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1.

APRESENTAÇÃO

O presente documento configura o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de
Nível Médio em Administração, do eixo Tecnológico de Gestão e Negócios do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O curso será oferecido com aulas no turno da
noite na forma concomitante/subsequente, modalidade presencial, com a duração de 3
(três) semestres, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro, Campus Niterói. A partir deste, será delineada a nossa proposta pedagógica
que consistirá em uma formação integral aos discentes, pautada em princípios
democráticos que permitam a articulação entre o trabalho, a cultura, a ciência e a
tecnologia, consoante uma perspectiva de educação emancipatória, transformadora e
inclusiva.
Desta forma, é realizada neste uma abordagem específica da estrutura da
prática pedagógica que será adotada durante a implementação do curso, a qual será
desenvolvida dentro dos parâmetros estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
bem como do conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais curriculares que
normatizam a Educação Profissional no sistema educacional brasileiro, contemplando
assim: os equipamentos e instalações, o corpo docente, a equipe técnico-pedagógica,
as diretrizes curriculares, os programas dos cursos, os procedimentos pedagógicos e
os critérios da avaliação da aprendizagem. Neste sentido, é importante ressaltar que a
legitimidade deste Projeto ficará constituída pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional, pelo Projeto Político

Institucional, pelo Regimento Escolar e pela

normatização educacional, elencada a seguir: o § 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, regulamentados pelo
Decreto 5.154/04; o Parecer do CNE/CEB nº 06/12 que estabelece as

Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico e a Resolução
nº 01/05,que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação para o
Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
O Campus Niterói do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro, primará por um Curso Técnico de Nível Médio em Administração que
favoreça a articulação do conhecimento dos discentes sobre o mundo sociocultural
(senso comum) com o currículo (senso teórico) proposto nas ementas, mediante uma
metodologia que privilegie a interdisciplinaridade, dentro de um contexto harmônico e
1
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plural, proporcionando-lhes uma formação integral. Isso significa dizer que o curso não
visará apenas ao desenvolvimento das habilidades necessárias à inserção ao
mercado de trabalho, mas, sobretudo daquelas que permitirão aos discentes
conhecer, interpretar e criticar a realidade da sociedade em que estão inseridos.
Este documento versa, portanto, sobre todo o desenvolvimento do trabalho
pedagógico – considerando todas as dimensões e complexidades do processo ensinoaprendizagem – consoante a participação e articulação dos docentes da área do curso
de Administração bem como da equipe técnico-pedagógica, a fim de estabelecer o
alinhamento dos princípios didático-pedagógicos à prática que será implementada
durante as atividades educacionais do presente projeto.

2.

HISTÓRICO DO CAMPUS NITERÓI

A Rede Federal vivenciou a maior expansão de sua história na última década.
De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2016,
o Ministério da Educação concretizou a construção de mais de 500 novas unidades
referentes ao plano de expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em
funcionamento. Ao todo, são 38 Institutos Federais presentes em todos estados,
oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de
tecnologia e licenciaturas.
É nesse contexto que a criação do IFRJ campus Niterói se insere. O IFRJ
campus Niterói, integrante da Fase III do Plano de Expansão da Rede de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, foi anunciado em 2011 e se destina,
inicialmente, à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores
(FIC). Poderão ser ofertados, também, cursos profissionais técnicos de Nível Médio e
cursos de Educação Superior, como graduação e pós-graduação, com implantação
gradativa.

2
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Figura 1 Mapa da expansão - retirado de: http://www.ifrj.edu.br/node/3373
O futuro campus será sediado no bairro do Sapê (próximo aos bairros Largo da
Batalha, Caramujo, Ititioca e Badu) em terreno com área aproximada de 25.000 m²
doado pelo executivo em decorrência de autorização legislativa. A conclusão da obra
está prevista para o ano de 2018. Atualmente, o campus está sediado em espaço
cedido pela Prefeitura de Niterói e os cursos estão sendo ofertados em espaços
públicos também mantidos pela Prefeitura de Niterói.
As atividades do campus foram inicializadas no dia 27 de julho de 2016 com a
aula inaugural dos cursos de Formação Inicial e Continuada no Teatro Popular Oscar
Niemeyer, em Niterói. Nesta ocasião foi assinado o Protocolo de Intenção de Cessão
de Espaço, que concede o uso de uma das construções no Caminho Niemeyer para
aulas e sede administrativa provisória do campus. Também estiveram presentes na
solenidade os técnicos administrativos e professores do campus Niterói, além de cerca
de 200 alunos matriculados nos primeiros cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC) do campus.

3
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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

O curso abrange uma formação integral e crítica, compreendendo a educação
como prática social transformadora, inclusiva e de qualidade que articula cultura,
trabalho, ciência e tecnologia. A perspectiva é formar discentes que sejam cidadãos e
profissionais

qualificados

técnica

e

socialmente,

comprometidos

com

as

transformações da realidade para a igualdade e a justiça social. Com esta finalidade, o
curso será estruturado da seguinte forma:


Eixo tecnológico: Gestão e Negócios



Duração do curso: 1,5 anos em 3 semestres



Total de horas do Curso Técnico: 1026 horas



Total de horas de estágio curricular supervisionado não-obrigatório: 200 horas



Articulação: concomitante/subsequente



Modalidade: presencial



Campus: Niterói



Turno: noturno



Habilitação: técnico em administração

4.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

4.1

Justificativa
Este curso técnico inaugura o oferecimento desta modalidade no campus IFRJ

- Niterói, integrando o processo de implantação do campus. Na experiência com os
primeiros cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), em julho de 2016, foi
possível a aproximação com os moradores da região e com suas expectativas sobre a
educação. Dos cinco cursos ofertados no FIC 2016, a maior demanda indicada foi
para o curso de Assistente Administrativo em Organização e Métodos, expresso tanto
na quantidade de inscrições recebidas (32%), quanto nas maiores turmas que
atualmente realizam os cursos (cerca de 35% dos alunos/as).
A partir dos dados nas fichas de inscrição online, as pessoas que se
inscreveram no curso FIC de Assistente Administrativo em Organização e Métodos
expressaram a demanda pela área e um perfil social: 26% delas indicaram sua
profissão atual em áreas correlatas à área administrativa nos serviços ou na produção,
como as citadas: administrador/a, aprendiz administrativo, assistente de bibliotecas,
4
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atendente
de
farmácia,
atendente,
arquivista,
assessor,

autônomo/a,

auxiliar/assistente administrativo, auxiliar de escritório, compras, contadora, corretor de
seguros, diretor administrativo, empresário, funcionária/o público, gerente, hoteleira,
promotor de vendas, recepcionista, secretária, técnico em contabilidade, técnico em
administração, telemarketing e vendedor. Outros 11% dos inscritos explicitaram estar
desempregados e outros 24% não preencheram a pergunta sobre a profissão ou
assinalaram nenhuma. 27% indicaram ser estudantes ou estagiários. Os demais 11%
indicaram áreas diversas de trabalho, como assistente social, aposentado,
cabeleireira, dona de casa, gari, enfermeira, hoteleira, nutricionista, motoboy, militar,
merendeira, professor, psicóloga, técnico em enfermagem, entre outros. Outra
característica das pessoas que se inscreveram neste curso é que a maior parte deles
é da cor negra (60% dos inscritos) e houve uma maior procura pelo turno noturno
(54%), indicando um perfil de trabalhadores e trabalhadoras também esperado para o
curso técnico em administração.
Já com relação específica ao perfil dos estudantes matriculados no FIC de
Assistente

Administrativo

vespertino

e

noturno,

o

levantamento

de

dados

socioeconômicos indica particularidades importantes. Dentre o total de 197 matrículas
para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para o período do 2º semestre
de 2016, 63 foram demandadas ao curso de Assistente de Administração em
Organização e Métodos, isto é, 31% do total.
Para melhor exemplificar o perfil dos estudantes matriculados nesta primeira
edição de cursos FIC, alguns de seus aspectos sociais se referem a 81% dos
estudantes serem mulheres, 69% solteiras e 63% sem filhos. A faixa etária se
concentra na juventude, correspondendo a 76%, não havendo registro de idosos no
grupo. Em relação à escolaridade dos estudantes, 65% cursa ou concluiu o ensino
médio e 30% cursa ou concluiu a universidade. Esse dado demonstra uma potencial
demanda ao curso concomitante/subsequente que se pretende apresentar, inclusive
aos próprios estudantes que já sinalizam o interesse em pleitear vaga caso haja o
concomitante/subsequente em Administração, técnico de nível médio.
Quanto aos aspectos econômicos dos estudantes, 54% relataram situação de
desemprego. Dentre os 30% de estudantes empregados, 79% atuam na área de
administração. Outras profissões foram identificadas e agrupadas em ocupações por
atividade econômica, tendo maior prevalência respectivamente de serviços de
escritório e apoio administrativo, comércio varejista, educação, transporte, limpeza,
construção e saúde.
5
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Dialogando com as questões de acesso, permanência e êxito estudantil, o perfil
identifica que 43% dos estudantes residem em São Gonçalo e/ou municípios
adjacentes a Niterói, o que exige relação institucional com órgãos externos ao
município-sede. Quanto às políticas afirmativas, 69,6% dos estudantes são negros
e/ou indígenas. Sobre a renda familiar dos estudantes, 57% mencionaram possuir até
2 salários mínimos. Já a situação educacional, 65% estudaram ou estudam em uma
instituição de ensino público. Considerando a demanda por transporte e alimentação,
93,6% não possuem acesso gratuidade no transporte público e 41% se alimentam fora
de casa.
O perfil dos estudantes se relaciona aos postos de trabalho e renda global do
município. Niterói compreende um polo de atração de postos de trabalho e
concentração populacional, em especial o deslocamento Niterói - São Gonçalo. O
grande destaque para o PIB de Niterói é o setor de serviços, concentrador de grande
parte da mão de obra local, seguido da indústria. Segundo o Relatório Anual de
Informações Sociais 2010 – RAIS/MTE, Niterói é a segunda cidade em número de
empregos formais do Rio de Janeiro, superada apenas pela capital do estado. Ainda
de acordo com o documento, a cidade possui 1.844 estabelecimentos industriais e
13.125 estabelecimentos do setor de serviços.
O perfil de atividades econômicas apresenta 20.448 estabelecimentos, com
uma distribuição de 60% deles com vínculo empregatício e 40% sem vínculo
empregatício, o que corrobora com a abertura do curso de administração para
diversas modalidades de trabalho: assalariado, setor público e autônomo individual e
coletivo. O principal grupo de geração de postos de trabalho e remuneração está nos
serviços, em atividades pulverizadas (como condomínios prediais, ensino fundamental
e restaurante) que atendem à população local. E a principal ocupação está em
escriturários (trabalhos de secretaria e escritório), profissionais do ensino e
trabalhadores de serviços (FGV, 2015), reforçando então a expectativa da atenção
educacional profissionalizante junto da área de administração.
Com relação aos dados sobre a educação no município, a cidade tem 357
estabelecimentos de ensino; destes, 23,5% na esfera municipal, 11,5% estadual, 0,5%
federal e 64,5% no ensino privado. Ou seja, destaca-se uma alta privatização e
mercantilização do ensino, o que é visto também no número de matrículas, de acordo
com o censo escolar de 2014 (INEP): 0,9% federal, 23,4% municipal, 27,6% estadual
e 48,1% privada. O maior destaque do setor privado na educação é na educação
profissional, com 82,1%, e, de outra parte, 17,9% pela esfera estadual (Censo Escolar,
6
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2014). Nesse sentido, o IFRJ Campus Niterói cumpre o papel de democratizar e
facilitar o acesso da população à educação pública de qualidade, em especial no
ensino profissional e técnico. Considerando, ainda, o princípio da verticalização do
ensino que visa proporcionar oportunidades de formação que abrangem desde a
formação inicial (FIC) até pós-graduação. (PPI IFRJ 2014-2018).
Outra distorção é que apesar de 27% da população ter ensino superior
completo, há muito mais pessoas com ensino incompleto: fundamental 27%, médio
14% e superior 32% (FGV, 2015), inclusive na distribuição dos serviços educacionais:
em bairros com população de baixa escolaridade, há uma baixa oferta de escolas e
matrículas, dados estes que reiteram o papel do IFRJ - Niterói, inclusive numa futura
oferta de cursos em EJA.
A partir deste cenário a proposta do curso é oferecer uma educação com
qualidade em uma abordagem interdisciplinar, que valorize o conhecimento prévio do
estudante e seus saberes nas experiências profissionais e sociais, percebendo que o
ambiente de trabalho também é um espaço de reflexões e aprendizados. O diálogo
com os estudantes e a construção coletiva do saber se ancora no conhecimento
socialmente referenciado, que permita a sua localização pelo estudante e subsídios
aos professores na avaliação dos alunos e do próprio curso.
A perspectiva do curso, condizente com o mundo do trabalho, trará as múltiplas
possibilidades na atuação com a gestão: privada (assalariada ou autônoma), pública e
nas organizações da sociedade civil (OSCs), nos diversos ramos e áreas de atuação.
A perspectiva sistêmica, histórica e integradora frente à realidade buscará formar
profissionais proativos e conscientes das questões e elementos sociais que interferem
direta e indiretamente no seu trabalho e na sociedade, no âmbito local, territorial,
nacional e internacional, cientes também da diversidade na qual os modelos de gestão
podem se desenvolver. Isso será buscado com os referenciais de livros e manuais
convencionalmente utilizados na formação da administração, quanto também nas
críticas e alternativas aos mesmos junto de autores nacionais e internacionais. Ao
longo das disciplinas do curso, a proposta é que se integrem as formações teórica e
prática, permitindo o processo constante de ação-reflexão-ação, bem como o diálogo e
a integração entre as disciplinas, no desafio da interdisciplinaridade e da
transdisciplinaridade do curso.

