goiás (0,735), o que reforça a necessidade de melhorias em algumas áreas, 

dentre as quais, destaca-se a Educação.  

 Diante do exposto, parecem evidentes os benefícios que a oferta do Curso Técnico 

em Administração, pela Unidade de Ipameri, proporcionará ao desenvolvimento da região. A 

população terá mais oportunidades de se qualificar e ocupar postos de trabalho relacionados 

a setores da economia de grande importância o que, certamente, colaborará para a melhoria 

de qualidade de vida da população e servirá como mais uma variável impulsionadora do 

desenvolvimento do município, da região e do Estado.  
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3.  ÁREA DO CONHECIMENTO/EIXO TECNOLÓGICO  

 

 Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), o Curso Técnico em 

Administração se encaixa no Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios”.  

 Segundo o CNCT, o Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios” compreende tecnologias 

associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da qualidade, 

produtividade e competitividade das organizações. Ao mesmo tempo, abrange ações de 

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

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

atuação. 

 

4. NÍVEL 

 

 O CNCT informa que a articulação de Cursos Técnicos com o Ensino Médio no Brasil 

se dá de três formas, a saber: integrada, concomitante ou subseqüente. Na forma integrada, 

com uma única matrícula, o aluno frequenta curso, cujo currículo foi planejado, reunindo 

conhecimentos do ensino médio às competências da Educação Profissional. Na forma 

concomitante, existe a complementaridade entre o curso técnico e o ensino médio, tendo o 

aluno, nesta modalidade, duas matrículas. Por fim, na forma subsequente, ao se matricular 

num Curso Técnico, o aluno já concluiu o ensino médio. 

 Diante destes esclarecimentos, o curso Técnico em Administração ofertado pela 

Unidade de Ipameri classifica-se como curso de nível médio “concomitante e/ou 

subsequente”, ou seja, será oferecido a alunos que estão cursando ou que já concluíram o 

Ensino Médio em outra Instituição de Ensino. 

  
5. MODALIDADE 

 

 O curso Técnico em Administração ofertado pela Unidade de Ipameri, objeto do 

presente Projeto Pedagógico, classifica-se como presencial. 

 

6. CARGA HORÁRIA TOTAL 

 

 O Curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de Ipameri, está 

organizado em regime semestral. Sua uma carga-horária total será de 888 (oitocentos e 

oitenta e oito) horas, distribuídas em um ano e meio, incluindo 828 (oitocentos e vinte e oito) 
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horas para o estudo das disciplinas do curso e 60 (sessenta) horas de Atividades 

Complementares. O regime semestral deve obedecer à organização curricular por disciplina, 

integralizando saberes relativos à área profissional, integrando disciplinas voltadas para uma 

maior compreensão das relações existentes no mundo do trabalho, para uma articulação 

entre este e os conhecimentos acadêmicos e disciplinas específicas da área de 

Administração. 

 A seguir uma tabela com as cargas horárias do curso por semestre: 

 

Tabela 1 - Curso Técnico em Administração - Cargas Horárias Totais * 

 

1º Semestre 
1º Semestre  

CHS  CHSE CHSE- HR 

Total de aulas / Semanal / Semestral  15 300 276 
 

2º Semestre 
2º Semestre 

CHS  CHSE CHSE- HR 

Total de aulas / Semanal / Semestral 15 300 276 
 

3º Semestre 
3º Semestre 

CHS  CHSE CHSE- HR 

Total de aulas / Semanal / Semestral 15 300 276 

Total de Horas Semestrais do Curso 828 

Atividades Complementares 60 

Total de Horas do Curso 888 
(*): CHS – Carga Horária Semanal (aulas); CHSE – Carga Horária Semestral (aulas); CHSE-HR – Carga Horária Semestral em Horas de 55 minutos.  

 

7. PERÍODOS E TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

 

 O Curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de Ipameri, objeto do 

presente Projeto Pedagógico, terá uma duração normal prevista de 03 (três) semestres, ou 

seja, 01 (um) ano e meio. Já o tempo máximo para sua integralização será conforme a 

equação: (tempo previsto de curso em semestres x 2) –1. Assim, para o Curso Técnico em 

Administração, o tempo máximo será de 05 (cinco) semestres. 

 É importante ressaltar que o tempo normal e o cálculo do tempo máximo para 

integralização do referido curso estão definidos no Regulamento dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal Goiano.  
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8. HABILITAÇÃO  

 

 O curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de Ipameri, em termos de 

“Habilitação”, classifica-se como Curso “Técnico” de Nível Médio.  

 

9. PERIODICIDADE DA OFERTA  

 

 O Curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de Ipameri, será ofertado, 

semestralmente, havendo disponibilidade de recursos humanos. 

 

10. TURNO  

 

 O Curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de Ipameri, será, 

inicialmente, ofertado no turno noturno. Havendo disponibilidade de recursos humanos do 

atual quadro de professores, o referido curso pode ser ofertado nos demais turnos. 

 

11. NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS POR TURMA  

 

 O curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de Ipameri, oferecerá 40 

(quarenta) vagas por turma aberta, em cada processo seletivo. 

 

12. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

 

 O ingresso se dará por meio de processo seletivo aberto ao público, na forma de 

provas ou análise de histórico escolar, conforme previsto em Edital próprio. O ingresso dar-

se-á, ainda, por reingresso, transferência, convênio, portador de diploma, intercâmbio ou 

acordo cultural, Matrícula especial/disciplina isolada, conforme previsto no Regulamento dos 

Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal Goiano. 

  

13. LOCAL DE FUNCIONAMENTO  

 

 O curso Técnico em Administração será ofertado na Unidade de Ipameri, situada à 

Avenida Vereador José Benevenuto Filho, Quadra 11, s/n, Setor Universitário, Ipameri-GO.  
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14. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

 A organização curricular do Curso Técnico em Administração observa as 

determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional, bem como nas diretrizes definidas no Projeto Pedagógico do Instituto Federal 

Goiano.  

 A estrutura da matriz curricular está constituída por uma base de conhecimentos 

científicos e tecnológicos de saberes relativos à área profissional, integrando disciplinas 

voltadas para uma maior compreensão das relações existentes no mundo do trabalho e sua 

articulação com os conhecimentos acadêmicos e disciplinas específicas da área de 

Administração. Tal matriz distribui-se em 888 (oitocentos e oitenta e oito) horas, distribuídas 

em disciplinas que somam 828 (oitocentos e vinte e oito) horas e 60 (sessenta) horas de 

Atividades Complementares.  

 Encontram-se, em anexo (Anexo I), os componentes curriculares da Matriz 

Curricular, com as informações referentes a cada um deles.   

 

14.1 Objetivo Geral  

 

 Formar um profissional, com consciência ética e responsabilidade socioambiental, 

capaz de atuar com competência em processos e rotinas administrativas, em atividades e 

tarefas operacionais ou de assistência nas organizações, bem como empreender em um 

negócio próprio. 

 

14.2 Objetivos Específicos 

 

(a) Promover a interdisciplinaridade entre os conhecimentos da Educação 

Profissional, tendo como base a compreensão global da realidade e não somente 

o recorte da área e da atividade profissional. 

(b) Formar um profissional de nível técnico, com conhecimentos teórico-práticos que o 

capacitem a ser um empreendedor, nas organizações onde trabalhe ou no 

desenvolvimento de um empreendimento próprio. 

(c) Desenvolver a formação de profissionais com adequada capacidade de 

expressão, conscientes de seu potencial e de suas responsabilidades na 

participação e na construção do mundo de trabalho, como membros ativos da 
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sociedade em que vivem, objetivando o aprender contínuo, a postura ética e a 

flexibilidade nas relações. 

(d) Estimular a busca por uma leitura do ambiente de negócios da sua região, 

capacitando o aluno a ser um ator proativo, seja em organizações públicas, 

privadas ou do terceiro setor. 

(e) Proporcionar ao aluno o diálogo com a prática organizacional, viabilizando a 

aplicabilidade das teorias estudadas, através de visitas técnicas, palestras e 

seminários de cunho profissional, simulações de casos reais, dentre outras 

vivências. 

(f) Criar condições para desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que permitam ao aluno, de forma contextualizada com os paradigmas da 

Administração, agir de forma profissional e com senso de cidadania e 

solidariedade.  

 

14.3 Perfil Profissional  

  

 De modo genérico, o egresso do Curso Técnico em Administração deve ser capaz de 

trabalhar em equipe e exercer as funções administrativas (planejar, organizar, dirigir e 

controlar), além de propor soluções aos desafios organizacionais, aliando a compreensão 

dos fundamentos da ciência administrativa com uma visão global da sociedade em seu 

contexto atual e em suas perspectivas futuras.  

