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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

SIGLA: IFSP  

CNPJ: 10882594/0001-65 

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal  

VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC) 

ENDEREÇO: Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo/Capital  

CEP: 01109-010 

TELEFONE: (11) 3775-4502 (Gabinete do Reitor) 

FACSÍMILE: (11) 3775-4501 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.ifsp.edu.br  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: deb@ifsp.edu.br  

DADOS SIAFI: UG: 158154 

GESTÃO: 26439 

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008 

NORMAS QUE ESTABELECERAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA 

NO PERÍODO: Lei Nº 11.892 de 29/12/2008 

FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: Educação 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CÂMPUS 

 

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

Câmpus: SUZANO       

SIGLA:  IFSP-SZN                                              

CNPJ: 10882594/0017-22 

ENDEREÇO: Av. Mogi das Cruzes, 1501 Bairro: Parque Suzano 

CEP: 08673-010 

TELEFONES (11) 3775-4502 (Reitoria) 

FACSÍMILE: (11) 3775-4501/3775-4503 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://szn.ifsp.edu.br 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: suzano@ifsp.edu.br 

DADOS SIAFI: UG: 158566 

GESTÃO: 26439 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria Ministerial nº 1.170, de 21 de setembro de 

2010. 
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3.  MISSÃO 

Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a formação 
integradora e para a produção do conhecimento.  

 

4.  CARACTERIZAÇÃO EDUCACIONAL 

 

A Educação Científica e Tecnológica ministrada pelo IFSP é entendida como um 
conjunto de ações que buscam articular os princípios e aplicações científicas dos 
conhecimentos tecnológicos com a ciência, com a técnica, com a cultura e com as atividades 
produtivas. Esse tipo de formação é imprescindível para o desenvolvimento social da nação, 
sem perder de vista os interesses das comunidades locais e suas inserções no mundo cada 
vez mais definido pelos conhecimentos tecnológicos, integrando o saber e o fazer por meio 
de uma reflexão crítica das atividades da sociedade atual, em que novos valores reestruturam 
o ser humano. Assim, a educação exercida no IFSP não está restrita a uma formação 
meramente profissional, mas contribui para a iniciação na ciência, nas tecnologias, nas artes 
e na promoção de instrumentos que levem à reflexão sobre o mundo, como consta no PDI 
institucional.  

 

5. HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 

O primeiro nome recebido pelo Instituto foi o de Escola de Aprendizes e Artífices de 
São Paulo. Criado em 1910, inseriu-se dentro das atividades do governo federal no 
estabelecimento da oferta do ensino primário, profissional e gratuito. Os primeiros cursos 
oferecidos foram os de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e 
artes decorativas.  

O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no ano 
de 1937 e o nome da Instituição foi alterado para Liceu Industrial de São Paulo, denominação 
que perdurou até 1942. Nesse ano, através de um Decreto-Lei, introduziu-se a Lei Orgânica 
do Ensino Industrial, refletindo a decisão governamental de realizar profundas alterações na 
organização do ensino técnico. 

A partir dessa reforma, o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um 
sistema, passando a fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Com 
um Decreto posterior, o de nº 4.127, também de 1942, deu-se a criação da Escola Técnica 
de São Paulo, visando à oferta de cursos técnicos e de cursos pedagógicos.  

Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de 
São Paulo à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola 
Industrial de São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Posteriormente, em 
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1946, a escola paulista recebeu autorização para implantar o Curso de Construção de 
Máquinas e Motores e o de Pontes e Estradas. 

Por sua vez, a denominação Escola Técnica Federal surgiu logo no segundo ano do 
governo militar, em ação do Estado que abrangeu todas as escolas técnicas e instituições de 
nível superior do sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de Eletrônica e 
Telecomunicações e de Processamento de Dados foram, então, implantados no período de 
1965 a 1978, os quais se somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos. 

Durante a primeira gestão eleita da instituição, após 23 anos de intervenção militar, 
houve o início da expansão das unidades descentralizadas (UNEDs), sendo as primeiras 
implantadas nos municípios de Cubatão e Sertãozinho. 

Já no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a instituição 
tornou-se um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que possibilitou o 
oferecimento de cursos de graduação. Assim, no período de 2000 a 2008, na Unidade de São 
Paulo, foi ofertada a formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, além de 
Licenciaturas e Engenharias. 

O CEFET-SP transformou-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo (IFSP) em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº 11.892, sendo 
caracterizado como instituição de educação superior, básica e profissional. 

Nesse percurso histórico, percebe-se que o IFSP, nas suas várias caracterizações 
(Escolas de Artífices, Liceu Industrial, Escola Industrial, Escola Técnica, Escola Técnica 
Federal e CEFET), assegurou a oferta de trabalhadores qualificados para o mercado, bem 
como se transformou numa escola integrada no nível técnico, valorizando o ensino superior 
e, ao mesmo tempo, oferecendo oportunidades para aqueles que não conseguiram 
acompanhar a escolaridade regular. 

Além da oferta de cursos técnicos e superiores, o IFSP – que atualmente conta com 
37 Câmpus, 01 Núcleo Avançado em Assis e 23 polos de apoio presencial à EAD- contribui 
para o enriquecimento da cultura, do empreendedorismo e cooperativismo e para o 
desenvolvimento socioeconômico da região de influência de cada Câmpus. Atua também na 
pesquisa aplicada destinada à elevação do potencial das atividades produtivas locais e na 
democratização do conhecimento à comunidade em todas as suas representações. 
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localizado no município de Suzano, na Região Metropolitana da capital e microrregião de 

Mogi das Cruzes, tendo iniciado as suas atividades educacionais no 2º semestre de 2010. 

A economia do município é fortemente caracterizada por atividades industriais, 

abrigando inúmeras fábricas de grande porte, tanto de capital nacional quanto estrangeiro, 

destacando-se: NSK, Mitotoyo, Cia. Suzano de Papel e Celulose, Kimberly-Clark, Orsa, 

Sanofi-Aventis, Clariant, Orsa, Nalco do Brasil, Gyotoku, Tsuzuki, Komatsu, Manikraft, 

Inebrás. 

O Câmpus é composto por um conjunto edificado de padrão escolar com 11 blocos de 

edifícios, com área total construída de 8.037 m², tendo três blocos administrativos, um bloco 

operacional, dois blocos de salas de aula, três blocos de laboratórios, um para a biblioteca, 

um bloco de convivência e instalações de apoio como cabine de força e portaria. A presença 

do IFSP em Suzano permitirá a ampliação das opções de qualificação profissional e formação 

técnica e tecnológica para as indústrias e serviços da região e maior qualificação para a 

juventude local, por meio de educação gratuita e de qualidade.  

CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE SUZANO  

O município de Suzano é um dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), situado na sub-região leste da RMSP e distante 42 km da capital 

paulista. A sub-região em que o município está inserido é denominada Alto do Tietê, composta 

pelas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, 

Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Santa Isabel. 

A localização geográfica do Município de Suzano limita-se ao norte com 

Itaquaquecetuba, ao sul com Santo André e Rio Grande da Serra, ao leste com Mogi das 

Cruzes e a oeste com Poá, Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires. 

O município é um dos principais polos industriais do Alto Tietê. Ao todo são 327 

indústrias que geram mais de 18.000 empregos. Doze destas empresas são de grande porte 

e geram quase 10 mil empregos diretos e 3.327 indiretos. Atualmente a cidade ocupa a 19ª 

posição no Estado em arrecadação de ICMS, além de ter o maior PIB do Alto Tietê e o 71º 

do Brasil. 
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A cidade abriga um dos maiores conglomerados industriais do país na área de papel e 

celulose e ainda produz uma gama diversificada de produtos que a colocam como um dos 

municípios mais promissores do país.  

Além da produção de celulose e papel, destacam-se as produções de medicamentos, 

máquinas e rolamentos, produtos que abastecem os mercados interno e externo.  

 

 

Quadro 1: Tipos de indústrias localizadas em Suzano 

Tipos de indústria Quantidade 

Metalúrgica 118 

Química 109 

Papeleira 27 

Cerâmica 18 

Mobiliário 9 

Vidro 9 

Plástico 9 

Higiene 9 

Mineração 9 

Têxtil 9 

 

O desenvolvimento do município está associado às formas de circulação de pessoas 

e mercadorias, sendo as principais vias de acesso as rodovias Ayrton Senna da Silva, Índio 

Tibiriçá (SP 31) e Henrique Eroles (SP 66). Existem também duas ferrovias, uma delas de 

passageiros e outra de transporte de carga. 

As formas de urbanização no município de Suzano se caracterizam pela ocupação 

esparsa de seu território. A população do município, segundo estimativa do IBGE de 2009, é 
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Tipos de indústria Quantidade 

Metalúrgica 118 

Química 109 

Papeleira 21 

Cerâmica 18 

Mobiliário 9 

Vidro 9 

Plástico 9 

Higiene 9 

Mineração 9 

Têxtil 9         

O desenvolvimento do município está associado às formas de circulação de pessoas 

e mercadorias, sendo as principais vias de acesso as rodovias Ayrton Senna da Silva, Índio 

Tibiriçá (SP 31) e Herrique Eroles (SP 66). Existem também duas ferrovias, uma delas de 

passageiros e outra de transporte de carga. 

As formas de urbanização no município de Suzano se caracterizam pela ocupação 

esparsa de seu território. A população do município, segundo estimativa do IBGE de 2009, é 
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de 262.480 habitantes distribuídos nos 206.236 km2 que constituem a base territorial do 

município, sendo que deste total 9.240 habitantes são parte da população rural. 

O município de Suzano destaca-se economicamente pela forte presença dos setores 

de prestação de serviços, produção agrícola (agricultura, pecuária, silvicultura) e industrial. 

 

Quadro 2: Relação de empregos formais por atividade econômica (SEADE, 2014) 

Área Nº. de pessoas empregadas 

Comércio 12065 

Indústria 18.887 

Serviços 19.369 

Outros setores 3853 

 

O comércio de Suzano é um dos mais importantes da região do Alto Tietê. Existem 

hoje cerca de 15 mil estabelecimentos comerciais em Suzano. O perfil do comércio é popular 

e diversificado, com presença marcante de imigrantes que, ao longo das décadas, instalaram-

se na cidade. O comércio está consolidado na área central, apresentando-se em franca 

expansão. 

 

SITUAÇÃO EDUCACIONAL  

A rede municipal1 de ensino possui 18 escolas de Educação Infantil, 22 escolas de 

Ensino Fundamental, 14 escolas de Educação Infantil e Fundamental, que atendem 7.0232 

alunos de pré-escola, 14.0382 alunos de ensino fundamental, 11 creches municipais (1.330 

alunos), 03 creches conveniadas e 7 creches comunitárias (1.121 alunos), além de 1 escola 

de Ensino Fundamental Especial e 1 Núcleo de Educação Especial. 

                                                                 

1 Fonte: Secretaria Municipal da Educação. Base de dados: 1º. Semestre de 2007 

2 Fonte: Fundação SEADE. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado e São Paulo. 
2011. 
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! Fonte: Secretaria Municipal da Educação. Base de dados: 1º. Semestre de 2007 

2 Fonte: Fundação SEADE. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado e São Paulo. 

2011. 
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Na rede estadual, há 42 escolas de Ensino Fundamental com cerca de 21 4336 alunos 

e 27 escolas de Ensino Médio com 12.591 6 alunos. 