7
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4.2

Objetivos

4.2.1 Objetivos gerais:

O curso técnico tem como objetivo formar profissionais e cidadãos de nível
médio capacitados de maneira reflexiva, histórica e crítica frente a sua realidade, aptos
para realizar de forma integrada o planejamento, organização, execução, controle e
avaliação nas atividades de gestão. Esse profissional terá uma formação
interdisciplinar que lhe subsidie a análise, proposição e atuação com ferramentas
básicas em ambientes de trabalho diversos públicas e privadas, sob relação
autônoma, assalariada e estatutária. Dentre elas para executar rotinas e métodos de
gerenciamento na produção e nos serviços, como apoio administrativo, protocolo e
arquivo, confecção e expedição de documentos, controle de estoques, operar
sistemas de informação e ferramentas de informática.

4.2.2 Objetivos específicos

O curso técnico em Administração pretende desenvolver uma educação que
permita:


Analisar de forma crítica, histórica e reflexiva a realidade das organizações, e
sua relação com a sociedade e os indivíduos;



Estabelecer relações entre as organizações e seu contexto social, político,
econômico e ambiental na escala local, territorial, nacional e internacional;



Perceber as implicações e relações entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia
na formação educacional e no mundo do trabalho;



Perceber as diferenças entre a administração no setor público e privado, e a
atuação com a gestão pública;



Obter a visão das inter-relações entre as áreas das organizações (produção,
serviços, finanças, gestão de pessoas, comunicação, comercialização, logística
e marketing), bem como das funções, ferramentas e aspectos gerais destas
áreas;

8
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Aprender, identificar e propor sobre métodos, procedimentos e fluxo de
processos com relação a análise das causas, oportunidades e desafios, com
capacidade de intervenção nos processos de informatização de atividades e
desenvolvimento de processos para o objetivo dos setores e processos;



Ter noções de direito, economia e contabilidade para as atividades laborais e
relacionadas ao mundo do trabalho;



Compreender a proposta, objetivos e implicações do trabalho autônomo
individual e microempreendedor, bem como do trabalho autônomo coletivo, auto
gestionário

e

da

economia

solidária,

percebendo

suas

diferenças

e

peculiaridades;


Perceber as mútuas relações entre natureza, território e sociedade e as
questões que circundam o tema da sustentabilidade.

5.

REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O aluno que vise pleitear uma vaga no curso concomitante/subsequente em
Administração deverá estar cursando o segundo ano ou já ter concluído o Ensino
Médio em outra instituição ou no próprio IFRJ. O ingresso ao curso se dará por meio
de processo seletivo público, cujas normas e procedimentos serão tornados públicos
em Edital divulgado à época com esta finalidade.
Para atender aos elementos que constam no eixo de aproveitamento de
conhecimento

e

experiência

anteriores

do

estudante,

poderão

ser

criados

procedimentos que os valorizem, com vista a garantir a universalização do acesso e
reduzir as desigualdades socioeducacionais. É possível o ingresso por meio de
transferência externa, interna ou reingresso em vagas ociosas para períodos
compatíveis.
O discente poderá solicitar isenção da taxa de pagamento em processo
seletivo, atentando aos critérios estabelecidos pela Lei 8.112/08, de 11 de dezembro
de 1990, pela Lei 6.135, de 26 de junho de 2007 e pelo decreto 6.593, de 2 de outubro
de 2008. As condições de solicitação serão definidas em edital.

9
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Após a conclusão do curso técnico em administração espera-se que a/o
profissional possa estar habilitado a:


Exercitar o trabalho em grupo, a elaboração de projetos e pesquisa;



Desenvolver a capacidade de iniciativa e cooperação, além de perceber-se como
sujeito que intervém e pode transformar a realidade;



Atuar para a construção de uma sociedade justa, humana e sustentável;



Refletir sobre a sociedade e suas transformações, como as mudanças históricas
no sistema capitalista e suas implicações no mundo do trabalho;



Relacionar teoria e prática, percebendo a construção científica e tecnológica
relacionada à administração e seus impactos na sociedade;



Perceber as múltiplas formas de inserção profissional (autônoma, assalariada ou
estatutária), consciente das suas escolhas e possíveis consequências
profissionais e formativas;



Confeccionar e expedir documentos, executar operações administrativas
relativas a protocolos, arquivos, controle de estoques e registros contábeis;



Compreender conceitos, ciclos e modelos de gestão em funções administrativas;



Operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais com apoio
da informática;



Utilizar softwares diversos para rotinas administrativas;



Identificar e interpretar o planejamento estratégico, tático e operacional,
estruturas orçamentárias e estudos de mercado para atividades administrativas.
Além disso, os possíveis campos de atuação do técnico em administração

compreendem o exercício em empresas e organizações públicas e privadas com
atuação em: marketing, recursos humanos, logística, finanças e produção.
Ao futuro profissional há, também, perspectivas de certificação intermediária
em cursos de qualificação profissional. Algumas destas possibilidades são: agente de
microcrédito, almoxarife, assistente de planejamento e controle de produção,
assistente administrativo, auxiliar de faturamento, auxiliar de crédito e cobrança,
auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de tesouraria, auxiliar
financeiro, assistente de marketing, assistente de logística.
Além disso, o egresso pode seguir os estudos em cursos de especialização
técnica no itinerário formativo, como cursos de: especialização técnica em recursos
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humanos, especialização técnica em administração de materiais, especialização
técnica em administração de produção, especialização de produção, especialização
técnica em marketing, especialização técnica em logística.
No que concerne à possibilidade de verticalização para cursos de graduação, o
egresso do curso concomitante/subsequente também pode seguir seus estudos em
cursos superiores: de tecnologia em processos gerenciais, de tecnologia em recursos
humanos, de tecnologia em marketing, de tecnologia em logística, de tecnologia em
gestão financeira ou bacharelado em administração.

7.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Disciplinas do primeiro período:

Disciplina

Atividades

Carga horária

Carga horária

semanal (h/a)

semestral (horas)

Fundamentos de Administração

T/P

4

54

Sociologia das Organizações

T

2

27

Informática Aplicada

T/P

4

54

Métodos Quantitativos

T

4

54

Empreendedorismo

T/P

2

27

Economia

T

4

54

Português Instrumental

T

2

27

Inglês Instrumental

T

4

54

26

351

Total

Obs¹: T = atividades teóricas; P = atividades práticas; Hora-aula = 45 minutos
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Disciplinas do segundo período
Disciplina

Atividades

Carga horária

Carga horária

semanal (h/a)

semestral (horas)

Gestão de Pessoas

T/P

4

54

Contabilidade

T

4

54

Marketing e Serviços

T

4

54

Matemática Financeira

T/P

4

54

Gestão Pública

T/P

4

54

Redação Empresarial

T

4

54

Economia Solidária

T

2

27

Direito Trabalhista, Tributário e

T

4

54

30

405

da Empresa
Total

Obs: T = atividades teóricas; P = atividades práticas; Hora-aula = 45 minutos

12

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ

Disciplinas do terceiro período

Disciplina

Carga horária

Carga horária

semanal (h/a)

semestral (horas)

T/P

4

54

T/P

2

27

T

2

27

Filosofia, Ciência e Tecnologia

T

2

27

Sustentabilidade e Território

T

4

54

Espanhol

T/P

2

27

Projeto Final do Curso

T

4

54

20

270

Gestão da Produção,

Atividades

Materiais e Logística
Sistemas de Informação
Gerencial
Psicologia Social e do
Trabalho

Total

Obs: T = atividades teóricas; P = atividades práticas; Hora-aula = 45 minutos
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Estágio Curricular Supervisionado
Disciplina

Atividade

Carga horária total (horas)

Estágio Curricular Supervisionado (Não-

P

200 horas

obrigatório)
O estágio tem caráter não-obrigatório, no entanto, a organização curricular com carga horária
mais reduzida no terceiro período do curso, permite melhor disponibilidade do discente para
usufruir dessa experiência. Optando por realizar o estágio, é necessário que o discente esteja
regularmente matriculado no segundo ou terceiro período do curso técnico. Além disso, é
necessário que o estágio seja concluído antes ou, no máximo, até a data de conclusão do terceiro
período, momento de finalização do curso.

Carga horária total do curso

1026 horas

Carga horária total de Estágio Curricular

200 horas

Supervisionado Não Obrigatório
Duração das aulas

45 minutos

Número de semanas por período letivo

18 semanas

Aprovado pelo Conselho Acadêmico de Ensino Técnico em xx/xx/xxxx
Aprovado pelo Conselho Superior/IFRJ: Resolução nº xx de xx/xx/xxxx
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FLUXOGRAMA
1º Período

2º Período

Fundamentos de
Administração

CH

semanal
(h/a)

semestral
(h)

4

54

Atividades

CH

2
Atividades

semanal
(h/a)
4
Atividades

CH

semanal
(h/a)
4
Atividades

CH

semanal
(h/a)
2
Atividades

4

54

semanal
(h/a)

4
Atividades

11

semanal
(h/a)
4
Atividades

12

semanal
(h/a)
4
Atividades

13

semanal
(h/a)
2
Atividades

4

54
T/P

semanal
(h/a)

semestral
(h)

2
Atividades

19

semestral
(h)
54
T

semestral
(h)
27
T

semestral
(h)

Filosofia, Ciência e
Tecnologia
CH

54
T

semestral
(h)
54
T/P

semanal
(h/a)

Atividades

semestral
(h)

Economia Solidária

CH

CH

18

Gestão Pública

CH

Gestão da Produção,
Materiais e Logística

17

T/P

Marketing e Serviços

CH

semestral
(h)
54
T

semestral
(h)
27
T

semestral
(h)

Contabilidade

CH

semestral
(h)
54
T/P

Empreendedorismo
CH

10

27
T

Métodos Quantitativos

semanal
(h/a)

Atividades

semestral
(h)

Informática Aplicada

Gestão de Pessoas

CH

T/P

Sociologia das
Organizações
semanal
(h/a)

9

3º Período

Sistemas de Informação
Gerencial
semanal
(h/a)
2
Atividades

CH

20

27
T

semestral
(h)
27
T/P

Psicologia Social e do
Trabalho
semanal
(h/a)
2
Atividades

CH

semestral
(h)
27
T/P

20 Sustentabilidade e Território
semanal
(h/a)
4
Atividades

CH

semestral
(h)
54
P
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Economia

semanal
(h/a)
4
Atividades

CH

semestral
(h)
54
T

Português Instrumental

CH

semanal
(h/a)

2
Atividades

CH

semanal
(h/a)

4
Atividades

semanal
(h/a)

semanal
(h/a)
4
Atividades

CH

15

semestral
(h)

semestral
(h)
54
T

4
Atividades

16

semestral
(h)
54
T/P

CH

semanal
(h/a)

351

semanal
(h/a)
2
Atividades

CH

22

semestral
(h)
27
T

Projeto Final do Curso

CH

semanal
(h/a)

semestral
(h)

4
Atividades

54
T

4
Atividades

semanal
(h/a)

semestral
(h)
54
T

semestral
(h)

CH
26

Espanhol

Redação Empresarial

semestral
(h)

CH

semanal
(h/a)

21

semestral
(h)
54
T

Matemática Financeira

CH

27
T

Inglês Instrumental

Direito Trabalhista,
Tributário e da Empresa

semanal
(h/a)

semestral
(h)

20

270

CH
30

405

Obs: Não há pré-requisito entre as
disciplinas
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Ementas

Disciplina: Fundamentos de Administração
EMENTA: Conceito de Administração. Evolução do pensamento e da teoria
administrativa. Modelos Organizacionais. O processo administrativo. Novos
paradigmas da administração do mundo globalizado. A administração e suas
perspectivas. O papel da administração e do administrador nas organizações
contemporâneas. Habilidades de administração. As tendências da administração.

Disciplina: Sociologia das Organizações
EMENTA: A perspectiva sociológica: o olhar sociológico, a imaginação sociológica e o
do surgimento da sociologia. Cultura, Identidade, Socialização e Papéis sociais.
Raça, Gênero e Classe Social. Discriminação, Preconceito, Estereótipo e Racismo.
Ordem Social e Controle Social. Ideologia, Hegemonia, Industrial Cultural e
Sociedade de Consumo. Indivíduo e Sociedade. Concepção de trabalho em Emile
Durkheim e Karl Marx. O modelo burocrático de organização de Max Weber.
Sociologia da Administração: trabalho individual, trabalho em equipe, motivação e
produtividade. Instituições Econômicas: mercado, Estado, empresa estatal, empresa
pública, empresa privada e terceiro setor.

Disciplina: Informática Aplicada
EMENTA: Conceptualização e breve histórico da Informática. Conceitos de
hardware e software. Gerenciamento de diretórios e arquivos. Estudo e prática em
aplicativos de edição e formatação de textos. Estudo e prática em aplicativos de
apresentações eletrônicas. Estudo e prática em aplicativos de planilhas
eletrônicas. Internet. Segurança da Informação.