 De modo mais específico e em consonância com o Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos (CNCT), ao final do Curso Técnico em Administração, o profissional formado deve 

ter a competência para atuar na execução de funções de apoio administrativo, tais como: 

protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de 

estoques; além de operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e material e utilizar 

ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.  

  

15. MATRIZ CURRICULAR 

 

 O regime semestral do Curso Técnico em Administração deve obedecer à 

organização curricular por disciplina, integralizando saberes relativos à área profissional, 

integrando disciplinas voltadas para uma maior compreensão das relações existentes no 
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mundo do trabalho, para uma articulação entre este e os conhecimentos acadêmicos e 

disciplinas específicas da área de Administração. 

 A seguir, uma tabela descritiva das disciplinas ofertadas no curso e respectivas 

cargas horárias: 

Tabela 2 - Curso Técnico em Administração - 

Cargas Horárias por Semestre e Disciplina 

 

Disciplinas 
1º Semestre 

CHS  CHSE CHSE- HR 

 
 
 

1º Semestre 

Fundamentos da Administração 3 60 55 

Administração de Marketing 2 40 37 

Informática  3 60 55 

Comunicação Empresarial 2 40 37 

Administração de Pessoas 3 60 55 

Agronegócio 2 40 37 

Total de aulas / Semanal / Semestral  15 300 276 
 

Disciplinas 
2º Semestre 

CHS  CHSE CHSE- HR 

 
 

 
2º Semestre 

Matemática Financeira 2 40 37 

Contabilidade 3 60 55 

Legislação e Ética 3 60 55 

Inglês Técnico 2 40 37 

Administração de Materiais e Logística 3 60 55 

Economia e Mercado 2 40 37 

Total de aulas / Semanal / Semestral  15 300 276 
 

Disciplinas 
3º Semestre 

CHS  CHSE CHSE- HR 

 
 
 

3º Semestre  
  
  

E-commerce 2 40 37 

Administração Financeira 2 40 37 

Planejamento Estratégico 3 60 55 

Administração da Produção e Qualidade 3 60 55 

Empreendedorismo 3 60 55 

Administração de Serviços 2 40 37 

Total de aulas / Semanal / Semestral  15 300 276 

Total de Horas Semestrais do Curso 828 

Atividades Complementares 60 

Total de Horas do Curso 888 
(*): CHS – Carga Horária Semanal (aulas); CHSE – Carga Horária Semestral (aulas); CHSE-HR – Carga Horária Semestral em Horas de 55 minutos.  
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16. COMPONENTES CURRICULARES 

 

 Todos os componentes curriculares do curso Técnico em Admiistração e 

informações referentes a cada um deles encontram-se em anexo (Anexo I).  

 

17. METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 As estratégias de ensino usadas no Curso Técnico em Administração, para a 

promoção do processo de ensino-aprendizagem, levam em conta os princípios 

metodológicos para a educação profissional, descritos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do Instituto Federal Goiano. Neste documento, fica claro que a preocupação da 

Instituição não pode se resumir em qualificar o trabalhador, pensando apenas em 

competências, saberes e habilidades que deverá dominar, mas, de modo mais abrangente, 

como constituí-lo na totalidade de sua condição de ser humano, capaz de considerar valores 

humanistas como fundamentais, tanto para o exercício profissional, como para o exercício da 

cidadania.  

 Nesta perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem deve estar calcado na 

construção e reconstrução do conhecimento, num diálogo em que todos envolvidos no 

processo são sujeitos, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, 

interdisciplinar e contextualizada. O professor, portanto, não deve ser somente um preletor 

de conteúdos, mas um facilitador da construção de conhecimento, dentro e fora de sala de 

aula, a partir dos saberes e do contexto econômico, social e cultural dos seus alunos. O 

papel do professor, assim, assume caráter fundamental, pois deverá diagnosticar, 

adequadamente, o perfil discente e fazer uso de adequadas metodologias catalisadoras do 

processo ensino-aprendizagem, sempre com foco na associação entre teoria e prática.  

 Assim, as metodologias e estratégias utilizadas no Curso Técnico em Administração 

envolvem: 

(a) Aulas expositivas e dialogadas, com uso dos recursos audiovisuais adequados, 

para apresentação das teorias necessárias ao exercício profissional; 

(b) Pesquisas de caráter bibliográfico, para enriquecimento e subsídio do conjunto 

teórico necessário à formação do aluno; 

(c) Aulas práticas em disciplinas de caráter teórico-prático, tanto para consolidação 

das teorias apresentadas, como para o estímulo à capacidade de 

experimentação e observação do aluno; 
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(d) Estudo de casos e exibição de filmes, com vistas ao desenvolvimento do poder 

de análise do aluno, bem como de sua capacidade de contextualização, espírito 

crítico e aplicação prática dos conteúdos apresentados; 

(e) Estudos dirigidos para facilitação da aprendizagem; 

(f) Dinâmicas de grupo e jogos de empresa, para simular, de modo lúdico, desafios 

a serem enfrentados no ambiente empresarial; 

(g) Pesquisas e produção de artigos científicos, que estimulem o aluno a ser mais 

que um reprodutor de conhecimentos, provocando seu espírito investigativo 

(iniciação científica); 

(h) Participação, como ouvinte e/ou organizador, em eventos, feiras, congressos, 

seminários, painéis, debates, dentre outras atividades, que estimulem a 

capacidade de planejamento, organização, direção e controle por parte do aluno, 

bem como sua competência de expressão oral, não verbal e escrita; 

(i) Atividades voluntárias de caráter solidário junto a Organizações Não-

Governamentais, que possibilitem tanto a aplicação prática de conteúdos 

apresentados no curso, como o exercício da responsabilidade social; 

(j) Visitas técnicas que aproximem o aluno da realidade prática e profissional;  

(k) Avaliações de caráter prático, que colaborem com o processo de ensino-

aprendizagem e indiquem necessidades de ajustes no processo; 

(l) Atividades complementares que enriqueçam a formação e acrescentem 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação do aluno; 

(m) Quaisquer outras atividades que viabilizem o alcance dos objetivos do curso em 

consonância com os princípios metodológicos da instituição. 

 Tais metodologias e estratégias deverão sempre ser implementadas, de modo a 

ensejar ao aluno o “despertar” para outras realidades possíveis, além de seu contexto atual, 

conscientizá-lo de seu potencial, enquanto elemento transformador da realidade na qual está 

inserido e evidenciar que sua imagem profissional começa a ser formada, desde sua vivência 

em sala de aula e não somente após a conclusão do curso. 

 Por fim, é importante destacar que todo o processo de ensino-aprendizagem, 

inerente ao Curso Técnico em Administração, deve ser permeado pela constante atualização 

e discussão em sala de aula das tendências e desafios expressos em cada componente 

curricular, tendo em vista a dinâmica da Administração e a necessidade de formar 

profissionais atentos a temas emergentes.   
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18. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

18.1 Atividades Complementares  

 

 As Atividades Complementares são objeto de regulamento específico (Regulamento 

das Atividades Complementares), conforme minuta anexa (Anexo III) e estão incluídas no 

Curso Técnico em Administração, sendo obrigatórias à integralização do currículo, 

perfazendo um total de 60 horas/aula, que deverão ser cumpridas e, devidamente, 

certificadas, concomitantemente aos períodos do curso, realizadas dentro ou fora do Instituto 

Federal  Goiano.  

 As Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer a aprendizagem, 

privilegiando a complementação da formação social e profissional do discente, articular teoria 

e prática, colaborar para a elevação da qualidade profissional dos discentes e incentivar a 

participação do Instituto Federal Goiano no cenário técnico-científico. 

 As atividades complementares podem ser cumpridas em atividades promovidas pelo 

Instituto Federal Goiano, por outras Instituições ou empresas, sejam estas públicas ou 

privadas. As atividades serão avaliadas e aprovadas pela coordenação de curso, com base 

em documento comprobatório em que conste, obrigatoriamente, carga horária e atividades 

desenvolvidas.  

 Devido à diversidade de atividades possíveis, a coordenação de curso orientará os 

alunos no sentido de que a escolha das atividades possam fortalecer, ainda mais, a sua 

formação. Exemplos de atividades complementares válidas: 

a) Iniciação Científica;  

b) Monitoria; 

c) Extensão; 

d) Estágio Extra-Curricular; 

e) Eventos Científicos; 

f) Disciplinas concluídas em outros cursos técnicos ou no mesmo curso em outra 

matriz curricular; 

g) Representação discente junto aos órgãos do IF Goiano; 

h) Cursos de aperfeiçoamento ou de formação continuada; 

i) Participação, como voluntário, em atividades de caráter humanitário e social, 

programadas e organizadas pelo IF Goiano.  



 

 18 

 Caso exista alguma atividade complementar não contemplada acima, a mesma será 

objeto de análise por parte do Conselho de Curso para validação.  

