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1. JUSTIFICATIVA 

 

Com a preocupação em sintonizar-se às necessidade e expectativa da comunidade por 

uma formação qualificadora para o trabalho, O Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde 

oferece o curso de Educação Profissional Técnico em Administração, integrado ao Ensino 

Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.   

A oferta da educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio efetiva as 

diretrizes e bases da educação nacional1 e segue os princípios político-pedagógicos da 

instituição de dar condições aos jovens e adultos de adquirir uma formação profissional 

somada a uma cultura geral. O Curso Técnico em Administração, integrado ao Ensino Médio 

fortalece, ao mesmo tempo, a política de inclusão social e as características da região pela 

demanda por profissional qualificado nesta área.  

Segundo o Documento-Base do PROEJA, em 2002, o Brasil possuía 23.098.462 de 

jovens com idade entre 18 e 24 anos, sendo que apenas 23,3% tinham emprego no mercado 

de trabalho formal. O Documento revela ainda que no ano de 2003, “cerca de 23 milhões de 

pessoas possuíam 11 anos de estudo, ou seja, haviam concluído o ensino médio. Esse 

contingente representava apenas 13% do total da população do país.” (MEC, 2006, p.11). 

Com base nesses dados pode-se inferir uma estreita relação entre os anos de escolaridade e 

as formas de trabalho. A educação não se separa do trabalho e a oferta de curso técnico de 

nível médio na modalidade integrada é fator de inclusão social, pois quanto maior o nível de 

escolarização maior as possibilidades de desenvolvimento das condições do trabalhador.  

Ao proporcionar uma formação profissional adequada, o curso técnico integrado está 

efetivando o exercício da cidadania, pois dá condições aos jovens de elevar seu nível de 

escolaridade e desenvolvimento cultural. 

A escolha pelo Curso Técnico Integrado em Administração considerou as seguintes 

características da região: 

                     O município de Rio Verde é considerado um dos mais desenvolvidos da 

Microrregião do Sudoeste Goiano. Possui uma área 8.763 km2 e altitudes variando entre 550 

a 910 m. O censo do IBGE de 2010 apontou uma população de 176.424 habitantes, sendo 

                                                 
1
 O texto da LDB de 20/12/1996 afirma o vínculo educação e trabalho em relação à educação básica, e possibilita a oferta de 

educação profissional nal no ensino fundamental e médio em articulação com o ensino regular.   
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163.540 na área urbana e 12.884 no rural e a estimativa em julho 2013 apontava uma 

população de 197.048 habitantes. 

             De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Goiás (EMATER), no recente crescimento do agronegócio brasileiro, a cidade de Rio Verde 

(GO) tem se destacado por contar com uma importante estrutura agroindustrial e cooperativa 

agrícola. O município é um importante produtor de arroz, soja, milho, algodão, sorgo, feijão, 

girassol, conta ainda com um importante plantel bovino,  avícola  e suíno. Destaque também 

para o processamento industrial de carnes de aves e suínos, indústrias no segmento de 

embalagens metálica, plástica e celulose, bem como também de implementos rodoviários. Na 

pecuária, o destaque foi o crescimento no efetivo de aves e suínos.  

            Nos últimos anos, o município de Rio Verde vem se consolidando como um dos 

principais polos agroindustriais de Goiás, pela forte interrelação entre os segmentos 

produtivos da agropecuária e da agroindústria, com emprego de novas tecnologias, que de 

certo modo têm tornado esta relação bastante competitiva.   

            Com a instalação do segundo maior complexo agroindustrial da América Latina em 

1997, o município tornou-se atrativo para novas empresas e grandes indústrias, mas nunca 

abandonou a atividade agropecuária que deu início à sua história, cada vez mais moderna e 

tecnificada. 

            O município é conhecido como a capital do agronegócio por ser um dos maiores 

produtores de grãos do país. É conhecida como uma cidade rica, onde impera o modelo 

produtivista. 

Rio Verde tem um comércio forte e competitivo, suficiente para atender a demanda da 

população local e regional. Para tanto, conta com uma grande estrutura de agências 

bancárias, 19 agências, 3.743 instituições de comércio, 4.191 postos de serviços, 457 

indústrias, 257 empreendimentos que exercem simultaneamente atividades de comércio e 

serviços e 114 com atividades de comércio e indústria.                     

Entre os referidos empreendimentos, destacam-se supermercados, farmácias, lojas de 

vestuário e calçados, móveis, revendas de automóveis, caminhões, máquinas e implementos, 

produtos veterinários e agrícolas e um dos maiores parques industriais do Centro-Oeste, 

constituído de quatro distritos industriais municipais e dois estaduais, prontos para receber 

novas indústrias.  

Desde o ano de 2005, Rio Verde ocupa o segundo lugar no ranking dos municípios 

exportadores, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDICE). 
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Todo esse conjunto de empreendimentos, juntamente com as indústrias instaladas e 

em instalação, gera empregos diretos e indiretos, contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento econômico da região.  Entretanto, a preocupação em sintonizar-se com as 

necessidades e expectativas da comunidade em que estão inseridos tem sensibilizado 

instituições e profissionais por propiciarem um atendimento de qualidade no âmbito da 

Educação Técnica e Tecnológica, na constante busca da eficiência na formação profissional e 

de alternativas que atendam às necessidades dos diversos setores produtivos da sociedade. 

Dessa forma, o Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde – GO, na condição de 

instituição de ensino, há quase 50 anos trabalha na formação de técnicos, em diferentes 

áreas do conhecimento, formando profissionais capazes de aplicar tecnologias na prática 

produtiva, contribuindo diretamente para a dinâmica e o desenvolvimento sócio-econômico-

cultural de Goiás e, significativamente, do Sudoeste Goiano.  

Em 2009, dando continuidade a seus trabalhos, o Instituto Federal Goiano – Câmpus 

Rio Verde deu início ao Curso Técnico de Administração na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos.  

A oferta do curso profissional Técnico em Administração, integrado ao Ensino Médio, 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, tem o intuito de propiciar um 

atendimento de qualidade no âmbito da educação tecnológica na constante busca da 

eficiência na formação de técnicos e de alternativas que atendam às necessidades do 

agronegócio, comércio e serviços. 

Consideramos que o curso profissional integrado, voltado para jovens e adultos e para 

a área de gestão, corresponde às características do desenvolvimento da região na qual a 

expansão do comércio, da indústria e do setor de prestação de serviços geram uma forte 

demanda pelo profissional de Técnico em Administração.  

O presente projeto tem como objetivo atualizar a proposta de organização curricular 

para o Curso Técnico em Administração, integrado ao Ensino Médio, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, vigente.   

  

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL E ASPECTOS RELACIONADOS AO CURSO 

 

              O Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde localiza-se na região Sudoeste do 

Estado de Goiás a 220 km da capital e 460 km do Distrito Federal. A área onde está instalado 

perfaz um total de 219 hectares, abrigando a sede administrativa, dependências e espaços de 
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formação profissional. A área de abrangência da Instituição totaliza 27 municípios do 

Sudoeste Goiano, além de Rio Verde, município onde está instalado. 

              O IF Goiano – Câmpus Rio Verde teve seu início a partir do Ginásio Agrícola de Rio 

Verde-GO, que obteve autorização do MEC para funcionamento, a partir da data de 27 de 

abril de 1967, marcando o início do Ensino Agrícola no município de Rio Verde. 

Em 25 de janeiro de 1968, o Decreto 62.178 institui a Escola Agrotécnica Federal de 

Rio Verde-GO em substituição ao Ginásio Agrícola de Rio Verde-GO. A partir de então, a 

escola passa a oferecer o curso Técnico Agrícola, com habilitação em Agropecuária, em nível 

de segundo grau, como curso regular com duração de 03 (três) anos, cujo reconhecimento 

oficial ocorre por meio da Portaria 58, de 30 de julho de 1980, emitida pelo MEC. 

Em 1981, em consonância com o II Plano Setorial de Educação e Cultura, o MEC 

autoriza a escola a oferecer o ensino técnico na modalidade supletivo, para o curso Técnico 

Agrícola com habilitação em Agricultura, Leite e Derivados. Com isso, a Escola passa a ter 

uma importância ainda maior no processo de qualificação e formação de recursos humanos 

para a região Centro-Oeste. 

Em 1993, por meio da Lei 8.731, de 16 de novembro, publicada no Diário Oficial da 

União em 17 de novembro desse mesmo ano, a EAF de Rio Verde muda de designação 

pública administrativa, passa de Administração Direta para Autarquia Federal, ligada ao 

Ministério da Educação. 

A partir de 1997, a Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde, por conta de convênio 

com o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), implanta a Reforma da 

Educação Profissional, projeto do MEC que tem o apoio financeiro internacional e 

contrapartida nacional e amplia a oferta de cursos à comunidade, passando a formar 

profissionais nos cursos Técnicos em Agropecuária, Agricultura, Zootecnia, Agroindústria, 

Administração, Contabilidade, Secretariado e Informática.  

Em 18 de dezembro de 2002 a Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde cumpre mais 

uma etapa de sua história rumo a uma interação maior com a comunidade, sendo 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde (GO), condição que 

expande as possibilidades para esta Instituição no que diz respeito à autorização de 

funcionamento.  

Em 29 de dezembro de 2008, o Centro federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, 

é transformado em Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Goiano – Câmpus Rio 

Verde, nos termos da lei número 11.892, vinculado ao Ministério da Educação, possuindo 
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natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  

Atualmente, o IF Goiano – Câmpus Rio Verde oferece os seguintes cursos técnicos: 

em Administração, nos período vespertino e noturno; Agropecuária, nos período matutino e 

vespertino; Alimentos, no período noturno; Comércio, no período noturno; Contabilidade, no 

período noturno; Informática, no período vespertino e noturno, Química, nos períodos 

matutino e noturno e PROEJA - Ensino Médio Integrado aos Cursos Técnicos. Oferece ainda, 

os seguintes cursos superiores: Agronomia, Biologia (licenciatura e bacharelado), Engenharia 

Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Saneamento Ambiental, Química 

(licenciatura), Zootecnia e Tecnologia em Agronegócio. Há oferta também de cursos de Pós-

graduação: Mestrado em Zootecnia, Mestrado em Agroquímica, Mestrado e Doutorado em 

Ciências Agrárias - Agronomia. 

O Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde oferece, desde 2006, a educação 

profissional integrada ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - 

PROEJA, nos turnos matutino e noturno.  Durante esse período, debates, encontros e 

reuniões foram realizados  para esclarecer  o sentido da educação para jovens e adultos e as 

diferenças no modo de aprender e de ensinar desse público específico e como trabalhar de 

forma interdisciplinar e integrada.  

 

3. CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS DO CURSO 

 

O Curso Técnico em Administração na Área de Gestão integrado ao Ensino Médio 

voltado para o público jovem e adulto, orienta-se por uma concepção teórico- metodológica de 

formação humana que articula a teoria e a prática. Optou-se por um currículo integrado na 

perspectiva de formação do trabalhador-cidadão, o que significa assumir o trabalho como 

princípio educativo e a formação de sujeitos sociais críticos e autônomos como condições 

para o exercício da democracia e o desenvolvimento da subjetividade e das identidades 

humanas. 

A modalidade integrada possibilita ao jovem e adulto ter experiências da realidade e 

do conhecimento como totalidade. Assim, o processo de aprender, pensar, fazer e sentir que 

é constitutivo das formas de ser, de trabalhar, de fazer ciências e de se fazer sujeito da 

história e de si mesmo, pode dar sentido à dimensão da busca pela emancipação humana, 

pela construção da autonomia e pela conquista dos direitos sociais.  
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Aos jovens e adultos com histórico de vida de exclusão é fundamental uma visão 

integradora do conhecimento e ampliação dos direitos sociais por meio da criação de novos 

tempos e espaços de aprendizagem que contribuam para dar condições de acesso, 

permanência e êxito na educação. Segundo Hernández (1998), o objetivo da organização dos 

conhecimentos em experiências substantivas de aprendizagem é interpretar esses 

conhecimentos. Isso é possível por meio do currículo integrado, visto que esse não favorece a 

aprendizagem de maneira fragmentada, mas busca a interlocução entre os diversos campos 

do conhecimento.  

O trabalho como princípio educativo rompe com o estreito sentido da formação 

profissional, pois objetiva oferecer uma sólida formação humanística que alie à compreensão 

dos fundamentos da ciência, uma visão global da sociedade moderna em seu contexto atual e 

suas perspectivas futuras. Segundo Frigotto (2000, p. 31) o trabalho “é, por excelência, a 

forma mediante a qual o homem produz suas condições de existências, a história, o mundo 

propriamente humano, ou seja, o próprio ser humano”. 

O sentido da formação para o trabalho deve ser a criação de formas de humanização 

do homem da qual faz parte a ética e a política com a superação da ambiguidade do conceito 

de democracia e da naturalização da exclusão socio-econômica e cultural.  

Para articular teoria/prática e formação cultural/profissional, busca-se a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como meios de proporcionar diálogo entre as 

disciplinas, e das disciplinas com o conhecimento mais amplo, situando o homem como 

sujeito e cidadão. Como afirma Frigotto (2000, p. 180) a realidade é interdisciplinar, portanto é 

necessário oferecer uma formação ao Técnico em Administração que resulte a compreensão 

das ciências que estão ligadas à transformação, preservação e manutenção da boa qualidade 

dos alimentos, de modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como da relação da forma de 

gestão com a política, com a cultura e com a capacidade crítica dos sujeitos sociais de avaliar 

e criar sua existência. 

A experiência tem nos demonstrado que os alunos aprendem com seus colegas. 

Sendo assim, o estímulo à cooperação, ao debate, à crítica e ao trabalho coletivo, possibilita 

um clima de companheirismo entre os mesmos e contribui para a consolidação da democracia 

no interior da escola. Cabe ressaltar que a participação do homem como sujeito na sociedade, 

na cultura e na história, se faz na medida do seu esclarecimento, o que implica a 

desmistificação dos preconceitos e compreensão da condição inacabada do ser humano e,  

por isso, da necessidade da educação para toda a vida. 
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O desafio é incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e formar um 

cidadão capaz de atuar também como dirigente, ou seja, proporcionar uma formação integral 

que contribua para a integração social do educando. 

Para a elaboração da proposta do curso Técnico em Administração integrado ao 

Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, buscou-se na literatura da 

área da Educação de Jovens e Adultos o aporte teórico necessário. Utilizou-se a pesquisa 

documental, por meio de análises do estatuto do Instituto Federal Goiano - Câmpus Rio Verde 

e da legislação referente à Educação de Jovens e Adultos, à Educação Profissional e ao 

Ensino Médio. 

 

4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

 O Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos tem como objetivos: 

  contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas possibilidades, 

capazes de lidar com as adversidades do mundo, nos aspectos políticos, 

socioeconômicos e pessoais e de colaborar para a transformação do meio em que estão 

inseridos.    

 formar profissionais com sólida formação humanística e que demonstrem compreensão do 

todo administrativo, de modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como de suas 

relações com o meio externo. 

           O Curso Técnico em Administração tem por objetivo específico formar um profissional 

que alie à compreensão dos fundamentos da ciência administrativa, uma visão global 

atualizada da sociedade moderna em seu contexto atual e perspectivas futuras. 

A administração é uma disciplina  essencialmente prática, e seus temas de análise são, 

em sua maioria, relacionados a variáveis encontradas  dentro de organizações e que 

influenciam seus objetivos e resultados.   

Para Megginson (1998, p.13), a  administração pode ser definida como trabalho com 

recursos humanos, financeiros e materiais, para atingir objetivos organizacionais através do 

desempenho das funções de planejar, organizar, liderar e controlar.  A finalidade da 

administração é estabelecer e alcançar os objetivos da organização.  

 

 5. PERFIL DO EGRESSO 
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O perfil pretendido baseou-se na concepção do Técnico como agente essencial nas 

organizações, desenvolvendo, para isso, o conjunto de habilidades afins e permitindo ao 

mesmo tempo a possibilidade de empreender seu próprio negócio.  

O perfil desejado é, ainda, de um profissional atento às novas manifestações dos 

setores financeiros internacionais, recursos humanos e planejamento estratégico, tático e 

operacional, principalmente em um momento histórico onde se formam novas manifestações 

de poder, novas alianças econômicas, que geram direitos, ordenamentos jurídicos e de 

fenômeno conseqüente da globalização. 

 Ao final do curso Técnico em Administração, Integrado ao Ensino Médio, na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o aluno deverá: 

  possuir domínio dos instrumentos do conhecimento, exercitando os processos e 

habilidades cognitivas como atenção, memória e o pensamento mais complexo; 

 ter capacidade de se comunicar e aprender a elaborar pensamentos autônomos e 

críticos. 

 participar de projetos comuns. 

 estar apto a exercer as atividades inerentes ao técnico da área objeto de estudo e a 

desenvolver competências que o tornem apto a enfrentar variadas situações e trabalho 

em equipe. 

 compreender e desenvolver uma visão sistêmica do ambiente em que atua. 

 ter capacidade de comunicação interpessoal, leitura, representação simbólica e gráfica. 

 interagir e se comunicar com profissionais da área de administração no 

desenvolvimento de projetos em equipe. 

  atuar eticamente no campo profissional, no contexto social e ambiental. 

 elaborar, coordenar e avaliar atividades relacionadas às áreas da administração das 

organizações.    . 

 utilizar recursos de informática na elaboração de relatórios gerenciail 

 

6. PERFIL DE ATUAÇÃO DO EGRESSO 

 

Os Técnicos em Administração possuem uma ampla gama de opções de atuação, 

tanto na área privada quanto na pública. Entre as inúmeras oportunidades podem-se 

destacar: 
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 Instituições Financeiras 

 Indústrias 

 Hotéis  

 Hospitais  

 Supermercados 

 Comércio 

 Empresas Agrícolas 

 Empresas de Consultoria 

 Associações 

 Cooperativas 

 Empresas de Comércio Exterior 

 Outras Instituições 

 

   

7. METODOLOGIA 

 

A forma de organização e as estratégias adotadas para a construção do currículo 

integrado do Curso Técnico em Administração considerou as especificidades do público de 

jovens e adultos, que ao mesmo tempo que trazem um histórico de interrupção e abandono 

dos estudos, já possuem bastante experiências de vida e de trabalho, ainda que muitos só 

conheçam o trabalho informal.  

O princípio norteador foi o diálogo entre as experiências do público jovem e adulto e o 

planejamento construído e executado de maneira coletiva e democrático conforme indicação 

do Documento Base (2006). Para desenvolver um trabalho dialógico, coletivo e democrático, 

com a participação das experiências dos alunos e com a articulação das diversas disciplinas, 

estabeleceu-se eixos temáticos como estratégias metodológicas.  

Os eixos temáticos nortearão a reflexão sobre o ser, a ciência, a tecnologia, o saber, 

o sentido do trabalho e da formação, o direito e a responsabilidade socio-ambiental do 

cidadão. Estes eixos possibilitarão às diversas disciplinas uma abordagem interdisciplinar e 

transdisciplinar2 de pensar a linguagem, a ciência, a tecnologia, não apenas como 

conhecimentos específicos, mas como expressão de uma totalidade sócio-histórica.  

                                                 

2
  A transdisciplinaridade visa articular uma nova compreensão da realidade entre e para além 

das disciplinas especializadas. A transdisciplinaridade é uma abordagem que passa entre, além e através das disciplinas, 
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A Interdisciplinaridade não deve ser confundida como fusão de conteúdos ou de 

metodologias, mas interfaces de conhecimentos parciais específicos que têm como objetivos 

um conhecimento de totalidade. 

A metodologia do trabalho interdisciplinar implica: integração de conteúdos; passar de 

uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento; superar a 

dicotomia entre ensino e pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa, a partir da 

contribuição das diversas ciências; ensino-aprendizagem centrado numa visão de que 

aprendemos ao longo de toda a vida. 

 Assim, as disciplinas deverão estruturar seus conteúdos, em cada período letivo, 

guiando-se pelo eixo temático proposto e pelo diálogo com as demais displinas, e, utilizando-

se de diversas técnicas de abordagens como: problematizadoras, complexos temáticos, 

esquemas conceituais. Para viabilizar essa forma coletiva de  construção e organização do 

curriculo serão realizadas reuniões quinzenas.  

             Será instituído o conselho de classe, composto pelos professores do curso, 

coordenador e representante de turma. O conselho se reunirá, ordinariamente, a cada final de 

bimestre e extraordinariamente por convocação de qualquer um de seus componentes e terá 

como uma das atribuições, dialogar e decidir sobre o processo ensino-aprendizagem.  

Quanto ao desenvolvimento da carga horária, parte é desenvolvida por meio de aulas 

teóricas e práticas em sala de aulas convencionais e laboratórios e parte pelo 

desenvolvimento de projetos pelos alunos, em grupos, em ambientes internos da escola ou 

externos, em horário de livre escolha do grupo. 

As diretrizes a serem observadas nas disciplinas teóricas e práticas, em consonância 

com BRASIL, 2006 e com os princípios epistemológicos definidos no projeto, deverão ser: 

 o aproveitamento dos conhecimentos já adquirido pelo aluno;  

 a capacidade de compreender de forma contextualizada as condições amplas de 

inclusão social e cultural do cidadão; 

  a utilização de métodos de ensino elaborados e diversificados; 

  a utilização de metodologias que contextualizem o conhecimento para o aluno; 

  a criação de oportunidades educativas diversificadas; 

  a promoção de situações de protagonismo social e pedagógico para os alunos; 

                                                                                                                                                                         

numa busca de compreensão da complexidade. Não se trata do domínio sobre várias disciplinas mas a abertura a todas. 

(wikipédia, acesso em 25/10/2008). 
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 a elaboração de articulações interdisciplinares; 

 a promoção do trabalho em equipe e de forma cooperativa. 

 

A organização do trabalho docente deverá ser de forma coletiva, para isso serão 

realizadas reuniões por áreas afins previstas em calendário escolar. A integração das várias 

disciplinas, tanto da formação geral quanto da formação técnica, dar-se-á com o trabalho 

coletivo dos docentes, por meio da integração de disciplinas e o desenvolvimento dos eixos 

temáticos. 

São três os eixos temáticos: Trabalho, Cultura e Administração; Conhecimento, 

Tecnologia e Administração; Gestão de Negócios e Responsabilidade Sócio- Ambiental. 

 

8. EIXOS TEMÁTICOS 

8.1. Eixo Temático I: Trabalho, Cultura e Administração 

 

Proporcionar ao Técnico em Administração um conhecimento amplo sobre sua 

profissão, o trabalho, a cultura, a sociedade, os valores, os direitos sociais, a democracia e a 

liberdade é condição para sua formação integral. Nesse sentido, pretende-se oferecer ao 

Técnico em Administração um conhecimento amplo sobre a sua formação profissional, 

entendendo-a como uma modalidade do trabalho, sendo este assumido como princípio 

educativo que mediatiza a formação ténico-profissional. 

Ciavatta (2001, p. 143) afirma o “trabalho como relação criadora do homem com a 

natureza, como atividade de autodesenvolvimento físico, material e espiritual, como 

realização de vida e como realização do reino da liberdade”.  Não se trata, portanto, de um 

conhecimento restrito, uma tarefa ou função, mas à capacidade de analisar, interpretar, 

resolver e propor problemas e situações novas. 