Disciplina: Métodos Quantitativos
EMENTA: Operações básicas de matemática (potenciação e radiciação). Função do
primeiro grau. Função do segundo grau. Conceitos básicos estatísticos. População
e Amostra. Amostragem. Variáveis Estatísticas. Arredondamento. Séries
Estatísticas. Gráficos Estatísticos. Medidas de Posição Central. Medidas de
Dispersão. Correlação. Regressão.
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Disciplina: Empreendedorismo
EMENTA: Noções e conceitos relacionados ao empreendedorismo. Mudanças nas
relações de trabalho da contemporaneidade. Características do empreendedorismo
e do trabalho por conta própria no Brasil. A ação empreendedora:
autoconhecimento, perfil do empreendedor, inovação e criatividade. A motivação e
a identificação de oportunidades. Fatores sociais, históricos, econômicos, políticos
e ambientais de influência e suporte. Noções sobre o Plano de Negócios.

Disciplina: Economia
EMENTA: Fundamentos da economia: escolha e escassez. Fundamentos da
microeconomia: modos e fatores de produção, oferta, demanda, elasticidade,
equilíbrio e estrutura de mercado. Fundamentos da macroeconomia: políticas fiscal,
monetária e cambial. Síntese da economia brasileira contemporânea e da economia
global. O mercado financeiro. Economia criativa. Economia e o meio ambiente.

Disciplina: Português Instrumental
EMENTA: Habilidades de leitura: Estratégias de leitura e interpretação:
administração de conhecimentos prévios; gerenciamento de inferência;
estabelecimento de objetivos de leitura; testagem e checagem de hipóteses.
Organização do parágrafo: Estratégias de planejamento, escrita e revisão.
Organização do parágrafo; Norma padrão escrita: Adequação da linguagem à
situação de comunicação: registro formal e informal. Coesão e coerência textual.
Estrutura da oração/período e pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência
nominal e verbal. Ortografia e acentuação gráfica.

Disciplina: Inglês Instrumental
EMENTA: Estratégias de leitura: reconhecimento de cognatos e palavras-chave;
gerenciamento do conhecimento prévio; inferenciação a partir do contexto; seleção
de informações; levantamento e testagem de hipóteses; Níveis de leitura: scanning;
skimming; leitura de tópicos centrais; leitura detalhada; Gêneros textuais: definição;
função sociocultural; estrutura e organização; características dos gêneros textuais
mais comuns no mundo do trabalho: e-mail, relatório, entre outros; Aspectos
gramaticais: estrutura frasal; reconhecimento dos tempos verbais; formação de
palavras; Coesão, coerência e estruturação do texto: mecanismos de coesão;
conectores; organização do parágrafo; Estudo do léxico: campo semântico; campo
lexical; mapa conceitual; palavras gramaticais; vocabulário e tópicos específicos da
Administração.
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Disciplina: Gestão de Pessoas
EMENTA: Recursos Humanos: necessidades/demandas da organização. Ações
operacionais e estratégicas da organização: a perspectiva integrada. Competências
distintivas e os diferentes tipos de negócios. Recrutamento, seleção e treinamento.
Sistema de remuneração e benefícios. Avaliação de desempenho.

Disciplina: Contabilidade
EMENTA: Introdução à contabilidade: conceitos, finalidades e aplicações.
Demonstrações contábeis: Fluxo de caixa, Estruturas básicas, Demonstração do
resultado do exercício. Noções de Balanços: Método das partidas dobradas,
Processos de análise (vertical e horizontal), Índices e relatório, Capital de giro, Ponto
de equilíbrio, Margem de contribuição. Operações com mercadorias: Inventário
permanente e periódico, Custo de Mercadoria Vendida (CMV), Resultado da Conta
Mercadorias (RCM), Controle de estoques (PEPS - primeiro a entrar, primeiro a sair;
UEPS - último a entrar, primeiro a sair e custo médio) e fatores de influência.
Contabilidade de custos: Conceitos, Elementos e classificações (por produto e por
produção), Sistemas de custos e custeio (direto e por absorção). Contabilidade
gerencial.

Disciplina: Marketing e Serviços
EMENTA: Introdução ao marketing básico e ao marketing de serviços.
Comunicação e marketing. O comportamento do consumidor de serviços. A gestão
estratégica de serviços. Implementação do ambiente de serviços. Marketing de
relacionamentos. Recuperação de falhas em serviços. Indicadores de desempenho.

Disciplina: Gestão Pública
EMENTA: Conceitos de gestão pública: Governo, Estado e sociedade, Funções e
papeis do Estado, Diferenças entre organizações públicas e privadas, Atividades e
atribuições da gestão pública. Gestão pública no Brasil: Do patriarcalismo ao
gerencialismo, Relações entre a gestão pública e o direito administrativo. Noções de
governança para o serviço público: O papel do servidor público: direitos e deveres,
Ferramentas de gestão para o serviço público, Noções de contabilidade e orçamento
públicos: LDO, PPA e LOA, Lei de responsabilidade fiscal, Classificações, relatórios e
prestação de contas, Políticas públicas: Conceitos e análises, Políticas públicas de
participação social, Controle social. Novas perspectivas para o serviço público no
Brasil: Empreendedorismo no serviço público, Gestão pública e sustentabilidade.
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Disciplina: Economia Solidária
EMENTA: Fundamentos e princípios da economia solidária. Histórico,
características, perfil e contexto da economia solidária no Brasil e no mundo.
Atores: empreendimentos de economia solidária, assessoria e gestão pública.
Questões de gênero e raça nas iniciativas. Programas e Políticas públicas
relacionadas. Organização social do movimento de economia solidária e suas
redes sociais no país. Experiências rurais e urbanas na produção. Educação
popular, consumo responsável, finanças solidárias, comércio justo e
responsável. Fábricas recuperadas e cooperativas. Tecnologias sociais.

Disciplina: Direito trabalhista, tributário e da empresa
EMENTA: Direito da Empresa: do empresário, da caracterização e da inscrição, da
capacidade, da sociedade, da sociedade não personificada, da sociedade em
comum, da sociedade em conta de participação, da sociedade personificada, da
sociedade simples, da sociedade em nome coletivo, da sociedade em comandita
simples, da sociedade limitada, da sociedade anônima, da sociedade em comandita
por ações, da sociedade cooperativa, das sociedades coligadas, da liquidação da
sociedade, da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades,
da sociedade dependente de autorização, do estabelecimento, dos institutos
complementares. Direito Trabalhista: Contrato de trabalho, Rescisões trabalhistas,
Remuneração e salários, Direito e relações sindicais, Rotinas trabalhistas,
Documentação básica para admissão, Noções de Arquivo conforme legislação
vigente, Tipos de Demissões, Contrato e Relações de Trabalho, Folha de
Pagamento e Encargos Sociais, Obrigações Acessórias. Rescisões, Direitos,
deveres e penalidades para o empregador. Direito Tributário: Fontes de consultas
da legislação tributária, Conceito de Direito Tributário, Finalidade da Tributação,
Princípios, Competência Tributária, Simples nacional, Constantes alterações da
legislação, Obrigação Tributária, Fiscalização, Fiscalização contábil, Fiscalização
financeira, Fiscalização orçamentária, Responsabilidade solidária, Capacidade
tributária e contribuinte responsável, Domicílio tributário, Suspensão e isenção de
impostos / imunidade tributária, Crédito Tributário, Lançamento, Sistema tributário
nacional, estadual e municipal.

Disciplina: Matemática Financeira
EMENTA: Revisão de conceitos iniciais: razão entre duas grandezas, proporções,
regra de três simples e composta, grandezas diretamente e inversamente
proporcionais, porcentagem e logaritmos. Regime de capitalização simples: fluxo de
caixa, juros e taxa de juros, taxa de juros equivalentes, cálculo do montante e
descontos simples. Regime de capitalização composta: cálculo do montante,
fórmulas, apuração dos juros, ponto de equivalência, considerações sobre a taxa de
juros na capitalização composta e descontos compostos.
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Disciplina: Redação Empresarial
EMENTA: Introdução à noção de texto. Elementos de textualidade: coesão e
coerência. Modos de organização textual: narração, descrição e dissertação.
Gêneros Discursivos/Textuais. Leitura, interpretação e análise crítica de textos.
Planejamento de textos. Organização de parágrafos: tópico frasal e ideias
secundárias. Principais gêneros discursivos/textuais empresariais: bilhete, e-mail,
memorando, ofício, relatório e ata. Produção de textos empresariais orais e
escritos. Aspectos da língua portuguesa relevantes para a produção de textos:
pontuação, ortografia, flexões nominais e verbais, concordância, regência e
acentuação.

Disciplina: Gestão da Produção, Materiais e Logística
EMENTA: Introdução à gestão da produção. Planejamento industrial e a cadeia de
produtiva. Programação e planejamento da produção, materiais, logística e cadeia de
suprimentos. Medidas de produtividade.

Disciplina: Filosofia, Ciência e Tecnologia
EMENTA: Técnica e tecnologia: Tekhne e episteme (conhecimento científico e
sabedoria prática). Ciência e tecnologia. Civilização da técnica. Ciência e
humanismo (razão crítica e razão instrumental). Antropologia Filosófica: Natureza
e cultura. Diferentes visões do homem: marxista, existencialista, personalista.
Humanidade: identidade, diversidade e autonomia. Trabalho e lazer.

Disciplina: Sistemas de Informação Gerencial
EMENTA: Protótipos de sistemas de informações. Sistema de Apoio à Decisão
(SAD). Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP). Sistemas de Controle
Operacional e Gerencial (SCO/SCG), CRM, SCM. Noções de banco de dados:
DataMart, DW, DataMining, E-Commerce, B2C, B2B, C2C, B2E. Prática em
Sistemas de Informação Gerencial. Realização de tarefas relacionadas às áreas:
financeiro, compras, estoque, faturamento.

Disciplina: Psicologia Social e do Trabalho
EMENTA: Psicologia: campo, objeto e métodos; abordagens: behaviorista, gestaltista,
cognitivista e psicanalítica do comportamento humano; Psicologia Social:
subjetividade e intersubjetividade; Psicologia do trabalho: As relações e condições
de trabalho nas dinâmicas organizacionais: trabalho e subjetividade; Alienação e
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humanização do trabalho; A saúde no trabalho: Ergologia e ergonomia: o prescrito e
o real. As doenças e a saúde no trabalho.

Disciplina: Sustentabilidade e Território
EMENTA: Atores sociais: Estado, sociedade civil e mercado. Histórico da questão
ambiental e territorial. Desenvolvimento, participação, governança pública e
democracia. Segregação urbana e socioespacial: o espaço rural e urbano.
Globalização. Tecnologias da informação. Responsabilidade social empresarial.
Sociedade e ambiente: desenvolvimento sustentável, agroecologia, conflitos
ambientais, justiça ambiental, sustentabilidade democrática e economia verde.

Disciplina: Espanhol
EMENTA: Compreensão escrita de gêneros textuais em espanhol do domínio da
Administração. Introdução aos aspectos cognitivos da compreensão e leitura de
textos. O processo de leitura como interação. Formas de tratamento. Articulação de
argumentos. Uso de conectores discursivos. Vocabulário técnico específico da área
de Administração.

Disciplina: Projeto Final do Curso
EMENTA: Planejamento, execução, avaliação e sistematização do projeto final do
curso.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Fundamentos de Administração
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Instrumentalizar o aluno com uma base conceitual e crítica sobre os fundamentos das
organizações.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Compreender conceitos relacionados à administração;
Reconhecer aspectos gerais da administração dentre as suas diversas funções, objetivos e
aplicabilidades;
Relacionar teoria e prática administrativa, a partir de uma análise crítica;
Compreender as transformações no mundo do trabalho e sua relação com as teorias da
administração em cada contexto histórico, social e econômico;
Exercitar atividades práticas de planejamento, organização, execução, controle e avaliação.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I: Conceito de Administração:
 Os significados do trabalho e as transformações no mundo do trabalho;
 O papel da administração e do administrador nas organizações contemporâneas.
Unidade II: Evolução do pensamento e da teoria administrativa:






Escola clássica da administração;
Gerência científica;
Fordismo;
Burocracia;
Toyotismo;
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 Enfoques comportamentais e humanistas.
Unidade III: Modelos Organizacionais:
 Visão sistêmica e de redes;
 Organizações empresariais, autônomas, coletivas e públicas.
Unidade IV: O processo administrativo:
 Funções de planejamento, organização, execução, controle e avaliação;
 Habilidades de administração.
Unidade V: Novos paradigmas da administração do mundo globalizado:





A administração e suas perspectivas;
As tendências da administração;
Impactos da terceirização e da flexibilização;
A sustentabilidade e a relação da gestão com a natureza.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, que podem ser orais e/ou escritos.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. Administração: novo cenário competitivo. São
Paulo: Atlas, 2009.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo:
McGrawHill, 2014.
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2011.
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Bibliografia Complementar:
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre a metamorfose e a centralidade
do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2015.
DRUCKER, Peter Ferdinand. Administração de organizações sem fins lucrativos. São
Paulo: Thomson Pioneira, 2002.
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; VASCONCELOS, Isabela F. Gouveia. Teoria geral da
administração. Sao Paulo: Cengage Learning, 2008.
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 1994.
TAYLOR, Frederick. W. Princípios de administração científica. Rio de Janeiro: Atlas, 2010.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Sociologia das Organizações
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017

PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Promover junto ao aluno a reflexão sobre a sociologia enquanto ferramenta aplicada à
administração corporativa a partir de referências conceituais desse campo de estudos.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Auxiliar o aluno na formação de uma consciência autônoma e crítica;
 Compreender a função dos diversos tipos de conhecimento na sociedade contemporânea;
 Compreender a importância do conhecimento na formação da visão de mundo de cada indivíduo e a
relação deste com a sociedade;
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º Período

Unidade I: A perspectiva sociológica
 surgimento da sociologia;
 o olhar sociológico;
 imaginação sociologia.
Indivíduo e Sociedade
Cultura e Identidade






Discriminação, Preconceito, Estereótipo e Racismo;
Gênero
Socialização
Papéis Sociais
Ideologia
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 Hegemonia
 Industrial Cultural e Sociedade de Consumo
Classe Social
Ordem Social e Controle Social

Unidade II: Concepção de trabalho




Emile Durkheim
Karl Marx
O modelo burocrático de organização de Max Weber

Unidade III:Sociologia da Administração
 trabalho individual
 trabalho em equipe
 motivação
 produtividade
Instituições Econômicas
Mercado e Estado




empresa pública
empresa privada
terceiro setor.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto, aulas expositivas, reprodução de filmes e documentários,
participações em seminários, debates e grupos de exposição temáticos, produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão o livro didático bem como textos de apoio.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos, de modo que pelo menos uma das avaliações seja escrita, além da
elaboração de um projeto de pesquisa ao final do curso.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo. Atlas. 2008.
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GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2015.
SANTOS, Vânia Martins dos. Sociologia da Administração. Rio de Janeiro. LTC. 2009.