 As atividades complementares serão contabilizadas em horas e deverão ser 

desenvolvidas ao longo do curso, sendo integralizadas mediante a comprovação através de 

diplomas, certificados e/ou documentos comprobatórios, que deverão ser repassados para a 

Coordenação de Curso, que informará a Coordenação de Registros Escolares os dados para 

diplomação.  

 

18.2 Plano de Integração Pesquisa, Ensino e Extensão   

  

 Com o início das atividades no Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí – Unidade 

Ipameri, pretende-se, também, iniciar as atividades de integração de ensino, pesquisa e 

extensão. As iniciativas iniciarão com fóruns de debates sobre temas relacionados à 

Administração, envolvendo os professores da Unidade, do Câmpus Urutaí e externos, com o 

objetivo de promover Núcleos de Pesquisa.   

 A curto e médio prazos, pretende-se adotar uma cultura de pesquisa na Unidade, de 

forma a envolver, não apenas docentes pesquisadores, como também discentes dos cursos 

técnicos, nos processos de investigação científica, devidamente estruturada, com propostas 

de discussões de trabalhos, por linhas de pesquisa e/ou eixos temáticos, após a 

consolidação dos núcleos.  

 As linhas de pesquisa deverão considerar as demandas sociais para as pesquisas 

existentes na região, a relevância e a pertinência das linhas de pesquisa para o processo de 

desenvolvimento humano e social da região, o número de professores disponíveis em 

termos de titulação e de tempo disponível, obviamente, observando as diretrizes do PDI, em 

consonância com as ações das coordenações dos cursos técnicos que a Unidade consolidar 

ou mesmo vier a implementar. 

 Além disto, pretende-se promover e apoiar as atividades de extensão, junto à 

comunidade em geral, ao setor empresarial e aos egressos, com o objetivo de aproximar a 

comunidade e os diversos segmentos do setor produtivo, captando informações sobre as 

necessidades de qualificação e requalificação profissional.    
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19. AVALIAÇÃO 

   

19.1 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem  

 

 A sistematização do processo de avaliação ensino-aprendizagem do Curso Técnico 

em Administração está calcada nos parâmetros estabelecidos pelo Regulamento dos Cursos 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Goiano.  

 Ao mesmo tempo, o processo avaliativo terá, como molas mestras, a articulação 

entre teoria e prática, a educação e o trabalho, a interdisciplinaridade e a contextualização 

das bases tecnológicas no processo ensino-aprendizagem. 

 Neste contexto, a avaliação dos alunos dar-se-á de forma contínua, onde serão 

priorizados instrumentos de avaliação prática, estimuladores da autonomia na 

aprendizagem, que envolvam atividades realizadas, individualmente, e, principalmente, em 

equipe, fornecendo indicadores da aplicação no contexto profissional das competências 

adquiridas. 

 De acordo com o Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio do IF Goiano, “deverão ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos avaliativos 

por etapa (bimestres, trimestres ou semestres)”, preestabelecidos no plano de ensino e 

divulgados aos discentes no início de cada período letivo, em sala de aula pelo professor. 

 Ainda de acordo com este regulamento, será considerado aprovado o aluno que 

obtiver Nota Final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) pontos em cada componente curricular 

e frequência igual ou superior a 75% do total das aulas ministradas no período letivo. 

 O aluno que obtiver NF inferior a 3,0 (três) e/ou frequência inferior a 75%, em um 

componente curricular, estará, automaticamente, retido neste componente curricular.  

 O aluno que obtiver NF inferior a 6,0 (seis) e superior a 3,0 (três) pontos, em cada 

componente curricular, terá direito de realizar uma Avaliação Final, que resultará numa Nota 

de Avaliação Final (NAF). Neste caso, tal Avaliação Final deverá abranger, no mínimo, 75% 

do conteúdo desenvolvido ao longo do período letivo. A Média Final (MF) de cada 

componente curricular será obtida através da média aritmética entre a NF e a NAF. Para ser 

considerado aprovado no componente curricular, o aluno deverá obter MF igual ou superior a 

6,0 (seis) pontos após a Avaliação Final. 

 Caso o aluno obtenha MF inferior a 6,0 (seis) pontos em um componente curricular, 

estará, automaticamente, retido neste componente curricular.  
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 Em relação à recuperação da aprendizagem e dependências, todas as orientações 

estão contidas no Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do IF Goiano. 

 Conforme o Regulamento dos Cursos Técnicos de Nível Médio do IF Goiano, cada 

instrumento de avaliação deve considerar os objetivos que o aluno deverá evidenciar, 

conforme as características de cada componente curricular. 

 Serão utilizados como instrumentos de avaliação, dentro de um conjunto avaliativo, 

testes, provas, trabalhos de pesquisa, dentre outros, logicamente, dentro de um contexto de 

problematização e estímulo ao desenvolvimento da autonomia em aprender e continuar a 

aprender. Necessariamente, deverá existir ao menos 01 (uma) avaliação semestral de 

caráter prático na composição da nota de cada disciplina, tendo em vista o perfil profissional 

que o curso Técnico em Administração pretende proporcionar. 

 Caberá ao professor, no decorrer do processo educativo, promover meios para a 

recomposição das competências não desenvolvidas pelos alunos. Os resultados de cada 

atividade avaliativa deverão ser analisados em sala de aula, no sentido de informar ao aluno 

sobre o êxito e, caso existam deficiências na aprendizagem, o professor deve procurar fazê-

lo avançar em direção aos objetivos e perfil estabelecidos. Após a computação dos 

resultados do rendimento do aluno, em cada bimestre, o professor deverá divulgar, em sala 

da aula, a média parcial e o total de faltas de cada disciplina. 

 O aluno que perder avaliações terá direito à segunda chamada se estiver dentro dos 

requisitos estabelecidos pelo referido Regulamento dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio do IF Goiano, tendo o prazo de 02 dias, após a avaliação, para 

apresentar justificativa junto à Coordenação de Registros Escolares.  

 

19.2 Conclusão do Curso (Certificados e Diplomas) 

 

 No que tange à emissão de diplomas/certificados, todos os cidadãos poderão, de 

acordo com o artigo 41 da LDB 9394/96, ter seus conhecimentos adquiridos “na educação 

profissional, inclusive no trabalho”, avaliados, reconhecidos e certificados para fins de 

prosseguimento e de conclusão de estudos. Assim, os Diplomas de Conclusão de Curso 

serão expedidos, após a conclusão dos três semestres da matriz curricular do Curso Técnico 

em Administração, ou seja, após cumprirem a carga horária mínima prevista.  

 O diploma do Curso Técnico em Administração explicitará como habilitação 

profissional o título de “Técnico”, indicando o eixo tecnológico ao qual se vincula.  
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 O Histórico Escolar, que acompanha o diploma, por sua vez, explicitará os 

correspondentes curriculares cursados, de acordo com a matriz curricular, explicitando as 

respectivas cargas horárias, frequências e aproveitamento dos concluintes.   

 O aluno concluinte do Curso Técnico em Administração, somente receberá o diploma 

de Técnico de Nível Médio, quando apresentar histórico ou comprovante de conclusão do 

Ensino Médio, conforme estabelece o Regulamento dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal Goiano.  

  

19.3 Avaliação da Qualidade do Curso 

 

 O Curso Técnico em Administração será objeto de constante processo de auto-

avaliação, realizado tanto pela avaliação institucional, quanto pelo próprio corpo docente, e 

pelo corpo discente que, semestralmente, terá condições de avaliar os professores. Estas 

avaliações terão como resultado o levantamento dos pontos fortes e frágeis do processo 

educacional, para que ações possam ser tomadas, a fim de ajustar melhorias no curso.  

 No decorrer do semestre, por meio de formulário específico, o aluno deverá avaliar 

os docentes, objetivando melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 

ocorrerão reuniões com os representantes de classe, Conselho de Classe e o Conselho de 

Curso para a discussão de assuntos pertinentes às condições oferecidas pela Instituição, 

oportunidades de melhoria no processo de ensino-aprendizagem e na infraestrutura, a fim de 

melhorar a qualidade do curso. 

 Além disso, a Instituição visa uma proposta inovadora, em que pretende ter 

conhecimento sobre a situação de seus egressos no mercado de trabalho, evidenciando sua 

história de conquistas e dificuldades, como também, obtendo dados do tipo: nível salarial 

atual, tempo de aquisição do primeiro emprego, rotatividade do emprego, compondo, assim, 

um grande banco de dados dos alunos egressos. Para tanto, a Instituição prevê a criação de 

um sistema on line disponível pelo site, viabilizando, aos egressos, o preenchimento de um 

formulário de coleta de informações, instrumento fundamental para o sucesso da avaliação 

da eficiência do curso. Além disso, a Instituição procurará proporcionar, anualmente, um 

Encontro de Egressos, onde haja troca de experiência entre estes. 