O trabalho e a cultura são os campos estruturantes dos valores, da criação e da 

transformação da realidade, ou seja, da ampliação das capacidades humanas e das 

possibilidades socias. Assim, a articulação entre trabalho, cultura e administração  

proporciona uma abertura ao conhecimento do Técnico em Administração sobre sua 

profissão, por meio do domínio, ao mesmo tempo, da técnica e do significado ético-político de 

todo trabalho humano, reunindo o saber e o saber fazer, a teoria e a prática.    

Para Silva (1999), cultura é entendida como a experiência vivida por qualquer grupo 

humano. É um campo de produção e de criação de significados, determinada pelas relações 



15 

 

sociais, pela construção social. No que diz respeito aos sujeitos envolvidos no processo 

educativo, faz-se necessário refletir sobre suas relações. Eles trazem suas histórias, cultura, 

seus ideais, que dão sentido à sua existência e que devem ser considerados na construção 

do currículo. É a relação professor-aluno que possibilitará a construção de novos significados 

por meio da reflexão sobre as experiências e conhecimentos constituídos. O professor deve 

desmistificar e questionar com o aluno a cultura dominante, utilizando uma metodologia que 

crie situações problematizadoras, reflexivas e críticas, valorizando a linguagem e o modo de 

expressão do aluno. 

Para Azevedo (2005), o papel do educador é colocar-se junto ao aluno, 

problematizando o mundo real e imaginário, contribuindo para que se possa compreendê-lo e 

reinventá-lo, crescendo e aprendendo junto com o aluno, tentando vivenciar juntamente com 

ele seus conflitos, invenções, curiosidades e desejos, respeitando a sua individualidade.  

Outro aspecto relevante no desenvolvimento do eixo temático é a pesquisa como 

caminho para a apropriação e produção do conhecimento, ou seja, a pesquisa como 

fundamento da formação humana. E, na ação de investigar, mais  importante que o resultado 

da investigação é o sujeito que investiga, as mudanças e aprendizagens propiciadas pela 

ação de pesquisar. Daí, a importância do trabalho interdisciplinar, pois  ao integrar as 

diferentes disciplinas, formação geral e específica e teoria e prática, a aprendizagem, a 

produção e criação do saber implica investigação e pesquisa.  

A  cultura representa as normas informais e não escritas que orientam o 

comportamento dos membros de uma organização no dia-a-dia e que direcionam suas ações 

para o alcance dos objetivos organizacionais. Ela está vinculada ao trabalho. É a cultura que 

define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A 

cultura precisa ser alinhada juntamente com outros aspectos das decisões e ações da 

organização como planejamento, organização, direção e controle para que se possa melhor 

conhecer a organização. 

O trabalho representa um valor importante nas sociedades ocidentais 

contemporâneas, exercendo uma  influência considerável sobre a motivação dos 

trabalhadores, assim como sua satisfação e sua produtividade. Compreender os sentidos do 

trabalho hoje é um desafio importante para os administradores, tendo em vista as múltiplas 

transformações que têm atingido as organizações e os “mundos do trabalho”. 

Três estados psicológicos teriam, assim, um impacto importante na motivação e na 

satisfação de uma pessoa no seu trabalho: o sentido que uma pessoa encontra na função 

exercida, o sentimento de responsabilidade que ela vivencia em relação aos resultados 
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obtidos e o conhecimento de seu desempenho no trabalho. Para Hackman e Oldham, um 

trabalho tem sentido para uma pessoa quando ela o acha importante, útil e legítimo.  Para 

eles três características  contribuem para dar sentido ao trabalho:  

1. A variedade das tarefas: a capacidade de um trabalho requerer uma variedade de 

tarefas que exijam uma variedade de competências. 

2. A identidade do trabalho: a capacidade de um trabalho permitir a realização de algo 

do começo ao fim, com um resultado tangível, identificável. 

3. O significado do trabalho: a capacidade de um trabalho ter um impacto significativo 

sobre o bem-estar ou sobre o trabalho de outras pessoas, seja na sua organização, seja no 

ambiente social.  

 Desta forma percebemos a relevância e a conexão  dos três temas, trabalho, 

administração e cultura. Como um interage com o outro e estão inseridos dentro do contexto 

da administração e suas tarefas.  

 

8.2. Eixo temático II: Conhecimento, Tecnologia e Administração 

 

 Com a inserção da globalização, quebra de barreiras e distâncias, presenciamos e 

nos encontramos no que o autor Milton Santos denominou de meio técnico- cientifico- 

informacional. Ele propôs a análise "união entre técnica e ciência", que ocorre "sob a égide do 

mercado". Um mercado que se torna global. 

Nos tempos altamente competitivos de hoje, com os competidores muito próximos, 

qualquer alternância na tecnologia pode decidir o momento do jogo. E tecnologia é, segundo 

os dicionários, totalidade (e aplicação) de conhecimentos.  É preciso algo mais, o que inclui a 

própria capacidade de renovar o seu conhecimento.  

A Gestão do Conhecimento passa, essencialmente, pelo compartilhamento dos 

conhecimentos individuais para a formação do conhecimento organizacional. Depende, 

portanto, do quanto está motivada para isso. Motivação é, dessa forma, uma questão-chave 

para uma bem sucedida Gestão do Conhecimento. 

Desde o pós-guerra, vem se reconhecendo, paulatinamente, que a produtividade e a 

competitividade dos agentes econômicos depende cada vez mais da capacidade de lidar 

eficazmente com a informação para transformá-la em conhecimento. Uma grande e crescente 

proporção da força de trabalho passou a estar envolvida na produção e distribuição de 

informações e conhecimentos e não mais na produção de bens materiais. Isso gerou  reflexos 

no crescimento relativo do setor de serviços, frente ao industrial. Dessa forma, apontou-se 
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para uma tendência de aumento da importância dos recursos intangíveis na economia — 

particularmente  nas formas de educação e treinamento da força de trabalho e do 

conhecimento adquirido com investimento em pesquisa e desenvolvimento. A emergência do 

atual paradigma intensificou a relevância dessas características e a importância dos recursos 

intangíveis na economia. As tecnologias de informação e comunicação propiciam o 

desenvolvimento de novas formas de geração, tratamento e distribuição de informações. 

Através de ferramentas de base eletrônica que diminuíram enormemente o tempo necessário 

para comunicação, transformam-se as formas tradicionais de pesquisa, desenvolvimento, 

produção e consumo da economia, facilitando e intensificando muito rápida ou instantânea 

comunicação, processamento, armazenamento e transmissão de informações em nível 

mundial a custos decrescentes.  

O resultado nas organizações é que a busca pelo conhecimento e pela tecnologia, 

são constantes. Para que uma empresa alcance resultados eficazes, ela deve engajar-se no 

aperfeiçoamento contínuo,e não só das técnicas, mas principalmente das pessoas. Para isso, 

investir em capacitações, cursos, palestras, e nas tendências da administração.   

 

8.3. Eixo Temático III: Gestão de Negócios e responsabilidade Socioambiental  

 

Começar um negócio ou planejar um investimento num mercado, até então 

desconhecido, requer por parte do empreendedor mais do que determinação e senso de 

oportunidade. É indispensável planejamento. Saber se o investimento é promissor, quais os 

passos seguir, quando dar início a cada uma das etapas são pontos estratégicos que 

determinarão o grau de sucesso do empreendimento. Para ajudar no planejamento, metas e 

estratégias futuras, o plano de negócios é um importante instrumento para administradores e 

estudante modernos. 

 A aplicação do eixo temático gestão de negócios, terá ênfase nos aspectos críticos 

demandados pelos novos paradigmas da produtividade e da qualidade exigidos pelo ambiente 

globalizado e de acirrada competitividade empresarial.  Segundo Tachizawa(2006), aspectos 

como a formação e o desenvolvimento da teoria administrativa e organizacional, a teoria da 

administração aplicada aos negócios, as dimensões perspectivas no estudo das 

organizações, as mudanças e a inovação da gestão empresarial do futuro constituem etapas 

essenciais para a formulação de um modelo de gestão de negócios.  

                 A combinação e a interdisciplinaridade com a responsabilidade socioambiental faz-

se necessária. Esta  pode ser definida como  um sistema de gestão adotado por empresas 
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públicas e privadas que tem por objetivo providenciar a inclusão social (Responsabilidade 

Social) e o cuidado ou conservação ambiental (Responsabilidade Ambiental). É adotado por 

empresas e escolas. As principais ações realizadas são: inclusão social, inclusão digital, 

coleta seletiva de lixo, educação ambiental, dentre outras. 

Para Leme (2006), este tipo de prática ou política tem sido adotada desde a década 

de 1990, entretanto a luta pela sociedade e principalmente pela natureza é mais antiga, por 

volta da década de 1920. O ápice da luta ambiental se deu por volta dos anos 70 quando 

organizações não governamentais ganharam força e influência no mundo. 

Com a internacionalização do capital (globalização), o uso dos recursos naturais pelas 

empresas de maneira intensa e quase predatória, ou seja, sem a devida preocupação com os 

possíveis danos, foi fortemente combatida desde a década de 70 pelos movimentos 

ambientalistas. As empresas, no intuito de ganhar a confiança do novo público mundial 

(preocupado com a preservação e o possível esgotamento dos recursos naturais), procuraram 

se adaptar a essa nova tendência com programas de preservação ambiental - utilização 

consciente dos recursos naturais. Muitas buscam seguir as regras de qualidade idealizadas 

pelo programa ISO 14000, (idem, 2006). 

Idec, Instituto Brasileiro de defesa do consumidor,  entende que a responsabilidade 

socioambiental "é uma postura ética permanente das empresas no mercado de consumo e na 

sociedade.” Muito mais que ações sociais e filantropia, a responsabilidade social, no nosso 

entendimento, deve ser o pressuposto e a base da atividade empresarial e do consumo. 

Engloba a preocupação e o compromisso com os impactos causados a consumidores, meio 

ambiente e trabalhadores; os valores professados na ação prática cotidiana no mercado de 

consumo - refletida na publicidade e nos produtos e serviços oferecidos; a postura da 

empresa em busca de soluções para eventuais problemas; e, ainda, a transparência nas 

relações com os envolvidos nas suas atividades" (Guia de Responsabilidade Social para o 

Consumidor, 2004, p. 4).  

Os processos de flexibilização curricular e metodológico serão os previstos na 

legislação (DOCUMENTO-BASE, 2006, DECRETO n. 5840), possibilitando assim o 

aproveitamento de conhecimentos já adquiridos no trabalho e na vida cotidiana pelo discente.  

Um Conselho de Classe, composto pelos professores do curso, coordenador e 

representante de turma é constituído. O conselho deve se reunir, ordinariamente, a cada final 

de bimestre e extraordinariamente por convocação de qualquer um de seus componentes e 

tem como uma das atribuições, dialogar e decidir sobre o processo ensino-aprendizagem.  
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Os procedimentos para implantação de atividades de pesquisa e extensão e para 

integração das disciplinas deverão ser o trabalho docente em equipe, para a definição das 

atividades a serem executados periodicamente pelos alunos, bem como o desenvolvimento 

de temas voltados para a área de produção, conservação e distribuição de alimentos em 

todas as disciplinas. As estratégias a serem desenvolvidas para a implantação das atividades 

de pesquisa e extensão deverão estar voltadas para o envolvimento do aluno em atividades 

que contribuam para o bem estar da comunidade, através da elaboração e execução de 

projetos e da criação, pelo docente, de experimentos demonstrativos. 

As atividades de estágio deverão ser desenvolvidas ao longo do curso, integralizando 

o mínimo de 160 horas e estar relacionadas ao perfil do egresso. O aluno poderá desenvolver 

atividades que: 

 estejam voltadas para o desenvolvimento de novos produtos; 

 relacionem os aspectos produtivos com sua interferência na preservação 

ambiental. 

 estejam relacionadas ao planejamento, execução e controle do processamento 

da matéria prima. 

 estejam voltadas para a coordenação, apoio ou supervisão de projetos sociais e 

tecnológicos. 

 Estejam voltadas para o planejamento, organização e controle de atividades 

administrativas. 

No desenvolvimento do estágio, o aluno deverá ser avaliado pelo responsável 

externo, pelo acompanhamento do estágio no primeiro momento e pela Diretoria de Extensão, 

depois de decorrido o prazo para sua realização.  

Para complementação dos trabalhos em sala de aula, o aluno deverá ser incentivado 

a participar de atividades extracurriculares, tais como palestras, seminários, visita técnica, 

mini-curso, jornada científico-cultural, feiras de empreendedorismo e outros eventos 

educacionais além do desenvolvimento de projetos indicados pelos eixos temáticos.  

 

9. ESTRUTURA CURRICULAR E CARGA HORÁRIA 

 

O Curso Técnico em Administração tem duração de três anos e meio  e carga horária 

de 2.400 horas, divididas em semestres letivos com no mínimo vinte horas semanais. Das 

2.400 horas, 1.480 destinam-se às disciplinas do Ensino Médio e 920, ao Ensino Técnico. 
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 Além da carga horária prevista para as disciplinas, o aluno deverá cumprir estágio 

obrigatório com uma carga horária mínima de 160 horas ao longo do curso, e no mínimo 40 

horas de atividades complementares. As atividades complementares poderão ser 

desenvolvidas interna ou externamente ao Instituto Federal Goiano, compreendendo 

palestras, mini-cursos, jornada científica-cultural, projetos sociais, científicos ou tecnológicos, 

sob a orientação de um professor. A comprovação das atividades complementares se dará 

mediante a apresentação de certificado e no caso de projeto, por meio de relatório. Para o 

cômputo das horas de atividades complementares será observada a carga horária 

mencionada no certificado e, no caso de projeto, o relatório do professor orientador. 

As aulas são oferecidas no turno noturno, com 3 (três) aulas diárias de segunda a 

sexta-feira, com duração de 60 (sessenta minutos), intervalo de 20 (vinte) minutos.  

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO PROEJA EM 
ADMINISTRAÇÃO       
 

I PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

1. Português I: Comunicação  HUM801 03 60h 

2. Matemática I PRO 10 03 40h 

3. Geografia I PRO 30 02 40h 

4. História I PRO 40 02 40h 

5. Biologia I PRO 50 02 40h 

6. Artes PRO 90 01 20 h 

7. Informática Básica INF 811 03 60 h 

Total 300h 

II PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

1. Portugues II PRO 20 02 40h 

2. Matemática II PRO 11 02 40h 

3. Biologia II PRO 51 02 40h 

4. História II PRO 41 02 40h 

5. Geografia II PRO 31 03 60h 

6. Física I PRO 60 02 40h 

7. Filosofia PRO 91 02 40h 

Total 300h 

III PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

1. Gestão Empresarial  ADM 401 03 60h 
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1. Português III PRO 21 02 40h 

2. Matemática III  PRO 12 02 40h 

8. Biologia III PRO 52 02 40h 

3. História III PRO 42 02 40h 

4. Geografia III PRO 32 02 40h 

5. Física II PRO 61 02 40h 

Total   300h 

IV PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

1. Biologia IV PRO 53 02 40h 

2. Matemática IV PRO 13 02 40h 

3. Português IV  PRO 22 02 40h 

4. História IV PRO 43 02 40h 

5. Geografia IV PRO 33 02 40h 

Física III PRO 62 03 60h 

6. Cenários Econômicos e 

Mercado  

ECO 820 02 40h 

Total 300h 

V PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

1. Matemática V PRO 14 03 60 h 

2. Planejamento Estratégico ADM 406 02 40h 

3. Química I PRO 70 02 40h 

4. Gestão da Qualidade ADM 402 02 40h 

5. Cooperativismo e 

Associativismo  

ADM 408 02 40h 

6. Sociologia  PRO 92 02 40h 

7. Inglês I PRO 80 02 40h 

Total 300 

VI PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

1. Ingles II PRO 81 02 40h 

2. Ética e Relações no Trabalho HUM 818 02 40h 

3. Química II PRO 71 02 40h 

1. Marketing ADM 403 03 60h 

4. Empreendedorismo ADM 824 02 40h 
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5. Contabilidade Básica COM 816 02 40h 

6. Estatística Básica EXA 809 02 40h 

Total 300h  300h 

VII PERÍODO CÓDIGO AULAS CARGA HORÁRIA 

2. Português V PRO 23 02 40h 

3. Química III PRO 72 02 40h 

4. Administração de Recursos 

Humanos 

ADM 407 02 40h 

5. Administração de Recursos 

Materiais e Patrimoniais e 

Logística 

ADM 405 03 60h 

6. Administração Financeira ADM 810 02 40h 

7. Analise de Custo e Form. de 

Preços 

COM 815 02 40h 

8. Direito Hum 823 02 40h 

Total   300 

Total da carga das disciplinas    2100h 

Atividades complementares PRO 95  40h 

Estágio supervisionado PRO 94  160h 

Projetos Interdisciplinar  - Trabalho 

de Conclusão de Curso 

PRO 96  100h 

Total da carga horária do curso   2400h 

 
 

10. OFERTA DE VAGAS, FORMAS E CONDIÇÕES DE ACESSO 

São oferecidas 45 vagas, anualmente, divididas em dois turnos, matutino e noturno. O 

processo seletivo é realizado por meio da análise documental dos candidatos devidamente 

inscritos e cientes do edital.  

O critério para a seleção de candidatos é a idade cronológica. A classificação se dá 

por ordem decrescente e em caso de empate ou se houver mais candidato que vagas, é 

utilizada entrevista. A intenção é oportunizar, primeiramente, àqueles que se encontram em 

uma faixa etária mais elevada e que demonstrem o interesse pelo curso. 

O curso é ofertado para alunos jovens e adultos que concluíram o Ensino 

Fundamental e possuem idade mínima de 18 anos completos. 
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11. AVALIAÇÃO 

 

11.1    Avaliação da implementação e execução do projeto 

Os indicadores de avaliação de desenvolvimento do Projeto são: reuniões quinzenais, 

pesquisa sobre o processo ensino-aprendizagem, diário de campo dos professores e 

levantamento de dados sobre os índices de evasão e repetência. 

 

11.2.  Critérios de avaliação dos alunos  

 

A avaliação é diagnóstica, contínua e processual.  

O sistema de avaliação das atividades desenvolvidas pelos alunos em sala de aula 

deverá ser qualitativa e ao longo do processo, efetuada por meio da observação sistemática 

do interesse e participação do aluno nas aulas, nas atividades de pesquisa e  de produção do 

conhecimento. A avaliação também deverá ser realizada por meio do desempenho escrito e 

oral. Para tanto, serão adotados instrumentos como registro em tabela, lista de controle e 

diário de classe, portifólio. O aluno também deverá ter a oportunidade de se auto-avaliar. 

Haverá ainda a avaliação quantitativa, bimestralmente, utilizando-se para todos os alunos os 

mesmos mecanismos de aferição do conhecimento.  

A verificação do rendimento escolar será realizada ao longo do semestre, por 

componente curricular, compreendendo, separadamente, aproveitamento e freqüência. 

A recuperação de conteúdo do aluno deverá ocorrer ao longo do semestre. 

O aluno deverá ser submetido a no mínimo, a duas avaliações quantitativas. 

É obrigatória em cada componente curricular, a freqüência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) às aulas teóricas e práticas, verificadas separadamente ao final de cada 

semestre letivo. O aluno que ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) de faltas deverá repetir 

o componente curricular. 

O aproveitamento em cada componente curricular será expresso por nota de 0 (zero) 

a 10 (dez), com apenas uma casa decimal. Será considerado aprovado no componente 

curricular, o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis). 

Para a avaliação das atividades complementares, além da observação do interesse e 

participação do aluno na atividade, deverá ser solicitada a produção de texto que demonstre o 

acréscimo de conhecimentos para o aluno.  
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12. MONITORAMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

 A construção de um caminhar pedagógico objetivo, exigirá tempo e compromisso de 

todos os envolvidos no processo. Para tanto, as estratégias que serão adotadas pela 

coordenação, para o monitoramento do PROEJA, Técnico em Administração, serão as 

seguintes: 

 

Meta 1 - planejamento do início do semestre, já previsto no calendário, que compreenderá: 

 reunião, no início do semestre letivo, com os envolvidos no atendimento ao educando, 

para a sensibilização quanto a necessidade de acolhimento dos futuros alunos;  

 reunião, no início do  semestre letivo, com a equipe docente para o planejamento das 

primeiras aulas. 

META 2 – Envolvimento do aluno no projeto político pedagógico, praticando as seguintes 

ações: 

 apresentação, no primeiro dia do semestre letivo, do projeto aos alunos, solicitando e 

registrando opiniões; 

 apresentação e análise, junto aos docentes, das opiniões colhidas, na primeira semana 

do  primeiro semestres letivo; 

 Alterações possíveis do projeto.    

META 3 – Encontros Pedagógicos, que consiste no espaço de troca de experiências entre os 

professores; e momentos de planejamento interdisciplinares e contextualizados. Estas 

estratégias deverão acontecer: 

 na segunda semana do semestre letivo, quando todos os professores já tiveram os 

primeiros contatos com os alunos 

 semestralmente.  

META 4 – Conselho de Classe, que acontecerá ordinariamente a cada bimestre: 

 registro de avaliação feita pelos alunos, com coleta de dados: pontos positivos da 

turma; pontos a serem melhorados; assiduidade; comprometimento; aulas mais interessantes 

e sugestões; 

 registro em forma de pré-conselho feito pelos professores com coleta de dados: pontos 

positivos; pontos a serem melhorados; alunos com dificuldades de aprendizagem; alunos em 

recuperação; alunos ausentes; ações preventivas e curativas do professor; sugestões; 
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 realização do Conselho de Classe, com exposição e análise dos dados levantados e 

decisões passíveis de serem tomadas no momento. 

META 5 – Estudos de caso, a serem realizados pela coordenação, logo após o Conselho de 

Classe, que terá as seguintes ações: 

 entrar em contato, individualmente com os alunos citados em conselho, procurando 

conhecer as especificidades do seu caso, a fim de traçar, junto com o aluno, estratégias que 

viabilizem sua normalização no curso; 

 discussão individual com os docentes, sobre dificuldades citadas pelos alunos na sua 

condução do processo ensino aprendizagem;    

META 6 - Acompanhamento pedagógico para alunos com dificuldades de aprendizagem, logo 

após a realização do Conselho de Classe do 1º bimestre. 