Bibliografia Complementar:
CASTRO, Celso Pinheiro de. Sociologia aplicada à Administração. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas.
2003.
GERTH, H. H. & WRIGHT MILLS, C. (orgs.). Max Weber - Ensaios de Sociologia. 5ª ed. Rio
de Janeiro. Editora LTC, 1982.
MUNANGA, Kabengele. O Negro no Brasil Hoje. 1ª reimpressão. São Paulo: Ed. Global.
2008.
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes e Vasconcelos, Isabella F. Gouveia de. Teoria Geral da
Administração. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Pioneira Thomson Learning, 2006.
VALMÍRIA Carolina Piccianini, Marilis Lemos Almeida e Sidinei Rocha de Oliveira
(organizadores).
Sociologia e Administração: relações sociais nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Informática Aplicada
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Promover junto ao educando a compreensão do histórico evolutivo da Informática e sua
aplicabilidade dentro do mundo corporativo.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fornecer subsídios para o conhecimento e a utilização segura das principais ferramentas da
Internet, de editores de texto (MS Word, LibreOffice Writer), de planilhas eletrônicas (MS
Excel, LibreOffice Calc) e de apresentações eletrônicas (MS PowerPoint, LibreOffice
Impress).
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I




Conceituação
e
breve
histórico
da
Informática
Gerações dos computadores (válvulas, transistores, circuitos integrados, circuitos
integrados em larga escala, computação ubíqua).
Conceitos de hardware e software.
Dispositivos de entrada e saída, tipos de memória e tipos de processadores.

Unidade II


Gerenciamento de diretórios e arquivos.
Manipulação de arquivos e pastas usando o sistema operacional Windows através do
explorador de arquivos.

Unidade III



Estudo e prática em aplicativos de edição e formatação de textos.
Conceitos básicos de MS Word.
Estudo e prática em aplicativos de apresentações eletrônicas.
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Conceitos básicos de MS PowerPoint.
 Estudo e prática em aplicativos de planilhas eletrônicas.
Conceitos básicos e intermediários em MS Excel: fórmulas: operadores, referências
(relativas, absolutas e mistas), constantes e funções (matemáticas, estatísticas,
financeiras, lógicas, de texto, de data e hora).
Unidade IV



Internet.
Ferramentas de busca e pesquisa, computação em nuvem, principais aplicações.
Segurança da Informação.
Conceitos básicos, proteção e segurança, tipos de malwares.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários; uso de laboratório para prática.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão o help dos principais aplicativos, livros, normas, manuais, apostilas e
exercícios, a depender do conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, de modo que pelo menos uma destas avaliações
seja na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ALVES, Pereira William. Informática: Microsoft Office Word 2010 e Microsoft Office Excel
2010. São Paulo: Érica 2012.
ISSA, Najet M. K. Iskandar; MARTELLI, Richard. Office 2016 Para Aprendizagem Comercial.
São Paulo: Senac, 2016.
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. São
Paulo: Érica, 2013
Bibliografia Complementar
CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. Informática, internet e aplicativos. Curitiba: Ibpex, 2007.
COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. Porto Alegre: Bookman, 2016.
COSTA, Renato da. Informática para Concursos: teoria e mais de 350 questões. Niterói:
Impetus, 2016.
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo Dirigido de Informática
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Básica. São Paulo: Érica, 2007
SALIBA JÚNIOR, Edwar. Curso de LibreOffice Básico: Writer, Calc e Impress. Paracatu:
IFMT, 2012.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Métodos Quantitativos
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao aluno conhecimento estatístico que lhe permita organizar, descrever e
interpretar conjuntos de dados quantitativos.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Compreender os conceitos de variância e desvio padrão e utilizá-los na interpretação de dados
estatísticos.
 Compreender e utilizar os conceitos de moda, média e mediana de dados agrupados.
 Utilizar os conceitos de frequência relativa e absoluta para construir e analisar dados em um
histograma.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I - Operações básicas de matemática:
 Potenciação e radiciação
Unidade II - Função do primeiro grau:





Coeficiente angular e coeficiente linear;
Zero da função
Crescimento e decrescimento;
Problemas;
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Unidade III - Função do segundo grau:
 Zero da função
 Crescimento e decrescimento;
 Problemas;
Unidade IV - Conceitos básicos estatísticos:






População e Amostra.
Amostragem.
Variáveis Estatísticas.
Arredondamento.
Séries Estatísticas.

Unidade V - Gráficos Estatísticos.
Unidade VI - Medidas de Posição Central:
 Média, Moda e Mediana.
Unidade VII - Medidas de Dispersão.
Unidade VIII - Correlação e Regressão.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas).

5. MATERIAL DIDÁTICO
Livros didáticos, projetor multimídia, quadro-branco, computadores e softwares para estudo e
prática dos conteúdos
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
avaliação, sendo uma delas na forma escrita.
7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETIN, Pedro Alberto. Estatística básica. São Paulo:
Saraiva, 2013.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009.
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PAIVA, Manoel. Matemática: volume 3. São Paulo: Editora Moderna, 2014.

Bibliografia Complementar:
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. São
Paulo: Editora Atlas, 2006.
LEVINE, David M.; STEPHAN, David F.; SZABAT, Kathryn A. Estatística: teoria e aplicações.
Rio de Janeiro: LTC, 2008.
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Person
Education, 2009.
MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
TRIOLA, Mário F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Empreendedorismo
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para o desenvolvimento da iniciativa empreendedora a partir da
identificação dos fatores e elementos individuais e sociais que interferem e orientam as
iniciativas nos diferentes contextos de atuação
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Exercitar o desenvolvimento de um projeto e/ou plano de negócios;


Analisar os elementos individuais e sociais das iniciativas econômicas autônomas
no seu contexto cultural e socioeconômico;

Conhecer e analisar a viabilidade e sustentabilidade de experiências de
empreendedorismo
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I - Mudanças nas relações de trabalho da contemporaneidade:
 Emprego, desemprego, subemprego e auto emprego;
 Características do empreendedorismo e do trabalho por conta própria no Brasil.
Unidade II - Noções e conceitos relacionados ao empreendedorismo:
 A ação empreendedora;
 Autoconhecimento, perfil do empreendedor, inovação e criatividade;
 A motivação e a identificação de oportunidades;
 Fatores sociais, históricos, econômicos, políticos e ambientais de influência e suporte.
Unidade III - Noções sobre o Plano de Negócios:
 Estrutura e elementos do plano de negócios;
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Análise de viabilidade e sustentabilidade das experiências;
Tipos de assessoria.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; estudos de caso; aulas expositivas; reprodução de filmes e
documentários; participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; visita a
iniciativas; produção textual individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos uma atividade na forma
escrita.
7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando negócios em ideias. São
Paulo: Atlas, 2016.
FERREIRA, Manuel Portugal; SANTOS, João Carvalho; SERRA, Fernando A. Ribeiro. Ser
empreendedor: pensar, criar e moldar a nova empresa, exemplos e casos brasileiros. São
Paulo: Saraiva, 2010.
MARIANO, Sandra Regina Holanda M.; MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo:
fundamentos e técnicas para criatividade. Rio de Janeiro: LTC. 2011.

Bibliografia Complementar:

ASHOKA EMPREENDEDORES. Empreendimentos sociais sustentáveis: como elaborar
planos de negócios para organizações sociais. São Paulo: Peirópolis, 2001.
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Plano de Negócios: fundamentos, processos e
estruturação. São Paulo: Atlas, 2014.
CAVALCANTI, Marly (Org.). Gestão Social, Estratégias e Parcerias. Saraiva: São Paulo,
2008.
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
SACHS, Ignacy. Inclusão social pelo trabalho: desenvolvimento humano, trabalho decente e
o futuro dos empreendedores de pequeno porte. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Economia
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017

PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para compreender os termos econômicos e entender a relação entre a
economia e o cotidiano das organizações, bem como para perceber a influência das questões
econômicas em todos os agentes envolvidos: governo, empresas e sociedade.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Prestar apoio econômico para planejar e organizar a capacidade operacional da empresa;
 Compreender o funcionamento do sistema econômico com senso crítico, responsabilidade e
consciência social;
 Preparar planilhas e gráficos que representem o momento econômico;
 Preparar releases dos principais assuntos econômicos, políticos, financeiros e mercadológicos, com
base nos veículos da mídia;
 Pesquisar, organizar e calcular informações econômicas;
 Transformar os dados econômicos em recursos estatísticos na organização;
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I - Fundamentos da economia:


Escolha e escassez.
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Unidade II - Fundamentos da microeconomia:







Modos e fatores de produção;
Oferta;
Demanda;
Elasticidade;
Equilíbrio;
Estrutura de mercado.

Unidade III - Fundamentos da macroeconomia:




Políticas fiscal;
Política monetária;
Política cambial.

Unidade IV - Síntese da economia brasileira contemporânea e da economia global
Unidade V - O mercado financeiro.





A Abertura de capital;
Tipos de ações;
A Bolsa de valores;
Diversificação de ativos

Unidade VI - Economia criativa.




O papel da inovação;
Os setores criativos;
A barreira a entrada de novos competidores.

Unidade VII - Economia e o meio ambiente.



Poluição;
O custo ambiental.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão o livro didático bem como textos de apoio.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
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A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
avaliação, sendo uma delas na forma escrita.
7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia: fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2009.
OLIVIER, Blanchard. Macroeconomia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010.

Bibliografia Complementar:

KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à economia. São Paulo: Campus, 2012.
MANKIW, Gregory N. Introdução à economia: princípios de micro e macro. São Paulo:
Cengage Learning, 2014.
REIS, Ana C. F.; MARCO, Kátia de. Economia da cultura: ideias e vivências. Rio de Janeiro:
ABGC e Grupo E-Livre, 2009.
ROSSETTI, José P. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2003.
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; PINHO, Diva Benevide (Orgs.). Manual de
economia. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Português Instrumental
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos e habilidades de: leitura, interpretação e
análise crítica; planejamento de texto e organização do parágrafo dissertativoargumentativo em gêneros empresariais; domínio da norma padrão escrita formal do
português.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aplicar habilidades de leitura na interpretação de textos;
 Planejar a organização do parágrafo dissertativo-argumentativo;
 Adequar o texto à norma padrão escrita formal.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I: Estratégias de leitura e interpretação.




Administração de conhecimentos prévios;
Gerenciamento de inferências;
Estabelecimento de objetivos de leitura;
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Testagem e checagem de hipóteses.

Unidade 2: Organização do parágrafo




Tópico de parágrafo. Períodos de desenvolvimento.
Estratégias de planejamento, escrita e revisão.
Análise de problemas.

Unidade 3: Tópicos de norma padrão escrita







Adequação da linguagem à situação de comunicação: registro formal e informal.
Coesão e coerência textual.
Estrutura da oração/período e pontuação.
Concordância nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
Ortografia e acentuação gráfica.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Leitura orientada de textos, tarefas guiadas oralmente e por escrito, aulas expositivas,
atividades em grupo e vídeos

5. MATERIAL DIDÁTICO
Material impresso entregue semanalmente, a partir das demandas das/os estudantes e do
ritmo da(s) turma(s), quadro, caneta e apagador, notebook, datashow / caixa de som
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliações variadas ao longo da disciplina, com o propósito de acompanhar e (re)orientar o
processo de aprendizagem – pelo menos duas serão contabilizadas (sendo uma delas
obrigatoriamente escrita): avaliações escritas (com ou sem consulta), apresentações
expositivas (individuais ou em grupo) e atividades para casa

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2004.
CUNHA, Celso & CINTRA, Luis Felipe Lindley. Nova Gramática do Português
Contemporâneo. 3ª ed. 9ª imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
GARCEZ, Lucília H. do Carmo. Técnica de redação. O que é preciso saber para bem
escrever. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. (Col. Ferramentas).
VIANA, Antonio Carlos (coord.) et al. Roteiro de redação - lendo e argumentando. São Paulo:
Scipione, 1998.
Bibliografia Complementar
CASTILHO, Ataliba T. de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto,
2010.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário século XXI - o dicionário da
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Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
OLIVEIRA, José Paulo Moreira de; MOTTA, Carlos Alberto Paula. Como escrever melhor.
São Paulo: Publifolha, 2000. (Série Sucesso Profissional);
__________. Como escrever textos técnicos. São Paulo: Thomson, 2005.
TEIXEIRA, Leonardo. Comunicação na Empresa. Rio de Janeiro
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Inglês Instrumental
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 1º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO

1. OBJETIVO GERAL
Promover o acesso à leitura de textos autênticos em inglês da área de Administração,
contextualizando as práticas comunicacionais e os saberes sobre os usos linguísticos
necessários à compreensão desses textos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Empregar estratégias de leitura referentes à seleção de informações no texto,
gerenciamento do conhecimento prévio e ao levantamento e testagem de hipóteses;
 Aplicar estratégias de leitura relacionadas ao reconhecimento do vocabulário, à detecção
tema do texto e à compreensão focal;
 Reconhecer termos do vocabulário e jargão típico da área de Administração;
 Identificar os componentes da estruturação frasal da língua inglesa para auxiliar na leitura
textos diversos;
 mpregar conhecimentos sobre aspectos gramaticais (tempos verbais, mecanismos
coesão, entre outros) na leitura e compreensão de textos.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1º período
Unidade I: Leitura – estratégias e níveis de compreensão.