 O IF Goiano conta com uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Câmpus 

Urutaí, ao qual está subordinada, que promove, a cada dois anos, uma avaliação com todos 

os segmentos da organização, cumprindo com a Lei 10.861/2004. Com isto, pretende-se 
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detectar os avanços e falhas organizacionais, o que contribui, significativamente, para uma 

melhoria construtiva da Instituição. 

 

20. CORPO DOCENTE 

 

20.1 Coordenador 

 a) Nome: Welton Lourenço Calháo de Jesus 

 b) Titulação: Especialista com Mestrado em andamento 

 c) Formação Acadêmica: Administração 

 d) Experiência Profissional: Bancário, Consultor de Empresas e Professor 

Universitário. 

 e) Regime do Trabalho: Dedicação Exclusiva 

 

20.2  Docentes 

 

 A Tabela 3, a seguir, mostra os docentes da Unidade de Ipameri, com as respectivas 

titulações e as disciplinas do curso pelas quais serão responsáveis: 

 

Tabela 3 – Docentes do Curso Técnico em Administração – Unidade de Ipameri 

DOCENTE 
FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 
TITULAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

Jussara de F. A. C. 

Oliveira 

Letras – Português 

/Inglês  
Mestre em Ciências Dedicação Exclusiva 

Nuno Álvares 

Felizardo Júnior 
Administração 

Especialista em MBA 

em Gestão de 

Marketing e Negócios 

Dedicação Exclusiva 

Rogério Carneiro 

Machado 

Ciências da 

Computação 
Doutor em Educação  Dedicação Exclusiva 

Welton Lourenço 

Calháo de Jesus 
Administração 

Especialista em 

Gestão de Varejo e 

em Docência 

Universitária 

Dedicação Exclusiva 

Cláudio Umberto de Matemática Especialista em Dedicação Exclusiva 
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Melo Metodologia do 

Ensino da 

Matemática. 

Juliana C. Fernandes 
Ciências da 

Computação 
Doutora em Educação Dedicação Exclusiva 

 

  

 A tabela 4, a seguir, apresenta a relação das disciplinas e respectivos docentes:  

 

Tabela 4 – Relação das Disciplinas e Respectivos Docentes 

 

Disciplinas Docentes 

 
 
 

1º Semestre 

Fundamentos da Administração Welton Lourenço 

Administração de Marketing Welton Lourenço 

Informática  Rogério Carneiro 

Comunicação Empresarial Jussara de Fátima 

Administração de Pessoas Nuno Álvares F. Júnior 

Agronegócio Nuno Álvares F. Júnior 

 
 

 
2º Semestre 

Matemática Financeira Cláudio Umberto 

Contabilidade Nuno Álvares F. Júnior 

Legislação e Ética Welton Lourenço 

Inglês Técnico Jussara de Fátima 

Administração de Materiais e Logística A contratar 

Economia e Mercado Welton Lourenço 

 
 
 

3º Semestre  
  
  

E-commerce Juliana Cristina C. Fernandes 

Administração Financeira A contratar 

Planejamento Estratégico Nuno Álvares F. Júnior 

Administração da Produção e Qualidade A contratar 

Empreendedorismo Welton Lourenço 

Administração de Serviços Welton Lourenço 

 

 A projeção de carga horária dos docentes, incluindo disciplinas que lecionará em 

outros cursos, encontra-se em anexo (Anexo II).  

 Para iniciar as atividades, na Unidade de Ipameri, a prefeitura local concederá oito 

servidores municipais para auxiliar nas áreas administrativas, de serviços gerais e de 

vigilância.  
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21.  CONSELHO DE CURSO 

  

 Compondo o contínuo processo avaliativo, o Curso Técnico em Administração 

contará, também, com o Conselho do Curso. De acordo o Regulamento dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal Goiano, o Conselho 

de Curso é um órgão colegiado e consultivo que tem por finalidade acompanhar questões 

administrativas e acadêmicas inerentes ao curso.  

 Este Conselho é composto pelo Coordenador de Curso, que será o presidente, por 

representante da área Técnico-Pedagógica (indicado pela Diretoria de Ensino), 

professores e representantes dos alunos. Já suas competências estão contidas no 

Regulamento supracitado. 

 O Conselho do Curso Técnico em Administração será constituído no primeiro 

bimestre de 2014, considerando o disposto no referido Regulamento.   

 

22.  INFRAESTRUTURA 

 

 O IF Goiano Câmpus Urutaí – Unidade Ipameri possui uma área total de 29,04 

hectares (290.400 m2), sendo destes 3.730,32 m² são de área construída, distribuídas em 

vários ambientes. A Tabela 5, a seguir, apresenta a estrutura física disponibilizada para ao 

funcionamento do Curso Técnico em Administração:  

 

Tabela 5 – Relação da infraestrutura da Unidade de Ipameri 

Ocupação do Terreno Área [m2] 

Área Total do Terreno 290.400,00 

Área Construída Total 3.730,32 

Área Construída Coberta 3.730,32 

Área Urbanizada - 

Tipo de Utilização Quantidade Área [m²] 

Bloco 01  

Sala de primeiros socorros 01 19,96 

Sala de assistência ao educando 01 48,40 

Sanitários (feminino e masculino) 02 14,02 

Sanitários (feminino e masculino p/ atender pessoas 
portadoras de necessidades específicas) 

02 7,36 
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Zeladoria (sala, cozinha e despensa) 01 24,50 

Bloco 02  

Biblioteca 01 46,00 

Sanitários (masculino e feminino)  02 12,06 

Salas de estudo individual 04 14,70 

Sala de estudo coletivo 01 29,00 

Laboratório 01 44,75 

Biotério 01 6,03 

Bloco 03  

Salas de aula 08 432,16 

Bloco 04  

Laboratórios 04 163,16 

Bloco 05 

Patrimônio/Almoxarifado 01 29,31 

Sanitários (masculino e feminino) 02 6,03 

Gabinete do Diretor 01 13,32 

Banheiro do Diretor 01 3,00 

Sala de espera 01 3,90 

Sala de entrevista  01 8,82 

Supervisão pedagógica/orientação educacional 01 11,70 

Seção Pessoal/Orçamentária/Financeira 01 21,60 

Secretaria  01 13,32 

Recepção 01 7,50 

Bloco 06 

Pátio coberto   125,45 

Auditório 

Auditório (capacidade para 350 pessoas) 01 330,00 

Camarim  02 16,90 

Sanitário dos camarins (masculino e feminino) 02 4,38 

Sanitários (masculino e feminino) 02 14,00 

Quadra Poliesportiva 

Quadra Poliesportiva coberta  01 837,00 

Sanitários (masculino e feminino) 02 23,20 
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Centro de Convivência 

Centro de convivência 01 115,00 

Cantina 01 8,03 

Centros Acadêmicos 04 30,60 

Alojamento  

Dormitórios (capacidade total para 128 alunos) 08 280,00 

Salas de estudo  08 96,00 

Banheiros 08 100,00 

Depósito 01 8,00 

Bovinocultura/Suinocultura 

Sala ambiente  02 80,16 

Banheiros 04 8,36 

Hall de entrada 02 9,00 

Depósito 02 18,80 

Galpão de bovinocultura 01 150,00 

Galpão de suinocultura 01 300,00 

  
 A tabela acima apresenta uma excelente infraestrutura preparada para a oferta de 

cursos profissionalizantes de qualidade, pois, além das salas de aulas, conta, também, com 

alojamento (capacidade para 128 alunos), unidades de produção (bovinocultura e 

suinocultura), laboratórios, quadra poliesportiva, cantina, centro de convivência e auditório 

(capacidade para 350 pessoas).  

 É importante informar que a rodovia que dá acesso ao Câmpus é pavimentada, bem 

como as ruas e avenidas no seu interior, proporcionando condições adequadas de tráfego 

interno. 

 Para iniciar o funcionamento da Unidade de Ipameri, não serão necessárias reformas 

e expansões. Com as atuais condições em que os prédios se encontram, já é possível iniciar 

as atividades, no primeiro semestre de 2014.  

 

22.1 Gabinete de Trabalho para os Professores 

 

 Os gabinetes de trabalho dos professores são arejados e com iluminação adequada. 

Possuem mesa, cadeira, armário, computador com Internet e espaço suficiente para 

atendimento de alunos e desenvolvimento de pesquisa científica.  



 

 27 

22.2 Sala de Professores 

 

 A sala dos professores é ampla, arejada, climatizada, bem iluminada, com 

computadores e acesso à Internet. Possui mesas, cadeiras e armários individuais para 

guardar pertences. O espaço físico é adequado ao número de professores por período. 

 

22.3 Salas de Aula  

 

 Todas as salas de aula da Unidade de Ipameri possuem ventiladores, são bem 

iluminadas e com espaço físico adequado ao número de alunos previsto por turma.  