Na rede privada, há 12 escolas de Ensino Fundamental com 2.198 6 alunos, 5 escolas 

de Ensino Médio com 588 alunos e 1 Instituição de Ensino Superior com cerca de 921 alunos. 

A Prefeitura também tem buscado contribuir para a qualificação da mão de obra, por 

meio do CEAP – Centro de Aprendizagem Profissionalizante, que oferece, em três unidades, 

cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de: administração de negócios, administração 

de vendas, bordado à máquina, cabeleireiro, corte e costura, decoração floral, eletricista, 

garçom, informática básica, manicure, mecânica de autos. 

No IFSP Câmpus Suzano são oferecidos cursos nos níveis médio, superior e pós-

graduação, além de cursos de extensão. Os cursos de nível médio são os Técnicos em 

Administração Concomitante/Subsequente, Eletroeletrônica Concomitante/Subsequente e 

Automação Industrial Concomitante/Subsequente; cursos superiores de Tecnologia em 

Logística, Tecnólogo em Mecatrônica, Tecnologia em Processos Químicos e Licenciatura em 

Química e a pós-graduação Latu Sensu em Logística. Cursos de extensão são oferecidos 

para alunos e comunidade, como cursos de Informática, Línguas, Libras e cursos 

PRONATEC.  
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7.  JUSTIFICATIVA E DEMANDA DE MERCADO 

A definição pelo curso de Técnico em Administração no Câmpus Suzano foi tomada 

em audiência pública realizada na cidade com representantes do comércio, indústria e 

instituições de ensino, organizada pela Prefeitura e estava previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP. 

De acordo com a caracterização socioeconômica apresentada pela cidade, o comércio 

de Suzano é um dos mais importantes da região do Alto Tietê, com cerca de15 mil 

estabelecimentos comerciais, que apresentam um perfil popular e diversificado, 

consequentemente é necessária uma permanente qualificação da mão de obra para atuar 

neste setor.  

Conforme indicam os dados do ministério do Trabalho em 2014 a cidade de Suzano 

admitiu 26.782 pessoas, o maior número de vagas está nos setores de serviços e comércio, 

indicando que existe a necessidade de pessoas capacitadas na área de gestão nestes 

negócios.  

Quadro 3: Evolução do emprego por setor de atividade econômica Estado: São Paulo, 
Município: Suzano 

 

Fonte: CAGED, 2014 

 Outra fonte de pesquisa que demonstra a necessidade de capacitação de profissionais 

na área de Administração para a cidade de Suzano que compõe a região de Mogi das Cruzes 

foi a realizada pela FIESP no site Capital Humano. 
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POPULAÇÃO ESCOLAR CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO EM 2013.  

Conforme o Quadro 4, o total de concluintes do ensino médio no município de Suzano em 

2013 é de 4070. Os municípios vizinhos a Suzano e que constituem a região do Alto Tietê, 

somando mais 13.265 alunos que concluíram o ensino médio nos municípios de Ferraz de 

Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá, cujos dados podem ser conferidos 

no Quadro 5.  

Quadro 4: Concluintes do Ensino Médio 2013 em Suzano. 

Rede de Ensino Estadual  3780 

Rede de Ensino Particular  290 

Total 4070 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE. Sistema Estadual de Análise de dados. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado 
de São Paulo. Informações dos Municípios Paulistas – IMP. 2015 

Quadro 5. Concluintes do Ensino Médio 2013, Alto Tietê. 

Ferraz de 
Vasconcelos 

Rede de Ensino Estadual 2117 

Rede de Ensino Particular 153 

Total 2270 

Itaquaquecetuba 

Rede de Ensino Estadual 4050 

Rede de Ensino Particular 75 

Total 4125 

Mogi das Cruzes 

Rede de Ensino Estadual 4196 

Rede de Ensino Particular 854 

Total 5050 

Poá 

Rede de Ensino Estadual 1.708 

Rede de Ensino Particular 112 

Total 1820 

Total 
 

13265 

 

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE. Sistema Estadual de Análise de dados. Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Informações dos Municípios Paulistas – IMP. 2015. 
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Como se pode verificar, somando-se o total do Quadro 4 com o Total do Quadro 5, o número 

de alunos formados na região atinge 17.335. Assim, o IFSP constitui uma grande expectativa 

para a população do município e região que busca ampliar as opções de qualificação e 

formação de sua juventude e, ao mesmo tempo, fixar essa mão de obra especializada na 

região e auxiliar no desenvolvimento do arranjo produtivo regional. 

De acordo com a lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, 50% das vagas devem ser direcionadas aos cursos de nível técnico, 

20% para os cursos de licenciatura e 30% para os demais cursos, sendo o curso Técnico em 

Administração importante para atender à legislação em vigor. Ainda sobre a lei nº 11.892 de 

29/12/2008, em seu artigo 6º, uma das finalidades e características dos Institutos Federais é 

a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior. O IFSP – 

Suzano iniciou o curso tecnológico em Logística Empresarial em 2015 e já também possui a 

pós-graduação lato sensu em logística, sendo assim, a área de Gestão e Negócios do 

Câmpus Suzano promove a verticalização de forma satisfatória com o curso técnico em 

administração. 

Este documento trata da reformulação do curso Técnico em Administração cujo início é 

previsto para o primeiro semestre de 2016, visando atender a carga horária mínima proposta 

pelo Catálogo Nacional dos cursos técnicos. Esta ampliação de carga horária permitiu a 

inclusão de componentes curriculares que irão contribuir para a melhor formação do 

profissional técnico em administração, como por exemplo, as disciplinas Comércio Eletrônico 

e Estratégia Empresarial.  
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8. OBJETIVO GERAL  

 

A formação geral do aluno deve ser inseparável da formação profissional. O objetivo 

deste curso é preparar o futuro egresso, por meio de uma formação cidadã, para lidar com os 

aspectos produtivos no mercado técnico de administração de empresas. Busca-se, conforme 

descrito no parecer CNE/CEB nº 11/2012, enfocar o trabalho como princípio educativo, 

objetivando superar a dicotomia entre a atividade manual e a intelectual, incorporando a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, objetivando a formação de 

trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, na posição de 

subordinados ou dirigentes.  A formação para o trabalho, nos termos do inciso IV do art. 214 

da Constituição Federal, é um dos resultados a serem obtidos pelo Plano Nacional de 

Educação, e, para tanto, como está definido no inciso IV do art. 35 da LDB, é preciso propiciar 

aos alunos a “compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada componente curricular”. 

O principal objetivo é formar profissionais Técnicos em Administração de forma a 

proporcionar aos alunos uma formação técnica de qualidade capaz de atender expectativas 

e necessidades das empresas da região e aumentar, assim, suas chances de inserção e 

contribuição no mercado de trabalho. O Curso pretende desenvolver no aluno competências 

e habilidades para atuar na área de formação por meio de empresa ou negócio próprio, 

conhecendo os princípios do empreendedorismo e sendo capaz de avaliar a capacidade e 

planejar a qualificação da equipe de trabalho. E ainda, formar profissionais capacitados, com 

conhecimento das diferentes formas de empreendimentos (negócios) e gestão aplicada, de 

técnicas de gestão e das funções de planejamento, controle e organização. Dessa forma, o 

curso atende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que estabelece que os alunos 

egressos do ensino fundamental e médio, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 

tenham a possibilidade de acesso à Educação Profissional, como forma de capacitação. 

  

8. OBJETIVO GERAL 

A formação geral do aluno deve ser inseparável da formação profissional. O objetivo 

deste curso é preparar o futuro egresso, por meio de uma formação cidadã, para lidar com os 

aspectos produtivos no mercado técnico de administração de empresas. Busca-se, conforme 

descrito no parecer CNE/CEB nº 11/2012, enfocar o trabalho como princípio educativo, 

objetivando superar a dicotomia entre a atividade manual e a intelectual, incorporando a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo e vice-versa, objetivando a formação de 

trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos, na posição de 

subordinados ou dirigentes. A formação para o trabalho, nos termos do inciso IV do art. 214 

da Constituição Federal, é um dos resultados a serem obtidos pelo Plano Nacional de 

Educação, e, para tanto, como está definido no inciso IV do art. 35 da LDB, é preciso propiciar 

aos alunos a “compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada componente curricular”. 

O principal objetivo é formar profissionais Técnicos em Administração de forma a 

proporcionar aos alunos uma formação técnica de qualidade capaz de atender expectativas 

e necessidades das empresas da região e aumentar, assim, suas chances de inserção e 

contribuição no mercado de trabalho. O Curso pretende desenvolver no aluno competências 

e habilidades para atuar na área de formação por meio de empresa ou negócio próprio, 

conhecendo os princípios do empreendedorismo e sendo capaz de avaliar a capacidade e 

planejar a qualificação da equipe de trabalho. E ainda, formar profissionais capacitados, com 

conhecimento das diferentes formas de empreendimentos (negócios) e gestão aplicada, de 

técnicas de gestão e das funções de planejamento, controle e organização. Dessa forma, o 

curso atende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação — LDB, que estabelece que os alunos 

egressos do ensino fundamental e médio, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 

tenham a possibilidade de acesso à Educação Profissional, como forma de capacitação. 
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8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

A proposta do curso é formar um profissional que participa, organiza e auxilia o 

processo de compras e vendas, bem como verifica as viabilidades econômicas e financeiras 

para efeito de planejamento empresarial; analisa o potencial de clientes e assessora os 

vendedores na venda; atua de forma pró-ativa nas decisões da organização, demonstrando 

liderança, iniciativa, sensatez e flexibilidade no ambiente de trabalho. O curso também se 

propõe a capacitar o educando a assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa 

com base na sua meta e nos seus objetivos, por meio das diretrizes, dados e informações 

contidas no planejamento estratégico, tático e operacional das empresas. Acompanha o 

processo de comercialização, distribuição, armazenagem, exportação e importação de 

produtos e serviços e atua na operacionalização do planejamento de recursos humanos, 

marketing, logística e comercialização. 

9. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O profissional formado como técnico em Administração do IFSP-Suzano é capaz de 

executar as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecciona e expede 

documentos administrativos e realiza o controle de estoques. Opera sistemas de informações 

gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às 

operações organizacionais.  

 

10.   REQUISITOS  E FORMAS DE  ACESSO 

 

O ingresso ao curso será por meio do Processo Seletivo, de responsabilidade do 

Instituto Federal de São Paulo e processos seletivos para vagas remanescentes, por meio de 

edital específico, a ser publicado pelo IFSP no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br. Não 

serão exigidos conhecimentos próprios ou específicos ao curso proposto. Outras formas de 

acesso previstas são: reopção de curso, transferência interna e externa, ex officio ou outras 

formas definidas pelo IFSP por meio de edital específico. 

Para o acesso ao Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Administração, o 

estudante deverá: 

 Estar cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino 

Médio;  

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A proposta do curso é formar um profissional que participa, organiza e auxilia o 

processo de compras e vendas, bem como verifica as viabilidades econômicas e financeiras 

para efeito de planejamento empresarial; analisa o potencial de clientes e assessora os 
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processo de comercialização, distribuição, armazenagem, exportação e importação de 

produtos e serviços e atua na operacionalização do planejamento de recursos humanos, 

marketing, logística e comercialização. 

9. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O profissional formado como técnico em Administração do IFSP-Suzano é capaz de 

executar as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecciona e expede 

documentos administrativos e realiza o controle de estoques. Opera sistemas de informações 

gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às 

operações organizacionais. 

10. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

O ingresso ao curso será por meio do Processo Seletivo, de responsabilidade do 

Instituto Federal de São Paulo e processos seletivos para vagas remanescentes, por meio de 

edital específico, a ser publicado pelo IFSP no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br. Não 

serão exigidos conhecimentos próprios ou específicos ao curso proposto. Outras formas de 

acesso previstas são: reopção de curso, transferência interna e externa, ex officio ou outras 

formas definidas pelo IFSP por meio de edital específico. 

Para o acesso ao Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Administração, o 

estudante deverá: 

e Estar cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino 

Médio;
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 Ter sido aprovado em processo seletivo da instituição.  

De acordo com a Lei nº 12.711/2012, serão reservadas, no mínimo, 50% das vagas 

aos candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escola pública. Dentre 

estas, 50% serão reservadas para candidatos que tenham renda per capita bruta igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio). Das vagas para estudantes egressos 

do ensino público, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas preencherão, por curso e 

turno, no mínimo, percentual igual ao dessa população, conforme último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Estado de São Paulo, de acordo com a 

Lei nº 12.711/2012, de 29/08/2012. 

A previsão inicial de ofertas de vagas para o Curso Técnico de Administração para o 

Câmpus Suzano é: 

Quadro 6: Oferta de vagas 

 

 

11. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Legislação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo. 

 Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.  

 Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013 – Regimento Geral;  

 Resolução nº 872, de 04 de junho de 2013 – Estatuto do IFSP; 

 Resolução nº 866, de 04 de junho de 2013 – Projeto Pedagógico Institucional;  

 Resolução nº 859, de 07 de maio de 2013 – Organização Didática (Alterada pela 
Resolução n.º 25, de 11 de março de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho 
de 2015 e Resolução n.º 94/2015, de 29 de setembro de 2015); 

 Resolução n° 22, de 31 de março de 2015 – que define os parâmetros de carga horária 
para os cursos Técnicos, PROEJA e de Graduação do IFSP ; 

e Tersido aprovado em processo seletivo da instituição. 

De acordo com a Lei nº 12.711/2012, serão reservadas, no mínimo, 50% das vagas 

aos candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escola pública. Dentre 

estas, 50% serão reservadas para candidatos que tenham renda per capita bruta igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio). Das vagas para estudantes egressos 

do ensino público, os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas preencherão, por curso e 

turno, no mínimo, percentual igual ao dessa população, conforme último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o Estado de São Paulo, de acordo com a 

Lei nº 12.711/2012, de 29/08/2012. 

A previsão inicial de ofertas de vagas para o Curso Técnico de Administração para o 

Câmpus Suzano é: 

Quadro 6: Oferta de vagas 
  

Turno | 1º semestre | 2º semestre 

Tarde 40 vagas 40 vagas 

Noite 40 vagas 40 vagas 

  

  

          

11. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Legislação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo. 

e Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

e Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013 — Regimento Geral; 

e Resolução nº 872, de 04 de junho de 2013 — Estatuto do IFSP; 

e Resolução nº 866, de 04 de junho de 2013 — Projeto Pedagógico Institucional; 

e Resolução nº 859, de 07 de maio de 2013 — Organização Didática (Alterada pela 

Resolução n.º 25, de 11 de março de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho 

de 2015 e Resolução n.º 94/2015, de 29 de setembro de 2015); 

e Resolução nº 22, de 31 de março de 2015 — que define os parâmetros de carga horária 

para os cursos Técnicos, PROEJA e de Graduação do IFSP ; 

18



19 

 

 Resolução nº 26, de 11 de março de 2014 – Delega competência ao Pró-Reitor de 
Ensino para autorizar a implementação de atualizações em Projetos Pedagógicos de 
Cursos pelo Conselho Superior; 

 Nota Técnica nº 001/2014 – Recuperação contínua e Recuperação Paralela.  

 

Ações Inclusivas  

 Decreto nº 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004 – Regulamenta as Leis nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.611/2011, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação 
especial e o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

 Lei de nº 13.146,de 6 de julho de 2015, que dispõe sobre a Instituição da Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência  

  Lei nº10.098, de 19 de dezembro de 2000,que Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida e dá outras providências. 

 Decreto de nº6.949,de 25 de agosto de 2009, que Promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo ,assinados 
em Nova York ,em 30 de março de 2007. 

 NBR nº9050/2004, que dispõe sobre a Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos  

 Cartilha de Orientação (referente à implementação do Decreto nº5.296/2004). 

 

 

 

Pareceres  

 Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes 
Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio.  

 Plano Nacional de Educação-PNE   

 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 
e dá outras providências.  

e Resolução nº 26, de 11 de março de 2014 — Delega competência ao Pró-Reitor de 

Ensino para autorizar a implementação de atualizações em Projetos Pedagógicos de 

Cursos pelo Conselho Superior; 

e Nota Técnica nº 001/2014 — Recuperação contínua e Recuperação Paralela. 

Ações Inclusivas 

e Decreto nº 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004 — Regulamenta as Leis nº 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

e Decreto nº 7.611/2011, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação 

especial e o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

e Leiden? 13.146,de 6 de julho de 2015, que dispõe sobre a Instituição da Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

e Leinº10.098, de 19 de dezembro de 2000,que Estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida e dá outras providências. 

e Decreto de nº6.949 de 25 de agosto de 2009, que Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo assinados 

em Nova York ,em 30 de março de 2007. 

e NBR nº9050/2004, que dispõe sobre a Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos 

e Cartilha de Orientação (referente à implementação do Decreto nº5.296/2004). 

Pareceres 

e Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio. 

Plano Nacional de Educação-PNE 

e Leinº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 

e dá outras providências. 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

 Educação Profissional Técnica de Nível Médio   

 Decreto 5.154 de 23/07/2004, que Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e dá outras providências.  

 Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em seu 
Art. 33 estabelece a carga horária mínima das atividades presenciais para os cursos 
na modalidade a distância. 

 

Legislação Curricular: temas obrigatórios para a abordagem transversal ou 
interdisciplinar no currículo:  

 

História e Cultura Afro- Brasileira 

 Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que altera as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.  

 Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana.  

Educação Ambiental  

 Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

 Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. 

 

Educação para o trânsito  

 Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Decreto 5.154 de 23/07/2004, que Regulamenta o S 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, e dá outras providências. 

Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Em seu 

Art. 33 estabelece a carga horária mínima das atividades presenciais para os cursos 

na modalidade a distância. 

  

Legislação Curricular: temas obrigatórios para a abordagem transversal ou 

interdisciplinar no currículo: 

História e Cultura Afro- Brasileira 

Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que altera as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Educação Ambiental 

Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. 

Educação para o trânsito 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
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Catálogo Nacional de Cursos Técnicos  

 Resolução CNE/CEB nº 4, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre alteração na 
Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos de Nível Médio. 

 Resolução nº 1, de 5 de dezembro de 2014, que atualiza e define novos critérios para 
a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando 
os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação Profissional 
e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter 
experimental, observando ao disposto no art.81, da Lei no 9.394/96(LDB) e nos termos 
do art. 19 da Resolução CNE/CEB no 6/2013 

 

             CONFEA/CREA  

 

 Resolução CONFEA nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui a Tabela de 
Títulos Profissionais. 

 Resolução nº 1010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da 
atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito 
de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de 
fiscalização do exercício profissional.  

 

Classificação Brasileira de Ocupações  

 

 Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002 – Aprova a Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO/2002), para uso em todo território nacional e autoriza a sua 
publicação. 

 

Estágio Curricular Supervisionado 

 

 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 
altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 23 de 
março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

Resolução CNE/CEB nº 4, de 6 de junho de 2012, que dispõe sobre alteração na 

Resolução CNE/CEB nº 3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos de Nível Médio. 

Resolução nº 1, de 5 de dezembro de 2014, que atualiza e define novos critérios para 

a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando 

os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação Profissional 

e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter 

experimental, observando ao disposto no art.81, da Lei nº 9.394/96(LDB) e nos termos 

do art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2013 

CONFEA/CREA 

Resolução CONFEA nº 473, de 26 de novembro de 2002, que institui a Tabela de 

Títulos Profissionais. 

Resolução nº 1010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da 

atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito 

de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de 

fiscalização do exercício profissional. 

Classificação Brasileira de Ocupações 

Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002 — Aprova a Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO/2002), para uso em todo território nacional e autoriza a sua 

publicação. 

Estágio Curricular Supervisionado 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Leinº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 19/77, e nº 8.859, de 23 de 

março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
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1996, e o art. 6  da Medida Provisória  nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001 e dá 
outras providências. 

 Portaria nº. 1204/IFSP, de 11 de maio de 2011, que aprova o Regulamento de 
Estágio do IFSP. 

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 4 de abril de 2005 – Modifica a redação do § 3º do 
artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004 até nova manifestação sobre estágio 
supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. 

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004, que estabelece Diretrizes 
Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação 
Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial 
e de Educação de Jovens e Adultos. Inclui texto Resolução CNE/CEB nº 2/2005. 

 Parecer CNE/CEB de no 35, de 05 de novembro de 2003, que dispõe Normas 
para a organização e realização de estágio de alunos do Ensino Médio e da 
Educação Profissional. 

 

Educação a Distância 

 

 Decreto de nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que Regulamenta o art. 80 da Lei 
de no 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

 BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação a Distância. NEVES, 
Carmen Moreira de Castro. Referenciais de Qualidade para Cursos a Distância. 
Brasília, 2003. 
 

Disciplinas Curriculares Optativas 

 

  Decreto nº5.626 de 22 de novembro de 2005, Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da 
Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
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abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da 

Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
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12. ORGANIZAÇAO CURRICULAR  

 

O curso foi organizado de modo a garantir o que determina a Resolução CNE/CEB 

06/2012, Resolução CNE/CEB nº 04/2012, Resolução CNE/CEB nº 01/2014, o Parecer 

CNE/CEB nº 11/2012, assim como as competências profissionais que foram identificadas pelo 

IFSP, com a participação da comunidade escolar. 

O curso habilita o profissional a executar funções de apoio administrativo: protocolo e 

arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos e controle de estoques. Opera 

sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática 

básica, como suporte às operações organizacionais. O curso proporcionará aos estudantes 

conhecimentos, saberes, competências, recursos e elementos os quais poderão levá-los ao 

exercício de ações voltadas ao planejamento, a avaliação, ao gerenciamento de pessoas e 

processos referentes a negócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas 

de todos os portes e ramos de atuação como também demandados ao exercício pleno da 

cidadania com vistas a que possam compreender, discutir, intervir competente, de modo 

idôneo, autônomo, responsável crítica, ética, reflexiva, participativa e crescentemente, nas 

diversas esferas da vida social, política, cultural e produtiva em âmbitos regional/local e 

nacional/global. 

A organização curricular para a Habilitação de Técnico em Administração (pertencente 

ao eixo tecnológico “Gestão e Negócios”) está estruturada em 3 (três) módulos/semestres, 

articulados de forma a garantir a formação eficaz em 1013 horas no mínimo e 1.765 horas no 

máximo. 