Reconhecimento de cognatos e palavras-chave;
Gerenciamento do conhecimento prévio;
Inferenciação a partir do contexto;
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Seleção de informações;
Levantamento e testagem de hipóteses.
Níveis de leitura: scanning; skimming; leitura de tópicos centrais; leitura detalhada.

Unidade II: Gêneros textuais:



Definição; função sociocultural; estrutura e organização;
Características dos gêneros textuais mais comuns no mundo do trabalho: e-mail,
relatório, manual, documentos.

Unidade III: Aspectos gramaticais:
 Formação de palavras;
 Reconhecimento dos tempos verbais;
 Estrutura frasal.
Unidade IV: Coesão, coerência e estruturação do texto:




Mecanismos de coesão referencial;
Conectores;
Organização do parágrafo.

Unidade V: Estudo do léxico:



Campo semântico; campo lexical; mapa conceitual; palavras gramaticais.
Vocabulário e tópicos específicos da Administração.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Leitura orientada de textos, tarefas guiadas oralmente e por escrito, aulas expositivas,
atividades em grupo e vídeos

5. MATERIAL DIDÁTICO
Material impresso entregue semanalmente, a partir das demandas das/os estudantes e do
ritmo da(s) turma(s)
Quadro, caneta e apagador
Notebook
Datashow / Caixa de som
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Avaliações variadas ao longo da disciplina, com o propósito de acompanhar e (re)orientar o
processo de aprendizagem – pelo menos duas serão contabilizadas (sendo uma delas
obrigatoriamente escrita): Avaliações escritas (com ou sem consulta), apresentações
expositivas (individuais ou em grupo) e atividades para casa.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
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Collins Dicionário Prático: Inglês-Português/Português-Inglês. São Paulo: Disal Editora,
2012.
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge,
2015.
________. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

Bibliografia Complementar:
Cambridge dictionary of American English: for speakers of Portuguese. 2 ed. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2013.
SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em Língua inglesa: uma abordagem instrumental.
2 ed. São Paulo: Disal Editora, 2010.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Gestão de Pessoas
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para a tomada de decisões relativas à gestão de pessoas de modo a
integrá-las aos objetivos da organização.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desenvolver as noções básicas relacionadas à gestão de pessoas;
 Especificar a gestão de pessoas frente aos vários contextos organizacionais;
 Entender as atividades, funções e técnicas desta área.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período
Unidade I - Recursos humanos e as necessidades e demandas da organização:




Conceitos e trajetória histórica;
Visão do indivíduo e da organização;
Culturas organizacionais.

Unidade II - Ações operacionais e estratégicas da organização na perspectiva
integrada:




Competências distintivas e os diferentes tipos de negócios;
Recrutamento, seleção e treinamento;
Desenvolvimento, geração de conhecimento e educação;
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Sistema de remuneração e benefícios;
Funções, cargos e carreiras;
Rotinas de admissão, pagamento e desligamento;
Avaliação de desempenho.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas provas e
trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de avaliação, sendo uma delas
na forma escrita.
7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
DUTRA, Joel. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. São
Paulo: Atlas, 2014.

LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina. Prática de recursos humanos: conceitos, ferramentas e
procedimentos. São Paulo: Atlas, 2012.
WOOD JR, Thomaz; PICARELLI FILHO, Vicente. Remuneração e Carreira por habilidades
e competências: preparando a organização para a era das empresas de conhecimento
intensivo. São Paulo: Atlas, 2013.

Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Luís César G de.; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: estratégias e
integração organizacional. São Paulo: Atlas, 2014.
CHANLAT, Jean-François. O indivíduo na organização. Atlas, 2009.
DE MASI, Domenico. A sociedade pós-industrial. São Paulo: SENAC, 2003.
TANURE, Betânia. Virtudes e pecados capitais: a gestão de pessoas no Brasil. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
VERGARA, Sylvia Constant; DAVEL, Eduardo. (Orgs.). Gestão com pessoas e
subjetividade. São Paulo: Atlas, 2014.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Contabilidade
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Fornecer ao aluno os conceitos e aplicações da contabilidade em diversos contextos
organizacionais, na sua produção técnica e na análise de demonstrações contábeis.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Entender a importância, abrangência e a função da contabilidade;
 Desenvolver a percepção sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
 Compreender e exercitar as principais técnicas e análise contábil, patrimonial, financeira e
orçamentária para apoio nas atividades da administração;
 Entender as variáveis de custos e sua elaboração.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período
Unidade I - Introdução à contabilidade:




Conceitos;
Finalidades;
Aplicações.

Unidade II - Demonstrações contábeis:


Fluxo de caixa;
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Estruturas básicas;
Demonstração do resultado do exercício.

Unidade III - Noções de Balanços:







Método das partidas dobradas;
Processos de análise (vertical e horizontal);
Índices e relatório;
Capital de giro;
Ponto de equilíbrio;
Margem de contribuição.

Unidade IV - Operações com mercadorias:





Inventário permanente e periódico,
Cmv,
Rcm,
Controle de estoques (peps, ueps e custo médio) e fatores de influência.

Unidade V - Contabilidade de custos:




Conceitos;
Elementos e classificações (por produto e por produção);
Sistemas de custos e custeio (direto e por absorção);

Unidade VI - Contabilidade gerencial
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas e atividades práticas de interpretação e elaboração de análises contábeis.
5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, textos de revistas, jornais e casos a depender do conteúdo da
aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência atividade escrita individual e apresentação de
trabalhos individual e em grupo.
7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. São Paulo, Atlas, 2010.
NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo. Contabilidade básica. São Paulo: Saraiva, 2013.
SÁ, Antonio Lopes de. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
CORONADO, Osmar. Contabilidade gerencial básica. São Paulo: Saraiva, 2012.
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CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade gerencial: teoria e prática. São Paulo: Atlas,
2014.
HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. Teoria da contabilidade. São Paulo:
Atlas, 2011.
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação
contábil. São Paulo: Atlas, 2010.
SANTOS, José Luiz dos. Introdução à contabilidade. São Paulo: Atlas, 2011.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Marketing e Serviços
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar os alunos para atuação profissional a partir da apresentação de uma visão geral do
marketing e de suas inter-relações com o ambiente de negócios e serviços.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Contextualizar o papel da comunicação no desenvolvimento social e para a cidadania;
 Conhecer as funções, ferramentas e técnicas do marketing no ambiente organizacional;
 Apresentar as abordagens na pesquisa de marketing e analises dos mercados;
 Apresentar e classificar os serviços e as vendas.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período
Unidade I - Comunicação e marketing:




O cidadão e o consumidor;
A importância da comunicação nas organizações;
As mudanças na interação com as novas tecnologias e as mídias digitais.

Unidade II - Introdução ao marketing básico e ao marketing de serviços.
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Definição e funções do marketing;
Composto de marketing: preço, praça, promoção e produto;
Serviços, vendas e atendimento;
O comportamento do consumidor de serviços.

Unidade III - A gestão estratégica de serviços:







Planejamento da comunicação integrada de marketing;
Implementação do ambiente de serviços;
Marketing de relacionamentos;
Recuperação de falhas em serviços;
Indicadores de desempenho;
Noções de pesquisa de mercado: análise do ambiente e segmentação de mercado.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
avaliação, sendo uma delas na forma escrita.
7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
GRÖNROOS, Chistian. Marketing: gerenciamento e serviços. Rio de Janeiro: Campus, 2009.
LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen; HEMZO, Miguel Angelo. Marketing de serviços:
pessoas, tecnologia e estratégia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson
Education, 2012.

Bibliografia Complementar:
BASTA, Darci (Org). Fundamentos de marketing. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
CHURCHILL, Jr., Gilbert A., PETER, J. Paul. Marketing: Criando valor para os clientes. São
Paulo: Saraiva, 2013.
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LAS CASAS, Alexander Luzzi. Marketing: conceitos, exercícios, casos. São Paulo: Atlas,
2009.
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre:
Bookman, 2014.
NEVES, Marcos Fava. Planejamento e Gestão Estratégica de Marketing. São Paulo: Atlas,
2009

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Gestão Pública
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o estudante a entender o papel do estado para o funcionamento da sociedade, seja
em sua atuação enquanto servidor público, seja no exercício de sua cidadania

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desenvolver possibilidades formativas que contemplem as múltiplas necessidades
socioculturais e econômicas dos sujeitos, reconhecendo-os como cidadãos e futuros
trabalhadores.
 Preparar cidadãos e profissionais aptos para a intervenção na realidade, de forma
empreendedora e criativa, ampliando os campos de atuação profissional.
 Priorizar a ética e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento para formar pessoas
que compreendam a realidade e a profissionalização da gestão pública.
 Formar profissionais com uma visão holística e interdisciplinar que viabilize a busca de
soluções
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período
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Unidade I - Estado e sociedade.


Conceitos de gestão pública.

Unidade II - Gestão pública no Brasil:


Do patriarcalismo ao gerencialismo.

Unidade III - Diferenças entre organizações públicas e privadas.

Unidade IV - Relações entre a gestão pública e o direito administrativo.

Unidade V - Noções de governança para o serviço público.

Unidade VI - Noções de contabilidade e orçamento públicos.

Unidade VII - Atividades e atribuições da gestão pública.

Unidade VIII - Políticas públicas:

Conceitos e análises.

Unidade IX - Políticas públicas de participação social.

Unidade X - Controle social.

Unidade XI - O papel do servidor público: direitos e deveres.

Unidade XII - Ferramentas de gestão para o serviço público.

Unidade XIII - Empreendedorismo no serviço público.

Unidade XIV - Gestão pública e sustentabilidade.

Unidade XV - Novas perspectivas para o serviço público no Brasil.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão o livro didático bem como textos de apoio.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas provas e
trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de avaliação, sendo uma delas
na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. São Paulo: Atlas, 2010.
SANTOS, Clezio Saldanha dos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2014.
TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no
Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2012.

Bibliografia Complementar:
LEVY, Evelyn; MEDEIROS, Paulo César. Novos caminhos da gestão pública: olhares e
dilemas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009.
PETERS, B. Guy; PIERRE, Jon. Administração pública: coletânea. São Paulo e Brasília:
ENAP, 2010.
SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública. São Paulo: Atlas, 2013.
SLOMSKI, Valmor; TAVARES FILHO, Francisco; MACEDO, Fabrício de Queirós.
Controladoria e governança na gestão pública. São Paulo: Atlas, 2008.
WU, Xu et al. Guia de políticas públicas: gerenciando processos. Brasília: ENAP, 2014.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Economia Solidária
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017

PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Instrumentalizar o aluno, por meio de um processo pedagógico dialógico, para a
compreensão teórica e prática do campo da economia solidária.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar as propostas de trabalho autônomo individual e coletivo nas suas especificidades
e objetivos sociais frente ao contexto social e econômico do país.

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período
Unidade I - Fundamentos e princípios da economia solidária:



Antecedentes do cooperativismo
Princípios da participação, cooperação, justiça, sustentabilidade e autogestão.
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Unidade II - Histórico, características, perfil e contexto da economia solidária no Brasil
e no mundo:




Atores: empreendimentos de economia solidária, assessoria e gestão pública;
Experiências no Brasil e no mundo;
Programas e Políticas públicas relacionadas.

Unidade III - Organização social do movimento de economia solidária e suas redes
sociais no país:


Articulações políticas e redes produtivas.