 

22.4 Sala de Coordenação  

 

 A sala de coordenação é climatizada e iluminada, com computador conectado à 

internet, mesa, armário e cadeira, com espaço suficiente para o atendimento aos docentes, 

discentes e comunidade. 

 

22.5 LABORATÓRIOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO 

 

 Estará disponível aos alunos um laboratório de informática com 30 (trinta) 

computadores em rede, com internet. O laboratório contará com 01 (um) data-show, quadro 

de vidro e armário.  

 Será permitido o uso do referido laboratório, a partir de reserva com o Coordenador 

de Curso.  

 Ressalta-se que será disponibilizado aos alunos uma Rede sem Fio (wireless) em 

toda a Instituição.  

 

22.6 Biblioteca  

 

 A Biblioteca deverá operar com um sistema completamente informatizado, 

possibilitando fácil acesso via terminal ao seu acervo. O sistema informatizado propiciará a 

reserva de exemplares, cuja política de empréstimos prevê prazos máximos para alunos e 

professores, além de manter, pelo menos, 1 (um) volume para consultas na própria 

Instituição.  

 O acervo estará dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por 

títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as áreas de 
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abrangência do curso. A biblioteca também oferecerá serviços de empréstimo, renovação e 

reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na 

normalização de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas.  

 A descrição do acervo bibliográfico que atenderá o curso, e que será adquirido, 

consta nas especificações dos componentes curriculares anexos (Anexo I). 

 O atendimento ao público acontecerá em todos os períodos de funcionamento 

da Instituição, no intervalo das 7h às 10h30min., das 13h30min. às 17h e das 19h às 

21h:30min. 

 Além disso, o aluno do curso Técnico em Administração da Unidade de Ipameri 

poderá contar com a Biblioteca “Anatalia Mesquita Vaz Eduardo”, do Instituto Federal Goiano 

-  Câmpus Urutaí, que possui um acervo em constante renovação, com títulos que abordam 

ciências (naturais, humanas, sociais, naturais e exatas, da saúde, aplicadas), artes e 

esportes, língua, linguística e literatura, geografia, história, informática e generalidades. A 

Instituição disponibiliza, ainda, aos discentes assinaturas de periódicos especializados, 

abrangendo as principais áreas temáticas dos diversos cursos oferecidos, todos catalogados 

pela biblioteca.  

 A biblioteca dispõe de áreas para o estudo coletivo e individualizado, com ambiente 

climatizado e que permitem a acessibilidade aos portadores de necessidades educacionais 

específicas.  

 A biblioteca encontra-se informatizada (Sistema Sophia) e todos os títulos 

encontram-se tombados junto ao patrimônio da Instituição.  

 É concedido o empréstimo domiciliar de livros aos usuários, vinculados ao Instituto 

Federal Goiano - Câmpus Urutaí, cadastrados na biblioteca, conforme Regulamento Interno 

do Setor.  

 O acesso à Internet está disponível no recinto da biblioteca, no espaço exclusivo 

para esta atividade. O acesso às bases de dados científicos, por meio do portal de periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pode ser 

realizado por meio do endereço http://www.periódicos.capes.gov.br  
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22.7 Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais 

Específicas e/ou de Mobilidade Reduzida 

 

 O atendimento às pessoas portadoras de necessidades educacionais específicas 

contará com as orientações do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE), localizado no Câmpus Urutaí.  

 O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE), foi criado em 2004, pela Portaria nº105 de 14/09/2004, com o objetivo de 

promover um espaço para discussão e implantação de estratégias que garantam o ingresso, 

acesso e permanência de alunos com necessidades educacionais específicas. 

 A criação do NAPNE, que faz parte de um programa do Governo Federal, 

denominado Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas na Rede Federal de Educação Tecnológica (TECNEP), viabiliza às 

Instituições Federais de Educação Tecnológica o atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas.  

 O NAPNE articula pessoas e instituições com o objetivo de desenvolver ações de 

implantação e implementação do Programa TECNEP, no âmbito interno, envolvendo 

psicólogos, pedagogos, técnicos administrativos, docentes, discentes e pais. O Núcleo tem 

como objetivo principal criar, na Instituição, a cultura da “educação para a convivência”, 

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

arquitetônicas, educacionais e atitudinais. 

 A Unidade de Ipameri apresenta infraestrutura mínima para atender pessoas com 

mobilidade reduzida. Possui rampas de inclinação suave, com corrimãos de altura adequada 

aos portadores de necessidades educacionais específicas e sanitários adaptados. 

 

22.8 RECURSOS AUDIOVISUAIS 

 

 A Unidade de Ipameri conta com infraestrutura de apoio pedagógico, a fim de ofertar 

suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas como aulas, reuniões e eventos. Os 

recursos audiovisuais e multimídia visam contribuir para a qualidade dos trabalhos realizados 

em sala de aula, contribuindo para o desempenho didático-pedagógico dos docentes e, 

consequentemente, para a aprendizagem dos discentes. 
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 Para o desenvolvimento/apresentação dos trabalhos acadêmicos, os alunos poderão 

utilizar os notebooks, datas-show e outros recursos didáticos disponibilizados pela 

coordenação do curso.  

  

22.9  ÁREA DE LAZER E CIRCULAÇÃO 

 

 O IF Goiano Câmpus Urutaí – Unidade Ipameri dispõe de uma quadra poliesportiva 

coberta, para as atividades de esporte e lazer, com sanitários. Além disso, dispõem de pátio 

coberto; cantina e centro de convivência, todas as instalações atendendo aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias 

às atividades desenvolvidas. 

 Além disso, o aluno do Curso Técnico em Administração, ofertado pela Unidade de 

Ipameri, poderá contar com a estrutura do Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí, que 

dispõe de amplas instalações que permitem ao aluno desenvolver várias modalidades 

esportivas, seja internamente, como também em participações esportivas de interação com 

outros organismos estudantis.  

 O Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí dispõe, ainda, para as atividades de 

esportes e lazer dos seguintes espaços físicos: Campo de Futebol gramado e iluminado; 

Campo Society gramado e iluminado; Quadra Poliesportiva coberta; Ginásio Poliesportivo 

Coberto, com vestiários, palco, camarins; Pista de Atletismo; Piscina Semiolímpica; Sauna; 

Academia completa; todas modernas dependências desportivas que permitem ao aluno 

desenvolver todas as modalidades esportivas, internamente, como também em participações 

esportivas de interação com outros organismos estudantis.  

 

23. SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO DISCENTE 

  

 O Curso Técnico em Administração contará com atendimento ao discente em 

diversos setores. Na área da saúde, o discente dispõe de atendimento Médico e 

Odontológico, realizado por profissionais da área, no Câmpus Urutaí. Para o 

acompanhamento dos alunos com necessidades educacionais especificas, como já foi dito, 

há o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE), que poderá subsidiar as ações na Unidade de Ipameri. 

 Os professores envolvidos no Curso estão sob o regime de 40 horas e com 

dedicação exclusiva, o que possibilita atendimento individualizado aos discentes que 
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necessitarem. Destaca-se que, de acordo com o Regulamento dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio do IF Goiano, o docente tem como atribuição 

“disponibilizar e divulgar o horário de atendimento destinado aos estudantes”.  

 Serão disponibilizadas, também, atividades de nivelamento/complementação/ 

aprofundamento de conteúdos curriculares, como Cursos de Extensão, promovidos em 

horários diferentes aos das aulas, ou em período de férias, para atender aos alunos com 

dificuldades específicas, teóricas ou mesmo práticas, que serão planejadas para corrigir as 

deficiências observadas durante o período letivo. A monitoria é outra forma viável e 

considerada eficiente na dinamização do processo de ensino-aprendizagem. 

 As informações de cunho burocrático, tais como frequência, notas e dependências 

em unidades curriculares, poderão ser encontradas na Coordenação de Registros Escolares 

e/ou com acesso ao sistema informatizado.  

 Por fim, os alunos do Curso, também, poderão contar com o serviço de fotocópias, 

cantina terceirizada e Bolsa Transporte, auxílio disponibilizado aos alunos, por meio de Edital 

divulgado pela Assistência Estudantil do IF Goiano Câmpus Urutaí.  
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25.  ANEXOS 

 Anexo I – Componentes Curriculares do Curso Técnico em Administração   
 

1º Semestre 
 

NOME DA DISCIPLINA: Fundamentos da Administração 

PERÍODO: 1° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: Conceitos e motivos para se estudar Administração. Tipologias das Organizações. 
Principais correntes do Pensamento Administrativo e Evolução Histórica. Funções e Processo 
Administrativo. Planejamento. Organização. Direção. Controle. Noções sobre o Sistema 
Administrativo (Finanças, Recursos Humanos, Produção e Marketing). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. 

 ________. Administração Teoria, Processo e Prática. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. 

 MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 
2000. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CHIAVENATO, I. Administração nos Novos Tempos. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010. 