 
 

13. RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS 
       Os profissionais pertencem às seguintes áreas de conhecimento: 

CORPO DOCENTE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
NOME DO DOCENTE 

SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

Língua Portuguesa 
Sandra Mara de Oliveira Quadro efetivo  

Wilciene Nunes do Vale Quadro efetivo  

Matemática 
Wilma Lemes Ferreira Convênio Estado 

Márcio da S. Vilela Quadro efetivo  

Geografia 
Jesiel Souza Silva Quadro efetivo 

Emival  Quadro efetivo 

História Avênia de Fátima Garcia Lima Convênio Estado 

Química 
Luismar de Paula Sousa Quadro efetivo  

Cássia Cristina Fernandes Alves Quadro efetivo 

Física Salmon Landi Júnior Quadro efetivo 

Biologia Luiz Carlos Ramos dos Santos Convênio Estado 

Ética e relações no 

trabalho 
Luiza Ferreira Rezende de Medeiros Quadro efetivo 

Artes Sandra Mara de Oliveira Quadro efetivo 

Inglês Lídia Nunes de Ávila Carvalhaes Quadro efetivo 

Filosofia Avênia de Fátima Garcia Lima  Convênio Estado 
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Sociologia Avênia de Fátima Garcia Lima Convênio Estado 

Cenários Econômicos 

e Mercado 
Samantha Rezende Mendes Quadro efetivo 

Informática Básica Fábio Montanha Quadro efetivo 

Gestão Financeira e 

Empresarial 
Gilma Substituta 

Gestão da Qualidade Juan Jorge Meza Montalvo Quadro efetivo 

Cooperativismo e 

Associativismo 
José Aurélio Vasquez Rúbio Quadro efetivo 

Marketing Milton Bernardes Ferreira Quadro efetivo 

Empreendedorismo Luciene Guerra Quadro efetivo 

Contabilidade Básica Raquel Maria Prado Quadro efetivo 

Estatística Básica Wilma Lemes Ferreira Convênio Estado 

Administração de 

Recursos Humanos 
Luiza Ferreira Rezende Medeiros Quadro efetivo 

Administração de 

Recursos Materiais, 

Patrimoniais e 

Logística 

Juan Jorge Meza Montalvo Quadro efetivo 

Administração 

Financeira 
Juan Jorge Meza Montalvo Quadro efetivo 

Análise de Custos e 

Formação de Preços 
Adriano Marcos Fuzaro Quadro efetivo 

Direito  Márcia Cristina Puydinger De Fazio Quadro efetivo 

Planejamento 

Estratégico 
Juan Jorge Meza Montalvo Quadro efetivo 

Comércio Eletrônico 

e Planilhas 
Carlos Antonio Cardoso Sobrinho Quadro efetivo 

Gestão de Custo Adriano Marcos Fuzaro Quadro efetivo 

Redação Oficial e 

Empresarial 
Raquel Maria Prado Quadro efetivo 

Ética e relações de 

trabalho 
Luiza Ferreira Rezende Medeiros Quadro efetivo 
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Abaixo o quadro de servidores técnico-administrativos que auxiliam nas atividades 

didático-pedagógicas. 

 

NOME DO SERVIDOR CARGO EXERCIDO DEPARTAMENTO DE ATUAÇÃO 

Dalmir Garcia da Silveira Orientador Educacional Biblioteca 

Ney dos Santos Araújo Apoio Técnico  Biblioteca 

Letícia Rodrigues dos 
Santos  
 

Biblioteconomia Biblioteca 

Júlia Cristina E.  

Weigermann 

Coordenadora de 

Biblioteca. 
Biblioteca 

Laércio Contarato 
Coordenador de Registros 

Escolares 

Coordenação de  

Registros Escolares 

Antônio Guilherme da Silva  
 

Assistente em 

Administração 

Coordenação de Registros 

Escolares 

Joraci dos Santos 
Assistente em 

Administração 

Coordenação de Registros 

Escolares 

Geni Aparecida G. da 

Silveira 

Assistente em 

Administração 

Coordenação de Registros 

Escolares 

Sônia Regina Teixeira 
Técnico em 

Administração 
Diretoria de Ensino 

Jeanne Mesquita de Paula 
Leão  
 

Pedagoga Diretoria de Ensino 

William Marques Pires 
 

Setor de Apoio 

Pedagógico 
Diretoria de Ensino 

Adaildes Bispo Dourado 
Núcleo de Apoio 

Pedagógico 
Diretoria de Ensino 

Leandro Berliac 

Núcleo de Apoio a 

Portadores de 

Necessidades Específicas 

Diretoria de Ensino 

Gilma Guimarães 
 

Pedagoga (Gerente de 

Ensino Médio e Técnico) 
Diretoria de Ensino 

Rubens Alves Leão  
 

Setor de Estágio Diretoria de Extensão 
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Telma Aparecida Falbo 
 

Gerente de Extensão 

(projetos) 
Diretoria de Extensão 

Gilda Suely 
Setor de Assistência 

Estudantil 
Diretoria de Extensão 

Iná Martins da Silva 
Fernandes de Oliveira 
 

Enfermeira Ambulatório 

Eurípedes Francelino da 
Silva  
 

Enfermeiro Ambulatório 

Edevaldo Gomes de Souza Chefe do Protocolo Protocolo 

   

 
14. INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 
 

As instalações físicas e equipamentos para auxílio didático- pedagógico estão descritos 
abaixo. 
 

Nº de 
Instalações 

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

62 

Salas com 54 m², climatizadas, com 

capacidade para 40 alunos, 

equipadas com 1 TV 29”, 1 

videocassete, 1 retro projetor e 1 

quadro branco cada. 

Salas de aula 

1 

Sala de Áudio Visual, com 54 m², 

climatizada com capacidade para 40 

alunos, equipada com 1 TV 29”, 1 

videocassete, 1 computador, 1 

projetor de slides, 1 aparelho de som 

e 1 quadro branco. 

Apresentação de trabalhos 

escolares, cursos e palestras. 

1 

Sala de Áudio Visual, com 60 m², 

climatizada com capacidade para 60 

alunos, equipada com 1 TV 29”, 

videocassete, 1 computador com 

acesso a internet, 1 datashow, 2 

Quadros brancos e 1 tela de projeção 

Apresentação de trabalhos 

escolares, cursos e palestras. 
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1 

Auditório com capacidade para 200 

pessoas, equipado com mesa de som, 

2 microfones sem fio, 4 microfones 

com fio 2, 2 caixas acústicas, 1 TV 29” 

e 1 videocassete. 

Palestras e eventos culturais 

5 

Salas com capacidade para 40 
alunos, climatizadas, equipadas com 
21 computadores com acesso a 
internet, 1 TV 29” e 1 quadro branco  

Laboratórios de Informática 

1 

 
Sala com capacidade para 30 alunos, 
climatizada, equipada com 15 
computadores com acesso a internet, 
1 TV 29” e 1 quadro branco 

Laboratório de Informática 

 

1 

Sala climatizada, equipada com 3 

computadores com acesso à internet 

e 1  ramal telefônico. 

Coordenação Pedagógica 

1 

Sala climatizada, equipada com 3 

computadores, com acesso a internet, 

2 impressoras, 1 ramal telefônico e 

demais móveis necessários ao 

desenvolvimento das atividades. 

Atividades Administrativas 

Coordenação de Registros 

Escolares 

1 

Prédio com 820 m², dividido em áreas 

para estudos individuais e coletivos, 5 

computadores com acesso a internet 

para uso de pesquisas e trabalhos 

escolares, 3 computadores, 2 

impressoras para uso administrativo, 

acervo de       livros e       fitas de 

vídeo (videoteca) em diversas áreas.  

Biblioteca 

 
 

15.  ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

A biblioteca possui 8180 volumes, sendo 3545 títulos existentes e 575 fitas VHS. A 

maioria deste acervo atende às diferentes disciplinas do Curso Técnico em Administração e 

atenderá também o PROEJA Técnico em Administração. 
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16.  ACESSO ON LINE DE PERIÓDICOS E REVISTAS 

 

O Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde tem acesso ao Portal Periódicos 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por meio do 

endereço  http://www.periodicos.capes.gov.br ), que oferece acesso aos textos completos de 

artigos de mais de 9095 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e a mais de 90 

bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Além de 

obras de referência, podem ser acessados:  

 

American Chemical Society – ACS   American Institute of Physics – AIP  

Association for Computing Machinery – 

ACM   

American Psychological Association – 

APA  

Blackwell   Cambridge University Press   

Emerald  Gale  

Highwire Press  IEEE  

Nature   OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development)  

Ovid   Oxford University Press   

Proquest/ABI Inform Global   Sage   

SciELO   Science Direct Online   

Springer Verlag   Wilson   

Web of Science   AGRICOLA (National Agricultural Library, 

EUA) 

Applied Science and Technology Full 

Text  

Arts Full Text  

Biological Abstracts  Biological and Agricultural Index Plus  

Business Full Text  CAB Abstracts  

COMPENDEX Ei Engineering Index  CSA Cambridge Scientific Abstracts  

DII Derwent Innovations Index  EconLit (American Economic Association)  

Education Full Text  ERIC  

Educational Resources Information 

Center  

Cambridge Scientific Abstracts  

Espa@cenet  ETDEWEB - ETDE World Energy Base  

file://srv-01/Marina/PROEJA/Tec.%20Adm/
http://pubs.acs.org/
http://scitation.aip.org/
http://portal.acm.org/
http://portal.acm.org/
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=ovidgeral&publisher=ovid&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=ovidgeral&publisher=ovid&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome
http://journals.cambridge.org/
http://hermia.emeraldinsight.com/vl=2065615/cl=28/nw=1/rpsv/cgi-bin/emeraldbr?type=browse&order=title&letter=all
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=itof&publisher=gale&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.highwire.org/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/DynWel.jsp
http://www.nature.com/nature
http://new.sourceoecd.org/
http://new.sourceoecd.org/
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=ovidgeral&publisher=ovid&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.oxfordjournals.org/
http://proquest.umi.com/login?COPT=SU5UPTkmVkVSPTImREJTPUcw
http://online.sagepub.com/
http://www.scielo.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=springerkluwer&publisher=springer&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csaude&db=bx&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=cbiologic&db=cab&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?EISESSION=1_825b3f8dfdf41a0M1b261000104&CID=quickSearch&database=Compendex
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=engenharia&db=csageral&publisher=csa&action=login&authtype=ip&style=capes
http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csociais&db=econlit&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/login?cust=capes&area=humanas&mode=wilson
http://eric.ed.gov/
http://eric.ed.gov/
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=chumanas&db=eric&publisher=csa&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=ep/EN/home.hts
http://www.etde.org/etdeweb
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FSTA  General Science Full Text   

GeoRef  GeoRef Preview Database  

Guide to Computing Literature  Humanities Full Text   

INSPEC  Library Literature and Information Science 

Full Text   

LILACS  MathSci  

MEDLINE / PubMed  OVID  

BIREME  

MLA International Bibliography  National Criminal Justice Reference 

Service Abstracts  

Philosopher's Index   ProQuest / ABI Inform Global   

PsycINFO  Social Sciences Full Text   

Social Services Abstracts   SportDiscus   

Sociological Abstracts   USPTO  

 

 

 

17.LABORATÓRIOS 

17.1 LABORATÓRIO DE SOLOS 

Neste laboratório são realizadas as seguintes análises: 

a) Análises químicas: pH; Al; MO; Mg; Ca; P; K; H+Al; 

b) Análises físicas: areia, limo e argila; 

c) Análises de calcário: CaO; MgO; E. R; V. N.; PRNT%. 

  

17.2 LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA 

 Este laboratório possui 40m2 de área. É equipado com aparelhos que permitem o 

isolamento e cultivo de microrganismos fitopatogênicos, bem como a sua diagnose. Dispõe de 

estrutura e equipamentos para apoio a realização de aulas práticas, dando suporte, ainda a 

pesquisa de campo. 

 

17.3 LABORATÓRIO DE FITOTECNIA 

 Este laboratório possui área aproximada de 190 m2 e serve de apoio às aulas 

relacionadas às disciplinas de produção de culturas de cereais, produção de culturas 

oleaginosas e produção e industrialização da cana-de-açúcar. Além do mais, dispõe de  01 

http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csaude&db=fsta&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=engenharia&db=georef&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://previews.georef.org/dbtw-wpd/qbeprev.htm
http://portal.acm.org/guide.cfm?coll=portal&dl=guide&CFID=8056571&CFTOKEN=65725324
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=engenharia&db=inspec&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=cexataterra&db=mathsci&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=ovidgeral&publisher=ovid&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/login?cust=capes&area=humanas&mode=gale&db=MLA
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csociais&db=ncjrs&publisher=csa&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csociais&db=ncjrs&publisher=csa&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=chumanas&db=philindex&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://proquest.umi.com/login?COPT=SU5UPTkmVkVSPTImREJTPUcw
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csaude&db=psycinfo&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=multi&db=wilsongeral&publisher=wilson&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csociais&db=ssa&publisher=csa&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csaude&db=sport&publisher=silver&action=login&authtype=ip&style=capes
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&area=csociais&db=sociological&publisher=csa&action=login&login_type=base&authtype=ip&style=capes
http://www.uspto.gov/patft/index.html
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estufa, 02 balanças, 01 geladeira, 01 armário de aço e 03 pulverizadores costais. Este 

laboratório oferece condições para determinação de matéria fresca e seca de amostras de 

tecido vegetal. 

 

17.4 LABORATÓRIO DE SEMENTES 

 Este laboratório tem como finalidade desenvolver atividades relacionadas à análise de 

sementes, teste bioquímico de viabilidade de sementes e determinações adicionais. È uma 

estrutura de apoio a condução dos trabalhos ensino e pesquisa, desenvolvidos pela área de 

sementes e demais setores do Câmpus Rio Verde do IF Goiano. Sua área física e instalações 

permitem a condução das análises de rotina e de testes para caracterização da qualidade de 

lotes de diferentes espécies de sementes. 

 

17.5 LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA 

Este laboratório permite a realização de aulas práticas e realização de pesquisa básica 

e aplicada. Atividades como identificação, levantamento populacional, criação e multiplicação 

de insetos. São também realizados trabalhos na área de controle biológico. 

 

18. UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO (UEPs) 

 O Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde possui uma boa estrutura na área de 

agricultura e zootecnia, com as Unidades Educativas de Produção (UEPs). Todas as 

unidades possuem salas equipadas com televisão, vídeo cassete e retro projetor para apoio 

didático. Além disso, existe a estrutura de produção e de apoio que ajudam a qualificar essa 

IFE a ofertar o Curso de Técnico em Agropecuária. 

            Também, merece destaque o acesso às UEPs  que é por via asfaltada, sendo que 

cada uma conta com estacionamento. 

 

18.1 UEP DE AGRICULTURA I (OLERICULTURA) 

 Possui área aproximada de 6.000 m2 disponível para realização de atividades de 

produção, aulas práticas e pesquisas relacionadas às culturas olerícolas: folhosas, tuberosas 

e hortaliça-fruto. Esta UEP possui uma estrutura de cultivo convencional e em ambiente 

protegido irrigados e um sistema hidropônico de cultivo.   

 

18.2 UEP DE AGRICULTURA II (CULTURAS ANUAIS) 
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 Possui área aproximada de 28 ha disponível para realização de atividades práticas e 

de pesquisa relacionadas às culturas de arroz, soja, milho, feijão, girassol, algodão, sorgo, 

milheto e demais culturas anuais. Possui um pivô central com capacidade para irrigar 13 ha. 

Esta UEP é atendida pela Unidade Educativa de Produção (UEP) de Mecanização.   

 

18.3 UEP DE AGRICULTURA III (FRUTICULTURA) 

Esta unidade possui frutífera como o abacate, a banana, o figo e citros. Em uma área de 

1,0 ha será implantado um pomar didático com diversas frutíferas como abacaxi, banana, 

citros, figo, goiaba, mamão, maracujá, manga e uva, para atender às aulas de fruticultura 

deste câmpus. Em uma área adjacente a esta estão plantas frutíferas nativas, que servem 

para preservação destas espécies, trabalhos de pesquisa e material didático. 

 

18.4 UEP DE MECANIZAÇÃO 

Essa UEP atende a todas as atividades mecanizadas da fazenda desta IFE. Para este 

fim, conta com tratores, máquinas agrícolas e implementos, tais como: um trator CBT 2105, 

um trator MF 290 LS; um trator MF 290 Pesado; um trator John Deere 6605; um arado 

Subsolador controle remoto; uma grade aradora controle remoto; um perfurador de solo com 

brocas; uma semeadora/adubadora monodisco; uma semeadora/adubadora Jumil oito linhas 

Kit PD; uma adubadora PD 06 linhas, caixa dupla; um cultivador Adubador de cobertura; uma 

carreta Agrícola 6000 Kg Action; três carretas agrícolas 6000 Kg; uma carreta Graneleira 7500 

Kg; um arado MF hidráulico três discos de 16”; dois arados MF hidráulicos três discos de 26”; 

um arado reversível quatro discos; grade niveladora de arrasto; uma grade terraceadora 

16x26 controle remoto; um distribuidor de calcário com capacidade para cinco toneladas; um 

distribuidor de resíduos orgânicos líquidos; um pulverizador tratorizado de barras 600 litros; 

um pulverizador cortina de ar 2000 litros; duas roçadeiras Hidráulicas; uma ensiladeira 

colhedora de forragens; uma esparramadora de palha para colhedora MF 3640; uma enxada 

rotativa para microtrator; uma enfardadeira AP41-NC 1292; um compressor de ar SH com 

motor; uma lavadora alta pressão; uma bomba de óleo, elétrica fixa “Tipo Posto”, uma plaina 

para trator CBT 2105, uma colhedora de grãos MF. 

 

18.5 UEP DE ZOOTECNIA I (AVES) 

 Esta unidade tem uma área aproximada de três hectares e possui três salas de aula 

com capacidade para 40 alunos cada, equipadas com condicionadores de ar, aparelhos 

retroprojetores, televisões com vídeo cassete e quadro branco, possui também sala para os 
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vigilantes, escritório, varanda com mesa de alvenaria, sala para depósito de material de 

consumo e banheiros masculino e feminino. 

Quanto às instalações destinadas a produção, a UEP possui: a) cinco galpões 

destinados à criação de frangos de corte, que estão equipados com silos, comedouros e 

bebedouros automáticos com capacidade para 2000 frangos em cada galpão; b) um galpão 

destinado à criação de aves poedeiras; c) um depósito de ração, com uma fábrica de ração 

bem modesta; d) um abatedouro para frangos de corte com sala de espera, sala de sangria e 

depenação, sala de evisceração, resfriamento, com capacidade de abate de 1000 frangos por 

dia; e) um almoxarifado.  

Atualmente, estão alojadas 450 aves de postura e mantidos constantes o alojamento 

de 1000 mil frangos corte.  

Há que destacar que a UEP possui, também, um projeto de expansão de Avicultura de 

Corte, contendo, já edificados, um moderno galpão para 25.000 frangos e casa para tratador. 

Falta somente o galpão ser adequadamente equipado, para entrar em funcionamento. 

 

18.6 UEP DE ZOOTECNIA II (SUÍNOS) 

 Essa UEP conta com uma área aproximada de três hectares, possuindo ainda uma 

sala de aula com capacidade para 40 alunos, equipada com condicionador de ar, aparelho 

retroprojetor, televisão 29”, vídeo cassete e quadro branco, possui também sala para 

professor, escritório, varanda e banheiros masculino e feminino. 

 Quanto a instalações para produção, a UEP possui instalações todas em alvenaria, 

sendo: a) galpão de maternidade contendo doze gaiolas de parição, sala de ferramentas, sala 

de ração e, anexo, uma sala de creche composta por quatro baias; b) um galpão de recria 

composto contendo oito baias, sendo quatro maiores e quatro menores; c) um galpão de 

terminação, composto de oito baias; d) uma balança com plataforma e um embarcadouro;     

e) um galpão para matrizes em gestação composto de três baias coletivas, sendo duas com 

acesso a piquetes cercados com arame liso; f) três boxes para reprodutores, com área 

coberta e pavimentada e acesso a piquetes cercados com arame liso; g) depósito de ração; h)  

tanque de alvenaria para dejetos. 

 Atualmente a unidade tem ciclo completo a partir de 25 matrizes e 02 reprodutores. 

Com animais em todas as fases (gestação, lactação, creche, recria e terminação) totalizando 

aproximadamente 265 animais. 

 

18.7 UEP DE ZOOTECNIA III (BOVINOS) 
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 O setor tem uma área aproximada de 90 ha e tem uma estrutura física composta por 

duas salas de aula com capacidade para 40 alunos cada, estando uma delas equipada com 

condicionador de ar, aparelho retroprojetor, televisão, vídeo cassete e quadro branco. Possui, 

também, sala para o professor, escritório, depósito para ferramentas, depósito para material 

de consumo e banheiros masculino e feminino. 

           Quanto às instalações zootécnicas e infra-estrutura de apoio esta UEP conta com: a) 

sala de ordenha tipo espinha de peixe com capacidade para oito animais; b) sala com tanque 

resfriador de leite com capacidade para armazenar 1000 litros; c) conjunto moto bomba para 

higienização; d) salas de espera e pós ordenha cobertas; e) depósito de ração; f) área de 

pastagem dividida em 16 piquetes, por meio de cerca elétrica, destinados a rotação com as 

vacas em lactação; g) outros 20 piquetes destinados ao restante do rebanho; h) silo tipo 

trincheira com capacidade armazenadora estimada em 200 toneladas de silagem; i) estrutura 

para confinar 40 bovinos; j) esterqueira em alvenaria; l) linha de cocho para suplementação 

com alimentos volumosos; m) curral de manejo pavimentado e dividido em quatro partes;     n) 

conjunto de seringa, tronco e ovo de manejo; o) balança para 2000 kg; p) embarcadouro;  q) 

bezerreiro com acesso a piquetes, com parte da área pavimentada e coberta onde os 

bezerros são aleitados artificialmente; r) piquete para touro; s) equipamentos para 

inseminação artificial. 

 No que diz respeito aos animais, somando todas as categorias existem 230 cabeças de 

bovinos, em sua maioria de aptidão leiteira e, também, três eqüinos para manejo do plantel. 

 

19. ACESSIBILIDADE  

 

 Para as pessoas portadoras de necessidades especiais o Instituto Federal Goiano 

possui acesso facilitado às salas de aula, área de lazer, biblioteca, banheiros adaptados, 

vagas de estacionamento devidamente identificados.  
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ANEXOS 

 

I. EMENTÁRIO 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: Português I Carga horária total: 60 

Código: HUM801 Aulas/semana: 3 

Período: I 

 

EMENTA:  

A linguagem como elemento-chave da comunicação. O processo de comunicação;  Funções 

da linguagem. Linguagem e comunicação. Língua oral e língua escrita; níveis de linguagem. 

Fatores de textualidade; leitura; interpretação e produção de textos; conhecimentos de 

gramática. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Comunicação;  

 Comunicação pessoal; 

 Comunicação impessoal; 

 Comunicação verbal; 

 Comunicação não-verbal. 

 Elementos da comunicação 

 Funções  da linguagem 

 Língua oral e escrita 

 Níveis de linguagem 

 Norma culta 

 Variedade linguística 

 Dialetos 

 Registros 

 Gírias 
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 Leitura de textos: informativos, literários e argumentativos específicos. 

 Interpretação textual – Textos diversos 

 Escrita: Ortografia,  

  produção textual 

 O parágrafo 

 Tipologia textual ( descrição, narração e dissertação); sem explorar muito o texto. 

 Ortografia; 

 Acentuação 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 2a ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

KOCH, Ingedore V. Ler e Compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 16a ed. São Paulo: Ática, 2000. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: Leitura e redação. 5a ed. São 

Paulo: Ática, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1997. 522p. 

JOTA, Zélio dos Santos. Dicionário de lingüística. 2.ed. Rio de Janeiro: Presença, 1981. 353p. 