Unidade IV - Experiências rurais e urbanas na produção:






Educação popular, consumo responsável, finanças solidárias, comércio justo e
responsável;
Fábricas recuperadas;
Cooperativas;
Tecnologias sociais;
Questões de gênero e raça nas iniciativas.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão o livro didático bem como textos de apoio.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas provas e
trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de avaliação, sendo uma
delas na forma escrita.
7. BIBLIOGRAFIA
ADDOR, Felipe; HENRIQUES, Flavio Chedid. Tecnologia, Participação e Território:
Reflexões a partir da prática extensionista. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015.
GADOTTI, Moacir. Economia solidária como práxis pedagógica. São Paulo: Instituto Paulo
Freire, 2009.
SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo,
2002.
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Bibliografia Complementar:

KRAYCHETE, Gabriel; AGUIAR, Kátia. Economia dos setores populares: sustentabilidade
e estratégias de formação. São Leopoldo: Oikos, 2007.
ALVES, Luis Paulo; COSTA, Ricardo; FONSECA, Maiara; HEIMERDINGER, D.; SOARES,
Sérgio E. Economia dos setores populares: pensamentos, ferramentas e questões. Porto
Alegre: Catarse, 2009.
DAGNINO, Renato (Org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade.
Campinas: Komedi, 2010.
HESPANHA, Pedro (Org.). Dicionário internacional da outra economia. São Paulo:
Almedina, 2009.
MANCE, Euclides (Org.). Como organizar redes solidárias. Rio de Janeiro: DP&A, Fase,
IFil, 2003.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Direito trabalhista, tributário e da empresa
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Direito de empresa; princípios legais regulamentadores das atividades comerciais; direito
trabalhista; conceitos legais básicos do direito do trabalho; direito tributário; princípios legais
regulamentadores do processo tributário.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aplicar os princípios legais regulamentadores das atividades comerciais em nível federal,
estadual e municipal à administração de empresas;
 Compreensão dos conceitos legais básicos e informações atualizadas sobre o Direito do
Trabalho;
 Compreender as rotinas trabalhistas do dia a dia das empresas;
 Aplicar os princípios legais regulamentadores do processo tributário nacional em nível
federal, estadual e municipal, permitindo ao administrador:
o Diferenciar impostos, taxas, tarifas, contribuições de melhoria e empréstimos
compulsórios;
o Identificar a legalidade ou ilegalidade das cobranças tributárias;
o Identificar as repartições responsáveis pela cobrança.
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3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período

Unidade I
Introdução ao direito:
 Conceitos básicos do direito;
 Normas jurídicas;
 Ramos do direito.
Noções de direito constitucional, administrativo e civil:
 A Constituição Federal;
 Princípios, direitos e garantias fundamentais;
 Direitos e deveres individuais e coletivos;
 Organização do Estado;
 Pessoa física e pessoa jurídica;
 Atos e fatos jurídicos;
 Estatuto da criança e do adolescente e Estatuto do idoso
Noções de direito do consumidor
 Direitos básicos do consumidor
 Contratos
 Crimes na relação de consumo
 Código de Defesa do Consumidor
Unidade II - Direito de Empresa:
 Do empresário;
 Da caracterização e da inscrição;
 Da capacidade;
 Da sociedade;
 Da sociedade não personificada;
 Da sociedade em comum;
 Da sociedade em conta de participação;
 Da sociedade personificada;
 Da sociedade simples;
 Da sociedade em nome coletivo;
 Da sociedade em comandita simples;
 Da sociedade limitada;
 Da sociedade anônima;
 Da sociedade em comandita por ações;
 Da sociedade cooperativa;
 Das sociedades coligadas;
 Da liquidação da sociedade;
 Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades;
 Da sociedade dependente de autorização;
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Do estabelecimento;
Dos institutos complementares;

Unidade III - Direito Trabalhista:
 Contrato de trabalho;
 Rescisões trabalhistas;
 Remuneração e salários;
 Direito e relações sindicais;
 Rotinas trabalhistas;
 Documentação básica para admissão;
 Noções de Arquivo conforme legislação vigente;
 Tipos de Demissões;
 Contrato e Relações de Trabalho;
 Folha de Pagamento e Encargos Sociais;
 Obrigações Acessórias. Rescisões;
 Direitos, deveres e penalidades para o empregador;
Unidade IV - Direito Tributário:
 Fontes de consultas da legislação tributária;
 Conceito de Direito Tributário;
 Finalidade da Tributação;
 Princípios;
 Competência Tributária;
 Simples nacional;
 Constantes alterações da legislação;
 Obrigação Tributária;
 Fiscalização;
 Fiscalização contábil;
 Fiscalização financeira;
 Fiscalização orçamentária;
 Responsabilidade solidária;
 Capacidade tributária e contribuinte responsável;
 Domicílio tributário;
 Suspensão e isenção de impostos / imunidade tributária;
 Crédito Tributário;
 Lançamento;
 Sistema tributário nacional, estadual e municipal.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; estudos de caso; aulas expositivas; reprodução de filmes e
documentários; participação em seminários, estudo de casos, debates e grupos de exposição

58

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
temáticos; visita a iniciativas; produção textual individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
avaliação, sendo uma delas na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BRASIL. Consolidação das leis do trabalho e legislação complementar. São Paulo:
Atlas,1993.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa, Editora Saraiva,
2007.
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Editora Forense, 2007.
Código Civil Brasileiro – Livro II Do Direito de Empresas.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. Editora Saraiva, 2007.

Bibliografia Complementar
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. Malheiros Editores, 2008.
Código Tributário Brasileiro.
Constituição da República Federativa do Brasil.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Matemática Financeira
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017

PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para a análise de investimentos e tomada de decisões com base em dados
obtidos através da aplicação das fórmulas e cálculos da matemática financeira.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Representar uma taxa percentual sobre a forma decimal ou fracionada.
 Resolver problemas significativos que envolvam taxas percentuais.
 Calcular o lucro sobre o preço de custo e sobre o preço de venda em transações
comerciais.
 Resolver problemas que envolvam juros simples, taxa de juros, unidade de tempo, prazo e
montante e juros compostos.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período

Unidade I - Revisão de conceitos iniciais:


Razão entre duas grandezas;
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Proporções;
Regra de três simples e composta;
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais;
Porcentagem e logaritmos;

Unidade II - Regime de capitalização simples:






Fluxo de caixa;
Juros e taxa de juros;
Taxa de juros equivalentes;
Cálculo do montante;
Descontos simples.

Unidade III - Regime de capitalização composta:





Cálculo do montante;
Apuração dos juros;
Ponto de equivalência;
Considerações sobre a taxa de juros na capitalização composta e descontos
compostos.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas teóricas (expositivas)

5. MATERIAL DIDÁTICO
 Livros didáticos
 Projetor multimídia
 Quadro-branco
 Computadores e softwares para estudo e prática dos conteúdos

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
avaliação, sendo uma delas na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas,
2016.
CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática financeira aplicada a produtos financeiros
e à análise de investimentos. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013.
OLIVEIRA, Gustavo Faria de. Matemática financeira descomplicada: para os cursos de
economia, administração e contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013.
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Bibliografia Complementar:
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Financeira Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009.
LIMA, Elon Lages. A Matemática do Ensino Médio: Volume 2. Rio de Janeiro: SBM, 1998
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Saraiva, 1998.
SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de investimentos.
São Paulo: Prentice-Hall, 2010.
TEIXEIRA, James. Matemática para empreendedores. São Paulo: DVS, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Redação Empresarial
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 2º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Possibilitar ao aluno o aperfeiçoamento das habilidades de leitura, interpretação, análise
crítica e produção de gêneros discursivos/textuais da esfera empresarial.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aplicar habilidades de leitura na interpretação de textos;
 Planejar a organização do parágrafo dissertativo-argumentativo;
 Adequar o texto à norma padrão escrita formal.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
2º período
Unidade I: Introdução à noção de texto.





Elementos de textualidade: coesão e coerência.
Leitura, interpretação e análise crítica de textos.
Modos de organização textual: narração, descrição e dissertação.
Gêneros Discursivos/Textuais.
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 Principais gêneros discursivos/textuais empresariais: bilhete, e-mail, memorando, ofício,
relatório e ata.
Unidade II: Introdução ao processo de escrita.
 Planejamento de textos.
 Organização de parágrafos: tópico frasal e ideias secundárias.
 Produção de textos empresariais orais e escritos.
Unidade III: Aspectos da língua portuguesa relevantes para a produção de textos:






Pontuação;
Flexões nominais e verbais;
Concordância;
Regência;
Ortografia e acentuação.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas, exercícios de produção textual e de questões gramaticais.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Quadro branco;
Marcador hidrográfico para quadro branco;
Apagador para quadro branco;
Cópias do material (elaborado pela professora) para os alunos.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Ao menos duas avaliações escritas, além de exercícios escritos a serem feitos e refeitos
durante as aulas.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2011.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Contexto, 2016.
FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação escrita nas empresas: teorias e práticas. São Paulo:
Atlas, 2013.

Bibliografia Complementar:
BLIKSTEIN, Izidoro. Falar em público e convencer: técnicas e habilidades. São Paulo:
Contexto, 2016.
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de
Janeiro: Lexikon, 2016.
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FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2008.
GERHARDT, Ana Flávia Lopes Magela. Ensino de gramática e desenvolvimento
metalinguístico: teorias, reflexões e exercícios. Campinas: Pontes, 2016.
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade . São Paulo: Martins Fontes , 2016.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Gestão da Produção, Materiais e Logística
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para que desenvolva e operacionalize projetos, processos de produção e
operações, materiais e logística, considerando uma visão holística organizacional através de
estudos de planejamento industrial e cadeia produtiva.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conhecer as técnicas que auxiliam a melhoria e a prática das operações organizacionais,
de forma que o discente possa analisar, avaliar, planejar e implementar melhorias em
operações produtivas;
 Adquirir uma visão integrada do processo gerencial, para a elaboração de fluxogramas e o
mapeando dos processos críticos, visando a melhoria contínua;
 Compreender o desenvolvimento da qualidade e o caráter sistêmico desses modelos de
gestão, além de aprender a fazer uso das principais ferramentas de gerenciamento da
qualidade;
 Conhecer a gestão da cadeia de suprimentos, com a visão de integração da cadeia,
ampliando a geração de valor logístico;

64

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período

Unidade I - Introdução à gestão da produção








Definição, histórico e importância;
Cinco objetivos de desempenho da produção;
Objetivos qualificadores e ganhadores de pedidos;
Tipos de operações de produção;
Manufatura enxuta;
Planejamento industrial e a cadeia de produtiva;
Programação e planejamento da produção, materiais, logística e cadeia de suprimentos.

Unidade II - Gestão de Processos






Definição e importância dos processos empresariais;
Fluxograma;
Identificação de processos críticos;
Mapeamento de processos;
Melhoria contínua.

Unidade III - Gestão da Qualidade







Conceito e importância;
Principais teóricos;
Diferencial da qualidade;
Ferramentas da qualidade;
O papel da ISO;
Prêmio Nacional da Qualidade.

Unidade IV - Gestão da Cadeia de Suprimentos





Definição e objetivos da logística;
Logística reversa;
Tipos de valor em logística;
Redes de linhas e nós.

Unidade V - Gestão de estoques







Conceito e importância dos estoques;
Demanda e previsão;
Níveis de estoques;
Lote econômico de compra e tempo de reposição;
Classificação ABC;
Indicadores da gestão de estoques.

Unidade VI - Gestão de Compras e Suprimentos





Conceito e importância das compras;
Princípio da Alavancagem;
Centralização e descentralização das compras;
Variáveis-chave de compras;
65

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ


Seleção, qualificação e avaliação do fornecedor

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; estudos de caso; aulas expositivas; reprodução de filmes e
documentários; participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; visita
a iniciativas; produção textual individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
avaliação, sendo uma delas na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São Paulo:
Atlas, 2015.
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. São Paulo:
Saraiva, 2015.
SLACK, Nigel; JOHNSTON, Robert; BRANDON-JONES,
administração da produção. São Paulo: Atlas, 2015.

Alistair.

Princípios

de

Bibliografia Complementar:
BAILY, Peter; FARMER, David; JESSOP, David; JONES, David. Compras: princípios e
administração. São Paulo: Atlas, 2009.
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: planejamento,
organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2006.
FLEURY, Paulo F; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati (Orgs). Logística
empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000.
GUÉRIN, François; LAVILLE, Antoine; DANIELLOU, François; DURAFFOURG, Jacques;
KERGUELEN, Alain. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia.
São Paulo: Fundação Vanzolini, 2001.
KOBAYASHI, Shunichi. Renovação da logística: como definir as estratégias de distribuição
física global. São Paulo: Atlas, 2000.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Filosofia, Ciência e Tecnologia
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017

PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Apresentar os alunos: às principais questões da sociedade contemporânea, à ética e à filosofia
da ciência.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fazer com que os alunos sejam capazes de pensar por conceitos a partir de problemas
que envolvam o mundo do trabalho e as demandas sociais, políticas e éticas da sociedade
contemporânea;
 Fornecer elementos didáticos que possibilitem aos alunos o desenvolvimento e a tomada
de posse de um referencial linguístico discursivo que os permita escolher, criticar e julgar os
principais aspectos de sua prática profissional.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período
Unidade I
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Técnica e tecnologia: Tekhne e episteme (conhecimento científico e sabedoria prática)
Ciência e tecnologia;
Civilização da técnica;
Ciência e humanismo (razão crítica e razão instrumental);

Unidade II
 Antropologia Filosófica: Natureza e cultura;
 Diferentes visões do homem (marxista, existencialista, personalista);
Unidade III
 Humanidade: identidade, diversidade e autonomia; Trabalho e lazer.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas e dialogadas que permitam: problematizar os principais temas da filosofia
da ciência, ética e do trabalho, construir os principais conceitos relativos aos problemas
levantados em sala de aula.