 Os módulos constituem um importante instrumento de flexibilização e abertura do 

currículo para o itinerário profissional, a fim de se adaptar às distintas realidades regionais, 

permitindo a inovação permanente e mantendo a unidade e a equivalência dos processos 

formativos. 

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos 

campos disciplinares, através de atividades formativas que integram a formação teórica e a 

formação prática em função das capacidades profissionais que se propõe desenvolver. 
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formação prática em função das capacidades profissionais que se propõe desenvolver. 
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O curso TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO é composto por três módulos. O Módulo I 

oferece formação básica, com componentes curriculares que servirão de suporte para o 

desenvolvimento dos dois próximos semestres. Serão trabalhadas as temáticas: Informática, 

Métodos Quantitativos em Gestão, Direito e Legislação Trabalhista, Economia e Mercados, 

Redação Empresarial, Gestão de Pessoas e Administração Geral, possibilitando ao aluno a 

compreensão sobre administração e viabilizando o aprendizado direcionado à realidade do 

cenário empresarial brasileiro. 

O Módulo II expande o conhecimento com temáticas mais consistentes. Serão ofertados 

componentes curriculares que envolvam aspectos relacionados às práticas mercadológicas, 

especialmente voltadas à Matemática financeira, Informática Aplicada, Marketing, Projeto 

Integrador I, Comércio Eletrônico (EaD), Contabilidade e Custos, Administração da Produção 

e Operação.  

O Módulo III encerra o curso com temáticas voltadas ao Empreendedorismo e Cidadania, 

Logística, Técnicas Comerciais, Estratégia Empresarial, Projeto Integrador II, Administração 

Financeira, Administração de Materiais e Compras. 

O estágio somente poderá ser realizado de maneira concomitante com o curso, ou seja, 

ao aluno será permitido realizar estágio apenas se estiver regularmente matriculado, dentro 

do seu período de integralização do curso.  

        Os conteúdos relativos a Educação Ambiental, História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana e Indígena serão tratados ao longo de todas as disciplinas de firma transversal e 

integradamente, e com mais especificidade na disciplina Empreendedorismo e Cidadania. 

Esses assuntos permearão as discussões multi e interdisciplinar, atendendo à legislação 

vigente, valorizando a diversidade e enfatizando a natureza como fonte de vida. A disciplina 

optativa Libras será oferecida visando capacitar os alunos a interagirem com pessoas com 

deficiência auditiva e permitir ao aluno surdo uma completa integração com os demais alunos.   
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12.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

Quadro 7: Identificação do Curso  

 

 

 

 

 

 

 

O estudante do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Administração, modalidade 

presencial, que optar por realizar as atividades curriculares não obrigatórias “Estágio 

Supervisionado”, “Trabalho de Conclusão de Curso “ e disciplina optativa Libras, apresentará, 

ao final do curso, a seguinte carga horária:  

Quadro 8: Carga Horária do Curso 

Cargas Horárias possíveis para o Curso Técnico em 
Administração 

Total de 
Horas  

Carga horária mínima: Componentes curriculares 
obrigatórios  

1.013 horas 

Carga Horária Máxima: Componentes Curriculares 
obrigatórios + Estágio Supervisionado+ TCC+ Componentes 
Curriculares optativos. 

1.765 horas 

  

Curso:  Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino 
Médio do Câmpus Suzano 

Câmpus SUZANO 

Modalidade Presencial 

Previsão de abertura do curso  1º semestre 2016 

Período (Vespertino / Noturno) 

Vagas semestrais 40 vagas 

Vagas Anuais 80 vagas 

Nº de semestres  3 semestres 

Carga Horaria Optativa 32 horas 

Carga Horária Mínima Obrigatória 1.013horas 

Duração da Hora-aula 50 minutos 

Duração do semestre 19 semanas 
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Câmpus SUZANO 

Modalidade Presencial 

Previsão de abertura do curso 1º semestre 2016 

Período (Vespertino / Noturno) 

Vagas semestrais 40 vagas 

Vagas Anuais 80 vagas 

Nº de semestres 3 semestres 

Carga Horaria Optativa 32 horas 

Carga Horária Mínima Obrigatória | 1.013horas 

Duração da Hora-aula 50 minutos 

Duração do semestre 19 semanas     

O estudante do Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Administração, modalidade 

presencial, que optar por realizar as atividades curriculares não obrigatórias “Estágio 

Supervisionado”, “Trabalho de Conclusão de Curso “ e disciplina optativa Libras, apresentará, 

ao final do curso, a seguinte carga horária: 

Quadro 8: Carga Horária do Curso 

  

  

  

  Curriculares optativos. 

obrigatórios + Estágio Supervisionado+ TCC+ Componentes 

Cargas Horárias possíveis para o Curso Técnico em | Total de 

Administração Horas 

Carga horária mínima: Componentes curriculares | 1.013 horas 

obrigatórios 

Carga Horária Máxima: Componentes Curriculares | 1.7/65horas 
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12.2 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

  

 
 
  

12.2 ESTRUTURA CURRICULAR 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
              
  

  

  

      

  

    
  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

Criação: Lei nº 11.892, de 29/12/2008 Carga 

Campus Suzano Morar do 

Criado pela Portaria Ministerial nº 1.170, de 21/09/2010. 103 
ESTRUTURA CURRICULAR DE CURSO DE ENSINO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Base Legal: Lei 8304/06, Decreto 5154/2004 e Resolução CNE/CEB * 6/2012 Nim. 
demanas 

Aprovado pela Resolução nº 115, de 7 de outubro de 2014. Atualizado pelo Parecer nº37,de 15 de dezamoro de 2015 e Segundo a Resolução nº2s,de 11 de março 15 
de 214 

Curso de Ensino Técnico Concomitante/Subsequente em Administração 

Componente Curricular Códigos Eme Nº Prof. E = [Total Aulas nua 

Informática INFA1 TIP 2 2 - - 38 32 
Métodos Quantitativos em Gestão MOGA! T 1 4 - - 78 aa 

£ |Direito e Legislação Trabalhista DLTA1 T 1 2 - - 38 32 
é Economia e Mercados ECMAI T 1 4 - - 78 aa 
& [Gestão de Pessoas GEPAI T 1 2 - - 38 32 

Redação Empresarial REMAI T 1 2 - - 38 32 
Adminisiração Geral ADMAI T 1 4 - - 78 aa 

Matemática Financeira MAFAS T 1 - 4 - 78 aa 
Informática Aplicada INFAZ TIP 2 - 2 - 38 32 

S |Projeto Integrador | PRIAZ TIP 1 - 2 - 38 32 
ê Administração da Produção e Operação ADPAZ T 1 - 4 - Tê 63 
& [Comércio Eletrônico (EaD) CMEA? T 1 - 4 - 78 aa 

Marketing METAS? T 1 - 4 - 78 aa 
Contabilidade e Custos CSTAZ T 1 - 4 - 78 aa 

Logistica LOGAS T 1 - - 2 38 32 
Projeto Integrador II PRIAS TIP 1 - - 2 38 32 

£ lEmpreendedorismo e Cidadania EMPA3 T 1 - - 4 78 83 
É Administração Financeira ADFA3 T 1 - - 4 78 83 
& | Técnicas Comerciais TCMA3 T 1 - - 2 38 32 

Estratégia Empresarial EEMAS3 T 1 - - 4 78 83 
Administração de Materiais e Compras AMCAS T 1 - - 2 38 32 

TOTAL ACUMULADO DE AULAS 20 24 20 1216 - 
TOTAL ACUMULADO DE HORAS 17 ara 317 - 1013 
CARGA HORÁRIA TOTAL MÍNIMA 1013 
[Libras (Disciplina Optativa) 32 
[Trabalho de Conclusão de Curso (Não obrigatório) 360 
fEstágio Supervisionado (Não obrigatório) E 
CARGA HORÁRIA TOTAL MÁXIMA 1,765 
[DBSERVAÇÕES: Aula de 50 minutos 

Componente Curricular Oferiado em EaD (Educação a Distância): 

|CMEAZ: Comércio Eletrônico (83 horas) 

[Total de Horas Ofertadas em EaD: 63 horas     
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12.3 PLANOS DOS COMPONENTES CURRICULARES  

 
1º SEMESTRE 

 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Informática 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: INFA1 
Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T (  )       P (  )          T/P ( x ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( x ) SIM   (  ) NÃO Laboratório de Informática 

2 - EMENTA: 
O componente curricular introduz os principais conceitos relacionados à Informática. Apresenta os sistemas 
componentes de um computador. Aborda o sistema operacional e o ambiente de trabalho com interface gráfica. 
Dá ênfase à utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de apresentação. Possibilita aos 
alunos a resolução de problemas matemáticos usando softwares, voltados ao mercado de trabalho. 

3-OBJETIVOS: 
Fornecer ao aluno informações básicas que o orientarão a utilizar o computador e os principais aplicativos 
necessários ao curso. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceitos básicos de informática: - software, hardware, periféricos, memórias e unidade de medida. 
2. Introdução ao Sistema Operacional Windows: 
       - Configuração da área de trabalho, Menu Iniciar e Barra de Tarefas, Painel de Controle, Windows 

Explorer e Ferramentas do Sistema. 
3. Gerenciamento de Arquivos. 
4. Operação e configuração de programas de computadores. 
5. Processadores de Texto (formatação básica, organogramas, desenho, figuras, mala direta, etiquetas). 
6. Planilha eletrônica (Formatação, fórmulas, funções, gráficos). 
7. Aplicativo de Apresentação. 

         8. Internet: Serviços e buscas; envio e recebimento de e-mails; comércio eletrônico. 
 
5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MANZANO, J. A. N. G. BrOffice. São Paulo, Érica, 2010. 
MANZANO, A. L.; MANZANO, M. I.l N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2009. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COSTA, E. A.. BrOffice.org: da teoria a prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 
SILVA, M. G. da. Informática: Terminologia - Microsoft Windows Vista - Internet e 
Segurança - Microsoft Office Word 2007 - Microsoft Office Excel 2007 - Microsoft Office Access 2007 - Microsoft 
Office PowerPoint 2007. São Paulo: Érica, 2007. 
RUFINO, N. M. O. Segurança Nacional: técnicas e ferramentas de ataque e defesa de redes de 
computadores. São Paulo: Inovatec, 2002. 
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12.3 PLANOS DOS COMPONENTES CURRICULARES 
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E CÂMPUS 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Informática 

  

  

  

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: INFA1 

Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T() P() T/P (x) (x) SIM () NÃO Laboratório de Informática 

2 - EMENTA: 

O componente curricular introduz os principais conceitos relacionados à Informática. Apresenta os sistemas 

componentes de um computador. Aborda o sistema operacional e o ambiente de trabalho com interface gráfica. 

Dá ênfase à utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de apresentação. Possibilita aos 

alunos a resolução de problemas matemáticos usando softwares, voltados ao mercado de trabalho. 

  
3-OBJETIVOS: 

Fomecer ao aluno informações básicas que o orientarão a utilizar o computador e os principais aplicativos 

necessários ao curso. 
  
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceitos básicos de informática: - software, hardware, periféricos, memórias e unidade de medida. 