PEREIRA, Gil Carlos. A palavra: expressão e criatividade, estudo e produção de textos. São 

Paulo: Moderna, 1997. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: Português II Carga horária total: 40 

Código: PRO20 Aulas/semana: 2 

Período: II 

 

EMENTA:  

Saber que os gêneros discursivos possuem características estéticas e estilísticas de 

acordo com o local e a época de produção; rearticular o conhecimento de forma organizada, 

sem a imposição de uma única resposta, sempre parcial; compreender a linguagem como 

interação social, ampliando o reconhecimento do outro e de si próprio; conhecimento literário 

de gêneros; literatura informativa e barroco. 

 

CONTEÚDOS:  

  Fatores de textualidade 

  Coesão e coerência 

 Informatividade 

 Centrabilidade 

 Intencionalidade 

 Intertextualidade 

 Situacionalidade 

 Leitura e interpretação 

 Ortografia; 

 Acentuação. 

 Os gêneros literários  

 Estilos:      individual  de época  

 Literatura:  Informativa 

 Barroco  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 2a ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 
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KOCH, Ingedore V. Ler e Compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 16a ed. São Paulo: Ática, 2000. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: Leitura e redação. 5a ed. São 

Paulo: Ática, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1997. 522p. 

JOTA, Zélio dos Santos. Dicionário de lingüística. 2.ed. Rio de Janeiro: Presença, 1981. 353p. 

PEREIRA, Gil Carlos. A palavra: expressão e criatividade, estudo e produção de textos. São 

Paulo: Moderna, 1997. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: Português III Carga Horária: 40 h 

Código: PRO21 Aulas/semana: 2 

Período: III 

 

EMENTA: 

Estudo e construção de textos orais e escritos; bem como as tipologias de textos; 

mecanismos de composição textual; leituras de textos variados, que contemplem textos 

técnicos e não-técnicos; situações textuais e situações de vida, que influenciam nas 

diversas leituras que podem ocorrer; Ordenar ideias para elaborar textos; 

aprimoramento da comunicação oral por meio de ideias coesas, de forma natural. 

técnicas para postura e entonação de voz. Planejamento e preparação de palestras. 

questões práticas da oratória: organização do tempo, utilização de vocabulário 

adequado, preparação do tema e do ambiente, domínio do assunto, utilização de 

artifícios interessantes. Cuidados com a apresentação física e emocional.   Propiciar ao 

aluno utilizar a língua portuguesa como interação social, para atingir resultados 

diversos e garantir o exercício da cidadania representado pela produção textual; 

compreender o Romantismo como movimento literário que influencia as épocas; 

estudar o Naturalismo e o Realismo como movimentos literários que ainda influenciam 

as obras contemporâneas. 

 

CONTEÚDO: 

 Termos da Oração; 

 Crase; 

 Sinais de pontuação. 

 As frases: frase, oração e período. 

 Técnicas de oratória 

 Coesão:  

    Estudo dos conectivos 

Coerência: 
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Concordância verbal e nominal 

Tipologia textual: descrição  

      Literatura: Arcadismo 

 Romantismo 

 Realismo 

 Naturalismo 

           Parnasianismo 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 2a ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

KOCH, Ingedore V. Ler e Compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 16a ed. São Paulo: Ática, 2000. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: Leitura e redação. 5a ed. São 

Paulo: Ática, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1997. 522p. 

JOTA, Zélio dos Santos. Dicionário de lingüística. 2.ed. Rio de Janeiro: Presença, 1981. 353p. 

PEREIRA, Gil Carlos. A palavra: expressão e criatividade, estudo e produção de textos. São 

Paulo: Moderna, 1997. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: Português IV Carga Horária Total: 40 h 

Código: PRO22 Aulas/semana: 2 

Período: IV 

 

EMENTA:  

 Propiciar ao aluno utilizar a língua portuguesa como interação social, para atingir 

resultados diversos e garantir o exercício da cidadania representado pela produção 

textual; produção de textos técnicos atendendo os preceitos da redação  técnica, oficial 

e comercial, bem como a observância nas situações de aplicabilidade desses textos no 

desempenho da função; formular textos com as características da correção gramatical 

considerando a regência verbal e a regência nominal; estudar o simbolismo, o Pré-

modernismo, e o Modernismo como movimentos literários que ainda influenciam as 

obras contemporâneas; considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de 

acordos e condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas 

manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social.  

 

CONTEÚDO: 

 Regência verbal; 

 Regência nominal; 

 Redação Técnica. 

Literatura :  

 Simbolismo 

 Pré-Modernismo 

 Modernismo 

 Tipologia Textual: Dissertação 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 2a ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

KOCH, Ingedore V. Ler e Compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 16a ed. São Paulo: Ática, 2000. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: Leitura e redação. 5a ed. São 

Paulo: Ática, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1997. 522p. 

JOTA, Zélio dos Santos. Dicionário de lingüística. 2.ed. Rio de Janeiro: Presença, 1981. 353p. 

PEREIRA, Gil Carlos. A palavra: expressão e criatividade, estudo e produção de textos. São 

Paulo: Moderna, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: Português V Carga Horária Total: 40 h 

Código: PRO23 Aulas/semana: 2 

Período: VII 

 

EMENTA 

Leitura, compreensão e produção de textos técnicos atendendo aos preceitos da redação 

técnica, oficial e comercial, bem como a observância nas situações de aplicabilidade desses 

textos no desempenho da função. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Proporcionar conhecimento para que os alunos possam produzir textos técnicos respeitando 

às normas existentes para a produção dos mesmos. 

Específicos 

 • Reconhecer os diferentes tipos de documentos; 

• Utilizar as técnicas de sublinhar o texto e de identificar palavras-chave e/ou 

 ideias-chave; 

• Identificar diferentes tipos de documentos: abaixo-assinado, apostila, ata, atestado, 

portaria, aviso, carta comercial, carta oficial, circular, comunicado, contrato, curriculum 

vitae, declaração, edital, exposição de motivos, fax, ficha de registro de reunião, 

informação, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, procuração, requerimento; 

relatório. 

• Utilizar as técnicas de redação de documentos empresariais e oficiais; 

• Redigir documentos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Leitura  

  Técnicas de leitura 

  Prática de leitura 

  Técnica de sublinhar 
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  Palavras-chave 

  Ideia-chave 

  Esquema 

  Resumo 

2. Documentos empresariais e oficiais 

  Ofício 

  Ata 

  Memorando 

  Convite e outros 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. 2a ed. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

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

Paulo: Sistema de Ensino Ibep. 2005 

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

KOCH, Ingedore V. Ler e Compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 16a ed. São Paulo: Ática, 2000. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: Leitura e redação. 5a ed. 

São Paulo: Ática, 2006. 

SARGENTIM, Hermínio. Redação. Novo Ensino Médio. Volume Único. Sistema de Ensino 

Ibep. 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 17.ed. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 1997. 522p. 

JOTA, Zélio dos Santos. Dicionário de lingüística. 2.ed. Rio de Janeiro: Presença, 1981. 

353p. 

PEREIRA, Gil Carlos. A palavra: expressão e criatividade, estudo e produção de textos. São 

Paulo: Moderna, 1997. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: Matemática I Carga Horária Total: 40 h 

Código: PRO10 Aulas/semana: 3 

Período: 1º 

 

EMENTA: Conjuntos, Funções. 

 

OBJETIVOS:  

 

Analisar, identificar e operacionalizar Conjuntos bem como resolver problemas que envolvem 

quantidades de elementos de conjuntos. 

1. Aplicar conhecimentos envolvendo as funções e suas aplicações,  

2. Utilizar os conhecimentos de progressões, entender suas características e própósitos e 

aplicações. 

3. Efetuar operações com matrizes e determinantes, juntamente com a utilização para 

resolução de sistemas lineares, bem como suas aplicações. 

4. Construir o conhecimento da análise combinatória em todas suas vertentes e 

diferenciações com aplicabilidade em problemas cotidianos. 

5. Determinar o valor do seno, cosseno e tangente mediante o uso da tabela 

6. Entender e ter conhecimento dos estudos geométricos como um todo.  

 

CONTEÚDOS: 

          Revisão 

            Operações matemáticas, com números inteiros, naturais e fracionários 

            Regra dos sinais 

            Resolução de equações do primeiro grau 

            Problemas envolvendo equações, frações e raciocínio lógico 

         Conjuntos 

  Noções elementares 
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  Operações com conjuntos 

  Conjuntos Numéricos 

  Intervalos numéricos 

         Introdução às Funções 

  Relação 

  Funções definidas por equações 

  Valor numérico de uma função de R em R 

  Coordenadas Cartesianas no plano 

  Determinação do domínio, contradomínio e Imegem de uma função 

  Produto Cartesiano 

  Gráficos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GIOVANI,J.R.. Matemática fundamental. São Paulo: Editora FTD, 1994. 

 IEZZI,G.;MURACAMI,C.. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual. 

1991. 

 CASTRUCCI, B.;GIOVANNI, J.R. A conquista da matemática. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. São 

Paulo: Editora FTD. 

IEZZI, G.; DOLCE, O.; MACHADO, A. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 1984. 

VOLPINO, H. Matemática. 7ª série, São Paulo: IBEP.  
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

MATEMÁTICA II Carga Horária:  40h 

 Aulas/Semana:  2 

Código: PRO11 Período: 2º 

 

EMENTA 

Funções, Progressão aritmética, Progressão Geométrica. 

  

OBJETIVOS 

Analisar, identificar e operacionalizar Conjuntos bem como resolver problemas que 

envolvem quantidades de elementos de conjuntos. 

Aplicar conhecimentos envolvendo as funções e suas aplicações,  

Utilizar os conhecimentos de progressões, entender suas características e própósitos e 

aplicações. 

Efetuar operações com matrizes e determinantes, juntamente com a utilização para 

resolução de sistemas lineares, bem como suas aplicações. 

Construir o conhecimento da análise combinatória em todas suas vertentes e 

diferenciações com aplicabilidade em problemas cotidianos. 

Determinar o valor do seno, cosseno e tangente mediante o uso da tabela 

Entender e ter conhecimento dos estudos geométricos como um todo.  

 

CONTEÚDO 

Função polinomial do 1º Grau 

Definição 

Gráfico da função do 1.º grau 

Raiz ou zero da função do 1.º grau 

Sinal da função do 1.º grau 

Inequações - Inequação-produto e inequação quociente 

Função polinomial do 2° Grau – Quadrática  

Definição 
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Zeros ou raízes da função quadrática – Método de Báscara 

Vértice da parábola 

Estudo do sinal da função quadrática 

Inequações 

Progressões 

Progressão Aritmética – PA 

Interpolação aritmética 

Termo Geral da PA 

Soma dos n termos da PA finita 

Progressão Geométrica – PG. 

Interpolação geométrica  

Termo Geral da PG 

Soma dos n termos da PG finita. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GIOVANI,J.R.. Matemática fundamental. São Paulo: Editora FTD, 1994. 

 IEZZI,G.;MURACAMI,C.. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual. 

1991. 

 CASTRUCCI, B.;GIOVANNI, J.R. A conquista da matemática. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. 

São Paulo: Editora FTD. 

IEZZI, G.; DOLCE, O.; MACHADO, A. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 1984. 

VOLPINO, H. Matemática. 7ª série, São Paulo: IBEP. 

SARDELLA, A.; MATTA, E. Matemática. 5ª série. São Paulo: Editora Ática. 
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EMENTA 
Logaritmos, Matrizes, Determinantes. 

 

OBJETIVOS 

Analisar, identificar e operacionalizar Conjuntos bem como resolver problemas que envolvem 

quantidades de elementos de conjuntos. 

Aplicar conhecimentos envolvendo as funções e suas aplicações,  

Utilizar os conhecimentos de progressões, entender suas características e propósitos e 

aplicações. 

Efetuar operações com matrizes e determinantes, juntamente com a utilização para resolução 

de sistemas lineares, bem como suas aplicações. 

Construir o conhecimento da análise combinatória em todas suas vertentes e diferenciações 

com aplicabilidade em problemas cotidianos. 

Determinar o valor do seno, cosseno e tangente mediante o uso da tabela 

Entender e ter conhecimento dos estudos geométricos como um todo.  

 
CONTEÚDO 
 
Função Exponencial  

Potenciação 

Equações exponenciais 

Resolução de equações exponenciais 

Inequações exponenciais 

Logaritmos 

Propriedades decorrentes da definição 

Propriedades operatórias 

 Mudança de base 

Resolução de inequações logarítmicas 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

MATEMÁTICA III Carga Horária:  40h 

 Aulas/Semana:  2 

Código: PRO12 Período: 3º 
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Introdução a funções logaritmicas 

Matrizes 

Definição 

Tipo de Matrizes 

Operações com matrizes 

Matriz identidade 

Determinantes 

Cálculo do determinante de uma matriz  

Sistemas lineares 

Resolução de sistemas normais 

Regra de Cramer. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
GIOVANI,J.R.. Matemática fundamental. São Paulo: Editora FTD, 1994. 

 IEZZI,G.;MURACAMI,C.. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual. 1991. 

CASTRUCCI, B.;GIOVANNI, J.R. A conquista da matemática. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. São 

Paulo: Editora FTD. 

IEZZI, G.; DOLCE, O.; MACHADO, A. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 1984. 

VOLPINO, H. Matemática. 7ª série, São Paulo: IBEP. 

SARDELLA, A.; MATTA, E. Matemática. 5ª série. São Paulo: Editora Ática. 
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EMENTA 

Trigonometria, Análise combinatória e Geometria. 

 

OBJETIVOS 

Analisar, identificar e operacionalizar Conjuntos bem como resolver problemas que envolvem 

quantidades de elementos de conjuntos. 

Aplicar conhecimentos envolvendo as funções e suas aplicações,  

Utilizar os conhecimentos de progressões, entender suas características e própósitos e 

aplicações. 

Efetuar operações com matrizes e determinantes, juntamente com a utilização para resolução 

de sistemas lineares, bem como suas aplicações. 

Construir o conhecimento da análise combinatória em todas suas vertentes e diferenciações 

com aplicabilidade em problemas cotidianos. 

Determinar o valor do seno, cosseno e tangente mediante o uso da tabela 

Entender e ter conhecimento dos estudos geométricos como um todo.  

 

CONTEÚDO 

Trigonometria no triângulo retângulo 

Triângulo retângulo e relações trigonométricas 

Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo 

Circunferência trigonométrica 

Análise Combinatória 

Princípio Fundamental da Contagem 

Fatorial 

Arranjo, Combinação e Permutação 

Geometria analítica 

Coordenadas Cartesianas no plano 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

MATEMÁTICA IV Carga Horária:  40h 

Código: PRO13 Aulas/Semana:  2 

Período: 4º  
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  Distância entre dois pontos 

  Ponto médio 

  Geometria plana 

  Figuras geométricas – definições e caracterização 

  Perímetro 

  Diagonais 

  Decomposição de figuras geométricas 

  Geometria Espacial 

  Definições 

  Áreas e volumes dos principais sólidos geométricos: Cubos, paralelepípedos, cilindros,     

  prismas, Poliedros, cones, pirâmides e esferas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GIOVANI,J.R.. Matemática fundamental. São Paulo: Editora FTD, 1994. 

 IEZZI,G.;MURACAMI,C.. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual. 1991. 

 CASTRUCCI, B.;GIOVANNI, J.R. A conquista da matemática. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. São 

Paulo: Editora FTD. 

IEZZI, G.; DOLCE, O.; MACHADO, A. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 1984. 

VOLPINO, H. Matemática. 7ª série, São Paulo: IBEP. 

SARDELLA, A.; MATTA, E. Matemática. 5ª série. São Paulo: Editora Ática. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

Disciplina: MATEMÁTICA V Carga Horária Total: 60 h 

Código: PRO14 Aula/semana: 03  

Período: 5º período  

  

EMENTA 

Introdução; Razões e Proporções; Grandezas Proporcionais; Divisão em partes proporcionais; 

Regras de Três; Percentagem; Juro e montante. Descontos simples. Juros compostos. 

Operações financeiras realizadas no mercado. Função Financeira na empresa. 

 

OBJETIVOS 

 Fornecer conceitos de matemática financeira para que o aluno possa desenvolver o 

raciocínio lógico financeiro e utilizá-lo nas disciplinas correlatas, preparando o aluno para 

criar e discutir conceitos e saber tomar decisões financeiramente corretas.  

 Proporcionar ao aluno um embasamento teórico-prático sobre a função financeira na 

empresa, podendo tomar decisões sobre as melhores alternativas de investimentos e 

financiamentos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. RAZÕES 

1.1  Razão de dois números 

1.2  Razão de duas grandezas 

2. PROPORÇÕES 

2.1  Propriedade fundamental 

3. GRANDEZAS PROPORCIONAIS 

3.1  Grandezas Diretamente Proporcionais 

3.2  Grandezas Inversamente Proporcionais 

4. DIVISÃO EM PARTES PROPORCIONAIS 

4.1  Divisão diretamente proporcional 

4.2  Divisão inversamente proporcional 
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5. REGRA DE SOCIEDADE 

5.1  Regra de sociedade simples 

5.2  Regra de sociedade composta 

6. REGRA DE TRÊS 

6.1  Regra de três simples 

6.2  Regra de três composta 

7. PERCENTAGENS 

7.1  Razão centesimal 

7.2  Problemas envolvendo percentagens 

8. JURO E MONTANTE 

8.1 – Juro e montante 

8.2  – As taxas de juros: Forma percentual e forma unitária 

8.3  – Taxas proporcionais e equivalentes 

8.4  – Juros comerciais e juros exatos 

8.5  – Valor atual e valor nominal 

9. DESCONTOS SIMPLES 

9.1 – Desconto comercial ou bancário 

9.2 – Relação entre taxa de desconto simples e taxa de juros simples 

9.3 – Operações com um conjunto de títulos 

9.4 – Prazo médio de um conjunto de títulos 

10. JUROS COMPOSTOS 

10.1 – Fórmula do montante 

10.2 – Períodos não inteiros 

10.3 – Taxas equivalentes 

10.4 – Desconto Racional e composto 

10.5 – Desconto bancário composto 

10.6 – Taxa acumulada 

10.7 – Taxa nominal 

10.8 – Taxa efetiva 

10.9 – Taxa real de juros 

10.10 – Atualização monetária 

10.11 – Cadernetas de poupança 

10.12 – Valor atual e nominal em juros compostos  



57 

 

10.13 – Equivalência de capitais 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. MATHIAS, W.F.; GOMES, J.M.. Matemática Financeira. São Paulo:Editora Atlas, 1996. 

2. SOBRINHO, J.D.V. Matemática Financeira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

3. ASSAF, N.  Matemática Financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. POMPEO, H. Matemática Financeira. 5ª edição. São Paulo:Editora Saraiva, 2001 

2. ARAUJO,C.R.. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1993 

3. SPINELLI,W.; SOUSA,M.H. Matemática comercial e financeira. São Paulo: Ática 1998. 

4. CRESPO, A. Matemática comercial e financeira. São Paulo: Editora Saraiva, 1999. 

5. VERAS, S.M. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1996. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

QUÍMICA I, II e III Carga Horária:  120 

 Aulas/Semana: 2 

Código: PRO70, PRO71, PRO72. Período: 5º, 6º e 7º  

 

EMENTA 

Química, tecnologia e sociedade. Símbolos e fórmulas químicas. Fenômenos físicos e 

fenômenos químicos. Classificação de misturas. Estrutura atômica. Tabela periódica. 

Ligações químicas. Funções inorgânicas. Reações químicas. Estudos das soluções. 

Qualidade da água. Cálculo de concentração. Química Orgânica. Química e Meio Ambiente. 

 

CONTEÚDO (Química I, II e III) 

Química – Introdução.  

História da Química. 

Matéria e energia. 

Estrutura Atômica 

Tabela Periódica. 

Ligações químicas. 

Ligação iônica.  

Ligação covalente. 

Fórmulas Químicas 

Funções Inorgânicas. 

Principais funções inorgânicas (Ácidos, bases, sais e óxidos) – conceitos e exemplos 

Nomenclatura, Formulação, Classificação de cada uma das funções químicas 

Reações químicas. 

Conceitos e exemplos de Reações Químicas 

Equações Químicas e Balanceamento pelo método tentativa e erro 

Principais tipos de reações e exemplos 

Quantidade de matéria e Cálculos Químicos. 

Unidades e medidas. 

 

Massa atômica de um elemento químico 
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Massa molecular de uma substância 

Átomo-grama e molécula-grama 

 Mol, número de mols.. 

Estudo das soluções. 

Tipos de soluções. 

Cálculo de concentrações das soluções. 

Estudo da água. 

A química do carbono. 

História da química orgânica. 

Características do carbono e classificação das cadeias orgânicas. 

Principais funções orgânicas. 

Compostos orgânicos naturais e sintéticos. 

Meio Ambiente 

Contaminação do meio ambiente. 

Recursos renováveis e não renováveis. 

Poluição da água e do ar. 

A química na sociedade.  

Transformações químicas.   

Tratamento do lixo. 

Poluição e desenvolvimento. 

Efeito estufa e aquecimento global. 

Proteção à camada de ozônio. 

Radiação solar. 

Química e agricultura. 

Os elementos químicos e os vegetais. Agrotóxico.  

Os transgênicos. Agricultura e desenvolvimento sustentável.  

Recursos energéticos. 

Equilíbrio químico e água. 

Indústria química. 

Descarte de pilhas e baterias. 

      Os plásticos e o ambiente. 
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EMENTA:  

Importância da biologia para a compreensão dos seres vivos. Áreas da biologia. Níveis de 

organização dos seres vivos. Compostos químicos que constituem os seres vivos. Tipos de 

células. Processos energéticos que ocorrem nos seres vivos. Materiais genéticos 

presentes nos seres vivos.  

 

CONTEÚDO 

 Definição, importância, áreas e correlações com outras ciências; 

 Organização geral dos seres vivos – de átomos à biosfera;  

 Fundamentos químicos das células: Componentes e papéis biológicos; 

 Organização Celular: Célula bacteriana; Célula animal; Célula vegetal – componente e 

funções; 

 Células e energia: Importância e diferenças entre fotossíntese, respiração celular e 

fermentação; 

 Material genético, Síntese proteica e Biotecnologia do DNA; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FONSECA, Albino. Biologia. Novo Ensino Médio. São Paulo: IBEP, v. Único.  

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. São Paulo: Ática, v. Único. 

PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. Novo ensino médio. São Paulo: Ática, v. Único. 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia 

Moderna. São Paulo: Moderna, v. Único. 

Bibliografia Complementar 

FAVARETO, José Arnaldo; MERCADANTE, Clarinda. Biologia. São Paulo: Moderna, v. 

Único. 

LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

SILVA JUNIOR, César da; SASSON, Sezar. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE. 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA I 
Carga Horária: 40 

Código: PRO50 Aulas/Semana: 02 

Período: 1º   
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INSTITUTO TECNOLOGIA GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA II 
Carga Horária: 40h 

Código: PRO51 Aulas/Semana: 02 

Período:  2º   

 

EMENTA: 

Biotecnologia-avanços tecnológicos da agricultura, ciência dos alimentos e medicina. 