 MEGGINSON, Leon C. et al. Administração:conceitos e aplicações. 4 ed. São 
Paulo: Harbra, 1998. 

 SILVA, Reinaldo O. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2008. 

 SROUR, R.H. Poder, cultura e ética nas organizações: o desafio das formas de 
gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 FERREIRA, Ademir Antônio et al. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias. 
São Paulo: Pioneira, 1997. 
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NOME DA DISCIPLINA: Administração de Marketing 

PERÍODO: 1° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Conceitos básicos relacionados ao Marketing. Evolução do Marketing. Ambientes 
de Marketing. Mix Marketing (Produto, Praça, Promoção e Preço). Ciclo de Vida de Produtos. 
Comportamento do Consumidor. Segmentação. Marketing e Internet. Noções de 
Planejamento Estratégico de Marketing. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.  

 KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.  

 ______, Philip et al.  Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo Marketing 
centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Futura, 2002. 

 KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Rennée. A estratégia do oceano azul: como criar 
novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. 20ª ed. São Paulo: Campus, 2005. 

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de Marketing para micro e pequena empresa. 
São Paulo: Atlas, 1999. 

 POPCORN, F. O Relatório Popcorn: Centenas de Idéias de Novos Produtos, 
Empreendimentos e Novos Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 1993.  

 FELLIPE JÚNIOR, Bernardo de. Marketing para a pequena empresa: comunicação e 
venda. Brasília: Maneco, 2007. 
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NOME DA DISCIPLINA: Informática 

PERÍODO: 1° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: Introdução à Informática. Utilização Básica de Sistemas Operacionais. Edição de 
Textos. Introdução ao uso de Planilhas Eletrônicas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 NASCIMENTO, Ângela; HELLER, Jorge. Introdução à Informática. São Paulo: 
Makron Books, 1990. 

 NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997. 

 MACHADO, Francis. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro. LTC, 
2002.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 GONICK, L. Introdução Ilustrada à Computação. Harper do Brasil, 1984. 

 SILBERSCHATZ, Galvin & GAGNE. Sistemas Operacionais: Conceitos e 
Aplicações. Rio de Janeiro. Campus, 2001. 

 YOUNG, Michael. Microsoft Office 2000 Professional: Guia Autorizado. Pearson 
Education do Brasil Ltda., 2001. 

 MATTOS, Frank. Office 2000 Fundamental. Brasport Livros Multimídia Ltda., 2000. 
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NOME DA DISCIPLINA: Comunicação Empresarial 

PERÍODO: 1° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Leitura, compreensão e produção textual de documentos empresariais e oficiais. 
Elementos da Oratória. A comunicação em grupos e organizações. Comunicação formal e 
informal. Tendências e Desafios da Comunicação Empresarial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 3 ed. Campinas: Alínea, 2002. 

 MEDEIROS, João Bosco. Correspondência. São Paulo: Ática, 2010. 

 TERCIOTTI, Sandra Helena; MACARENCO, Isabel. Comunicação empresarial na 
prática. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental: para cursos de contabilidade, 
economia e administração. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 ___________________. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 18ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2006. 

 PENTEADO, José Roberto Withacker. A Técnica da Comunicação Humana.  13ª Ed, 
São Paulo: Pioneira, 1997. 

 McKENNA, Collen. Poderosas habilidades de comunicação: como se comunicar 
com confiança. Traduzido por Eduardo Cunningham Martinez. São Paulo: Amádio, 
2002. 

 HINDLE, Tim. Como fazer apresentações: comunicação, autoconfiança, pesquisa, 
público, objetivos, ensaio, recursos audiovisuais, organização, voz, postura – Série 
Sucesso Profissional. São Paulo: Publifolha, 1990.   
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NOME DA DISCIPLINA: Administração de Pessoas 

PERÍODO: 1° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: O contexto da gestão de pessoas. Levantamento de Necessidades de Pessoal.  
Descrição e Análise de Pessoal. Recrutamento e seleção. Treinamento e Desenvolvimento. 
Motivação e Avaliação de Desempenho. Desligamento e Recolocação. Tendências e 
Desafios da Gestão de Pessoas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos 
nas organizações. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos. 13ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  

 RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BOOG, Gustavo (coord.). Manual de treinamento e desenvolvimento: um guia de 
operações – manual oficial da ABTD. São Paulo: Makron Books, 2001.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos 
básicos.   4 ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 GIL, Antonio Carlos. Administração de Recursos Humanos: um enfoque profissional. 
São Paulo, Atlas, 1994. 

 LACOMBE, Francisco. Recursos Humanos: Princípios e tendências. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

 VILAS BOAS, A. A. Gestão de pessoas. Lavras: UFLA/FAEPE, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=30477
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NOME DA DISCIPLINA: Agronegócio  

PERÍODO: 1° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Conceitos e definições fundamentais de agronegócio. Contextualização do 
Agronegócio nacional e internacional. Característica do Agronegócio (“antes da porteira”, 
“dentro da porteira”, “depois da porteira”). Cadeias produtivas. Principais segmentos dos 
sistemas agroindustriais. Verticalizações e integrações. Tendências e Desafios do 
Agronegócio.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ARAÚJO, Massilon. Fundamentos de Agronegócio. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão agroindustrial. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2009.  

 QUEIROZ, Timóteo Ramos; ZUIN, Luís Fernando Soares. Agronegócio: gestão e 
inovação. São Paulo: Saraiva, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BARBOSA, Jairo Silveira. Administração rural a nível de fazendeiro. São Paulo: 
Nobel, 1983.  

 CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 NEVES, Marcos Fava; CASTRO, Luciano Thomé. Marketing e estratégia em 
agronegócios e alimentos. São Paulo: Atlas, 2003. 

 NEVES, Marcos Fava; ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Evaristo Marzabal. 
Agronegócio do Brasil. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 ZYLBERSTAJN, D., NEVES, M.F. (Coords.).  Economia e gestão dos negócios 
agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2000. 
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2º Semestre 

NOME DA DISCIPLINA: Matemática Financeira 

PERÍODO: 2° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Juros simples e descontos simples. Juros compostos e descontos compostos. 
Rendas. Série de pagamentos. Empréstimos e amortizações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Progressões e Matemática 
Financeira. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed da SBM, 2005. 

 PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira objetiva e aplicada. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2006.  

 VIEIRA SOBRINHO, Jose Dutra. Matemática Financeira. 7 ed. - São Paulo: Atlas, 
2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

 FRANCISCO, Walter de. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2004. 

 IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações.  4 ed. São Paulo: Atual, 2006. 

 SALAZAR, German Torres. Administração Financeira I. Lavras(MG): UFLA, 2000. 

 VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Manual de aplicações financeira HP-12C. São 
Paulo: Atlas, 2008.  
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NOME DA DISCIPLINA: Contabilidade 

PERÍODO: 2° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Noções preliminares de Contabilidade: objeto e objetivos. Patrimônio (bens, 
direitos e obrigações).  Fatos contábeis. Princípios fundamentais de contabilidade (noções). 
Demonstrativos contábeis. Estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis. Tributos 
(noções).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 MARION, José Carlos. Contabilidade básica.  8 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade fácil. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 GOUVEIA, Nelson. Contabilidade básica. 2 ed. São Paulo: Harbra, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BRUNI, Adriano Leal.  Análise contábil e financeira. São Paulo: Atlas, 2012 

 CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade gerencial. 3 ed.  São Paulo: Atlas, 2004.  

 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não 
contadores. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 
empresarial.  São Paulo: Atlas, 2012 

 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
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NOME DA DISCIPLINA: Legislação e Ética 

PERÍODO: 2° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: Ética e Moral. A Ética Profissional. A Responsabilidade Social. Conceituação dos 
principais institutos jurídicos, na órbita do Direito Público e do Direito Privado: noções 
propedêuticas propiciadoras de uma visão panorâmica da Disciplina e de assuntos jurídicos 
ligados à área administrativa e econômica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 COTRIM, Gilberto Vieira. Introdução ao Direito. 23ª ed. São Paulo: Saraiva. 2004. 

 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Ed. 8 ed. Editora: Atlas 2007. 

 CASTRO, M. A. Soares de. Manual de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 COTRIM, Gilberto Vieira. Direito e legislação. São Paulo: Saraiva, 2002.  

 RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e Competência. 17ª ed. v. 16. Coleção Questões da 
Nossa Época. São Paulo: Cortez, 2007.  

 BERTOLO, José Gilmar. Manual Prático do Consumidor, Doutrina, Legislação e 
Prática. São Paulo: Mizuno, 2011.  

 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. São Paulo: Atlas, 2009.  

 Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Coleção Saraiva de Legislação. 21ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012.   
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NOME DA DISCIPLINA: Administração de Materiais e Logística 

PERÍODO: 2° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: Administração de Patrimônio. Gestão de Materiais e Controle de Estoques. Função 
da Logística.  Distribuição Física e Logística Integrada. Tendências e Desafios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 MARTINS, Petrônio Garcia et al. Administração de materiais e recursos 
patrimoniais. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005.  

 VIANA, João José. Administração de Materiais: Um enfoque prático. São Paulo: 
Editora Atlas, 2000. 

 BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 ARNOLD, J.R. Tony. Administração de materiais: Uma abordagem logística. São 
Paulo: Ed. Atlas, 1999. 

 BAILY, Peter et al. Compras: Princípios e Administração. São Paulo: Editora Atlas, 
2000. 

 POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. São Paulo: 
Atlas, 2002.  

 SANTOS, Gerson dos. Administração Patrimonial. Florianópolis: Ed. Papa-livro, 
2002. 

 SLACK, Nigel et. al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2011. 
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NOME DA DISCIPLINA: Inglês Técnico 

PERÍODO: 2° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Importância da Língua Inglesa, Vocabulário: campos semânticos da área de 
administração, técnicas de leitura instrumental, textos técnicos, publicitários, classificados e 
telegráficos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 DIÓGENES, Isabel Maria Gadelha. Inglês Instrumental: o jogo da leitura. Teresina: 
EDUFPI, 1994.  

 MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura – Módulo I. São 
Paulo: Texto Novo, 2012. 

 SOUZA, Adriana G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem 
instrumental. 1 ed., São Paulo: Disal, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 Dicionário de termos de negócios: Inglês. Bloombury, Ed. Publifolha, 2005  

 EVARISTO, Socorro et all. Leitura Instrumental: Estratégias de Leitura-Inglês. 
Teresina: Halley SA Gráfica e Editora,1996. 

 LAGE, Helena Lott, et al. Leitura de Textos em Inglês. (Uma Abordagem 
Instrumental). Belo Horizonte: Edição dos autores, 1992. 

 SILVA, João Antenor de C., GARRIDO, Maria Lina, BARRETO, Tânia Pedrosa. Inglês 
Instrumental: Leitura e Compreensão de Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, 
UFBA, 1994.  

 WATKINS, M. Porter T. Gramática da Língua Inglesa. 1 ed., São Paulo: Ática, SP, 
2002. 
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NOME DA DISCIPLINA: Economia e Mercado 

PERÍODO: 2° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Introdução à Microeconomia (demanda, oferta, equilíbrio de mercado, 
elasticidade). Introdução à Macroeconomia (renda e produto nacional, política monetária, 
política de câmbio, política de inflação e política externa). Uso da economia para a análise do 
contexto da decisão empresarial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 VASCONCELLOS, M. A. Sandoval de; GARCIA, M. Enriquez. Fundamentos de 
Economia. 4 ed. São Paulo: Saraiva. 2012. 

 CANO, Wilson. Introdução à economia: uma abordagem crítica. São Paulo: 
Fundação Editora da UNESP, 2007. 

 KRUGMAN, P. R.; WELL, R. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 GONÇALVES, A.C.P.; GONÇALVES, R.R.; SANTACRUZ, R.; MATESCO, V. R. 
Economia Aplicada. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

 PASSOS, Carlos R. M.; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. São Paulo: Pioneira. 
2012. 

 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2010. 

 SOUZA, Nali de Jesus de (Coord.). Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2007. 

 TROSTER, Roberto Luís. Introdução à economia. São Paulo: Makron, 2004.  
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3º Semestre 
 

NOME DA DISCIPLINA: E-commerce 

PERÍODO: 3° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: E-business e E-comemerce. Formas e Modelos de Comércio Eletrônico (E-
commerce, Mobile Commerce, Social Commerce e outras). Aspectos da Gestão voltada para 
o Comércio Eletrônico. Casos de sucesso no cenário de Comércio Eletrônico Brasileiro e 
Mundial. Prospecção de Oportunidades de Comércio Eletrônico. Tendências e Desafios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio Eletrônico: Modelo, Aspectos e Contribuições de 
Sua Aplicação. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 TURBAN, Efraim et. al. Comércio Eletrônico: Estratégia e Gestão. 1ª ed. São Paulo: 
Pearson Education. 2003.  

 KAUSHIK, Avinash. Web Analytics 2.0: A Arte das Análises de Web & A Ciência do 
Foco no Cliente. 1ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 ANDERSON, Chris. A Cauda Longa. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

 FELIPINI, Dailton. Empreendedorismo na Internet: como encontrar e avaliar um 
lucrativo nicho de mercado. Rio de Janeiro: Brasport, 2010.  

 KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso a usabilidade na 
Web. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006.  

 PORTER, Michel. A Estratégia e a Internet (S&I). Harvard Business Review, v. 101, p. 
63-78, 2001. 

 TERRA, José Cláudio. Gestão 2.0: Como integrar a colaboração e a participação para 
o sucesso nos negócios. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
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NOME DA DISCIPLINA: Administração Financeira 

PERÍODO: 3° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Metodologias de Administração de Capital de giro e Equilíbrio Financeiro. Fluxo de 
Caixa. Formação de Preços. Indicadores financeiros e Avaliação/Análise Econômica de 
Investimentos (Payback, VPL, TIR, Lucratividade e Rentabilidade).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10ª ed. São Paulo: 
Makron Books, 2004. 

 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 

 HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. São Paulo: 
Atlas, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BUARQUE, Cristovam. Avaliação Econômica de Projetos: Uma Apresentação 
Didática. Rio de Janeiro: Elsevier, 1984. 

 CASAROTTO FILHO, Nelson. Projeto de Negócio: Estratégias e Estudos de 
Viabilidade. São Paulo: Atlas, 2002. 

 SANVICENTE, A. Z. Administração Financeira. Rio de Janeiro: Atlas, 2011.  

 LEMES JÚNIOR, A. B. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Campus, 2011.  

 ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W. Princípios de Administração 
Financeira. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 47 

NOME DA DISCIPLINA: Planejamento Estratégico 

PERÍODO: 3° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: Conceitos básicos relacionados a Planejamento Estratégico. Modelos para 
elaboração de um Planejamento Estratégico. Diagnóstico empresarial. Missão, Visão, Valores 
e Fatores Críticos de Sucesso. Objetivos e Metas. Cenários. Planos de Ação. Controle e 
Avaliação.  Tendências e Desafios do Planejamento Estratégico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 OLIVEIRA Djalma de Pinho Rebuças. Planejamento Estratégico: conceitos, 
metodologias e práticas. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 ROBBINS, Stephen. Administração: Mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2001. 

 CERTO, Samuel C. J.; PETER, Paul. Administração estratégica: planejamento e 
implantação da estratégia. São Paulo: Makron Books, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 

 FISCHMAN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho Isnard R. de. Planejamento 
Estratégico na Prática. São Paulo: Atlas, 2009.  

 MINTZBERG, Henry. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 
estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 SOUZA, César. Estratégias Para Concretizar Projetos Pessoais, Empresariais e 
Comunitários. 23ª ed. São Paulo: Gente, 2003. 

 PORTER, Michel E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
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NOME DA DISCIPLINA: Administração da Produção e Qualidade 

PERÍODO: 3° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: A estrutura e as principais atividades da Administração da Produção num contexto 
sistêmico. Tecnologias dos Processos Produtivos, Projetos de Trabalho, Localização e 
Arranjo físico.  Noções sobre Planejamento e Controle da Produção. Contextualização e 
Conceitos básicos relacionados à Qualidade. Noções de Sistemas de Gestão da Qualidade. 
Ferramentas de qualidade. Tendências e Desafios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 2 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 SLACK, Nigel et. al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2011.  

 CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (organizadores). Gestão 
da qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CORREA, Henrique Luiz; Correa, Carlos A. Administração de produção e 
operações. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 DAVIS, Mark M. et al.  Fundamentos da Administração da Produção. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 

 FRANCISCO, Giocondo César. Ferramentas Básicas da Qualidade. São Paulo: 
Editora 24 Horas, 2011.  

 GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da Produção e Operações. São 
Paulo: Pioneira, 2002. 

 MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações. 2 ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2008. 
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NOME DA DISCIPLINA: Empreendedorismo 

PERÍODO: 3° semestre 

CARGA HORÁRIA: 60 HORA/AULA: 55 

EMENTA: Noções sobre Empreendedorismo. Empreendedorismo e mercado de trabalho. 
Características de um Perfil Empreendedor. Identificação de oportunidades. Empreendedores 
de sucesso e casos de sucesso. Elaboração de Plano de Negócios.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 
3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

 DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.  

 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando ideias em 
negócios. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008.  

 DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São 
Paulo: Makron Books, 2005. 

 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 
empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elselvier, 2007.  