2. Introdução ao Sistema Operacional Windows: 

- Configuração da área de trabalho, Menu Iniciar e Barra de Tarefas, Painel de Controle, Windows 

Explorer e Ferramentas do Sistema. 

3. Gerenciamento de Arquivos. 

4. Operação e configuração de programas de computadores. 

5. Processadores de Texto (formatação básica, organogramas, desenho, figuras, mala direta, etiquetas). 

6. Planilha eletrônica (Formatação, fórmulas, funções, gráficos). 

7. Aplicativo de Apresentação. 

8. Intemnet: Serviços e buscas; envio e recebimento de e-mails; comércio eletrônico. 

  
5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

MANZANO, J. A. N. G. BrOffice. São Paulo, Érica, 2010. . 

MANZANO, A. L.; MANZANO, M. I.IN. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Erica, 2009. 

  

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COSTA, E. A.. BrOffice.org: da teoria a prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 

SILVA, M. G. da. Informática: Terminologia - Microsoft Windows Vista - Internet e 

Segurança - Microsoft Office Word 2007 - Microsoft Office Excel 2007 - Microsoft Office Access 2007 - Microsoft 

Office PowerPoint 2007. São Paulo: Érica, 2007. 

RUFINO, N. M. O. Segurança Nacional: técnicas e ferramentas de ataque e defesa de redes de 

computadores. São Paulo: Inovatec, 2002.       
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CÂMPUS 

SUZANO 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Métodos Quantitativos em Gestão 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: MQGA1 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T (x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
Esta disciplina busca capacitar o aluno a entender e aplicar Razão de dois números; Razão de duas grandezas; 
Proporção; Grandezas proporcionais; Divisão proporcional; Regra de Sociedade; Regras de Três; Porcentagem; 
Operações sobre mercados. Expressões aritméticas. Potências e Radicais. Expressões Algébricas. Equações e 
Conjuntos. Gráficos das Funções. Apresenta os Fundamentos da estatística, coleta e apresentação de dados; 
medidas de posição e dispersão, população, amostra, séries e distribuição de frequência. Busca apresentar 
aplicações da estatística em gestão. 
 
3-OBJETIVOS: 
Desenvolver no aluno a capacidade de observação e raciocínio lógico com a resolução de problemas 
matemáticos. Conhecer a importância do cálculo em diversas áreas de conhecimento e pesquisa e resolver 
problemas de aplicação fundamentais e permitir a utilização e métodos estatísticos para tomadas de decisões. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Razão de dois números e razão de duas grandezas;  
2. Proporção; Grandezas proporcionais; Divisão proporcional;  
3. Regra de Sociedade; Regras de Três; Porcentagem; Operações sobre mercados. Expressões 

aritméticas.  
4. Potências e Radicais. Expressões Algébricas. Equações e Conjuntos. 
5. Conceitos estatísticos (Medidas de centralização e dispersão).  
6. Análise exploratória de dados: amostragem, coleta de dados, codificação, tabulação, processamento 

eletrônico, representação tabular,  
7. Representação gráfica, resumo de dados (medidas de tendência central e de dispersão), análise e 

interpretação.  
8. Dimensionamento da amostra, correlação e regressão simples.  

9. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: complexos polinômios equações. São Paulo: Atual, 2013. 
IEZZI, G.; DOCE, O.; MACHADO, A. Matemática e realidade. São Paulo: Atual, 2008. 
MAGALHÃES, M. N. M.; LIMA, A. C. P. de. Noções de probabilidade e estatística. 6. ed. São Paulo: EDUSP, 
2005. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística aplicada à administração e 
economia. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2011. 
HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar: combinatória probabilidade. São Paulo: Atual, 2013. 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática: volume único. São Paulo: Moderna, 2005. (Ensino Médio). 

  

  

| CÂMPUS 
8 

BBB. FEDERAL DE 
SUZANO 

8 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA 
SÃO PAULO     
  

1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Métodos Quantitativos em Gestão 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: MOGA1 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

Tx) P() TIP() () SIM (x) NÃO 
2 - EMENTA: 

Esta disciplina busca capacitar o aluno a entender e aplicar Razão de dois números; Razão de duas grandezas; 

Proporção; Grandezas proporcionais; Divisão proporcional; Regra de Sociedade; Regras de Três; Porcentagem; 

Operações sobre mercados. Expressões aritméticas. Potências e Radicais. Expressões Algébricas. Equações e 

Conjuntos. Gráficos das Funções. Apresenta os Fundamentos da estatística, coleta e apresentação de dados; 

medidas de posição e dispersão, população, amostra, séries e distribuição de frequência. Busca apresentar 

aplicações da estatística em gestão. 

  

3-OBJETIVOS: 
Desenvolver no aluno a capacidade de observação e raciocínio lógico com a resolução de problemas 

matemáticos. Conhecer a importância do cálculo em diversas áreas de conhecimento e pesquisa e resolver 

problemas de aplicação fundamentais e permitir a utilização e métodos estatísticos para tomadas de decisões. 

  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Razão de dois números e razão de duas grandezas; 

2. Proporção; Grandezas proporcionais; Divisão proporcional; 

3. Regra de Sociedade; Regras de Três; Porcentagem; Operações sobre mercados. Expressões 

aritméticas. 

4. Potências e Radicais. Expressões Algébricas. Equações e Conjuntos. 

5. Conceitos estatísticos (Medidas de centralização e dispersão). 

6. Análise exploratória de dados: amostragem, coleta de dados, codificação, tabulação, processamento 

eletrônico, representação tabular, 

7. Representação gráfica, resumo de dados (medidas de tendência central e de dispersão), análise e 

interpretação. 

8. Dimensionamento da amostra, correlação e regressão simples. 

9. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. 

  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar: complexos polinômios equações. São Paulo: Atual, 2013. 

IEZZI, G.; DOCE, O.; MACHADO, A. Matemática e realidade. São Paulo: Atual, 2008. 

MAGALHÃES, M. N. M.; LIMA, A. C. P. de. Noções de probabilidade e estatística. 6. ed. São Paulo: EDUSP, 

2005. 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística aplicada à administração e 

economia. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2011. 

HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar: combinatória probabilidade. São Paulo: Atual, 2013. 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática: volume único. São Paulo: Moderna, 2005. (Ensino Médio). 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Direito e Legislação Trabalhista 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: DLTA1 
Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( x  )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
A disciplina apresenta compreensão dos fundamentos da Ciência Jurídica, a partir de Noções Básicas de 
Direito; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Tributário; Noções de Direito Empresarial; Noções 
de Direito Civil; Considerações sobre Direito do Trabalho: Empregador; Empregado e Trabalhador; Contrato 
de Trabalho com relação a Duração, Alterações, Suspensão e Interrupção, Rescisão e Indenização; Jornada 
de Trabalho; Salario e Remuneração; Estabilidade; Férias e Abonos; Aviso Prévio; PIS/PASEP; FGTS; Seguro 
Desemprego; Portaria n. 3.214/78 do MTb: Segurança e Medicina do Trabalho; Direito Coletivo do Trabalho; 
Justiça do Trabalho e o Papel do Preposto e Noções de Direito Previdenciário. 

3-OBJETIVOS: 
- Diferenciar nos processos administrativos Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. 
- Identificar as características dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e suas finalidades na 
administração.  
- Aprofundar o conhecimento no Direito Trabalhista, enfocando os aspectos principais sobre o trabalho, 
analisadas sobre o prisma legal e prático, para compreensão dos profissionais da administração. 
 
 
 
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

CÂMPUS 

SUZANO 

  
E CÂMPUS 

BE BBasmuro FEDERAL DE 
SUZANO 

8 EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SÃO PAULO     
  

1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Direito e Legislação Trabalhista   

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: DLTA1 

Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

A disciplina apresenta compreensão dos fundamentos da Ciência Jurídica, a partir de Noções Básicas de 

Direito; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Tributário; Noções de Direito Empresarial; Noções 

de Direito Civil; Considerações sobre Direito do Trabalho: Empregador; Empregado e Trabalhador; Contrato 

de Trabalho com relação a Duração, Alterações, Suspensão e Interrupção, Rescisão e Indenização; Jornada 

de Trabalho; Salario e Remuneração; Estabilidade; Férias e Abonos; Aviso Prévio; PIS/PASEP; FGTS; Seguro 

Desemprego; Portaria n. 3.214/78 do MTb: Segurança e Medicina do Trabalho; Direito Coletivo do Trabalho; 

Justiça do Trabalho e o Papel do Preposto e Noções de Direito Previdenciário. 

  
3-OBJETIVOS: 

- Diferenciar nos processos administrativos Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. 

- Identificar as características dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e suas finalidades na 

administração. 

- Aprofundar o conhecimento no Direito Trabalhista, enfocando os aspectos principais sobre o trabalho, 

analisadas sobre o prisma legal e prático, para compreensão dos profissionais da administração. 

    4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 
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1. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEMESTRE: Apresentações Professor e Alunos; considerações 
sobre a disciplina, bibliografias; metodologia de trabalho e avaliações.  
2. NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO: Conceito e Finalidades do Direito; Distinção entre Moral e Ética; Distinção 
entre Fato Social e Lei; Norma Jurídica: interpretação, vigência e prescrição; Hierarquia e Características das 
Leis; Divisão e Fontes do Direito. 
3. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituições Brasileiras; Organização do Estado Brasileiro; 
Organização dos Poderes do Estado; Partidos e Direitos Políticos; Princípios Fundamentais; Direitos e 
Garantias Fundamentais; Direitos e Deveres Individuais; Direitos Sociais e Da Ordem Social; Garantias 
Constitucionais; Nacionalidade. 
4. NOÇÕES DE DIREITO CIVIL: Código Civil Brasileiro; Pessoa Natural (Física); Pessoa Jurídica; Bens 
Jurídicos; Obrigações. 
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITO DO TRABALHO: Noções de Direito do Trabalho; Organização 
Internacional do Trabalho (OIT); Constituição Brasileira; Constituição do Estado de São Paulo; Legislação 
Trabalhista; Fontes do Direito do Trabalho. 
6. EMPREGADOR: Considerações sobre Empregador e Empresa; Sucessão de Empresas; Poder de 
Hierarquia do Empregador. 
7. EMPREGADO E TRABALHADOR: Considerações sobre Trabalhador e Empregado; Tipos de 
Trabalhadores; Tipos de Empregados; Trabalho da Mulher e do Menor. 
8. CONTRATO DE TRABALHO: DURAÇÃO, ALTERAÇÕES, SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO, RESCISÃO E 
INDENIZAÇÃO: Considerações e Princípios do Contrato de Trabalho; Duração e Alteração do Contrato de 
Trabalho; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão do Contrato de Trabalho; Diferença 
entre Rescisão e Indenização; Tipos de Rescisão; Regras para os Pagamentos das Verbas Rescisórias; 
Homologação da Rescisão Contratual; Multas pela Inobservância do Artigo 477. 
9. JORNADA DE TRABALHO: Conceitos e Considerações; Classificação da Jornada de Trabalho; 
Trabalhadores Excluídos; Intervalo para Descanso e Descanso Semanal Remunerado (DSR); Trabalho 
Noturno; Horas Extras: hipóteses e cabimento; Registro de Ponto. 
10. SALÁRIO E REMUNERAÇÃO: Conceitos e Considerações; Diferenças entre Salário, Remuneração e 
Outras Figuras; Formas e Meio de Pagamento de Salário; Valor e Formas Especiais de Salário; Equiparação 
Salarial; 13º Salário: considerações e pagamento. 
11. ESTABILIDADE: Provisória e Definitiva. 
12. FÉRIAS: Aquisição e Concessão; Duração e Remuneração; Vencidas e Proporcionais na Extinção do 
Contrato de Trabalho; Remuneração, Abono e 1/3 Constitucional. 
13. AVISO PRÉVIO: Lei 12.506/2011; Modalidades e Aplicações; Prazo de Duração e Integração ao Tempo 
de Serviço. 
14. PIS/PASEP: Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PASEP): objetivos e concessões, arrecadação e custos, requisitos e abono salarial, rendimento anual. 
15. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): características, quem tem direito e quem 
deposita, hipóteses de levantamento. 
16. SEGURO DESEMPREGO: Concessão, Prazo e Requisitos do Seguro Desemprego. 
17. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: Noções Básicas sobre Segurança e Medicina do Trabalho; 
Portaria n. 3.214/78 Segurança e Medicina do Trabalho e suas Normas Regulamentadoras; Riscos Inerentes 
ao Trabalho; Ato Inseguro e Condição Insegura; Acidentes ou Doenças do Trabalho, Insalubridade, 
Periculosidade e Penosidade. 
18. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO: Organização Sindical; Representantes Sindicais na Empresa; 
Contrato Coletivo de Trabalho; Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; Greve; Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). 
19. JUSTIÇA DO TRABALHO E O PAPEL DO PREPOSTO: Organização da Justiça do Trabalho; Conceito de 
Preposto; Ações Trabalhistas.  
20. NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: O papel e a função do Sistema Previdenciário Nacional; 
Normas da Previdência Social; Contribuição; Benefícios da Previdência Social: aposentadorias; auxílios e 
pensão. 
21. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO; 
22. NOÇÕES DE DIREITO EMPRESARIAL. 
   

1. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEMESTRE: Apresentações Professor e Alunos; considerações 

sobre a disciplina, bibliografias; metodologia de trabalho e avaliações. 

2. NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO: Conceito e Finalidades do Direito; Distinção entre Moral e Ética; Distinção 

entre Fato Social e Lei; Norma Jurídica: interpretação, vigência e prescrição; Hierarquia e Características das 

Leis; Divisão e Fontes do Direito. 

3. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituições Brasileiras; Organização do Estado Brasileiro; 

Organização dos Poderes do Estado; Partidos e Direitos Políticos; Princípios Fundamentais; Direitos e 

Garantias Fundamentais; Direitos e Deveres Individuais; Direitos Sociais e Da Ordem Social; Garantias 

Constitucionais; Nacionalidade. 

4. NOÇÕES DE DIREITO CIVIL: Código Civil Brasileiro; Pessoa Natural (Física); Pessoa Jurídica: Bens 

Jurídicos; Obrigações. 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITO DO TRABALHO: Noções de Direito do Trabalho; Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); Constituição Brasileira; Constituição do Estado de São Paulo; Legislação 

Trabalhista; Fontes do Direito do Trabalho. 

6. EMPREGADOR: Considerações sobre Empregador e Empresa; Sucessão de Empresas; Poder de 

Hierarquia do Empregador. 

7. EMPREGADO E TRABALHADOR: Considerações sobre Trabalhador e Empregado; Tipos de 

Trabalhadores; Tipos de Empregados; Trabalho da Mulher e do Menor. 

8. CONTRATO DE TRABALHO: DURAÇÃO, ALTERAÇÕES, SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO, RESCISÃO E 
INDENIZAÇÃO: Considerações e Princípios do Contrato de Trabalho; Duração e Alteração do Contrato de 

Trabalho; Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho; Rescisão do Contrato de Trabalho; Diferença 

entre Rescisão e Indenização; Tipos de Rescisão; Regras para os Pagamentos das Verbas Rescisórias; 

Homologação da Rescisão Contratual; Multas pela Inobservância do Artigo 477. 

9. JORNADA DE TRABALHO: Conceitos e Considerações; Classificação da Jornada de Trabalho; 

Trabalhadores Excluídos; Intervalo para Descanso e Descanso Semanal Remunerado (DSR); Trabalho 

Noturno; Horas Extras: hipóteses e cabimento; Registro de Ponto. 

10. SALÁRIO E REMUNERAÇÃO: Conceitos e Considerações; Diferenças entre Salário, Remuneração e 

Outras Figuras; Formas e Meio de Pagamento de Salário; Valor e Formas Especiais de Salário; Equiparação 

Salarial; 13º Salário: considerações e pagamento. 

11. ESTABILIDADE: Provisória e Definitiva. 

12. FÉRIAS: Aquisição e Concessão; Duração e Remuneração; Vencidas e Proporcionais na Extinção do 

Contrato de Trabalho; Remuneração, Abono e 1/3 Constitucional. 

13. AVISO PRÉVIO: Lei 12.506/2011; Modalidades e Aplicações: Prazo de Duração e Integração ao Tempo 

de Serviço. 

14. PIS/PASEP: Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PASEP): objetivos e concessões, arrecadação e custos, requisitos e abono salarial, rendimento anual. 

15. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): características, quem tem direito e quem 

deposita, hipóteses de levantamento. 

16. SEGURO DESEMPREGO: Concessão, Prazo e Requisitos do Seguro Desemprego. 

17. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: Noções Básicas sobre Segurança e Medicina do Trabalho; 

Portaria n. 3.214/78 Segurança e Medicina do Trabalho e suas Normas Regulamentadoras; Riscos Inerentes 

ao Trabalho; Ato Inseguro e Condição Insegura; Acidentes ou Doenças do Trabalho, Insalubridade, 

Periculosidade e Penosidade. 

18. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO: Organização Sindical; Representantes Sindicais na Empresa; 

Contrato Coletivo de Trabalho; Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho; Greve; Participação nos Lucros e 

Resultados (PLR). 

19. JUSTIÇA DO TRABALHO E O PAPEL DO PREPOSTO: Organização da Justiça do Trabalho; Conceito de 

Preposto; Ações Trabalhistas. 

20. NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: O papel e a função do Sistema Previdenciário Nacional; 

Normas da Previdência Social; Contribuição; Benefícios da Previdência Social: aposentadorias; auxílios e 

pensão. 

21. NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO; 
22. NOÇÕES DE DIREITO EMPRESARIAL. 
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5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Leis e Decretos etc. Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014. 
BETIOLLI, A. B. Introdução ao Direito. Lições de propedêutica jurídica. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. VadeMecum. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUGUIT, L.. Fundamentos do Direito. 2.ed. São Paulo: Ícone, 2006.  
GASPARINI, D. Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
MANUS, P. P. T.. Direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005. 
MARTINS, S. P. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2006. 
OLIVEIRA, A. Manual de Prática Trabalhista. São Paulo: Atlas, 2009. 

  

 

 

  

  
5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

BRASIL. Leis e Decretos etc. Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BETIOLLI, A. B. Introdução ao Direito. Lições de propedêutica jurídica. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. VadeMecum. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

  

  
6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUGUIT, L.. Fundamentos do Direito. 2.ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

GASPARINI, D. Direito Administrativo. 17º ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MANUS, P. P.T.. Direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005. 

MARTINS, S. P. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2006. 

OLIVEIRA, A. Manual de Prática Trabalhista. São Paulo: Atlas, 2009. 
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CÂMPUS 

SUZANO 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Economia e Mercados 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: ECMA1 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x  )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( ) SIM   ( x ) NÃO 

2 - EMENTA: 
O componente curricular aborda os aspectos da teoria econômica relacionados com os fatos cotidianos e com 
os instrumentos de análise de resultados de atividades empresariais e destas com o ambiente econômico. 
Apresenta a evolução do pensamento econômico e os elementos de microeconomia. Aborda, também, os 
principais tópicos de macroeconomia. 

3-OBJETIVOS: 
• Conhecer como funcionam os mercados; aprender o que é um mercado competitivo; 
• Avaliar o que determina a demanda e a oferta de um bem em um mercado competitivo: como a oferta e a 
demanda determinam o preço do bem; 
• Compreender a influência das políticas de impostos e de preços sobre a oferta e demanda de um bem; Avaliar 
quando um mercado constitui-se em monopólio; oligopólio, monopsônio e oligopsônio; 
  Compreender como a demanda de mão-de-obra influencia a política salarial; interpretar o que significa 
desigualdade econômica/distribuição de renda; reconhecer os principais índices econômicos em uso nos 
mercados brasileiro e internacional; conhecer o significado e a importância dos sistemas de capitalização de 
empresas; interpretar situações econômicas vigentes; conhecer a importância do Mercosul; 
• Conhecer os tipos de empresas de capital aberto; identificar os títulos do mercado de capitais. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Princípios da economia; 
2. Como funcionam os mercados; oferta, demanda e políticas econômicas de governo; consumidores e 

produtores; 
3. Produção; 
4. Elasticidade da Demanda; 
5. Excedente do consumidor; 
6. Comportamento da empresa e organização da indústria: monopólio e oligopólio, concorrência 

monopolística; monopsônio, oligopsônio economia dos mercados de trabalho: 
7. Distribuição de renda; dados macroeconômicos: PIB – produto interno bruto; renda nacional, custo de 

vida; 
8. Poupança x investimento; inflação: causas e custos; 
9. Sistema Financeiro Nacional: estrutura institucional (subsistemas normativo e operacional), sistema de 
pagamentos. 
 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Economia e Mercados 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: ECMA1 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TP() O SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular aborda os aspectos da teoria econômica relacionados com os fatos cotidianos e com 

os instrumentos de análise de resultados de atividades empresariais e destas com o ambiente econômico. 

Apresenta a evolução do pensamento econômico e os elementos de microeconomia. Aborda, também, os 

principais tópicos de macroeconomia. 
  

3-OBJETIVOS: 

* Conhecer como funcionam os mercados; aprender o que é um mercado competitivo; 

* Avaliar o que determina a demanda e a oferta de um bem em um mercado competitivo: como a oferta e a 

demanda determinam o preço do bem; 

* Compreender a influência das políticas de impostos e de preços sobre a oferta e demanda de um bem; Avaliar 

quando um mercado constitui-se em monopólio; oligo pólio, monopsônio e oligopsônio; 

Compreender como a demanda de mão-de-obra influencia a política salarial; interpretar o que significa 

desigualdade econômica/distribuição de renda; reconhecer os principais índices econômicos em uso nos 

mercados brasileiro e internacional; conhecer o significado e a importância dos sistemas de capitalização de 

empresas; interpretar situações econômicas vigentes; conhecer a importância do Mercosul; 

* Conhecer os tipos de empresas de capital aberto; identificar os títulos do mercado de capitais. 

  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Princípios da economia; 

2. Como funcionam os mercados; oferta, demanda e políticas econômicas de governo; consumidores e 

produtores; 

3. Produção; 

4. Elasticidade da Demanda; 

5. Excedente do consumidor; 

6. Comportamento da empresa e organização da indústria: monopólio e oligopólio, concorrência 

monopolística; monopsônio, oligopsônio economia dos mercados de trabalho: 

7. Distribuição de renda; dados macroeconômicos: PIB — produto intemo bruto; renda nacional, custo de 

vida; 

8. Poupança x investimento; inflação: causas e custos; 

9. Sistema Financeiro Nacional: estrutura institucional (subsistemas normativo e operacional), sistema de 

pagamentos. 