Núcleo celular. Tipos de divisão celular. Tecidos presentes nos seres vivos encontrados nos 

ecossistemas. Órgãos e sistemas que compõem os diferentes grupos de seres 

pertencentes ao reino animal. Tecidos pertencentes ao reino animal. Tecidos, órgãos e 

sistemas presentes nos vegetais. 

 

CONTEÚDO:  

 Núcleo e seus componentes; 

 Divisões celulares: Tipos, caracterização e importância; 

 Histologia animal: Tecidos Epitelial, Conectivo, Muscular e Neural; 

 As bases da diversidade biológica: Vírus, Reino Monera – bactérias e algas 

cianofíceas; Reino Protista; Reino Fungi; Reino Animalia – poríferos, celenterados, 

platelmintos, nematoides, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos, cordados – 

peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos; 

 Principais características e importância. Morfologia e fisiologia animal – ênfase 

humana: Homeostase e nutrição;  

 Trocas gasosas, Circulação, Equilíbrio hidrossalino e excreção, Coordenação – 

sistema neural e órgãos dos sentidos, Sistema endócrino e homeotermia; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FONSECA, Albino. Biologia. Novo Ensino Médio. São Paulo: IBEP, v. Único.  

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. São Paulo: Ática, v. 
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Único. PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. Novo ensino médio. São Paulo: Ática, v. 

Único. AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia 

Moderna. São Paulo: Moderna, v. Único. 

Bibliografia Complementar 

FAVARETO, José Arnaldo; MERCADANTE, Clarinda. Biologia. São Paulo: Moderna, v. 

Único. 

LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

SILVA JUNIOR, César da; SASSON, Sezar. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

EMENTA:  

Tipos de reprodução encontrada entre os seres vivos. Desenvolvimento embrionário dos 

animais superiores. Mecanismos de transmissão genética. Teorias explicativas sobre a 

origem e evolução dos seres vivos.  

 

CONTEÚDO : 

Sexo, reprodução e desenvolvimento: Tipos de reprodução; Reprodução humana - do ovo ao 

embrião; Reprodução dos vegetais; 

Fundamentos da hereditariedade; 

Mono e Diibridismo – Terminologia; codominância;  

Polialelia e os grupos sanguíneos; interação gênica; herança quantitativa; Linkage;  

Sexo e Herança; Anomalias cromossomiais; 

Origem da vida e das células e evolução da vida; 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FONSECA, Albino. Biologia. Novo Ensino Médio. São Paulo: IBEP, v. Único.  

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. São Paulo: Ática, v. Único. 

PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. Novo ensino médio. São Paulo: Ática, v. Único. AMABIS, 

José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia Moderna. São Paulo: 

Moderna, v. Único. 

Bibliografia Complementar 

FAVARETO, José Arnaldo; MERCADANTE, Clarinda. Biologia. São Paulo: Moderna, v. Único. 

LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

SILVA JUNIOR, César da; SASSON, Sezar. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL TECNOLOGIA GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE. 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA III 
Carga Horária: 40 

Código: PRO52 Aulas/Semana: 02 

Período: 3º   
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EMENTA: 

 
Ecologia e problemas ambientais atuais. Ecossistemas. Avanços científicos e tecnológicos 

das espécies no ecossistema 

 

CONTEÚDO: 

 

 Organização geral das plantas e bases da fisiologia vegetal:  

 Crescimento; Revestimento e proteção;  

 Sistemas de assimilação, reserva, sustentação e secreção;  

 Transporte de seivas; A organização da raiz, caule e folha;  

 A coordenação vegetal;  

 Os seres vivos e o ambiente: Ecologia; 

 Organização geral dos ambientes; Comunidades e populações; Ecossistemas; 

Ambiente e biodiversidade; Biosfera e ação humana. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FONSECA, Albino. Biologia. Novo Ensino Médio. São Paulo: IBEP, v. Único.  

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. São Paulo: Ática, v. 

Único. PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. Novo ensino médio. São Paulo: Ática, v. 

Único. AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: BIOLOGIA IV 
Carga Horária: 40 

Código: PRO53 Aulas/Semana: 02 

Período: 4º   
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Biologia Moderna. São Paulo: Moderna, v. Único. 

Bibliografia Complementar 

FAVARETO, José Arnaldo; MERCADANTE, Clarinda. Biologia. São Paulo: Moderna, 

v. Único. 

LOPES, Sônia. Bio. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 

SILVA JUNIOR, César da; SASSON, Sezar. Biologia. São Paulo: Saraiva, v. Único. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA I CARGA HORÁRIA: 40h 

Código: PRO40 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: Primeiro  

 

EMENTA: 

A disciplina de história debaterá a importância do conhecimento do passado para o melhor 

entendimento da trajetória humana no tempo e uma melhor leitura da realidade urdida e 

tecida ao longo da evolução humana na terra. Haverá um estabelecimento de relações entre 

trabalho e produção, tecnologia e ciência, numa abordagem histórica da articulação desses 

elementos no interior de cada formação social e de cada contexto histórico analisado. 

Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade crítica do aluno através da percepção dos 

processos de transformações econômicas, sociais e culturais por que passaram as 

sociedades. E a participação humana em cada um desses processos. 

OBJETIVOS: 

- Abordar a história da humanidade a partir de sua existência na face da terra; 

- Proporcionar aos alunos a compreensão da tarefa da História mediante a análise e reflexão 

sobre a realidade do homem no passado e no presente; 

- Desenvolver a capacidade de reflexo histórico-crítica das relações sociais, culturais, 

econômicas e políticas presentes no processo de organização da sociedade humana para a 

dinâmica de desenvolvimento das relações estabelecidas com seu tempo ao longo das 

épocas históricas. 

- Fazer os alunos conhecerem e analisarem os diversos momentos da história humana, 

capacitando-os para a leitura e interpretação de textos, no exercício do cotidiano;  

- Capacitar o aluno a formular textos interpretativos através do conhecimento previamente 

adquirido com as leituras, anteriores e posteriores ligando-os aos fatos do presente.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- O tempo e a história; 
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- As primeiras civilizações; 

- Antiguidade clássica; 

- Bizâncio, Islã e Povos da África; 

- O mundo Islâmico; 

- Povos africanos; 

- A Idade Média Ocidental; 

 

METODOLOGIA 

- Leitura de textos para melhor entendimento e compreensão das leituras feitas ao longo do 

curso e para as leituras de vida. 

  - Participação efetiva do aluno, objetivando a construção do conhecimento pertinente ao 

conteúdo interdisciplinar ministrado, fazendo uso de meios didáticos como pawer pointe e 

vídeo aulas. 

    - Aulas expositivo-dialogadas, trabalhos individuais e em grupo, fórum de debates e 

exercícios, com a participação efetiva do aluno.  

 

BIBLIOGRAFIA 

COTRIM, Gilberto; História Global Brasil e Geral, Volumes: 1, 2, 3; Ensino Médio; 

Editora Saraiva.  
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA II CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO41 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: Segundo  

 

  EMENTA: 

 

A disciplina de história debaterá a importância do conhecimento do passado para o melhor 

entendimento da trajetória humana no tempo e uma melhor leitura da realidade urdida e 

tecida ao longo da evolução humana na terra. Haverá um estabelecimento de relações entre 

trabalho e produção, tecnologia e ciência, numa abordagem histórica da articulação desses 

elementos no interior de cada formação social e de cadda contexto histórico analisado. 

Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade crítica do aluno através da percepção dos 

processos de transformações econômicas, sociais e culturais por que passaram as 

sociedades. E a participação humana em cada um desses processos. 

OBJETIVOS: 

Abordar a história da humanidade a partir de sua existência na face da terra; 

Proporcionar aos alunos a compreensão da tarefa da História mediante a análise e reflexão 

sobre a realidade do homem no passado e no presente; 

Desenvolver a capacidade de reflexo histórico-crítica das relações sociais,culturais, 

econômicas e políticas presentes no processo de organização da sociedade humana para a 

dinâmica de desenvolvimento das relações estabelecidas com seu tempo ao longo das 

épocas históricas. 

Fazer os alunos conhecerem e analisarem os diversos momentos da história humana, 

capacitando-os para a leitura e interpretação de textos, no exercício do cotidiano;  

Capacitar o aluno a formular textos interpretativos através do conhecimento previamente 

adquirido com as leituras, anteriores e posteriores ligando-os aos fatos do presente.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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- Idade Moderna 

- Renascimento cultural; 

- Reformas religiosas; 

- Expansão européia e a conquista da América; 

- O impacto da conquista da América; 

- Mercantilismo e sistema colonial; 

- Política européia e administração do Brasil; 

- O Brasil do ouro; 

- Uma era de revoluções; 

- Rebeliões e revoluções na América; 

- O processo de independência  do Brasil; 

- A era dos impérios contemporâneos; 

 - A primeira República brasileira 

 

METODOLOGIA 

 

- Leitura de textos para melhor entendimento e compreensão das leituras feitas ao longo do 

curso e para as leituras de vida. 

  - Participação efetiva do aluno, objetivando a construção do conhecimento pertinente ao 

conteúdo interdiciplinado ministrado, fazendo uso de meios didáticos como pawer pointe e 

vídeo aulas. 

    - Aulas expositivo-dialogadas, trabalhos individuais e em grupo, fórum de debates e 

exercícios, com a participação efetiva do aluno.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

COTRIM, Gilberto; História Global Brasil e Geral, Volumes: 1, 2, 3; Ensino Médio; 

Editora Saraiva.  
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA III CARGA HORÁRIA: 40 

Código: PRO42 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: Terceiro  

 
EMENTA: 

A disciplina de história debaterá a importância do conhecimento do passado para o melhor 

entendimento da trajetória humana no tempo e uma melhor leitura da realidade urdida e 

tecida ao longo da evolução humana na terra. Haverá um estabelecimento de relações entre 

trabalho e produção, tecnologia e ciência, numa abordagem histórica da articulação desses 

elementos no interior de cada formação social e de cada contexto histórico analisado. 

Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade crítica do aluno através da percepção dos 

processos de transformações econômicas, sociais e culturais por que passaram as 

sociedades. E a participação humana em cada um desses processos. 

OBJETIVOS: 

Abordar a história da humanidade a partir de sua existência na face da terra; 

Proporcionar aos alunos a compreensão da tarefa da História mediante a análise e reflexão 

sobre a realidade do homem no passado e no presente; 

Desenvolver a capacidade de reflexo histórico-crítica das relações sociais,culturais, 

econômicas e políticas presentes no processo de organização da sociedade humana para a 

dinâmica de desenvolvimento das relações estabelecidas com seu tempo ao longo das 

épocas históricas. 

Fazer os alunos conhecerem e analisarem os diversos momentos da história humana, 

capacitando-os para a leitura e interpretação de textos, no exercício do cotidiano;  

Capacitar o aluno a formular textos interpretativos através do conhecimento previamente 

adquirido com as leituras, anteriores e posteriores ligando-os aos fatos do presente.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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- A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa; 

- O período entre guerras; 

- O mundo bipolar; 

- A segunda guerra mundial; 

- O mundo no pós-guerra; 

- Descolonização e revoluções; 

- O Brasil a Guerra Fria e o Golpe de 1964; 

- Rumos do mundo; 

- Da polarização à globalização: “um admirável mundo novo”; 

- América Latina na era da globalização: estagnação e crise; 

- Brasil: da Guerra Fria à era da globalização. 

 

METODOLOGIA 

- Leitura de textos para melhor entendimento e compreensão das leituras feitas ao longo do 

curso e para as leituras de vida. 

- Participação efetiva do aluno, objetivando a construção do conhecimento pertinente ao 

conteúdo interdiciplinado ministrado, fazendo uso de meios didáticos como pawer pointe e 

vídeo aulas. 

- Aulas expositivo-dialogadas, trabalhos individuais e em grupo, fórum de debates e 

exercícios, com a participação efetiva do aluno.  

 

BIBLIOGRAFIA 

COTRIM, Gilberto; História Global Brasil e Geral, Volumes: 1, 2, 3; Ensino Médio; 

Editora Saraiva.  
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA IV CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO43 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: Quarto  

 
  EMENTA: 

A disciplina de história debaterá a importância do conhecimento do passado para o melhor 

entendimento da trajetória humana no tempo e uma melhor leitura da realidade urdida e 

tecida ao longo da evolução humana na terra. Haverá um estabelecimento de relações entre 

trabalho e produção, tecnologia e ciência, numa abordagem histórica da articulação desses 

elementos no interior de cada formação social e de cada contexto histórico analisado. 

Desenvolvimento e aprofundamento da capacidade crítica do aluno através da percepção dos 

processos de transformações econômicas, sociais e culturais por que passaram as 

sociedades. E a participação humana em cada um desses processos. 

OBJETIVOS: 

Abordar a história da humanidade a partir de sua existência na face da terra; 

Proporcionar aos alunos a compreensão da tarefa da História mediante a análise e reflexão 

sobre a realidade do homem no passado e no presente; 

Desenvolver a capacidade de reflexo histórico-crítica das relações sociais,culturais, 

econômicas e políticas presentes no processo de organização da sociedade humana para a 

dinâmica de desenvolvimento das relações estabelecidas com seu tempo ao longo das 

épocas históricas. 

Fazer os alunos conhecerem e analisarem os diversos momentos da história humana, 

capacitando-os para a leitura e interpretação de textos, no exercício do cotidiano;  

Capacitar o aluno a formular textos interpretativos através do conhecimento previamente 

adquirido com as leituras, anteriores e posteriores ligando-os aos fatos do presente.  

 

 

METODOLOGIA 
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- Leitura de textos para melhor entendimento e compreensão das leituras feitas ao longo do 

curso e para as leituras de vida. 

- Participação efetiva do aluno, objetivando a construção do conhecimento pertinente ao 

conteúdo interdiciplinado ministrado, fazendo uso de meios didáticos como pawer pointe e 

vídeo aulas. 

- Aulas expositivo-dialogadas, trabalhos individuais e em grupo, fórum de debates e 

exercícios, com a participação efetiva do aluno.  

 

BIBLIOGRAFIA 

COTRIM, Gilberto; História Global Brasil e Geral, Volumes: 1, 2, 3; Ensino Médio; 

Editora Saraiva.  
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO  

 CAMPUS RIO VERDE  

 

DISCIPLINA: ARTES CARGA HORÁRIA: 20 

CÓDIGO: PRO90  AULAS/SEMANA: 1 

PERÍODO: I  

 

EMENTA:  

História da arte. Estilos artísticos. Recursos da linguagem. A arte e as outras disciplinas. 

Métodos de produção artística. Análise de obras de arte. Criatividade. Sensibilidade estética. 

Presença do povo africano na arte brasileira. 

Conteúdos: 

Iniciação ao estudo da Arte.  

História da arte: Antiguidade I 

Pré – história. 

Relação pré-históra e a arte urbana contemporânea: estudo da cultura  hip-hop (grafite) & 

cultura afro-Brasileira. 

História da arte: antiguidade II 

Egito 

Grécia  

Roma 

Estudo do mito 

História da arte: idade média 

Arte Bárbara  

Arte Bizantina 

Arte Romântica 

Arte Gótica  

Relação – antiguidade e Idade Média & a Arte nas religiões Contemporâneas. 

Renascimento & composição Visual 

História da Arte: Renascimento. 

Estudo dos elementos das composições Visuais 

Teoria das cores. 
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Estética e Gestalt. 

Estudo das Principais manifestações Artísticas Visuais. 

 

História da Arte: Idade Moderna 

Barroco e o Rococó 

Neoclassicismo e o Romantismo 

Realismo 

Art Noveau 

Co-relação: Estudo da Arte e Literatura Luso-Brasileira 

História da arte: Arte Moderna 

Impressionismo 

Pós-impressionismo 

Expressionismo 

Vanguardas Europeias 

Arte moderna no Brasil – Semana 22 

História da Arte: Arte contemporânea 

Principais meios e movimentos da arte contemporânea 

Artistas contemporâneos Brasileiros 

A presença negra na Arte Brasileira. 

 

Bibliografia básica 

 História da arte. Proença, MG. Editora Ática, SP. 2005 

Gestalt do Objeto. Filho JG. Editora Escrituras. SP. 2004 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO  

CAMPUS RIO VERDE – GO 

 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA BÁSICA CARGA HORÁRIA: 60 H 

CÓDIGO: INF811 AULAS/SEMANA: 3 

PERÍODO: I   

 

EMENTA 

Conceito de Hardware e Software; vírus; editor de texto; planilha eletrônica; internet; 

ferramenta de apresentação. 

 

OBJETIVOS 

Entender os conceitos básicos do funcionamento do computador; 

Compreender os conceitos básicos do funcionamento da internet; 

Desenvolver textos, apresentações e trabalhar com planilha eletrônica na emissão de 

fórmulas; 

Conhecer os tipos de vírus mais comuns no ambiente virtual. 

Produzir textos tais como: mala direta; cartas; 

Produzir índices analíticos; 

Produzir documentos de cálculos com planilhas eletrônicas; 

Realizar apresentações em Power Point. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ambientação usuário e máquina, Conceito de Hardware e Software 

Sistema Operacional Windows  

Painel de Controle e seus principais recursos 

Internet 

Utilização de tradutores online, ex. Google translator 

Vírus 

Editor de Texto: Microsoft Word 

Formatação de página 

Figuras e clip arts 
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Tabelas 

Criação de Sumário e formatação de estilo 

Criação e Configuração de Mala direta 

Planilha Eletrônica: Microsoft Excel 

Ferramenta de Apresentação – Power Point 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COX, Joyce; PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office Word 2007 – Passo a Passo. 2007. 

Bookman 

FRYE, Curtis. Microsoft Office Excel 2007 – Passo a Passo. 2007. Bookman 

MORAZ, Eduardo. Curso Passo a Passo Windows Xp Basic – Col. Office. Editora Terra 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MANZANO, André Luiz. MANZANO, Maria Izabel. Estudo Dirigido de Microsoft Office 

Word 2007. Editora Érica 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA I CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO30  AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: PRIMEIRO  

 

EMENTA 

Interpretação das diferentes paisagens. Abordagens das características sociais, culturais e 

naturais do lugar onde vive, bem como de outros lugares.  

 

OBJETIVOS 

Identificar e analisar os fatores responsáveis pela diversidade dos aspectos físicos e humanos 

do território brasileiro. Conhecer e compreender as diversidades regionais brasileiras e suas 

formas de representação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Área Temática – GEOGRAFIA 

 

Estrutura da Terra: camadas e características. 

Movimentos da Terra 

Coordenadas Geográficas 

Cartografia: mapas, escalas, fusos horários. 

Agentes internos e externos do relevo: causas e consequências. 

Formas de relevo, solos - classificação, características e os casos brasileiros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AOHI, Virginia, Projeto Araribá. Editora Moderna. São Paulo.2006 

ALMEIDA. Lúcia Marina Alves. Geografia. Editora Ática. 1ª edição. São Paulo 2002. 
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BELLUCCI. Beluce e PIRES. Valquíria. Construindo Consciências. Editora Scipione. 1ª 

edição. São Paulo, 2007. 

VESENTINI. José William. Sociedade e Espaço. Editora Ática. 31ª edição. São Paulo. 2000. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Editora Hucitec. São Paulo, 1996. 

____________. Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Edusp, 2008. 

____________.Totalidade do lugar.  Editora Edusp.São Paulo,  2005. 

TEIXEIRA, Wilson (org). Decifrando a Terra. Editora Jabuti, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GERAB.William Jorge. Indústria e Trabalho no Brasil, limites e desafios. Editora Aual. 7ª 

edição. São Paulo 1997. 

MARICATO. Ermínia. Habitação e Cidade. Coleção espaço e debate. Editora Atual. 6ª 

edição. São Paulo – 1997. 

RODRIGUES. Rosicler Martins. Cidades Brasileiras. Editora Moderna. 25ª edição. Editora 

Moderna. 2000. 
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     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA II CARGA HORÁRIA: 60 

CÓDIGO: PRO31 AULAS/SEMANA: 03 

PERÍODO: SEGUNDO  

 

EMENTA: 

Relações homem e natureza em escala local e global, contribuindo para conceber o espaço 

como uma totalidade no qual se passam todas as relações cotidianas. 

 
Objetivos: 

Analisar as relações entre as formas de ocupação do território e os seus impactos ambientais.   

 
Conteúdos: 

A atmosfera e os fenômenos meteorológicos. 

Climatologia – fatores de clima, elementos do clima, classificação climática e massas de ar 

que atuam no Brasil. 

Brasil Regionalização. 

Goiás  

Rio Verde 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AOHI, Virginia, Projeto Araribá. Editora Moderna. São Paulo.2006 

ALMEIDA. Lúcia Marina Alves. Geografia. Editora Ática. 1ª edição. São Paulo 2002. 

BELLUCCI. Beluce e PIRES. Valquíria. Construindo Consciências. Editora Scipione. 1ª 

edição. São Paulo, 2007. 

VESENTINI. José William. Sociedade e Espaço. Editora Ática. 31ª edição. São Paulo. 2000. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Editora Hucitec. São Paulo, 1996. 

____________. Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Edusp, 2008. 

____________.Totalidade do lugar.  Editora Edusp.São Paulo,  2005. 

TEIXEIRA, Wilson (org). Decifrando a Terra. Editora Jabuti, 2002. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GERAB.William Jorge. Indústria e Trabalho no Brasil, limites e desafios. Editora Aual. 7ª 

edição. São Paulo 1997. 

MARICATO. Ermínia. Habitação e Cidade. Coleção espaço e debate. Editora Atual. 6ª 

edição. São Paulo – 1997. 

RODRIGUES. Rosicler Martins. Cidades Brasileiras. Editora Moderna. 25ª edição. Editora 

Moderna. 2000. 
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Ementa: 

Buscar um entendimento do mundo atual, de acordo com a organização do espaço feita pela 

apropriação dos lugares pelo homem e seus valores socioculturais construídos 

historicamente, a produção agropecuária interligada a agroindústria no contexto local e 

mundial.  

 

Objetivos: 

Perceber relações entre sistemas econômicos/regimes políticos e os elementos naturais que 

integram na paisagem geográfica.  

 

Conteúdos 

A População Mundial e a Brasileira. 

Estrutura da população no Brasil e no Mundo. 

O processo de urbanização da humanidade. 

A Urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

Agricultura Brasileira. 

Estrutura fundiária 

Relações de produção e do trabalho. 

Movimentos sociais no campo. 

A Geografia Política do Mundo Atual. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AOHI, Virginia, Projeto Araribá. Editora Moderna. São Paulo.2006 

ALMEIDA. Lúcia Marina Alves. Geografia. Editora Ática. 1ª edição. São Paulo 2002. 

BELLUCCI. Beluce e PIRES. Valquíria. Construindo Consciências. Editora Scipione. 1ª 

edição. São Paulo, 2007. 

     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA III CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO32  AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: III Período   
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VESENTINI. José William. Sociedade e Espaço. Editora Ática. 31ª edição. São Paulo. 2000. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Editora Hucitec. São Paulo, 1996. 

____________. Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Edusp, 2008. 

____________.Totalidade do lugar.  Editora Edusp.São Paulo,  2005. 

TEIXEIRA, Wilson (org). Decifrando a Terra. Editora Jabuti, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GERAB.William Jorge. Indústria e Trabalho no Brasil, limites e desafios. Editora Aual. 7ª 

edição. São Paulo 1997. 