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de Marketing para Micro e Pequena Empresa. 
5 ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

 Plano de Negócios - SEBRAE – MG. Disponível em: <http://www.sebraemg.com. 

br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Software/Software-Plano-de-Negocio-20>. 
Acessado em 22/01/2014. 
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NOME DA DISCIPLINA: Administração de Serviços 

PERÍODO: 3° semestre 

CARGA HORÁRIA: 40 HORA/AULA: 37 

EMENTA: Características básicas dos Serviços. O Setor de Serviços e suas características. 
Estratégia de Serviço. Horas da Verdade. Administração de serviços (foco nos processos e 
foco nas interações). O Triângulo do Serviço. A Gestão da Qualidade nos Serviços. 
Tendências e Desafios da Administração de Serviços.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ALBRECHT, Karl. Revolução nos serviços. São Paulo: Pioneira, 2011.  

 DALLEDONNE, Jorge. Gestão de serviços: a chave do sucesso nos negócios. São 
Paulo: SENAC – SP, 2009. 

 GIANESI, Irineu G. N. Administração estratégica de serviços: operações para 
satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CARLZON, Jan. A Hora da Verdade. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 

 COBRA, Marcos. Serviços: como construir valor para o cliente. São Paulo: Marcos 
Cobra, 2004. 

 FITZSIMMONS, James A. Administração de Serviços. 6 ed. São Paulo: Bookman, 
2011. 

 MORAES, Elias I. Gerenciando a qualidade desse negócio diferente chamado 
serviço. Goiânia: Kelps, 2011.  

 LOVELOCK, Christopher. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e resultados. 
São Paulo: Pearson, 2011.  
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Anexo II – Projeção da Carga Horária Total dos Docentes em 2014/1 

 

Carga Horária Docente em 2014/1 

Docente Carga horária 

Jussara de F. A. C. Oliveira 14 

Nuno Álvares Felizardo Júnior 14 

Rogério Carneiro Machado 17 

Welton Lourenço Calháo de Jesus 11 
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Anexo III - Minuta do Regulamento das Atividades Complementares do Curso Técnico 

em Administração 

 
Art. 1º. Este regulamento normatiza as Atividades Complementares como componente 

curricular do Curso Técnico em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Goiano – Câmpus Urutaí – Unidade de Ipameri.  

Art. 2º. A integralização das Atividades Complementares do Curso Técnico em 

Administração deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver, regularmente, 

matriculado. 

Art. 3º. As Atividades Complementares constituem ações que devem ser desenvolvidas ao 

longo do curso, criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 

aluno, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, de 

maneira complementar ao currículo, levando em consideração atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Art. 4º. As Atividades Complementares visam, adicionalmente, garantir a interação teoria-

prática, contemplando as especificidades do curso, além de contribuir para o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao exercício das 

atividades profissionais do aluno. 

Art. 5º. As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas em um total 

de 60 horas, no decorrer do curso, como requisito para sua integralização.  

Art. 6º. São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes às seguintes 

categorias: Iniciação Científica, Monitoria, Extensão, Estágio Extracurricular e Eventos 

Científicos.   

Art. 7º.  As atividades complementares passíveis de validação, pelo Coordenador de Curso, 

bem como suas respectivas cargas horárias e documentação comprobatória são as 

seguintes: 
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Tabela I - TABELA DE APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO 

CURSO DE TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

01. INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA 
VÁLIDA COMO 
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

DOCUMENTO DE 
COMPROVAÇÃO 

1.1 Pesquisas desenvolvidas 
durante o curso, sob 
orientação docente no IF 
Goiano. 

Até 30 horas por pesquisa, 
máximo de 40 horas em 
todo o curso. 

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador. 

1.2 Pesquisas desenvolvidas 
durante o curso, sob 
orientação docente em outra 
instituição. 

Até 20 horas por pesquisa, 
máximo de 40 horas em 
todo o curso. 

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador. 

1.3 Publicação/Comunicação 
de resultados de pesquisa sob 
orientação docente em 
eventos científicos específicos 
(seminários, colóquios, 
congressos, simpósios, etc.) 
e/ou publicados em anais. 

Até 10 horas por 
publicação, máximo de 30 
horas em todo o curso. 

Cópia do Aceite da 
publicação ou 
Certificado.  

1.4 Produção científica 
publicada em periódicos 
reconhecidos pela CAPES ou 
que tenha registro ISSN. 

Até 30 horas por trabalho, 
máximo de 40 horas em 
todo o curso. 

Cópia do Aceite da 
publicação ou 
Certificado.  

1.5 Publicação de livros ou 
capítulos de livros com registro 
ISBN. 

Até 40 horas por trabalho, 
máximo de 50 horas em 
todo o curso. 

Cópia da publicação 

1.6 Participação em grupos de 
estudos, sob orientação 
docente. 

Até 20 horas por trabalho, 
máximo de 40 horas em 
todo o curso. 

Declaração do 
Professor Orientador 

02. MONITORIA 

2.1 Atividades de monitoria em 
disciplinas relacionadas ao 
Curso Técnico em 
Administração do IF Goiano. 

Até 30 horas por ano letivo, 
no máximo de 50 horas no 
curso. 

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador. 

03. EXTENSÃO 

3.1 Participação em projetos 
e/ou cursos de extensão, 
oferecidos pelo IF Goiano. 

Até 20 horas por projeto ou 
curso, máximo de 40 
durante todo o curso. 

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador. 

3.2 Participação em projetos 
e/ou cursos de extensão, 
congressos e seminários, 
oferecidos por outras 
instituições. 

Até 10 horas por projeto ou 
curso, máximo de 30 
durante todo o curso. 

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador. 
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3.3 Socialização dos projetos 
de extensão ou de cursos de 
extensão. 

Até 08 horas por evento, 
máximo de 20 horas 
durante todo o curso. 

 

Certificado ou 
Declaração de 
participação. 

3.4 Participação em 
atividades/trabalhos de caráter 
público/social (mesários em 
eleições; trabalhos voluntários 
de caráter humanitário e social 
realizados pelo Instituto 
Federal Goiano, em ONG’s, 
instituições/órgãos públicos 
e/ou privados; campanhas de 
conscientização, etc.) 

Até 05 horas por semestre, 
máximo de 30 horas 
(sujeito a análise da 
coordenação do Curso). 

Certificado ou 
Declaração de 
participação 

04. ESTÁGIO 
EXTRACUR- 

RICULAR 

4.1 Prática de Estágios 
Extracurriculares na área/ 
nível/modalidade relacionado 
ao Curso Técnico em 
Administração do IF Goiano. 

Até 15 horas por semestre 
letivo, máximo de 40 horas 
durante todo o curso 
(sujeito a análise da 
coordenação do Curso). 

Declaração de 
execução dos estágios 
assinada pelo(a) 
coordenador(a) da 
organização. 

05. EVENTOS 
CIENTÍFICOS 

5.1 Elaboração/Execução de 
Projetos Educacionais em 
instituições escolares ou 
espaços não-escolares 
(seminários, oficinas, 
palestras, etc.). 

Até 15 horas por ano letivo, 
máximo de 40 horas 
durante todo o curso 
(sujeito a análise da 
coordenação do Curso). 

Declaração de 
execução assinada 
pelo(a) coordenador(a) 
da instituição. 

5.2 Participação em eventos 
científicos ou culturais 
promovidos pelo IF Goiano. 

Até 25 horas por evento, 
máximo 50 horas durante 
todo o curso. 

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo coordenador do 
evento. 

5.3 Participação em 
comissões organizadoras de 
eventos científicos ou culturais 
promovidos pelo Curso 
Técnico em Administração do 
IF Goiano. 

Até 10 horas por evento, 
máximo de 30 horas 
durante todo o curso. 

Certificado ou 
declaração assinado 
pelo coordenador do 
evento. 

 
 
Art. 8º. Caso exista alguma atividade complementar não contemplada no Art. 7º, a mesma 

será objeto de análise por parte do Conselho de Curso para validação. 

Art. 9º. O aluno deverá participar de atividades que contemplem, pelos menos, duas das 

categorias/atividades elencadas no artigo 7º. 

Art. 10. O registro das Atividades Curriculares no histórico escolar do aluno será na forma de 

conceito Satisfatório ou Não Satisfatório. 

Art. 11. No decorrer do último semestre do Curso, o aluno deverá entregar a cópia da 

documentação comprobatória da sua participação em Atividades Complementares, com 
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apresentação dos originais, ao coordenador do curso, que fará o registro em formulário 

próprio. Após validação da documentação, o coordenador do curso emitirá o parecer, 

deferindo ou indeferindo, que será enviado para a Secretaria de Registros Escolares.  

Parágrafo Único. Compete ao aluno zelar pela organização de sua vida acadêmica, 

controlando o número de horas necessárias para integralização da carga horária de 

atividades complementares, constantes da matriz curricular de seu curso. 

Art. 12. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Conselho de Curso. 

 