    5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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VASCONCELLOS, M. A. S. Economia: micro e macro. São Paulo, Atlas, 2011. 
MCGUIGAN, J. R.; Moyer, R. Charles; HARRIS, Frederick H. de B. Economia de empresas: aplicações 
estratégia prática. São Paulo: Cengage, 2010. 
BRUNSTEIN, I.. Economia de empresas: gestão econômica de negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 
GONÇALVES, A. C. P.. Economia Aplicada. Ed. FGV, 2008. 

 6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANKIW, N. G.. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. São Paulo: Thompson 
Pioneira, 2005. 
CAVALCANTE, F..; MISUMI, J.. Y.; RUDGE, L. F.. Mercado de capitais: o que é, como funciona. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2009. 
MANKIW, N. G..; SOUZA, T. C. P. de.  Macroeconomia. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010 

VASCONCELLOS, M. A. S. Economia: micro e macro. São Paulo, Atlas, 2011. 

MCGUIGAN, J. R.; Moyer, R. Charles; HARRIS, Frederick H. de B. Economia de empresas: aplicações 

estratégia prática. São Paulo: Cengage, 2010. 

BRUNSTEIN, |.. Economia de empresas: gestão econômica de negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 

GONÇALVES, A. C. P.. Economia Aplicada. Ed. FGV, 2008. 

  

  
6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANKIW, N. G.. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. São Paulo: Thompson 

Pioneira, 2005. 

CAVALCANTE, F..; MISUMI, J.. Y.; RUDGE, L. F.. Mercado de capitais: o que é, como funciona. 7. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

MANKIW, N. G..; SOUZA, T. C. P. de. Macroeconomia. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010 
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CÂMPUS 

SUZANO 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso:  Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: GEPA1 
Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( x  )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular aborda as organizações e a administração de pessoal, mostrando sua evolução e as 
funções administrativas e operacionais. Enfatiza os desafios da gestão de pessoal, a responsabilidade social 
das organizações e o significado do trabalho. Apresenta os novos paradigmas de cargos e salários, o 
Outplacement, educação e treinamento. Aborda, também, os cenários futuros e o conhecimento sobre as 
organizações. Denota especial importância ao comportamento humano nas organizações. 

3-OBJETIVOS: 
Identificar o processo de pesquisa, recrutamento e seleção de pessoas, bem como, instrumentos, dados e 
meios necessários. Interpretar os conceitos e objetivos da gestão de pessoas. Compreender como se 
administram talentos e o capital intelectual nas organizações. Avaliar a política e as ações de recursos 
humanos para programas de incentivos. Identificar a cultura organizacional das empresas. Analisar as técnicas 
de desenvolvimento organizacional. Analisar a importância da higiene e segurança do trabalho. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Técnicas de recrutamento de pessoal. 
2. Conceitos e objetivos de Gestão de Pessoas 
3. As mudanças e transformações no cenário mundial 
4. Administração de Talentos Humanos e do Capital Intelectual. 
5. Programas de incentivos ao desempenho 
6. Cultura Organizacional 
7. Aprendizagem organizacional. 
8. Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações. 
9. Higiene, Segurança e Qualidade de Vida no trabalho 
 
5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIAVENATO, I.. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. São Paulo: 
Manole, 2014. 
RIBEIRO, A. de L.. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2006 
MASCARENHAS, A. O.. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LACOMBE, F.. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2011. 
MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
MASCARENHAS, A. O. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano   

Componente Curricular: Gestão de Pessoas   

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: GEPA1 

Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) PC) TIP() () SIM (x) NÃO 
2 - EMENTA: 

O componente curricular aborda as organizações e a administração de pessoal, mostrando sua evolução e as 

funções administrativas e operacionais. Enfatiza os desafios da gestão de pessoal, a responsabilidade social 

das organizações e o significado do trabalho. Apresenta os novos paradigmas de cargos e salários, o 

Outplacement, educação e treinamento. Aborda, também, os cenários futuros e o conhecimento sobre as 

organizações. Denota especial importância ao comportamento humano nas organizações. 
  
3-OBJETIVOS: 

Identificar o processo de pesquisa, recrutamento e seleção de pessoas, bem como, instrumentos, dados e 

meios necessários. Interpretar os conceitos e objetivos da gestão de pessoas. Compreender como se 

administram talentos e o capital intelectual nas organizações. Avaliar a política e as ações de recursos 

humanos para programas de incentivos. Identificar a cultura organizacional das empresas. Analisar as técnicas 

de desenvolvimento organizacional. Analisar a importância da higiene e segurança do trabalho. 

  
4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

. Técnicas de recrutamento de pessoal. 

. Conceitos e objetivos de Gestão de Pessoas 

. As mudanças e transformações no cenário mundial 

. Administração de Talentos Humanos e do Capital Intelectual. 

. Programas de incentivos ao desempenho 

. Cultura Organizacional 

. Aprendizagem organizacional. 

. Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações. 

. Higiene, Segurança e Qualidade de Vida no trabalho O
o
o
 

GA 
E
O
N
 
a
 

  
5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

CHIAVENATO, |.. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. São Paulo: 

Manole, 2014. 

RIBEIRO, A. de L.. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2006 

MASCARENHAS, A. O.. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008. 
    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: LACOMBE, F.. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

MASCARENHAS, A. O. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Redação Empresarial 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: REMA1 
Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( x  )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( ) SIM   ( x ) NÃO 

2 - EMENTA: 
O componente curricular apresenta as técnicas de correspondência administrativa e a aplicação das normas 
da língua na elaboração de textos. Aborda a elaboração de relatório, atestado, requerimento, memorando, 
ofício, circular, procuração, carta comercial, ata, currículo, etc. 
Aborda a importância da comunicação oral e escrita. Aborda, também, a Oratória. 

3-OBJETIVOS: 
•. Analisar textos técnicos/comerciais do eixo tecnológico de Gestão e Negócios, por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores extralinguísticos; 
•. Desenvolver textos técnicos aplicados ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios de acordo com normas e 
convenções específicas. 
•. Pesquisar e analisar informações do eixo tecnológico Gestão e Negócios em diversas fontes convencionais 
e eletrônicas. 
•. Definir procedimentos linguísticos que levem à qualidade nas atividades relacionadas com o público 
consumidor. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios, por meio 
de:  

- Indicadores linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica; grafia; pontuação; acentuação, etc. 
- indicadores extralinguísticos: efeito de sentido e contextos sócio-culturais; modelos preestabelecidos de 

produção de texto. 
2. Conceitos de coerência e de coesão aplicadas à análise e a produção de textos técnicos específicos 

do eixo tecnológico de Gestão e Negócios: 
- ofícios; memorandos; comunicados; cartas; avisos; declarações; recibos; carta-currículo; curriculum 

vitae; relatório técnico; contrato; memorial descritivo; memorial de critérios; técnicas de redação  
3. A importância da comunicação. 
4. Sistemas de Comunicação. 
5. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de 

comunicação. 
6. Princípios de terminologia aplicados ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios: 
- glossário com nomes e origens dos termos utilizados pelo comércio; apresentação de trabalhos de 

pesquisas. 
         

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Redação Empresarial 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: REMA1 

Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TP() (O) SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular apresenta as técnicas de correspondência administrativa e a aplicação das normas 

da língua na elaboração de textos. Aborda a elaboração de relatório, atestado, requerimento, memorando, 

ofício, circular, procuração, carta comercial, ata, currículo, etc. 

Aborda a importância da comunicação oral e escrita. Aborda, também, a Oratória. 

  

3-OBJETIVOS: 

*. Analisar textos técnicos/comerciais do eixo tecnológico de Gestão e Negócios, por meio de indicadores 

linguísticos e de indicadores extralinguísticos; 

*. Desenvolver textos técnicos aplicados ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios de acordo com normas e 

convenções específicas. 

*. Pesquisar e analisar informações do eixo tecnológico Gestão e Negócios em diversas fontes convencionais 

e eletrônicas. 

*. Definir procedimentos linguísticos que levem à qualidade nas atividades relacionadas com o público 

consumidor. 

  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios, por meio 

de: 

- Indicadores linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica; grafia; pontuação; acentuação, etc. 

- indicadores extralinguísticos: efeito de sentido e contextos sócio-culturais; modelos preestabelecidos de 

produção de texto. 

2. Conceitos de coerência e de coesão aplicadas à análise e a produção de textos técnicos específicos 

do eixo tecnológico de Gestão e Negócios: 

- ofícios; memorandos; comunicados; cartas; avisos; declarações; recibos; carta-currículo; curriculum 

vitae; relatório técnico; contrato; memorial descritivo; memorial de critérios; técnicas de redação 

3. A importância da comunicação. 

4. Sistemas de Comunicação. 

5. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de 

comunicação. 

6. Princípios de terminologia aplicados ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios: 

- glossário com nomes e origens dos termos utilizados pelo comércio; apresentação de trabalhos de 

pesquisas. 

    5 - BIBLIOGRAFIA BASICA: 
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CIPRO NETO, Pasquale. O dia a dia da Nossa Língua. São Paulo: Publifolha, 2008.  
GARCIA, Othon. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2011. 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de acordo com as atuais 
normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCEZ, L.H.C. Técnica de redação: o que preciso saber para escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  
FAVERO, L.L.  Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2006 
FERREIRA, A. B. de H.; FERREIRA, M. B.; ANJOS, M. dos. Novo dicionário Aurélio da língua 
portuguesa. Curitiba: Positivo, 2009  
PINKER, S. O instinto da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

  

CIPRO NETO, Pasquale. O dia a dia da Nossa Língua. São Paulo: Publifolha, 2008. 

GARCIA, Othon. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2011. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de acordo com as atuais 

normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
  

  
6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCEZ, L.H.C. Técnica de redação: o que preciso saber para escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

FAVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2006 

FERREIRA, A. B. de H.; FERREIRA, M. B.; ANJOS, M. dos. Novo dicionário Aurélio da língua 

portuguesa. Curitiba: Positivo, 2009 

PINKER, S. O instinto da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Administração Geral 

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre  Código: ADMA1 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x  )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular apresenta os conceitos fundamentais das organizações, tipologias de organizações 
segundo porte e características organizacionais, do mundo do trabalho, de administração e áreas da 
administração. Aborda a gestão e controle de documentos, a história da administração, apontando os 
antecedentes históricos da administração e a história da administração no Brasil. Apresenta, também, a 
profissão do administrador e funções administrativas. Aborda ainda os conceitos e princípios da ética e da 
moral. Enfatiza a reflexão sobre a moralidade e a ética ao longo do pensamento ocidental. Aborda o 
capitalismo, comércio, indústria e a ética do auto interesse tendo em vista o mundo do trabalho, o empresário 
e a sociedade. Apresenta, também, a ética empresarial, a globalização e o confronto de culturas. Apresenta 
um panorama aos alunos sobre a atuação profissional e os dilemas éticos. Mostra o exercício da profissão e 
o código de ética. 