MARICATO. Ermínia. Habitação e Cidade. Coleção espaço e debate. Editora Atual. 6ª 

edição. São Paulo – 1997. 

RODRIGUES. Rosicler Martins. Cidades Brasileiras. Editora Moderna. 25ª edição. Editora 

Moderna. 2000. 
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     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA IV CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO33  AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: QUARTO   

 

Ementa: 

Relações econômicas e dinâmicas capitalistas do mundo globalizado e o neoliberalismo. 

 

Objetivos: 

Identificar os principais caracteres macroestruturais do espaço geográfico contemporâneo, 

com especial ênfase no espaço brasileiro e sua inserção no sistema global. 

 

Conteúdos: 

 

A Regionalização do Espaço Mundial. 

Os países industrializados (desenvolvidos) os emergentes e subdesenvolvidos. 

Fontes de Energia e Política Energética Mundial. 

Etanol 

Biodiesel 

Desenvolvimento sustentável e estudo das paisagens 

Evolução da questão Ambiental: Natureza, Sociedade e Tecnologia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AOHI, Virginia, Projeto Araribá. Editora Moderna. São Paulo.2006 

ALMEIDA. Lúcia Marina Alves. Geografia. Editora Ática. 1ª edição. São Paulo 2002. 

BELLUCCI. Beluce e PIRES. Valquíria. Construindo Consciências. Editora Scipione. 1ª 

edição. São Paulo, 2007. 

VESENTINI. José William. Sociedade e Espaço. Editora Ática. 31ª edição. São Paulo. 2000. 

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. Editora Hucitec. São Paulo, 1996. 

____________. Natureza do Espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Edusp, 2008. 
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____________.Totalidade do lugar.  Editora Edusp.São Paulo,  2005. 

TEIXEIRA, Wilson (org). Decifrando a Terra. Editora Jabuti, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GERAB.William Jorge. Indústria e Trabalho no Brasil, limites e desafios. Editora Aual. 7ª 

edição. São Paulo 1997. 

MARICATO. Ermínia. Habitação e Cidade. Coleção espaço e debate. Editora Atual. 6ª 

edição. São Paulo – 1997. 

RODRIGUES. Rosicler Martins. Cidades Brasileiras. Editora Moderna. 25ª edição. Editora 

Moderna. 2000. 
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     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: FÍSICA I CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO60  AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO:  SEGUNDO  

 

EMENTA – FÍSICA I  

Mecânica – Parte I: Fundamentos de cinemática escalar e vetorial, leis de Newton, estática e 

hidrostática. 

 

Objetivos Gerais: 

 

 Desenvolver atitudes positivas e o gosto pela Física e sua 

aprendizagem. 

 Identificar a Física como uma ciência que procura descrever os 

fenômenos naturais  

 Utilizar os conceitos físicos, aplicando-os sempre que possível, às 

situações do dia a dia.  

 Ressaltar a importância da Física no desenvolvimento e na 

interpretação dos fenômenos naturais e tecnológicos.  

 Desenvolver habilidades de comparar os conceitos adquiridos com os 

fatos diários.  

 Desenvolver habilidades intelectuais de classificar, abstrair, 

generalizar, assim como o raciocínio lógico-dedutivo e a capacidade 

de resolver problemas.  

 Desenvolver habilidades de medir e comparar grandezas e 

interpretarem gráficos e tabelas.  

 Desenvolver habilidades de interpretar as medidas apresentadas pelo 

mundo tecnológico.  

 Desenvolver habilidades de análise, síntese e crítica fundamentada. 

 Identificar movimentos presentes no dia-a-dia. 

 Reconhecer diferentes aparelhos elétricos e classificá-los segundo 

sua função. 
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 Classificar diferentes formas de energia presentes no uso cotidiano, 

observando suas transformações e suas regularidades. 

 Desenvolver habilidades para medir e quantificar, identificando os 

parâmetros relevantes, reunindo e analisando dados, propondo 

conclusões compreender as leis e princípios da Física. 

 Compreender conceitos, leis, teorias e modelos mais importantes e 

gerais da Física, que permitam uma visão global dos processos que 

ocorrem na natureza e proporcionem uma formação científica básica.  

 Aplicar conceitos, leis, teorias e modelos trabalhados em sala de aula 

a situações cotidianas próximas da realidade social, tecnológica e 

ambiental. 

 

CONTEÚDOS 

 

1. Referencial, repouso, movimento e ponto material 

2. Deslocamento 

3. Velocidade 

4. Aceleração 

5. Movimento uniforme 

6. Movimentos variados 

7. Aceleração de queda livre 

8. Movimento circular uniforme 

9. Frequência e período 

10. Primeira Lei de Newton 

11. Segunda Lei de Newton 

12. Terceira Lei de Newton 

13. Força gravitacional e Lei da Gravitação Universal 

14. Aplicações das leis de Newton 

15. Atrito 

16. Equilíbrio de um ponto material 

17. Momento de força 

18. Equilíbrio do corpo extenso 

19. Alavancas 

20. Pressão 
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21. Densidade 

22. Pressão exercida por fluidos 

23. Princípio de Pascal 

24. Empuxo e o teorema de Arquimedes 

 

Referências Bibliográficas. 

 

 GASPAR, Alberto. Experiências de Física e Química. São Paulo: FTD, 2000. 

5. ed.V. único. 

 KAZUHITO,Yamamoto;FUKE, Luiz Felipe; Shigekiyo, Carlos Tadashi. Os 

alicerces da Física. Barra Funda: Saraiva,1995. 8. ed.V. 1,2 e 3. 

 MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física. São Paulo: Scipione, 

2008.1. ed. V. 1, 2 e 3. 

 PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física — Novo Ensino Médio. São Paulo: 

Ática, 2001. 5.ed.V. único. 

 RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FARACO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 

Antonio de Toledo. Os Fundamentos da Física. São Pauto: Moderna, 1998. 

5. ed. V. 1, 2 e 3. 

 SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. Física. São Paulo: 

FTD, 2010. 1ed. V. 1, 2 e 3. 
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     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: FÍSICA II CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO61 AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: TERCEIRO  

 

EMENTA – FÍSICA II 

 

Mecânica – Parte II: Trabalho e energia, conservação da energia, impulso e quantidade de 

movimento linear.  

Física Térmica: Termometria, calorimetria e transmissão de calor, Dilatação de sólidos e 

líquidos, gases perfeitos, leis da termodinâmica.  

 

CONTEÚDOS 

1. Energia 

2. Trabalho mecânico 

3. Potência 

4. Energia cinética 

5. Energia potencial 

6. Conservação da energia mecânica 

7. Princípio da conservação da energia 

8. Quantidade de movimento linear 

9. Impulso 

10. Teorema do impulso 

11. Princípio da conservação da quantidade de movimento linear 

12. Temperatura 

13. Escalas termométricas 

14. Calor 

15. Calor específico 

16. Mudanças de fase 

17. Calor latente 

18. Condução, convecção e radiação 
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19. Efeito Estufa 

20. Dilatação de sólidos e líquidos 

21. Gases perfeitos 

22. Transformações gasosas 

23. Equação de Clapeyron 

24. Trabalho numa transformação gasosa 

25. Primeira Lei da Termodinâmica 

26. Máquina térmica 

27. Segunda Lei da Termodinâmica 

28.  

Referências bibliográficas. 

 

 GASPAR, Alberto. Experiências de Física e Química. São Paulo: FTD, 2000. 

5. ed.V. único. 

 KAZUHITO,Yamamoto;FUKE, Luiz Felipe; Shigekiyo, Carlos Tadashi. Os 

alicerces da Física. Barra Funda: Saraiva,1995. 8. ed.V. 1,2 e 3. 

 MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física. São Paulo: Scipione, 

2008.1. ed. V. 1, 2 e 3. 

 PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física — Novo Ensino Médio. São Paulo: 

Ática, 2001. 5.ed.V. único. 

 RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FARACO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 

Antonio de Toledo. Os Fundamentos da Física. São Pauto: Moderna, 1998. 

5. ed. V. 1, 2 e 3. 

 SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. Física. São Paulo: 

FTD, 2010. 1ed. V. 1, 2 e 3. 
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     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: FÍSICA III CARGA HORÁRIA: 60 

CÓDIGO: PRO62:  AULAS/SEMANA: 3 

PERÍODO: QUARTO  

 

EMENTA – FÍSICA III 

 

Fundamentos de óptica geométrica, ondas, eletromagnetismo e física moderna. 

 

CONTEÚDOS: 

1. Fontes e meios de propagação da luz 

2. Princípios de óptica geométrica 

3. Reflexão da luz 

4. Espelhos planos 

5. Espelhos esféricos 

6. Refração da luz 

7. Lentes esféricas 

8. Instrumentos ópticos 

9. Olho humano 

10. Movimento ondulatório 

11. Classificação das ondas 

12. Reflexão e refração de ondas 

13. Difração 

14. Interferência 

15. Polarização 

16. Ondas sonoras 

17. Efeito Doppler 

18. Carga elétrica 

19. Princípios da eletrostática 

20. Condutores e isolantes 

21. Processos de eletrização 
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22. Força e campo elétrico 

23. Potencial elétrico 

24. Condutores em equilíbrio 

25. Corrente elétrica 

26.  Resistência elétrica 

27. Leis de Ohm 

28. Geradores e receptores 

29. Circuitos simples 

30. Medidores elétricos 

31. Ímãs 

32. Campo magnético 

33. Força magnética 

34. Indução eletromagnética 

35. Transformadores 

36. O surgimento da física quântica 

37. A explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico 

 

Referências bibliográficas. 

 

 GASPAR, Alberto. Experiências de Física e Química. São Paulo: FTD, 2000. 

5. ed.V. único. 

 KAZUHITO,Yamamoto;FUKE, Luiz Felipe; Shigekiyo, Carlos Tadashi. Os 

alicerces da Física. Barra Funda: Saraiva,1995. 8. ed.V. 1,2 e 3. 

 MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física. São Paulo: Scipione, 

2008.1. ed. V. 1, 2 e 3. 

 PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física — Novo Ensino Médio. São Paulo: 

Ática, 2001. 5.ed.V. único. 

 RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FARACO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 

Antonio de Toledo. Os Fundamentos da Física. São Pauto: Moderna, 1998. 

5. ed. V. 1, 2 e 3. 

 SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. Física. São Paulo: 

FTD, 2010. 1ed. V. 1, 2 e 3. 
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     INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: FILOSOFIA CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO91 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: SEGUNDO   

 

EMENTA: 

A disciplina de Filosofia debaterá a importância da autonomia do pensar na leitura da 

realidade urdida e tecida ao longo da evolução do pensamento humano na história da 

humanidade. 

 

OBJETIVOS: 

Abordar a história do pensamento a partir de sua formação na Grécia; 

 Proporcionar aos alunos a compreensão da tarefa da Filosofia, mediante a análise e reflexão 

sobre a realidade do homem, relacionadas ao ser e ao conhecer; 

Fazer os alunos conhecerem e analisarem os diversos momentos da história do pensamento, 

capacitando-os para a leitura e interpretação de textos filosóficos, no exercício da 

interpretação; 

Capacitar o aluno para formular e propor, de um modo especificamente filosófico, soluções a 

problemas nos diversos campos do conhecimento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- O que é Filosofia? 

 . A tarefa da filosofia 

. O nascimento da filosofia; 

. O pensamento filosófico; 

. Característica do pensamento filosófico; 

. Ceticismo e dogmatismo em filosofia 

. O ceticismo; 

. O dogmatismo; 

- O QUE É CONHECIMENTO? 

. Como saber? 
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. O conhecimento; 

.  Modos de conhecer o mundo; 

- Conhecimento, pensamento e linguagem; 

- Conhecimento, pensamento e lógica; 

- O raciocínio lógico formal; 

- Tipos de raciocínio lógico- formal ( dedutivo, indutivo e analógico); 

- Raciocínio lógico-dialético 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

 - Teoria do conhecimento na Antiguidade; 

 - Teoria do conhecimento na Idade Média; 

 - Teoria do conhecimento na Idade Moderna; 

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 - O método cientifico; 

-  O método experimental; 

-  Observação e hipótese; 

-  Generalização; 

-  As ciências humanas; 

-  O caráter provisório da ciência. 

TEORIA DOS VALORES 

 - Teoria sobre os valores; 

 - Psicologismo axiológico; 

 - Sociologismo axiológico; 

 - Ontologismo axiológico 

 - Teoria histórico-cultural dos valores; 

 - Classificação dos valores. 

FILOSOFIA MORAL 

 - A liberdade; 

 - Determinismo; 

 - A relação dialética entre a liberdade e a necessidade; 

 - Considerações sobre a moral; 

 - Noções de ética; 

  - Doutrinas éticas; 

 - Ética antiga; 

 - Ética cristã medieval; 
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 - Ética moderna; 

 - Ética contemporânea.  

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivo-dialogadas, estudos de caso, trabalhos individuais e em grupo, fórum de 

debates e exercícios, com a participação efetiva do aluno, objetivando a construção do 

conhecimento pertinente ao conteúdo ministrado, fazendo uso de meios didáticos como data 

show e vídeo aula. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. Ed. 

Moderna; 

CABRAL; Cleides Antonio. Introdução à Filosofia. Gráfica e Editora IAN. 
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 INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: GESTAO EMPRESARIAL CARGA HORÁRIA: 60 

CÓDIGO: ADM401 AULAS/SEMANA: 3 

PERÍODO: TERCEIRO  

 

EMENTA: 

A disciplina de GESTAO EMPRESARIAL visa oportunizar aos estudantes do curso TECNICO  

EM ADMINISTRAÇÃO o contato com os principais elementos do pensamento administrativo, 

bem como despertar o estudante para a necessidade da gestão estratégica e de novas 

teorias na condução dos negócios.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 A disciplina pretende demonstrar de forma pratica a gestão nas empresas e traçar um quadro 

panorâmico da evolução do pensamento administrativo; analisar os principais elementos das 

teorias administrativas; analisar as funções da administração e discutir os aspectos gerais das 

novas organizações. 

 

OBJETIVOS: 

Possibilitar ao aluno a assimilação da base conceitual e teórica que compõe a disciplina, 

dando-se ênfase, em suas origens, suas características, sua complexidade, seu caráter 

complementar, seus vários aspectos, para capacitá-lo a interpretar os fatos administrativos. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1   Introdução à Administração. 

1.1.1 A administração e os administradores. 

1.1.2 As funções administrativas 

1.1.3 A evolução da Teórica da Administração 

1.1.4 As escolas da Administração 

1.1.5 O ambiente das organizações. 

 

2    Planejamento. 

2.2.1 Planejamento e administração estratégica 
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2.2.2 Ferramentas e técnicas de planejamento 

2.2.3 Tomada de decisão 

3   Organização 

3.1 Estrutura organizacional 

3.2 Autoridade, delegação e descentralização. 

3.3 A mudança e inovação nas organizações. 

4    Direção: 

4.1 Liderança. 

4.2 poder e autoridade. 

4.3 Coordenação. 

5   Controle. 

5.1 Sistemas de controles organizacionais. 

5.2 Sistemas de informações gerenciais. 

6   A nova organização 

6.1 A organização que aprende (The Learning Organization) 

6.2 Tecnologia da informação 

6.3 Tópicos emergentes em administração. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Makron Books. 

LEON C. Megginson, DONALD. C. Mosley, PAUL H. Pietri, Jr. Administração Conceitos e 

aplicações. São Paulo Editora Habra. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAXIMIANO, A. C. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas. 
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 INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: CENÁRIOS ECONÔMICOS E MERCADO CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: ECO 820 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: QUARTO   

 

EMENTA 

Síntese da evolução do pensamento econômico. Aspectos gerais da teoria econômica. O 

processo produtivo. Sistemas econômicos e Mercados.  Origem e objeto. Análise de Cenários 

e Conjuntura Econômica.  

 

OBJETIVOS  

Despertar no educando o interesse pela economia. Conhecer o sistema econômico, noções 

básicas de mercado, analisar elementos básicos de um sistema econômico e das unidades 

produtoras, inter-relacionar as atividades econômicas com aspectos microeconômicos. 

Desenvolver o senso crítico dos educandos quanto ao problema econômicos relacionado à 

escassez de recursos e ao desenvolvimento do padrão de vida da sociedade. Compreender e 

analisar os Cenários e Conjuntura Econômica atuais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Fundamentos da Economia  

 Conceitos e objetivos  

 Evolução do pensamento econômico   

 Problemas econômicos básicos.  

 Sistemas econômicos e formação de mercados  

 Noções de Microeconomia (oferta, demanda e estrutura de mercado) 

 Noções de Macroeconomia  

 Noções de Economia Internacional  

2. Cenários Econômicos: 

 Sistema Financeiro Nacional – estrutura e funções;  

 Principais mercados financeiros  

 Autoridades Monetárias – estrutura e funções;   
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 Noções de Política Monetária, Política Fiscal, Política Cambial e Política  

 de Rendas.  

3. ANÁLISE DE CENÁRIOS E CONJUNTURA ECONÔMICA 

1. Análise dos principais fenômenos e fatos que fazem parte da Conjuntura  

2. da economia brasileira  

3. Avaliação do impacto das políticas públicas sobre o comportamento dos  

4. diversos setores econômicos.   

5. Cenários e riscos  

6. Crises econômicas  

7. Desenvolvimento sustentável  e desenvolvimento Regional 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ROSSETI, Jose P. Introdução a Economia. 17ª ed. São Paulo, Atlas. 1997.  

LEITE, J. A. Macroeconomia: teoria, modelos e instrumentos de política econômica.  São 

Paulo, Atlas, 1996.  

TROSTER, Roberto Luis & MOCHÓN, Francisco.  Introdução à economia. São  

Paulo: Makron Books, 1999.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GAROFALO, G. de L; CARVALHO, L. C. Microeconomia. São Paulo, Atlas, 1996.  

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. São Paulo, Saraiva, 1990.  

GUIMARÃES, S. Economia & Mercado: introdução a economia e ao marketing. São Paulo, 

Ática, 1991.  

LOPES, J. do C, ROSSETI, J. P.  Economia monetária. São Paulo, Makron Books, 1994.  

KANDIR, A. Brasil século XXI: tempo de decidir. São Paulo, Atlas, 1996.  

NETO, Alexandre Assaf. Mercado Financeiro. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 354p.  

PINDICK, Robert S., RUBINFELD, Daniel L.  Microeconomia. 5ª ed. São Paulo:  

Prentice Hall, 2002. 
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 INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CAMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: ADM406  AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: QUINTO  

 
EMENTA: 

Conceitos básicos. Planejamento Estratégico: definições e benefícios; roteiro para elaboração 

do Planejamento Estratégico. Diagnóstico empresarial. Determinação de metas. Ferramentas 

de Planejamento. Modelos de planejamento de SIG; Análise de cenários; fatores críticos de 

sucesso. Alocação de recursos. 

 

OBJETIVO: 

A finalidade desta disciplina é apresentar os principais componentes do processo de 

planejamento nas organizações: metodologias, práticas e requisitos fundamentais para uma 

gestão orientada para excelência. Tem em perspectiva que um processo de planejamento 

precisa estar centrado em planos e alocação de recursos, fortemente condicionados a 

resultados. Parte da remissa básica que "planejar significa trazer o futuro para presente, 

avaliando o sob todas as dimensões do negócio, para a tomada de decisão". 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

 

CONCEITOS DE PLANEJAMENTO E DE SISTEMA 

   1.1   Introdução 

   1.2   Conceituação de planejamento 

   1.3   Princípios do planejamento 

   1.3.1   Princípios gerais de planejamento 

   1.3.2   Princípios específicos do planejamento 

   1.4   Filosofias do planejamento 

   1.4.1   Filosofia da satisfação 

   1.4.2   Filosofia da otimização 

   1.4.3   Filosofia da adaptação 
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   1.5   Partes do planejamento 

   1.6   Tipos de planejamento 

   1.6.1   Planejamento estratégico 

   1.6.2   Planejamento tático 

   1.6.3   Planejamento operacional 

   1.6.4   Diferenças básicas entre os três tipos de planejamento 

   1.6.5   Algumas considerações sobre os níveis estratégico e tático 

   1.7   A empresa como sistema 

   Resumo 

   Questões para debate 

   Caso: Dificuldades para o desenvolvimento e implementação do processo de planejamento    

   global da Cooperativa Capricórnio. 

 

2   UMA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO NAS EMPRESAS 

2.1   Introdução 

2.2   Fases da metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico nas 

empresas 

2.2.1   Fase I - Diagnóstico estratégico 

2.2.2   Fase II - Missão da empresa 

2.2.3   Fase III - Instrumentos prescritivos e quantitativos 

2.2.3.1   Instrumentos prescritivos 

2.2.3.2   Instrumentos quantitativos 

2.2.4   Fase IV - Controle e avaliação 

Resumo 

Questões para debate 

Caso: Estabelecimento de alternativas para a metodologia de planejamento estratégico na 

Comercial, Importadora e Exportadora Meridional 

 

3   DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

3.1   Introdução 

3.2   Componentes do diagnóstico estratégico 

3.2.1   Visão da empresa 

3.2.2   Valores da empresa 
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3.2.3   Análise externa e interna da empresa    

3.2.3.1   Análise externa da empresa 

3.2.3.2   Análise interna da empresa 

3.2.4   Integração dos vários fatores considerados na análise interna e externa da empresa 

3.2.5   Análise dos concorrentes 

3.2.6   Formulários a serem utilizados no diagnóstico estratégico 

Resumo 

Questões para debate 

Caso: Análise estratégica da indústria e Comércio Novo México para a identificação de 

oportunidades de mercado 

 

4   MISSÃO DA EMPRESA 

4.1   Introdução 

4.2   Missão e propósitos da empresa 

4.3   Cenários 

4.4   Postura estratégica da empresa 

4.4.1   Relação produtos versus mercados 

4.4.2   Vetor de crescimento 

4.4.3   Vantagem competitiva 

4.4.4   Sinergia 

4.4.5   Risco Empresarial 

4.4.6   Avaliação da postura estratégica 

4.5   Macroestratégias e macropolíticas 

 4.6   Formulários a serem utilizados no estabelecimento da missão, postura estratégica,    

 macroestratégias e macropolíticas 

 Resumo 

 Questões para debate 

Caso: Mudança do principal ramo de negócios do Grupo Empresarial Malvinas 

 

5   OBJETIVOS E DESAFIOS EMPRESARIAIS 

 5.1   Introdução 

 5.2   Diferença básica entre objetivos e desafios 

 5.3   Base dos objetivos das pessoas 

 5.4   Importância dos objetivos 
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  5.5   Características dos objetivos e desafios 

  5.6   Hierarquia dos objetivos e desafios 

  5.6.1   Interações verticais e horizontais no tratamento dos objetivos e desafios da empresa 

  5.7   Estabelecimento de objetivos e desafios 

  5.7.1   Processo de estabelecimento dos objetivos e desafios 

  5.7.2   Quantificação dos objetivos e desafios 

  5.7.3   Necessidade de renovação periódica dos objetivos e desafios 

  5.7.4   Divulgação formalizada dos objetivos e desafios 

  5.7.5   Teste de validade e de conteúdo dos objetivos e desafios 

  5.8   Lucro como objetivo 

  5.9   Formulários a serem utilizados no estabelecimento de objetivos e desafios 

  Resumo 

  Questões para debate 

  Caso: Dificuldade na busca de resultados pela Comercial Bal Harbour Ltda. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA Djalma de Pinho Rebuças. Planejamento Estratégico Conceitos, Metodologias e 

Práticas São Paulo: Atlas 

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

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

IMPARATO, Nicholas e Harari, Oren. A grande Virada: Inovação e escolha estratégica em 

uma era de transição. Rio de Janeiro: Campus. 