5. MATERIAL DIDÁTICO
As aulas serão desenvolvidas com recursos que possibilitem a (re)construção da experiência
filosófica em sala de aula (sensibilização, problematização, conceituação e confronto com a
tradição) por meio do uso de recursos de suporte como textos filosóficos, livros didáticos, filmes
ou mesmo experiências de pensamento que contextualizem os problemas e sensibilizem o
aluno e ajudem a introduzir os temas e conteúdo da ética e da filosofia a partir de uma visão
crítica do papel da tecnologia no universo vivencial dos alunos.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Produção de resenhas críticas, debates, prova escrita e seminários.

7. BIBLIOGRAFIA
CHAUI, Marilena – Convite à filosofia – Editora Ática 2001
ARANHA, Maria Lúcia – Filosofando – Introdução à Filosofia, Editora Moderna. 1994
Chalmers, Alan – O que é ciência, afinal?
GHEDIN, Evandro. Ensino de Filosofia no Ensino Médio. São Paulo: Cortez, 2008
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Sistema de Informação Gerencial
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para a compreensão dos elementos essenciais dos diferentes tipos de
Sistemas de Informação, seus benefícios potenciais e fatores limitantes de acordo com as
diversas realidades organizacionais às quais tais sistemas devem servir.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Proporcionar uma formação mínima para aceitação do uso das principais ferramentas
de trabalho imprescindíveis em sua atuação profissional;
 Otimizar o uso das principais ferramentas de gerenciamento da informação;
 Desenvolver raciocínio estratégico de TI;
 Apresentar casos de sucesso e boas práticas de implantação em sistemas de gestão
empresarial.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período
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Unidade I:



Protótipos de sistemas de informações.
Sistema de Apoio à Decisão (SAD). Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP).
Sistemas de Controle Operacional e Gerencial (SCO/SCG), CRM, SCM.
Prática em Sistemas de Informação Gerencial:
Realização de tarefas relacionadas às áreas: financeiro, compras, estoque,
faturamento, dentre outras.



Unidade II



Noções de banco de dados:
DataMart, DW, DataMining

Unidade III



E-Commerce
B2C, B2B, C2C, B2E.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários; uso de laboratório para prática.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, normas, manuais, apostilas e exercícios, a depender do conteúdo
da aula.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas provas e
trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de avaliação, sendo uma
delas na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Tecnologia de informação e
desempenho empresarial. São Paulo: Atlas, 2016.
LAUDON Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo:
Pearson-Prentice Hall, 2015.
STAIR, Ralph M., REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. São
Paulo: Cengage, 2016.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALBERTIN. Alberto Luiz. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua
aplicação. Atlas, 2009
CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. Sistemas integrados de gestão ERP: uma Abordagem
Gerencial. Curitiba: Ibpex, 2012
CORTES, Pedro Luiz. Administração de sistemas de informação. São Paulo: Saraiva,
2008.
DAY, George S.; SCHOEMAKER, Paul J. H.; GUNTHER, Robert E. Gestão de tecnologias
emergentes: a visao da Wharton School. São Paulo: Bookman, 2003.
RAINER, R. Kelly; TURBAN, Efraim; POTTER, Richard E. Introdução a sistemas de
informação: Uma Abordagem Gerencial. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
SOUZA, Cesar Alexandre de. Sistemas ERP no Brasil (Enterprise Resource Planning):
teoria e casos. São Paulo: Atlas, 2003.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Psicologia Social e do Trabalho
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Apresentar as questões básicas da psicologia, aprofundando os aspectos relacionados à
psicologia social e do trabalho na sociedade contemporânea.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Apresentar o que é a psicologia e seu campo de trabalho;
 Obter noções gerais sobre as diversas abordagens da psicologia;
 Compreender as dimensões sociais e psíquicas da condição humana e do espaço do trabalho;
 Compreender as questões psicológicas para a saúde do/a trabalhador/a e a interação entre
saúde e a qualidade do trabalho.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período

Unidade I - Introdução à Psicologia:
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Campo, objeto e métodos;
Noções das abordagens behaviorista, gestaltista, cognitivista e psicanalítica do comportamento
humano.

Unidade II - Psicologia Social


A subjetividade e a intersubjetividade.

Unidade III - Psicologia do trabalho:




As relações e condições de trabalho nas dinâmicas organizacionais: trabalho e
subjetividade;
Alienação e humanização do trabalho;
Conflitos interpessoais e trabalho em equipe.

Unidade IV - A saúde no trabalho:
 Qualidade de vida e segurança no trabalho;
 Ergologia e ergonomia: o prescrito e o real;
 As doenças e a saúde no trabalho;
 Assédio moral no trabalho.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Análises críticas de texto; aulas expositivas; reprodução de filmes e documentários;
participação em seminários, debates e grupos de exposição temáticos; produção textual
individual e coletiva.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, artigos, textos de revistas, jornais, vídeos e casos a depender do
conteúdo da aula.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas provas e
trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de avaliação, sendo uma
delas na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ARENDT, H.- A Condição Humana. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1991.
ASCH, S. - Psicologia Social. São Paulo, Comp. Ed. Nacional, 1977.
DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção. V. 14. N. 3, p. 027034. Set/Dez. 2004
DEJOURS, C. DESSORS, D. DESRIAUX, F. Por um trabalho, fator de equilíbrio. Revista de
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Administração de Empresas. São Paulo, 33 (3): 98-104. Mai-jun, 1993.
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo
capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999. 204p

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Sustentabilidade e Território
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Fornecer instrumentos teóricos e empíricos aos estudantes para pensar as inter-relações
entre os atores sociais e os territórios, com seus reflexos sobre a sustentabilidade e o
desenvolvimento, exercitando a análise territorial com os conceitos estudados.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Perceber os distintos atores sociais que interferem e atuam na construção dos espaços sociais
e territoriais.
 Desenvolver a visão interdisciplinar sobre a sustentabilidade e as problemáticas
socioambientais, situando-as no contexto histórico e nos aspectos político-ideológicos nelas
presentes.
 Compreender as possibilidades e os limites da democracia enquanto modelo de reflexão sobre
a governança e a gestão do espaço territorial.
 Compreender o processo de globalização e sua ligação com a sociedade do século XXI.
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3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período

Unidade I - Fundamentos básicos:







Histórico da questão ambiental e territorial;
Atores sociais: Estado, sociedade civil e mercado;
Desenvolvimento;
Participação;
Governança pública;
Democracia.

Unidade II - Território e suas inter-relações








O espaço rural e urbano;
Conflito e cooperação entre os atores sociais;
O significado e atuação dos movimentos sociais;
Segregação urbana e socioespacial;
Globalização e os rumos do trabalho e da economia;
O papel das novas tecnologias de informação;
As práticas da responsabilidade social empresarial.

Unidade III - Visões entre sociedade e natureza:







Desenvolvimento sustentável;
Agroecologia;
Conflitos ambientais;
Justiça ambiental;
Sustentabilidade democrática;
Economia verde.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 Aulas expositivas.
 Leitura compartilhada e debate acerca das temáticas acima utilizando a bibliografia
básica sugerida e outros textos de apoio (artigos de jornal, artigos científicos, etc.).
 Análise de estudos de caso.
 Utilização de instrumentos audiovisuais.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Livros e materiais didáticos; jornais, revistas e artigos; projetor multimídia; quadro-branco.

6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência sua participação nas aulas, seu desempenho nas
provas e trabalhos em grupo e individuais, garantindo pelo menos duas atividades de
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avaliação, sendo uma delas na forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ACSELRAD, Henry; MELLO, Cecília Campello Amaral; BEZERRA, Gustavo Neves. O que é
justiça ambiental? Ambiente e Sociedade. V.12, n. 2, p. 389-392, 2009.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999.
SANTOS, Boaventura de Sousa, org. Democratizar a democracia: os caminhos da
democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

Bibliografia Complementar

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001 (4ª edição).
FREIRE, Paulo. Pedagogia e autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978.
MARX, Karl. O capital. São Paulo: Nova Fronteira, 1985.
SOUZA, Marcelo Lopes de. A prisão e a ágora: reflexões em torno da democratização do
planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Russel. 2006.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Espanhol
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 2 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para a leitura de gêneros textuais do domínio da Administração em língua
espanhola.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Compreender textos escritos em espanhol, em diferentes contextos da Administração
 Explorar semelhanças e diferenças linguísticas e culturais no mundo da Administração, no
Brasil e em países hispano falantes
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período
Unidade I - Compreensão escrita de gêneros textuais em espanhol do domínio da
Administração.
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Unidade II - Introdução aos aspectos cognitivos da compreensão e leitura de textos.






O processo de leitura como interação.
Formas de tratamento.
Articulação de argumentos.
Uso de conectores discursivos.
Vocabulário técnico específico da área de Administração.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Leitura orientada de textos, tarefas guiadas oralmente e por escrito, aulas expositivas,
atividades em grupo e vídeos

5. MATERIAL DIDÁTICO
Quadro branco, marcador hidrográfico para quadro branco, apagador para quadro branco,
cópias dos textos para os alunos
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Ao menos uma avaliação escrita, havendo também seminários, trabalhos em grupo – em
casa ou em sala de aula – e participação nas aulas.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia básica:
Clave. Diccionario de uso del español actual. 8ª ed. Madri: SM, 2006.
GÓMEZ TÓRREGO, L. Gramática didáctica del español. 10ª ed. Madrid: SM, 2011.
GONZÁLEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil. 11ª ed. Madrid: Edelsa, 2008.
MASIP, V. Gramática española para brasileños. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
MORENO, C. & FERNÁNDEZ, I. G. E. Gramática contrastiva del español para brasileños.
Madrid: SGEL, 2007.
Señas. Diccionario para la Enseñanza de Español para Brasileños. São Paulo: Martins
Fontes,
2010.

Bibliografia complementar:
BAGNO, M. O que é uma língua? Imaginário, ciência & hipóstase. In: LAGARES, X. C. &
BAGNO,
M. (orgs.). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São Paulo: Parábola Ed., 2011, p. 355387.
FANJUL, A. (org.) Gramática de español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2005.
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REYES, G. Cómo escribir bien en español: manual de redacción. 2ª ed. Madrid: Arco Libros
S.L., 1999.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – PROET
DIREÇÃO DE ENSINO – CAMPUS NITERÓI
CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA: Projeto Final do Curso
CURSO: Técnico em Administração
MODALIDADE: Subsequente/Concomitante
REGIME: Semestral
PERÍODOS E CARGA HORÁRIA: 3º período, 4 horas/aula semanais
ANO LETIVO: 2017
PROGRAMA DE ENSINO
1. OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno para os processos de integração, aprofundamento e aplicação do conjunto
dos conhecimentos vistos ao longo do curso por meio da promoção de oportunidades de
construção de relacionamento entre o arcabouço teórico estudado e a prática profissional.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Intervir no mundo do trabalho e na realidade social, de forma a contribuir para o
desenvolvimento local a partir da produção de conhecimentos, do desenvolvimento
de tecnologias e da construção de soluções para problemas;
 Problematizar a realidade e realizar pesquisa de campo;
 Sistematizar o projeto final desenvolvido.
3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
3º período
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Unidade I - Noções de elaboração de projetos

Unidade II - Noções de metodologia de pesquisa

Unidade III - Análise de dados qualitativos e quantitativos

Unidade IV - Planejamento, execução, avaliação e sistematização do projeto final do
curso

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As atividades ocorrerão a partir de encontros mediados por exposição dialogada,
palestras, minicursos e oficinas de elaboração de projetos. Será realizado por um
professor pesquisador vinculado ao curso.

5. MATERIAL DIDÁTICO
Os alunos utilizarão livros, textos de revistas, jornais, pesquisa de campo,
participação em evento e laboratório de informática.
6. CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno terá como referência o projeto final desenvolvido, além das atividades
de orientação, garantindo pelo menos duas atividades de avaliação, sendo uma delas na
forma escrita.

7. BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
DORNELAS, José; BIM, Adriana; FREITAS, Gustavo; USHIKUBO, Rafaela. Plano de
Negócios como modelo canvas: guia prático de avaliação de ideias de negócios a partir de
exemplos. São Paulo: LTC, 2015.
IRELAND, Lewis R.; CLELAND, David I. Gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: LTC,
2007.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas,
2016.
Bibliografia Complementar:
CERTO, Samuel C. Administração estratégica: planejamento e implantação de estratégias. São Paulo:
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Pearson Education, 2010.
KLEIN, Amarolinda Zanela; SILVA, Lisiane Vasconcelos da; MACHADO, Lisiane; AZEVEDO, Débora.
Metodologia da pesquisa em administração: uma abordagem prática. São Paulo: Ática, 2015.
LIMA, Fabiano Guasti; ASSAF NETO, Alexandre. Fundamentos de administração financeira. São Paulo:
Atlas, 2017.
SALIM, Cesar Simões; MARIANO, Sandra; NASAJON, Cláudio. Administração empreendedora: teoria e
prática usando estudos de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
ZACCARELLI, Sérgio Baptista; TELLES, Renato; SIQUEIRA, João Paulo Lara de.
BOAVENTURA, João Maurício Gama; DONAIRE, Denis. Clusters e Redes de Negócios:
uma nova visão para a gestão dos negócios. São Paulo: Atlas, 2008.

8.