MINTZBERG, Henry. Anslstrand, Bruce e Lampel, Joseph. Safari de Estratégia. Porto 

Alegre: Bookman. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

DISCIPLINA: Gestão da qualidade 
 

CARGA HORÁRIA: 40 h 

Código: ADM402 
 

AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: QUINTO 
 

 

 

EMENTA: 

O enfoque da disciplina está na qualidade total, na melhoria contínua e nos sistemas de 

questão da qualidade, como instrumentos estratégicos da administração de negócios. A sua 

abordagem é a de mostrar como os instrumentos de aperfeiçoamento contínuo tanto de bens 

e serviços, como também da gestão do negócio, podem ser meios eficientes para melhorar a 

competitividade da empresa no mercado local e internacional. É indispensável ter obtido 

conhecimentos e habilidades nas disciplinas Comportamento Organizacional, Psicologia 

Aplicada à Administração, Estratégias de Produto e Distribuição, Organização Sistemas e 

Métodos, Administração da Produção. 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar o aluno a adotar ações para a melhoria da qualidade dos resultados da 

organização. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1. Histórico da qualidade total 

2. Conceitos básicos da qualidade 

3. Ferramentas da qualidade 

4. Processo de melhoria continua e de inovação – ciclo PDCA 

5. MASP – Metodologia de Analise e Solução de Problemas 

6. 5. Ss  os cinco sensos da qualidade 

7. 5. Ss. Auditorias 

8. sistemas de Gestão da qualidade: series de normas – ISSO 9000 

9. Sistemas de Gestão Ambiental ISSO 14000 
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10. Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – SS&O BS 8800 e OHSAS- 

18001 

11. Custos da Qualidade : avaliação, prevenção, falhas internas e falhas externas 

12. Desdobramento da Qualidade e a satisfação do Consumidor 

13. Indicadores da Qualidade 

14. Controle Estatístico da Qualidade (CEP) 

15. Metodologia  Seis Sigma (6 s) 

16. Prêmios da Qualidade 

17. Deming 

18. Malcolm Baldrige 

19. PNQ – Premio Nacional da Qualidade 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLESTRA ALVAREZ, Maria Esmeralda (coord.). Administração da Qualidade e da 

Produtividade – Abordagem do Processo. São Paulo Atlas, 

CAMPÓS, Vicente Falconi. TQC – Controle da Qualidade Total. Belo Horizonte: FCO-

UFMG, 

JURAN, J. GRYNA, Frank M – Controle da Qualidade – Hand Book São Paulo: Makron 

Books/ McGraw 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: ADM408 AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: QUINTO  

 
EMENTA: 

Conceitos Elementares: Cooperativismo, Cooperação, Cooperativa, Associativismo, 

Associação, etc.; História do Cooperativismo; Cooperativismo no Mundo e no Brasil; 

Simbologia Internacional; Princípios, Valores e Objetivos do Cooperativismo; Os Ramos do 

Cooperativismo; Constituição e Dissolução de Cooperativas; Estrutura, Organização e 

Funcionamento da Empresa Cooperativa; Legislação Cooperativista no Brasil; Constituição, 

Funcionamento e Particularidades das Associações; Economia Solidária. 

OBJETIVOS:  

Conhecer fundamentos, teorias e experiências cooperativistas relacionando-as com o 

desenvolvimento sócio econômico regional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conceitos Básicos: Cooperação, Cooperativismo, Cooperativa, Cooperado, Associativismo, 

Associação, etc.; 

As Origens da Cooperação; 

História do Cooperativismo Moderno; 

Cooperativismo no Mundo na Atualidade; 

Cooperativismo no Brasil: panorama atual; 

Simbologia Internacional. 

Unidade II: Doutrina Cooperativista                                                        

Virtudes da Cooperação; 

Objetivos do Cooperativismo; 

Princípios do Cooperativismo; 

Valores do Cooperativismo. 

Unidade III: Principais Ramos do Cooperativismo 
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Os Ramos mais importantes no Brasil: Agropecuária, Crédito, Produção, Trabalho, Consumo, 

Etc.; 

Conceito, objetivos e particularidades de cada Cooperativa. 

Unidade IV: Funcionamento das Cooperativas                                                  

Estrutura Organizacional e Organograma;  

Assembleia Geral: Ordinária e Extraordinária; 

Direitos e Deveres do Cooperado;  

Estatuto Social;  

Regimento Interno; 

Importância da Autogestão. 

Unidade V: Constituição e Dissolução de Cooperativas                                                 

Processo de Constituição de uma Cooperativa (passo a passo); 

Dissolução de uma Cooperativa: razões e procedimentos necessários. 

 Unidade VI: Organização do Sistema Cooperativista                      

Cooperativas Singulares (1° grau); 

Federações de Cooperativas (2° grau): objetivos, importância e funcionamento; 

Confederações Cooperativistas (3° grau). 

Unidade VII: Legislação e Outras Questões Legais 

Lei 5764/71 – Lei do Cooperativismo Brasileiro; 

Ato Cooperativo e suas implicações em relação à Tributação. 

Unidade VIII: Economia Solidária 

Conceitos, objetivos e importância da Economia Solidária no Brasil; 

Políticas Públicas de Apoio e Estímulo. 

 METODOLOGIA 

Exposições dialogadas; atividades externas; discussões em grupo e atividades vivenciais; 

simulação de constituição de cooperativa; painéis, vídeo-aulas. Avaliações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Manual de Gestão das Cooperativas – Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira.  

Orientação para constituição de Cooperativas conforme a nomenclatura do sistema  

OCB.  

Cooperativismo na era da Globalização – Kátia Barbosa Macedo e José Abel Ximenes.  

Cooperativismo: filosofia de vida para um mundo melhor – Albino Gawlak.  

Cooperativismo “arte & ciência” – Marco Antônio Perez Alves.  

Cooperativismo e Economia Social – João Eduardo Oliveira Iron. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: PRO92 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO:  QUINTO  

 

EMENTA: 

A disciplina de sociologia visa desenvolver no estudante o entendimento e domínio de 

conceitos básicos da ciência que estuda os fenômenos sociais e a natureza gregária do ser 

humano a partir dos processos pelos quais os indivíduos se relacionam entre si formando 

grupos, instituições,  associações e também as inter-relações entre estes grupos. Assim, 

aspectos como os costumes, a ética, a linguagem, as leis, a política, a arte, a filosofia, o 

comportamento, a religião, divisão social do trabalho as classes, o desenvolvimento científico-

tecnológico e seus impactos, a psicologia, a economia, a comunicação e a mídia, e vários 

outros campos da cultura serão conteúdos debatidos e estudados sistematicamente dentro da 

perspectiva da crítica da realidade em que vivem estes estudantes.   Tal reflexão fornecerá 

aos estudantes bases para que desenvolvam ferramentas de análise que, somada às 

desenvolvidas pelas demais disciplinas, o torne agente de seu amadurecimento no presente e 

em preparação para a vida social, quer seja em seus relacionamentos primários - a família e 

amigos - ou relacionamentos secundários - educação em nível superior, mundo do trabalho, 

comunidade e cidadania, entre outros.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Introduzir o aluno no estudo da sociologia, ao mesmo tempo em que se 

promove o aprimoramento de sua capacidade interpretativa e argumentativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar o primeiro contato entre o aluno e os conceitos mais básicos da sociologia. 

Desenvolver no aluno a capacidade de identificar tais conceitos nos processos e experiências 

sociais por ele vivenciados.         
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Desenvolver a capacidade crítica e reflexiva do aluno, e seu grau de domínio e 

operacionalização de conceitos científicos através do exercício linguístico da argumentação, 

na perspectiva da transição didática do nível fundamental para o nível médio de ensino.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução aos estudos da sociedade; 

 O processo de socialização do Homem; 

 Categoria, agregados e grupos sociais; 

 Processos sociais; 

 Estratificação social; 

 Mobilidade social; 

 Cidadão e cidadania; 

 Família; 

 Educação; 

 Religião; 

 Cultura; 

 Estado; 

 Política; 

 Televisão e sociedade ; 

 Democracia; 

  

METODOLOGIA 

Aulas expositivo-dialogadas, estudos de caso, trabalhos individuais e em grupo, fórum de 

debates e exercícios, com a participação efetiva do aluno, objetivando a construção do 

conhecimento pertinente ao conteúdo interdiciplinado ministrado, fazendo uso de meios 

didáticos como pawer point e vídeo aula. 

 

BIBLIOGRAFIA 

QUEIROZ, Francisco Manoel R; GONÇALVES, Marcos Barbosa, Fundamentos de Sociologia  

LAKATOS, Eva Maria,Sociologia Geral- São Paulo: Ed. Atlas. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO  

 CAMPUS RIO VERDE 

DISCIPLINA: Inglês I CARGA HORÁRIA: 40 H/A 

Código: PRO80 AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: QUINTO  

 
EMENTA 

Comunicação básica oral e escrita em inglês, utilizando as quatro habilidades: ler, ouvir, falar 

e escrever. Estruturas gramaticais básicas do inglês. Estratégias de leitura e compreensão de 

textos: skimming, scanning, prediction. Níveis de compreensão.  

 

OBJETIVO 

 Compreender estruturas básicas da língua inglesa; 

 Conhecer vocabulário específico da área de secretariado; 

 Ser capaz de comunicar-se em inglês no ambiente organizacional, em nível inicial.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Comunicação oral 

 Apresentação pessoal e profissional: cumprimentos, pronomes de tratamento, 

agradecimentos, despedidas; 

 Vocabulário específico da área de secretariado, uso do dicionário, ferramentas online 

de tradução; 

 Estruturas gramaticais básicas do inglês; 

 Atendimento ao público – compreensão e produção em nível inicial. 

Habilidade de leitura 

 Níveis de compreensão 

o Geral 

o Específica 

o Pontos principais 

 Estratégias básicas de leitura 

o Reconhecimento de cognatos e falsos cognatos 

o Observação de palavras repetidas 
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o Observação de sinais gráficos, como títulos, subtítulos, palavras grifadas, 

gráficos, tabelas, etc. 

o Skimming 

o Scanning 

o Ativação do conhecimento prévio 

o Predição (antecipação do conteúdo do texto) 

o Dedução de palavras desconhecidas com base no contexto 

o Organização textual 

o Grupo nominal 

 Habilidades de estudo 

o Resumir parágrafos e textos breves através do reconhecimento das ideias 

principais 

Comunicação escrita 

 Frases relacionadas ao contexto profissional do (a) secretário (a), cumprimentos, 

atendimentos, solicitações, despedidas etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEAVEN, Briony. Headstart student’s book – beginner. Oxford: Oxford University Press, 

1995. 

DIAS, R. Inglês Instrumental – Leitura Crítica – Uma abordagem construtivista. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 1990. 

FOLSE, K. Beginnin Reading Practices. Ann Harbor: The University of Micnigan, 1996. 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental. São Paulo: CEETEPS, 2000. 

OLIVEIRA, Nádia Alves de. Para ler em inglês – desenvolvimento da habilidade de leitura. 

Belo Horizonte: N. O. S. Tec. Educ. Ltda, 2000. 

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. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIAGGI, Enaura T. Krieck De; STAVALE, Emeri De Biaggi. English in the office. São Paulo: 

Disal, 2003. 

DIAS, Reinildes. Reading Critically in English: inglês instrumental. 2. 111x. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 1996. 
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DIÓGENES, Isabel Maria Gadelha. Inglês Instrumental: o jogo da leitura. Teresina: EDUFPI, 

1994. 

DUCKWORTH, Michael. Essential Business Grammar & Practice - English level: 

Elementary to Pre- Intermediate. New Edition. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007.  

GODOY, Sonia M. Baccari; GONTOW, Cris; MARCELINO, Marcello. English Pronunciation 

for Brazilians. São Paulo: Disal, 2006.  

MACMILLAN, Education. Macmillan English Dictionary. Oxford: Bloomsbury Publishing, 

2002. 

MICHAELIS. Moderno Dicionário Inglês-Português, Português-Inglês. São Paulo: 

Melhoramentos, 2007.  

OLIVEIRA, Mônica Maria Montenegro de (org.). Reading Comprehension Skills. João 

Pessoa: ETFPB, 1997.  

OXFORD. Dicionário Escolar para estudantes brasileiros de inglês. Oxford: Oxford 

University Press, 2001. 

RICHARDS, Jack C. New interchange – English for international communication. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997. 

TAYLOR, J. Gramática Delti da Língua Inglesa. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1995. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CAMPUS RIO VERDE 

DISCIPLINA: Inglês II CARGA HORÁRIA: 40 H/A 

Código: PRO81  AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: Sexto  

 

EMENTA 

Funções linguísticas, leitura e produção de textos orais e escritos, em nível pré- intermediário, 

além de conexões com aspectos da vida cotidiana. Identificação e compreensão de textos da 

área, com progressiva produção escrita paralela. Predominância do uso da língua para fins 

comunicativos. 

 

OBJETIVO 

 Comunicar-se utilizando frases simples em contextos pessoais e profissionais; 

 Redigir correspondências rotineiras simples; 

 Extrair informações de textos técnicos específicos da área;  

 Participar de discussões em contextos sociais e empresariais usando linguagem 

apropriada de polidez e formalidade, em nível pré-intermediário; 

 Expressar opiniões e necessidades, fazer solicitações, descrever habilidades, 

responsabilidades e experiências profissionais;  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Comunicação oral 

 Atendimento ao público – compreensão e produção em nível pré-intermediário; 

 Conversação sobre assuntos relacionados ao contexto profissional: compromissos, 

reuniões, viagens; 

 Diálogos simples, solicitando e fornecendo informações em ambiente organizacional e 

pessoal; 

 

Habilidade de leitura e Comunicação escrita 

 Compreensão de textos específicos da área de secretariado, emprego de técnicas de 

leitura; 
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 Leitura de e-mails e de documentos típicos de escritório; 

 Compreensão e produção de frases relacionadas ao contexto profissional do (a) 

secretário (a), cumprimentos, atendimentos, solicitações, despedidas etc. 

 Produção escrita de documentos e e-mails em nível pré-intermediário; 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FUSCOE, Kate. GARSIDE, Barbara. PRODROMOU, Luke. Attitude. Volumes: 1 e 2. Editorial 

Macmillan de México, S.A, 2006. 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental. São Paulo: CEETEPS, 2000. 

OLIVEIRA, Nádia Alves de. Para ler em inglês – desenvolvimento da habilidade de leitura. 

Belo Horizonte: N. O. S. Tec. Educ. Ltda, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIAGGI, Enaura T. Krieck De; STAVALE, Emeri De Biaggi. English in the office. São Paulo: 

Disal, 2003. 

CARO, Dick. Automation Network Selection. ISA, 2004. 

LYNCH Patrick J.; HORTON Sarah. Web Style Guide. 2. ed. Yale University, 2001. 

MACMILLAN, Education. Macmillan English Dictionary. Oxford: Bloomsbury Publishing, 

2002. 

OLINTO, Antônio. Minidicionário: inglês-português, português-inglês. 6. ed. Saraiva, 

2006. 

OXFORD. Oxford Business English Dictionary with CD-Rom. Seventh Edition. Oxford, 

UK: Oxford University Press, 2007. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

Disciplina: ÉTICA e RELAÇÕES NO TRABALHO Carga Horária:  40 H 

Código: HUM818:  Aulas/Semana: 2 

Período: SEXTO  

EMENTA 

Ética: Conceito e importância. Código de Ética Profissional. Ética e comunidade. Consciência 

moral. Tolerância e responsabilidade intelectual. A normatização do agir profissional. 

Princípios éticos aplicáveis às relações com clientes, concorrentes e fornecedores. Sigilo 

empresarial. Responsabilidade social das organizações.  

OBJETIVOS 

- Conceituar os vários tipos de ética; 

- Ler e analisar o Código de Ética Profissional do Administrador; 

- Proporcionar aos alunos uma visão de ética e da responsabilidade social; 

- Estudar a Lei Federal 4.769 de 09/09/1965 (Regula a Profissão de Técnico em 

Administração) 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Introdução geral e importância da ética; 

- Breve histórico da ética; 

- Evolução da Ética; 

- Ética moral/política; 

- Ética e responsabilidade social; 

- Ética nas organizações; 

- Código de Ética Profissional do Administrador; 

- Lei Federal 4.769 de 09/09/1965. 

Bibliografia Básica 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NALINI, J.R. Ética Geral e Profissional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

VASQUEZ, A.S. Ética. São Paulo: Civilização Brasileira, 2001. 

Bibliografia Complementar 

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO (CFA). Código de Ética Profissional do 

Administrador. 9 de abril de 2008.   
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: Marketing CARGA HORÁRIA: 60 HORAS 

Código: ADM403  AULAS/SEMANA: 03 

PERÍODO: SEXTO  

 

EMENTA: 

Marketing: os principais conceitos de Marketing. Análise das oportunidades de 

Mercado. Comportamento do Consumidor. Seleção de Mercados alvos, segmentação. 

Desenvolvimento do Mix de Marketing. Planejamento de Produtos e serviços. Marcas e 

embalagens, ciclos de vida dos produtos, preços, canais de distribuição - varejo e atacado. 

Promoção - estratégia da comunicação. 

OBJETIVO: 

Essa matéria busca introduzir o aluno no estudo da Mercadologia. Portanto, realizar-se-

á um grande panorama das teorias de marketing desde o seu surgimento até os dias de hoje. 

Serão refletidos os principais conceitos e ferramentas ligados ao Marketing, tais como: 

Marketing societal, fluxo básico e ampliado do marketing, diferenciação entre marketing e 

propaganda, enfoque baseado no marketing e no produto, miopia de marketing, marketing de 

relacionamento, ciclo de vida de produtos e matriz portfólio de produtos. Além disso, far-se-á 

necessário destacar a relevância das boas estratégias de marketing interno para se alcançar 

maior êxito no marketing externo. Uma breve introdução ao marketing de serviços será 

realizada, mostrando sua relevância na fidelização do cliente. Nessa matéria, também o 

estudante notará a importância de definir o mercado alvo para o sucesso do empreendimento. 

Portanto, conceitos como segmento de mercado e nicho de mercado serão trabalhados. A 

Diferenciação de produtos, de serviços, de imagem e sua relevância para se alcançar a 

vantagem competitiva serão outros assuntos abordados. Por fim, será realizada uma breve 

introdução à teoria de propaganda. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1. Conceito de Marketing  

1.1. Conceitos básicos;  

1.2. Administração de Marketing;  

1.3. Composto de Marketing: 4p's e 4A's;  
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1.4. Evolução do conceito de Marketing;  

1.5. Desafios do Marketing no século XXI.  

2. Ambiente de Marketing  

2.1. Microambiente;  

2.2. Macroambiente.  

3. Comportamento do Consumidor  

3.1. Fatores que influenciam no comportamento do consumidor (culturais, sociais, 

pessoais, psicológicos);  

3.2. Comportamento de compra;  

3.3. Processo de decisão de compra.  

4. Segmentação  

4.1. Formas de abordagem de mercado;  

4.2. Etapas do processo de segmentação;  

4.3. Potencial e demanda de mercado;  

4.4. Estratégias de posicionamento do mercado.  

5. Produto/Serviço  

5.1. Conceito e classificação;  

5.2. Componentes (marca, logotipo, logomarca, embalagem, rótulo, serviço e 

garantias);  

5.3. Desenvolvimento de novos produtos/serviços;  

5.4. Ciclo de vida do Produto/Serviço.  

6. Preço  

6.1. Estratégias de fixação de preços de novos produtos (preços por skimming, preços 

por penetração de mercado);  

6.2. Estratégia de fixação d preços de mix de produtos;  

6.3. Estratégias de adequação de preços.  

7. Distribuição  

7.1. Tipos de canais (varejo e atacado);  

7.2. Sistema vertical e horizontal de Marketing;  

7.3. Planejamento e Gerenciamento do canal;  

7.4. Distribuição física e logística.  



118 

 

8. Promoção  

8.1. Propaganda;  

8.2. Promoção de vendas;  

8.3. Relações públicas;  

8.4. Venda pessoa;  

8.5. Merchandising.  

9. Estratégia de Comunicação de Marketing  

9.1. Processo de uma comunicação eficaz;  

9.2. Estabelecendo o orçamento total e o mix de promoção;  

9.3. Comunicação de Marketing socialmente responsável.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOONE & Kurtz. Marketing Contemporâneo. Ed. LTC, 8a edição.  

CIDES, S. J.. Introdução ao Marketing. São Paulo: Atlas, 1996.  

COBRA, M.. Marketing Básico. São Paulo: Atlas, 1997.  

KOTLER, P. & Armstrong, G.. Princípios de Marketing. Prentice-Hall do Brasil Ltda. Edições, 

1999.  

KOTLER, P.. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1998. 

COBRA, Marcos.  Marketing básico.  São Paulo: Atlas. 

KOTLER, P. Princípios de Marketing.  São Paulo: LTC. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUSTINI, Anapatricia Morales Vilha di. O uso da internet como instrumento do composto de 

marketing. São Caetano do Sul. 

BACARIM, Gilberto. Inovação e marketing integrado como estratégia competitiva na empresa 

industrial no Brasil. São Paulo. 

BACON, M. S. Faça Você Mesmo Marketing Direto: segredos para pequenas empresas. São 

Paulo: Atlas.    

BASTOS, Ana Claudia. Direção: Desenvolvimentos de novos negócios. PUCSP. 

BIRD, D. Bom Senso em Marketing Direto. São Paulo: Atlas. 

BOONE, Louis E. Marketing contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC. 

BRUM, Analisa de Medeiros.  Um olhar sobre o marketing interno. Porto Alegre: L&PM. 

CHURCHILL Junior, Gilbert A. Marketing. São Paulo: Saraiva. 

COBRA, M. Administração de marketing.  São Paulo: Atlas. 

COURTIS, John. Marketing de serviços. São Paulo: Nobel. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO  

CAMPUS RIO VERDE 

DISCIPLINA: Empreendedorismo CARGA HORÁRIA: 40 H/A 

Código: : ADM 824 AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: SEXTO  

 

EMENTA 

Histórico do empreendedorismo no Brasil e no mundo; conceitos de empreendedorismo; 

características e perfil do empreendedor; plano de negócio. 

 

OBJETIVOS 

 Identificar as diferentes abordagens do empreendedorismo 

 Identificar e desenvolver habilidades e atitudes empreendedoras 

 Compreender o que é um plano de negócio 

 Fazer um plano de negócio 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 HISTÓRICO DO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E NO MUNDO. 

 CONCEITO DE EMPREENDEDORISMO. 

As diferentes concepções do empreendedorismo. 

 CARACTERÍSTICAS E PERFIL DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR. 

           Empreendedorismo, intra-empreendedorismo, e o empreendedor. 

           Empreendedor / gerente / empresário; 

 PLANO DE NEGÓCIO 

 1. Sumário Executivo 

 2. Análise de Mercado  

 3. Plano de Marketing  

 4. Plano Operacional  

 5. Plano Financeiro  

 6. Construção de Cenários  

 7. Avaliação Estratégica  

 8. Avaliação do plano de negócio 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERNARDI, Luis Antonio. Manual do empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas. 2002. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: A metodologia de Ensino que Ajuda a 

transformar conhecimento em riqueza. São Paulo: Cultura, 1999. 

__________, O segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASSI, Eduardo. Empresas Locais e Globalização: guia de oportunidades estratégicas para 

o dirigente nacional. São Paulo: Cultura, 2000. 

CARAVANTES, R. Geraldo; PANNO, Claudia C.; MÔNICA, Kloeckner C. Administração: 

Teorias e processo. São Paulo: Perason Prentice Hall, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto, Empreendedorismo, dando asas a esse espírito. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para Empreendedores. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

RAMAL, Silvina Ana. Como transformar seu talento em um negócio de sucesso -  Gestão 

de negócio para pequenos empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

PELLMAN, Ron; PINCHOT, Gifford. Intra – Empreendedorismo na prática – um guia de 

inovação. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CAMPUS RIO VERDE 

Disciplina: CONTABILIDADE BÁSICA Carga Horária: 40h  

Código: COM816  Aulas/Semana: 2 

Período: SEXTO  

 

EMENTA 

Noções preliminares de Contabilidade: objeto e objetivos. Patrimônio (bens, direitos e 

obrigações).  Fatos contábeis. Demonstrativos contábeis. Estrutura e conteúdo das 

demonstrações contábeis. Tributos e Departamento Pessoal. 

 

OBJETIVO GERAL 

Atender as empresas através de profissional contábil que utilize a Contabilidade como 

instrumento de apoio para tomadas de decisões, conhecendo os reflexos dos registros 

contábeis sobre o Patrimônio Líquido da pessoa jurídica e pessoa física. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a importância do uso da contabilidade como instrumento de apoio para 

tomadas de decisões, conhecer os reflexos dos registros contábeis sobre o Patrimônio 

Líquido da pessoa física e da pessoa jurídica. 

Conteúdos 

Introdução à Contabilidade 

 Conceitos e Funções 

 Campo da Aplicação 

 Objetivo e Finalidade 

 Usuários da Informação Contábil 

 O Administrador Frente à Informação Contábil 

Conceitos Contábeis 

 Conceito Contábil de Patrimônio 

 Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 

 Equação Fundamental do Patrimônio 
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Balanço Patrimonial 

 Conceito 

 Importância 

 Representação Gráfica do Balanço Patrimonial 

 Origens e Aplicações de Recursos 

 Grupo de Contas 

 Variações do Patrimônio Líquido 

Impostos 

 Municipais 

 Estaduais 

 Federais 

Demonstração do Resultado do Exercício 

 Conceito 

 Importância 

 Diferença entre Despesas e Custos 

 Estrutura da DRE 

 Apuração de Resultado 

       Departamento Pessoal 

 Salário, Remuneração e Adicionais 

 Descontos e Impostos sobre Folha de Pagamento 
       

Tributos incidentes sobre a folha de pagamento 

 Encargos sociais – INSS e FGTS 

 Cálculo do custo de pessoal para a empresa 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

FRANCO, Hilario. Contabilidade Geral. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CREPALDI, SÍLVIO APARECIDO. CONTABILIDADE GERENCIAL. 3ª EDIÇÃO, 2004. ED. ATLAS 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 

Disciplina: ESTATÍSTICA BÁSICA 
 

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 

CÓDIGO: COM809  
 

AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: SEXTO   

 

EMENTA 

 Estatística descritiva. Interpretação de gráficos e tabelas. Amostras, representação de 

dados amostrais e medidas descritivas de uma amostra. Principais distribuições. 

Amostragem. Métodos de inferência estatística. Teste de hipóteses. Correlação.  

 

OBJETIVO GERAL 

Aplicar conceitos básicos de estatística que são utilizados nas áreas de comércio e 

serviços.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Coletar e processar dados relacionados ao comércio; 

 construir tabelas e gráficos, permitindo a descrição e entendimento dos fenômenos 

estudados, utilizando-se também a noção de aleatoriedade. Essa qualifica o discente a 

descrever e interpretar um fenômeno relacionado a atividade de comércio através de 

seus dados, fornecendo-lhe, além disso, os conceitos necessários à sua formação 

estatística futura. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A ANÁLISE ESTATÍSTICA 

1.1.   Introdução histórica 

1.2.   Estatística e métodos estatísticos 

1.3.   Estatística no comércio 

1.4.   População ou universo estatístico 

1.4.1.   Amostra 

1.4.2.   Variáveis 

1.5.   Números aproximados e arredondamento de dados 
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1.6.   Cálculo de porcentagem 

2. AMOSTRAGENS/TÉCNICAS 

2.1.   Amostragem casual ou aleatória simples 

2.1.1.   Tabelas de números aleatórios 

2.2.   Amostragem proporcional estratificada 

2.3.   Amostragem estratificada uniforme 

2.4.   Amostragem sistemática 

3. SÉRIES ESTATÍSTICAS 

3.1 Séries estatísticas 

3.1.1 Séries temporais, cronológicas, históricas, evolutivas (ou marchas) 

3.1.2 Séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização. 

3.1.3 Séries específicas ou categóricas 

3.2 Séries conjugadas (tabela de dupla entrada) 

4. DADOS ABSOLUTOS E DADOS RELATIVOS 

4.1. Porcentagem dos dados 

5. GRÁFICOS ESTATÍSTICOS 

5.1   Diagramas 

5.1.1   Gráfico em linha ou em curva 

5.1.2   Gráfico em colunas ou em barras 

5.1.3   Gráfico em colunas (barras) múltiplas 

5.1.4   Gráfico em setores 

5.2   Gráfico polar (ou radar) 

5.3   Cartograma 

5.4   Pictograma 

6. MEDIDAS DE POSIÇÃO CENTRAL 

6.1. Os centros dos dados 

6.2. Médias 

6.2.1. Média aritmética simples  

6.2.2. Média aritmética ponderada  

6.2.3. Média geométrica 

6.2.4. Média harmônica 

6.3. Mediana 

6.4. Moda 

7.   MEDIDAS DE DISPERSÃO. 
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7.1. Analisando a dispersão dos dados 

7.2. Amplitude total 

7.3. Desvio médio absoluto 

7.4. Variância 

7.5. Desvio padrão 

7.5.1. Desvio padrão e variâncias amostrais 

7.5.2. Fórmula simplificada do desvio padrão 

7.5.3. Medidas de dispersão para dados agrupados 

7.5.4. Medidas de dispersão para dados agrupados em classes de freqüência 

7.5.5. Significado do desvio padrão 

7.5.6. Coeficiente de variação 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOWNING, Douglas; JEFFREY, Clark. ESTATÍSTICA APLICADA: SÉRIE ESSENCIAL. São 

Paulo. Saraiva. 

SMAILES, Joanne. ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO COM EXCEL. São Paulo. 

Atlas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

STEVERSON, Willian J. ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO. São Paulo. Harbra. 

BRUNI, Adriano Leal. ESTATÍSTICA APLICADA A GESTÃO EMPRESARIAL. São Paulo. 

Atlas. 
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 INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CAMPUS RIO VERDE 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: ADM 407 AULAS/SEMANA: 02 

PERÍODO: SÉTIMO 

 

EMENTA 

Noções de Gestão de pessoas. Processos envolvidos na área de recursos humanos, 

recrutamento, seleção (técnicas de seleção, entrevista, ensaio comportamental), 

descrição de cargos, relações interpessoais e comportamento. Noções de aspectos 

que norteiam à Gestão de Pessoas em cada empresa: Missão, visão, valores, sistema 

de recompensas. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao acadêmico um referencial teórico a respeito da Administração de 

Recursos Humanos, despertando-o analítica e criticamente para as posturas e 

procedimentos práticos inerentes à disciplina, tendo sempre presente a preocupação 

com a otimização da gestão de pessoas, vindo a refletir na otimização dos recursos 

organizacionais, a melhoria das relações interpessoais e, sobretudo, a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Introdução à Gestão de Pessoas  

1.1 Os novos modelos de gestão de pessoas 

1.2. Paralelo: Passado x Presente da gestão de pessoas 

1.3 Visão do RH: Empresa x Empregado 
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2. Descrição e análise de cargos 

3. Recrutamento  

3.1 Ética no recrutamento e seleção 

3.2 Estratégias de recrutamento 

3.3 Formas de divulgação das vagas e captação de candidatos 

 

4. Seleção  

4.1 Introdução à seleção 

4.2. Seleção por competências  

5. Treinamento 

5.1. Introdução ao treinamento 

5.2. Etapas do treinamento 

6. Higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho 

7. Motivação 

7.1. Introdução à motivação 

7.2. Teorias da motivação 

8. Gestão de pessoas: cenários futuros 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos ns 

organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

MAXIMIANO, A.C.A. Teoria Geral da Administração: da escola científica à 

competitividade na economia globalizada. São Paulo: Atlas, 2000. 

RABAGLIO, M. O. Seleção por Competências. São Paulo, Educator, 2001. 

RIBEIRO, A. L. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Serão utilizados textos retirados da internet, além de revistas especializadas no assunto. 

 

 INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

 CÂMPUS RIO VERDE  

DISCIPLINA: ADM. DE RECURSOS MATERIAIS E 

PATRIMONIAIS e LOGISTICA. 

CARGA HORÁRIA: 60 

CÓDIGO: ADM405 AULAS/SEMANA: 3 

PERÍODO: Sétimo  

 
EMENTA: 

Evolução do Controle de Estoques e Patrimônio. O administrador de estoques. Políticas de 

Estoques. Planejamento de Estoques. Inventário de estoques. Função da Logística. Centro de 

Distribuições. Controle de Patrimônio e Inventário de Patrimônio. 

 

OBJETIVO:  

O objetivo desta disciplina é compreender e importância do controle de estoques e patrimônio, 

o papel do administrador de estoques e patrimônio, como também conhecer as principais 

rotinas de controle de materiais e patrimônio e da logística nas organizações industriais e 

comerciais de pequeno médio e grande porte. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1) Introdução á evolução histórica do controle de materiais e patrimônio; 

2) Atividades da Administração de Materiais ; 

3) Economia inteligente na administração de materiais; 

4) Políticas de estoques; 

5) Planejamento de estoques; 

6) Estudo de mercado: Oferta e Demanda; 

    * Métodos de Análise da demanda de estoques; 

      - Método Qualitativo. 

      - Método Quantitativo. 

      - Demanda Constante e Variável. 

  7) Métodos para Previsão de Estoques; 

 Análise da Média Variável. 
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 Análise da Média Ponderada. 

 Curva ABC. 

 8) Níveis de Estoques; 

 Gráfico Dente de Serra. 

 Estoque Mínimo e Máximo 

 Ponto de Pedido. 

9) Entrada de Materiais; 

 Recebimento de materiais. 

 Inspeção de Materiais. 

 Controle de Recebimento. 

10) Logística; 

 A função da logística na administração de empresas; 

 Centros de Distribuição – CD 

11) Layout de Estoques; 

12) Armazenagem de Materiais; 

13) Equipamento de Movimentação de Materiais; 

14) Movimentação de Estoques 

 Método UEPS. 

 Método PEPS. 

15) Inventário de estoques; 

16) Controle de Patrimônio 

 Cadastro de Patrimônio. 

 Métodos de Controle de Patrimônio. 

 Identificação de Patrimônio. 

 Inventário de Patrimônio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ARNOLD, J.R. Tony. Administração de Materiais. ed. Atlas. São Paulo. 1999. 

BATALHA, Mário Otávio. Gestão Agroindustrial. ed. Atlas. São Paulo, 2007 

BONFIM, Brandão. Compras, Princípios e Administração. ed. Atlas. São Paulo, 2000. 

GARCIA, Ana Maria. MALHADO, Heloisa M.C. Administração de Materiais e Patrimônio. 

Ed. SENAC. Rio de Janeiro, 1998. 
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VIANA, João José. Administração de Materiais. Um enfoque prático. ed. Atlas. São Paulo, 

2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ARAÚJO, J. S. de. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, . 

BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição. 

São Paulo: Atlas. 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Porto Alegre: Bookman. 

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial.  São Paulo: Atlas. 

CORRÊA, J. K.  Na gerência de materiais. São Paulo: Atlas. 

DIAS, M. A. P. Transportes e distribuição física. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas.    

DIAS, M. A. P. Administração de materiais resumo de teoria, questões de revisão, 

exercícios. São Paulo: Atlas. 

DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas. 

DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma edição compacta. São Paulo: Atlas. 

DIAS, M. A. P. Gerência de materiais: um modelo para situações de crise e incerteza. São 

Paulo: Atlas. 

FERNANDES, J. C. de F. Administração de material: um enfoque sistêmico: teoria e prática. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO  

 CAMPUS RIO VERDE 
 

DISCIPLINA: Administração Financeira CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: ADM810:  AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: Sétimo  

 

EMENTA:  

Organização de informações financeiras: Fluxo  de caixa  e  análise  de  resultados  

econômicos  e  financeiros.   Análise de investimentos e financiamentos.  Administração 

financeira do capital de giro. Sistema de  coleta  de  dados  e  informações. 

 

OBJETIVOS:  

Qualificar profissionais para  o  processo  de  tomada  de  decisões,  no gerenciamento  

econômico  e  financeiro  de  processos.    Desenvolver  habilidades  de gerenciamento  

visando  a maximização  dos  resultados  empresariais. Obter  e  localizar informações sobre 

elementos financeiros a serem incluídos no planejamento financeiro. Coletar informações 

sobe vendas de produtos e serviços. Elaborar informações sobre a disponibilidade de 

financiamento no mercado pesquisando fontes de empréstimos locais e do exterior.   

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.  Introdução a Administração Financeira e Capital de Giro 

Finanças    

Administração financeira nas empresas  

Integração dos conceitos contábeis com os conceitos financeiros  

Controle e informações gerenciais  

Funções da controladoria  

2. Ciclo de caixa (projeção resultados financeiros, fluxo de caixa) 

3.  Análise Econômico-financeira 

 Índices de liquidez 
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 Índices de atividade 

Giro de estoques; 

Média estoque; 

Prazo de recebimento; 

Prazo médio de pagamento. 

 Índices de rentabilidade ou lucratividade  

Margem bruta; 

 Margem operacional; 

 Margem liquida.  

 Índices de endividamento 

4. Decisões de Investimentos e Orçamento de Capital  

   Orçamento de capital  

  Métodos e técnicas de avaliação de investimentos  

  Análise de investimentos  

Taxa de atratatividade; 

pay back; 

 VPL 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivo-dialogadas, estudos de caso, trabalhos individuais e em grupo, discussões 

em classe e exercícios, com a participação efetiva do aluno, fazendo uso de meios didáticos 

tradicionais, como quadro e giz, além de projeções de imagens através de retroprojetores e 

projetores de multimídia , eventualmente, uso de laboratórios e recursos de vídeo e 

informática, quando convenientes ao conteúdo, leitura de textos, reportagens, artigos, 

pesquisas de dados, visitas técnicas e apresentação de projetos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GROPELLI, A. A. & NIKBAKTHIT, Ehsan. Administração Financeira. São Paulo: Saraiva, 

1999.  

HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5ª edição. São Paulo, 

Atlas, 2004.  

ROSS, Stephen A, WESTERFIELD, Randolph W. & JORDAN, Bradford D. Administração 

Financeira: corporate finance. São Paulo, Atlas, 1995.  

WELSCH, Glenn A. Orçamento empresarial. São Paulo, Atlas, 1996.  
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WESTON, J. Fred & BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da administração financeira. São 

Paulo, Makron Books, 2000.  

 

 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

CÂMPUS RIO VERDE 
 

Disciplina: ANÁLISE DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  
 

Código: COM815 
 

Período: VII Carga Horária Total: 40 h Aula/semana: 2  

 
EMENTA 

Teoria dos custos. Conceitos gerais de custos: Custos de mão-de-obra, custos diretos e 

indiretos, custo de produtos vendidos. Métodos de custeamento. Equilíbrio entre receitas e 

custos. Formação de preço de venda. Análise de resultados econômicos e financeiros.  

 

OBJETIVO 

Gerenciar custos, formação de preço a vista, juros a ser embutido no preço a prazo e 

possibilidade significativa de simulação das relações custo, volume e do lucro para que a 

empresa enfrente a concorrência de forma sábia e inteligente e obtenha a maximização de 

seus lucros. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. INTRODUÇÃO À GESTÃO DE CUSTOS 

 Contabilidade versus gestão de custos 

 A contabilidade de custos e suas funções 

 Diferença contábil entre custos e despesas 

 Custos, despesas, preços e lucros. 

 Classificações de custos 

 Classificações de sistemas de custeio 

 Elementos de custos 

  

2. MÉTODOS DE CUSTEAMENT0 

 Método de custeamento por absorção ou integral 

 Método de custeamento marginal 

 Comparação entre os dois métodos 
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 Restrições quanto a aplicação do método de custeamento marginal 

 Custo por absorção 

 Custeio variável 

 Custo do capital de giro  

 

3. ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E CUSTOS 

 Abordagem introdutória 

 Objetivos da análise do equilíbrio entre receitas e custos 

 Separação dos componentes fixos e marginais dos custos indiretos 

 Condições para aplicação de análise 

 Limitações da análise do ponto de equilíbrio 

 Aplicação prática da análise do ponto de equilíbrio 

 Ponto de equilíbrio econômico 

 Margem de segurança operacional 

 Ponto de equilíbrio de produtos com lucros marginais diferentes 

4. FORMAÇÃO PRÁTICA DOS PREÇOS DE VENDA 

 

 Aspectos gerais 

 Formação do mark-up 

 Formas de negociação dos preços de venda 

 Critérios para embutir juros nos preços a prazo 

 Ilustração de cálculo do preço de venda a vista (PVV) 

 Ilustração de cálculo do preço de venda a prazo com juros embutidos por três critérios 

diferentes 

 Análise conclusiva dos métodos utilizados para embutir juros nos preços de venda 

 Conceitos fundamentais de preços 

 Preço referencial de venda 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRUNI, Adriano L. Administração de custos, preços e lucros (A): com aplicações 

na HP12C e excel. Vol. 5 – série desvendando as finanças. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 

2006. 
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DUBOIS, Alexy, KULPA, Luciana e SOUZA, Luiz Eurico. Gestão de custos e 

formação de preços: conceitos, modelos e instrumentos. Abordagem do capital de giro e da 

margem de competitividade. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 2006. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 5ª edição. São 

Paulo, Atlas, 2004. 

SANTOS, Joel. Fundamentos de custos para formação do preço e do lucro. 5ª. 

edição. São Paulo. Atlas, 2005. 

WELSCH, Glenn A. Orçamento empresarial. São Paulo, Atlas, 1996. 

WESTON, J. Fred & BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da administração 

financeira. São Paulo, Makron Books, 2000. 
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INSTITUTO FEDERAL GOIANO  

 CAMPUS RIO VERDE 

DISCIPLINA: DIREITO CARGA HORÁRIA: 40 

CÓDIGO: HUM823:  AULAS/SEMANA: 2 

PERÍODO: VII  

 

EMENTA:  

Instituições de Direito. Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito do Trabalho, 

Direito Comercial, Civil, Tributário, Societário: pessoas, bens, atos e fatos jurídicos. Pessoas 

físicas e jurídicas – obrigações contratos. Sociedades: limitadas, anônimas, civil e outras. 

Código de defesa do consumidor e Legislação Trabalhista: Direitos do Trabalhador. Noções 

de Legislação Ambiental. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer os aspectos jurídicos e elementos necessários para compreensão da legislação 

aplicável às entidades objeto da atuação profissional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demonstrar ao aluno o porquê da existência do Direito nas sociedades organizadas;  

 Priorizar o processo de formação das leis e enfocar a forma de organização do Estado, 

institutos e meios de defesa no próprio Estado e do Cidadão; 

 Fazer uma abordagem à Constituição Federal do Brasil, as linhas gerais do Direito do 

Trabalho, Comercial, Civil, Tributário, bem como o Código de Defesa do Consumidor, 

visão geral da sociedade e o mundo em sua volta. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1- INTRODUÇÃO DE DIREITO 

      1.1- Conceito básico de Direito; 

      1.2- Fontes do Direito; 

      1.3- Norma jurídica; 

      1.4- Direito público e privado; 
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      1.5- Direito positivo e natural; 

      1.6- Direito e moral;   

      1.7- Fases da elaboração da lei. 

2- NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

2.1- Hierarquia das normas jurídicas; 

2.2- Constituição: conceito, classificação e história; 

2.3- A constituição Federal e seus princípios fundamentais; 

2.4- Direitos e garantias fundamentais; 

2.5- Elementos do Estado; 

2.6- Estado: conceito e finalidade. 

3- DIREITO DO TRABALHO 

 3.1- Conceito de Direito do Trabalho; 

 3.2- Contrato individual do Trabalho; 

 3.3- Remuneração, alteração, suspensão e interrupção; 

 3.4- Estabilidades, aviso prévio, rescisão; 

 3.5- Associação Sindical, convenção coletiva do trabalho; 

 3.7- Arbitragem e mediação. 

4- DIREITO COMERCIAL  

      4.1-Conceito; 

      4.2- Atos de Comercio; 

      4.3-Comerciante; 

      4.4- Sociedades Comerciais; 

      4.5- Administração societária; 

      4.5- Contrato social; 

      4.6-Dissolução; 

      4.7- retirada, exclusão, falecimento de sócio; 

      4.8- Insolvência, recuperação, falência e liquidação. 

5- DIREITO CIVIL 

      5.1- Sujeito de Direito: Pessoa Física e jurídica; 

      5.2-Objeto do Direito: Bens;  

      5.3- Capacidade da Pessoa Jurídica; 

      5.4- Atos e Fatos jurídicos. 

6- DIREITO TRIBUTÁRIO 

      6.1-Conceito de Direito Tributário; 
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      6.2-Sistema Tributário Nacional; 

      6.3-Competência Tributária; 

      6.4-Principais espécies de tributos; 

      6.5- Receitas e tributos; 

      6.6-Impostos taxas e contribuições. 

7- TIPOS DE PESSOAS JURÍDICAS 

      7.1-Sociedade limitada; 

      7.2-Sociedades Anônimas; 

      7.3-Sociedades Civis; 

      7.4-Cooperativismo; 

      7.5-Associativismo. 

8- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

      8.1-Lei n°8.078 de 11 de setembro de 1990; 

      8.2- Legislação complementar. 

9- NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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2008; MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. Ed. 8°, Editora: Atlas 2007. 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLENTAR: 

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

ampliada, 2005. 

MEIRELES, Eli. Direito administrativo. 

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

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

REALE, Miguel, Lições preliminares de Direito ajustado ao novo Código Civil, Ed. 27, São 

Paulo – Saraiva. 

RINQUIÃO, Rubens, Curso de Direito Comercial. São Paulo, Ed. Saraiva. 
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