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Considerando-se o perfil dos alunos a serem formados, entende-se que os
saberes por eles produzidos ao longo de suas trajetórias de vida devem ser
legitimados e reconhecidos. Compreende-se que são eles decorrentes de variados
espaços – cultural, laboral, social, político e histórico.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, “o
conhecimento adquirido na Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho,
poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação, para fins de
prosseguimento ou conclusão de estudos” (Art. 41).
O Parecer CNE/CEB nº 40/2004 ratifica essa possibilidade, ao estabelecer que,
para fins de conclusão de estudos e obtenção do correspondente diploma de Técnico,
(...) ficam os estabelecimentos de ensino da rede federal de
educação profissional e tecnológica autorizados, nos termos do
Artigo 41 da LDB, a avaliar e reconhecer competências
profissionais anteriormente desenvolvidas, quer em outros
cursos e programas de treinamento e desenvolvimento de
pessoal, quer no próprio trabalho, tomando-se como referência
o perfil profissional de conclusão e o plano de curso mantido
pela instituição de ensino, bem como expedir e registrar os
correspondentes diplomas de Técnico de nível médio, quando
for o caso.
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Com base nesses princípios legais, será aplicado o seguinte critério de
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, para fins de avaliação e
reconhecimento

de

competências

anteriormente

desenvolvidas,

visando

ao

prosseguimento de estudos e à conclusão de curso:


Aproveitamento mediante avaliação realizada pela Instituição, que valide as
competências desenvolvidas, constatada a equivalência com as competências
de formação definidas no Plano de Curso;



Aproveitamento de até 30% do total de disciplinas do curso.
Desta maneira, visando a atender os critérios estabelecidos no Projeto Político

Institucional (PPI) do IFRJ supracitados, as solicitações de estudos e experiências
anteriores serão analisadas pela Direção de Ensino que, juntamente com a
Coordenação de Curso e a Coordenação Técnico-Pedagógica deliberarão a favor ou
contra a solicitação.
Além disso, fica estabelecido no artigo 36 da Resolução CNE/CEB 06/2012 que
a instituição pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências
extraescolar dos educandos, desde que relacionados com o perfil profissional
almejado, que tenham sido desenvolvidos por meio de:


Qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;



Cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional
de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;



Outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por
outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,
mediante avaliação do estudante;



Reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado
em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo
sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação
profissional.

9.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O presente projeto contemplará a avaliação de uma perspectiva diagnóstica e
formativa, a qual primará por um processo ensino aprendizagem dinâmico e
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significativo que contribua, efetivamente, à formação integral dos discentes. E, tal
proposta cumprirá não somente a função somativa, a fim de verificar e quantificar os
resultados na apreensão de conteúdos. Mas, sobretudo, proporcionará subsídios à
equipe pedagógica para identificar as competências e habilidades – aquelas já
desenvolvidas ou as que estejam em processo – possibilitando uma reorientação
crítica e contextualizada da prática docente.
Neste sentido, de acordo com Luckesi (2008, p.118) é importante ressaltar dois
aspectos que garantirão a implementação da avaliação diagnóstica no presente
projeto: o primeiro, diz respeito ao comprometimento com uma ação pedagógica crítica
e coerente, que vise integrar os conteúdos com a realidade sociocultural dos
discentes, consoante um trabalho pautado na transversalidade e interdisciplinaridade.
Já o segundo, refere-se à construção coletiva de práticas avaliativas contínuas e
cumulativas que permitam um encaminhamento político e decisório a favor da
competência de todos para a participação democrática da vida social.
Desta forma, o Curso Técnico em Administração do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia (IFRJ), Campus Niterói, procederá a avaliação do
processo ensino aprendizagem dos discentes, pautada nos critérios de assiduidade e
aproveitamento de estudos, preconizados na Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, observando a preponderância dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos ao aplicar instrumentos de verificação da aprendizagem que
permitam:


o redimensionamento da prática pedagógica, a fim de identificar novas metas,
objetivos e procedimentos metodológicos;



as adaptações curriculares contextualizadas às especificidades e necessidades
socioculturais dos discentes;



a reorientação do processo de recuperação paralela;



a integração e o ajustamento psicossocial dos discentes;



uma discussão crítica e democrática de novas estratégias que privilegiem o
trabalho interdisciplinar.
Outrossim, os instrumentos avaliativos ficarão organizados, em consonância

com o Projeto Político Institucional e o Regimento escolar, sendo distribuídos
previamente no calendário letivo, inclusive àqueles destinados à avaliação dos
estudos de Recuperação Paralela.
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Daí, a importância de estabelecer neste projeto os critérios de avaliação do
desempenho

escolar

dos

discentes

sob

uma

perspectiva

transformadora,

compreendendo “que na ruptura não se constrói uma ação dimensionada, mas, que se
redimensiona uma forma nova de agir” (LUCKESI, 2008).
Seguem abaixo, os parâmetros que serão utilizados na elaboração dos
instrumentos de avaliação do aproveitamento de estudos, da frequência e da
recuperação paralela.
A avaliação da aprendizagem deverá ser contínua, cumulativa e articulada ao
projeto pedagógico da Instituição, considerando-se as competências gerais e
específicas a serem desenvolvidas nas diversas áreas de conhecimento dos cursos
oferecidos. Com este efeito, entende-se que os instrumentos de avaliação deverão ser
múltiplos para possibilitar ao professor o acompanhamento do processo de
aprendizagem do educando. Desta maneira, como preconizado no artigo 29 do
Capítulo IV do Regulamento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do
Ensino Médio, deve-se manter em cada bimestre pelo menos duas formas de
avaliação, sendo, no mínimo, uma delas por escrito.
Além disso, os instrumentos avaliativos serão distribuídos previamente no
calendário letivo, inclusive aqueles destinados à avaliação dos estudos de
Recuperação Paralela. Os critérios de avaliação a serem adotados pelos professores
deverão ser apresentados aos educandos no início do período letivo, como aponta o
artigo 32 do Regulamento supracitado, garantindo aos educandos o direito ao
conhecimento sobre quantidade, valor, bem como aos instrumentos avaliativos aos
quais serão submetidos. Neste sentido, o conjunto das avaliações constituirá a média
das verificações bimestrais (respectivamente, MV1 e MV2).
O cálculo da nota do educando ao final do período letivo será denominado

,

ficando a nota do aluno ao final do período letivo:

Ao final do processo avaliativo do bimestre, caso o aluno não consiga alcançar
a média 6,0 (seis), será atribuída a ele uma nota de recuperação paralela (NRP). O
grau do bimestre será calculado pelo critério a seguir:
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onde MV corresponde à média das verificações do bimestre. O grau do
bimestre só será alterado caso a NRP seja maior que a MV.
Em relação à situação final do aluno, serão observados os seguintes critérios:
I – o educando que obtiver

igual ou superior a 6,0 (seis) será considerado

aprovado na disciplina;
II – o educando que obtiver

inferior a 6,0 (seis) deverá cursar os estudos de

recuperação, excetuando-se os cursos cujos estudos de recuperação se darão em
processo, por meio de recuperação paralela;
III – o educando que obtiver

, nos cursos de recuperação em processo

(paralela), inferior a 6,0 (seis) será considerado reprovado na disciplina;
Além disso, tendo em vista a permanência e a continuidade de estudo dos
alunos, é prevista a possibilidade de dependência do estudante no segmento letivo
imediatamente posterior quando o mesmo obtiver reprovação em uma disciplina e esta
não constituir pré-requisito de nenhuma outra. O aluno que cursar a dependência de
uma disciplina ficará isento de cursar as disciplinas nas quais tiver obtido a aprovação,
ficando a conclusão do curso condicionada à aprovação na disciplina em dependência.
10.

BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Seguindo as orientações preconizadas no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos e visando a atender um padrão mínimo de qualidade, a instituição ofertante
deverá cumprir com um conjunto de exigências a fim de garantir o desenvolvimento de
suas atividades de modo a permitir a sólida formação profissional dos alunos
ingressantes. O quadro abaixo apresenta a estrutura física que contempla o bom
funcionamento do Curso Técnico de Nível Médio em Administração na forma
concomitante/subsequente na modalidade presencial do Campus Niterói.
Tabela 1 - Descrição das instalações mínimas para o funcionamento do curso.

Quantidade

Espaço físico

Descrição
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Número de cadeiras – 40 (quarenta) por sala
Quadro branco para pilot – 1 (um) por sala
05 (cinco)

Salas de aula

Aparelho de ar condicionado – 1 (um) por sala
Projetor multimídia – 4 (quatro)
Disponibilidade para internet nas salas

Número de cadeiras - 40 (quarenta)
Espaço de estudo individual – 20 (vinte)
01 (uma)

Biblioteca

Aparelho de ar condicionado – 1 (um)
Acervo bibliográfico e de multimídia específicos
Disponibilidade para internet

Número de cadeiras - 40 (quarenta)
Aparelho reprodutor de DVD – 1 (um)
Sala de
01 (uma)

audiovisual ou
projeções

Tela branca ou quadro para projeção – 1 (um)
Computador – 1 (um)
Televisor – 1 (um)
Disponibilidade para internet
Aparelho de ar condicionado – 1 (um)

Número de cadeiras - 40 (quarenta)
Aparelho de ar condicionado – 1 (um)
01 (um)

Laboratório de
informática

Computador (máquina completa) – 40 (quarenta)
Projetor multimídia – 1 (um)
Softwares em cada máquina a serem
especificados
Disponibilidade para internet
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Cabines com porta – 2 (duas)
Sanitários – 2 (dois)
Lavatório para as mãos - 2 (dois)
Banheiro
01 (um)

feminino

Ducha higiênica – 2 (duas)
Ralos – 2 (dois)
Espelho – 1 (um)
Suporte para bolsa/mochila em cada cabine – 1
(um)
Acessibilidade a portadores de necessidades
especiais – cabine individual com acessibilidade a
cadeira de rodas
Cabines com porta – 2 (duas)
Sanitários – 2 (dois)
Lavatório para as mãos - 2 (dois)

Banheiro
01 (um)

masculino

Ducha higiênica – 2 (duas)
Ralos – 2 (dois)
Espelho – 1 (um)
Suporte para bolsa/mochila em cada cabine – 1
(um)
Acessibilidade a portadores de necessidades
especiais – cabine individual com acessibilidade a
cadeira de rodas

11.

PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Para o desenvolvimento do curso, considerando duas turmas, é necessário
o seguinte quadro docente:
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Docente com formação em:

Quantidade

Língua Portuguesa

1

Matemática

1

Informática

1

Sociologia

1

Filosofia

1

Administração ou Economia ou Engenharia de Produção

3

Contabilidade

1

Direito

1

Comunicação Social

1

Psicologia

1

Gestão Pública

1

Dos quais, o Campus Niterói já possui:
Docente
Fabiana Esteves Neves
CPF: 072881757-82

Felipe Diogo de Oliveira
CPF: 135447827-40

José Marcelo Velloso de
Oliveira
CPF: 078168427-75
Davi Pereira F. Araújo
CPF: 095306177-98

Formação

Titulação

Disciplina ministrada

Linguística, Letras

Doutorado

Redação Empresarial;

e Artes

Inglês Instrumental;

Língua Portuguesa

Português Instrumental

Linguística, Letras

Mestrado

Redação Empresarial;

e Artes

Espanhol;

Língua Portuguesa

Português Instrumental

Ciências Exatas e

Mestrado

da Terra

Métodos Quantitativos;
Matemática Financeira

Matemática
Ciências Exatas e

Mestrado

da Terra

Métodos Quantitativos;
Matemática Financeira

Matemática
Renato dos Santos da

Ciências Exatas e

Pós-

Informática Aplicada;

Costa

da Terra - Ciência

graduação

Sistemas de Informação

da Computação

lato sensu

Gerencial

CPF: 069101667-44
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Luiz Felipe S. Oliveira
Ciências Exatas e
Mestrado
Informática Aplicada;
CPF: 07764280631

da Terra - Ciência

Sistemas de Informação

da Computação

Gerencial

Susana Alves Fernandes

Ciências Sociais –

CPF: 816229617-49

com habilitação em

Sustentabilidade e Território;

Filosofia

Filosofia, Ciência e

Doutorado

Sociologia das Organizações;

Tecnologia.
Bruno Silva de Moraes

Ciências Sociais

Gomes
CPF: 123092287-37

Mestrado

Economia;

Aplicadas –

Gestão Pública;

Economia

Economia Solidária;
Gestão da Produção, Materiais
e Logística;
Gestão de Pessoas

Lígia Scarpa Bensadon

Ciências Sociais

Mestrado

CPF: 328219428-50

Fundamentos de
Administração;
Empreendedorismo;
Gestão de Pessoas;
Marketing e Serviços;
Gestão Pública;
Economia Solidária;
Gestão da Produção, Materiais
e Logística;
Sustentabilidade e Território.

Além disso, espera-se receber os seguintes docentes por meio de concurso público até o primeiro
semestre do ano de 2018:

Área de conhecimento

Quantidade

Filosofia

1

Administração ou Economia ou Engenharia de Produção

2

Contabilidade

1

Direito

1

Comunicação Social

1

Psicologia

1
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Gestão Pública

1

A nomeação destes profissionais evitará o acúmulo de disciplinas nos professores das áreas
de Administração e Economia, além de contemplar as demais disciplinas de caráter específico
do currículo.
Em relação aos cargos técnico-administrativos, faz-se necessário o seguinte quadro:
Apoio Técnico-Administrativo nas áreas de

Quantidade

Pedagogia

1

Informática

1

Assistente de aluno

1

Apoio administrativo

1

Secretaria

1

Assistente social

1

O Campus Niterói já tem em seu quadro efetivo todos os cargos acima contemplados.

12.

CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

Ao término do curso, com a aprovação em todas as disciplinas, o discente fará
jus ao diploma de Técnico em Administração.
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