3-OBJETIVOS: 
•. Analisar as teorias administrativas;.•. Analisar as atividades realizadas pelas áreas básicas de uma empresa. 
•. Identificar atribuições das funções na administração;;.•. Analisar a importância da formalização da estrutura 
organizacional nos departamentos.•. Interpretar os sistemas e processos administrativos;.•. Construir 
procedimentos para avaliar as atribuições das funções na distribuição dos trabalhos.•. Analisar os códigos de 
ética profissional, as regras e regulamentos organizacionais. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  
Componente Curricular: Administração Geral 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 1º Semestre Código: ADMA1 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TP() (O) SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular apresenta os conceitos fundamentais das organizações, tipologias de organizações 

segundo porte e características organizacionais, do mundo do trabalho, de administração e áreas da 

administração. Aborda a gestão e controle de documentos, a história da administração, apontando os 

antecedentes históricos da administração e a história da administração no Brasil. Apresenta, também, a 

profissão do administrador e funções administrativas. Aborda ainda os conceitos e princípios da ética e da 

moral. Enfatiza a reflexão sobre a moralidade e a ética ao longo do pensamento ocidental. Aborda o 

capitalismo, comércio, indústria e a ética do auto interesse tendo em vista o mundo do trabalho, o empresário 

e a sociedade. Apresenta, também, a ética empresarial, a globalização e o confronto de culturas. Apresenta 

um panorama aos alunos sobre a atuação profissional e os dilemas éticos. Mostra o exercício da profissão e 

o código de ética. 
  
3-OBJETIVOS: 
*. Analisar as teorias administrativas;.*. Analisar as atividades realizadas pelas áreas básicas de uma empresa. 

*. Identificar atribuições das funções na administração;:.*. Analisar a importância da formalização da estrutura 

organizacional nos departamentos.. Interpretar os sistemas e processos administrativos;.. Construir 

procedimentos para avaliar as atribuições das funções na distribuição dos trabalhos.º. Analisar os códigos de 

ética profissional, as regras e regulamentos organizacionais. 

    4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 
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1. Teorias administrativas 
2. Áreas funcionais básicas de uma empresa: Financeira, Marketing, Produção, Recursos Humanos e 

Materiais 
3. Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle 
4. Componentes da estrutura organizacional 
5. Tipos de departamentalização 
6. Manual de organização 
7. Sistemas de informação e administração 
8. Modelos de formulários e planilhas 
9. Fluxogramas, cronograma e demais representações gráficas 
10. Sistemas de organogramas para as atribuições de funções. 
11. Formas de distribuição do trabalho. 
12. Conceitos e princípios de ética 
13. Atuação profissional: administrando pessoas e conflitos, administrado informações e administrando 

recursos 
14. Conceitos de planejamento empresarial  
15. Protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos 

5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, A. T. da.  Administração Básica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
GURGEL, C; RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, M. V.. Administração: elementos essenciais para a gestão das 
organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 
CHIAVENATO, I.. Administração nos novos tempos. Rio de Janeiro: Câmpus, 2009. 
SOUZA FILHO; D'AVILA, O. Ética individual & ética profissional: princípios da razão feliz. 4. ed. Rio de 
Janeiro: ABC, 2004. 
MATTAR NETO, J. A.. Filosofia e ética na administração. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
SILVA, A. L. C. da. Governança corporativa e sucesso empresarial: melhores práticas para aumentar o 
valor da firma. São Paulo: Saraiva, 2006.  
6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SNELL, S. A.; BATEMAN, T. S. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998. 
MATOS, F. G. de. Ética na gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
ASHLEY, P. A.. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

      
  

1. Teorias administrativas 

2. Áreas funcionais básicas de uma empresa: Financeira, Marketing, Produção, Recursos Humanos e 

Materiais 

. Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle 

. Componentes da estrutura organizacional 

. Tipos de departamentalização 

- Manual de organização 

. Sistemas de informação e administração 

. Modelos de formulários e planilhas 

. Fluxogramas, cronograma e demais representações gráficas 

10. Sistemas de organogramas para as atribuições de funções. 

11. Formas de distribuição do trabalho. 

12. Conceitos e princípios de ética 

13. Atuação profissional: administrando pessoas e conflitos, administrado informações e administrando 

recursos 

14. Conceitos de planejamento empresarial 

15. Protocolo e arquivo, confecção e expedição de documentos administrativos 

O
o
 Aa 
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5 - BIBLIOGRAFIA BASICA 

SILVA, A. T. da. Administração Básica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

GURGEL, C; RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, M. V.. Administração: elementos essenciais para a gestão das 

organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 

CHIAVENATO, |.. Administração nos novos tempos. Rio de Janeiro: Câmpus, 2009. 

SOUZA FILHO; D'AVILA, O. Etica individual & ética profissional: princípios da razão feliz. 4. ed. Rio de 

Janeiro: ABC, 2004. 

MATTAR NETO, J.A.. Filosofia e ética na administração. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SILVA, A. L. C. da. Governança corporativa e sucesso empresarial: melhores práticas para aumentar o 

valor da firma. São Paulo: Saraiva, 2006. 
    6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SNELL, S. A.; BATEMAN, T. S. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998. 

MATOS, F. G. de. Etica na gestão empresarial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

ASHLEY, P. A.. Etica e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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   2º Módulo 
 
 

 
 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Matemática Financeira  

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre  Código: MAFA2 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( X )       P (  )          T/P (   ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( X ) SIM   (  ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular aborda os principais conceitos sobre juros, capitalização simples, capitalização 
composta, desconto e taxa de desconto. Apresenta as taxas nominais, efetivas e reais. Aborda, também, as 
séries de pagamentos e o sistema de amortização. Estabelece os critérios de correção monetária e inflação. 

3-OBJETIVOS: 
Analisar conceitos de Matemática Financeira (juros, descontos, prestações e empréstimos) e calcular valores. 
Contextualizar políticas de credito, cobrança e financiamentos. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

  1. Sistemas de crédito e cobrança: 
- Juros simples 
- Juros compostos 
- Desconto comercial 
- Juros compostos 
- Empréstimos (sistemas de amortização) 
2. Matemática Financeira: amortização, depreciação, descontos, rendas e cambio. 
3. Planilhas eletrônicas. 
 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

HAZZAN, S; POMPEU, J. N. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva,2007. 
VERAS, L. L.. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Matemática Financeira 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre Código: MAFAZ 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(X) P() TP() (X)SIM () NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular aborda os principais conceitos sobre juros, capitalização simples, capitalização 

composta, desconto e taxa de desconto. Apresenta as taxas nominais, efetivas e reais. Aborda, também, as 

séries de pagamentos e o sistema de amortização. Estabelece os critérios de correção monetária e inflação. 

  

3-OBJETIVOS: 

Analisar conceitos de Matemática Financeira (juros, descontos, prestações e empréstimos) e calcular valores. 

Contextualizar políticas de credito, cobrança e financiamentos. 

  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Sistemas de crédito e cobrança: 

- Juros simples 

- Juros compostos 

- Desconto comercial 

- Juros compostos 

- Empréstimos (sistemas de amortização) 

2. Matemática Financeira: amortização, depreciação, descontos, rendas e cambio. 

3. Planilhas eletrônicas. 

  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

HAZZAN, S; POMPEU, J. N. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva,2007. 

VERAS, L. L.. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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LAPPONI, J. C. Matemática Financeira: usando Excel 5 e 7. São Paulo: Lapponi, 2002. 
MATHIAS, W F.; GOMES, J. M.. Matemática financeira: com mais de 600 exercícios resolvidos e propostos. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
PUCCINI, A. de L. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006 
PATRÍCIO SAMANEZ, C. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 2. ed. São Paulo: 
Printece Hall, 2001. 

 

  

LAPPONI, J. C. Matemática Financeira: usando Excel 5 e 7. São Paulo: Lapponi, 2002. 

MATHIAS, W F.; GOMES, J. M.. Matemática financeira: com mais de 600 exercícios resolvidos e propostos. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PUCCINI, A. de L. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006 

PATRÍCIO SAMANEZ, C. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 2. ed. São Paulo: 

Printece Hall, 2001. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Informática Aplicada  

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre  Código: INFA2 
Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T (   )       P (  )          T/P ( X  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( X ) SIM   (  ) NÃO Laboratório de Informática 

2 - EMENTA: 
A disciplina proporciona o desenvolvimento dos estudantes para aplicar conhecimentos na área de informática 
nos processos gerenciais da administração, bem como fornecer mecanismos para a usabilidade de softwares 
operacionais, aplicativos e de administração, com responsabilidade e ética pertinentes ao profissional da 
administração. 

3-OBJETIVOS: 
Capacitar o aluno a elaborar aplicações de informática aos casos de negócio.  
Utilizar funções avançadas no processo de pesquisa e desenvolvimento de soluções em informática. 
Construir ferramentas de análise de processos e desenvolver aplicações ligadas a gestão de processos 
organizacionais. 
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Estatística Aplicada à Administração Usando Excel 
2. Modelagem financeira utilizando planilha eletrônica: Excel 
3. Uso de validação, listagem, funções procv, proch, cont.se, soma.se 
4. Banco de Dados 

Conceitos iniciais sobre banco de dados e seus objetos 
Criando banco de dados 
Relacionamento entre tabelas 
Definição de chave primária e estrangeira para o relacionamento relacional 
Criando e gerenciando formulários 
Gerenciamento e visualização de relatórios 

                        Geração de páginas HTML estáticas por software de banco de dados 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 ORNACHIONE JUNIOR. E. B. Informática aplicada as áreas de contabilidade, administração e 
economia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
MOURA, L. F. Excel para engenharia. São Carlos: EDUFSCAR. 2007. 
COSTA, E. A. BrOffice.org: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de Informática básica. 7. ed. São Paulo: 
Érica, 2009. 
OLIVEIRA, E.. Contabilidade informatizada: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
SANTOS, A. de A. Informática na empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
SILVA, M. G da. Informática: terminologia - Microsoft Windows Vista - Internet e 
Segurança - Microsoft Office Word 2007 - Microsoft Office Excel 2007 - Microsoft Office Access 2007 - Microsoft 
Office PowerPoint 2007. 3. ed. São Paulo: Érica, 2011. 
MANZANO, J. A. N. G. BrOffice.org 2.0: guia prático de aplicação. São Paulo: Érica, 2006. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Informática Aplicada 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre Código: INFAZ 

Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T() P() TIP(X) (X) SIM () NÃO Laboratório de Informática 

2 - EMENTA: 

A disciplina proporciona o desenvolvimento dos estudantes para aplicar conhecimentos na área de informática 

nos processos gerenciais da administração, bem como fornecer mecanismos para a usabilidade de softwares 

operacionais, aplicativos e de administração, com responsabilidade e ética pertinentes ao profissional da 

administração. 
  

3-OBJETIVOS: 

Capacitar o aluno a elaborar aplicações de informática aos casos de negócio. 

Utilizar funções avançadas no processo de pesquisa e desenvolvimento de soluções em informática. 

Construir ferramentas de análise de processos e desenvolver aplicações ligadas a gestão de processos 

organizacionais. 
  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

Estatística Aplicada à Administração Usando Excel 

Modelagem financeira utilizando planilha eletrônica: Excel 

Uso de validação, listagem, funções procv, proch, cont.se, soma.se 

Banco de Dados 

Conceitos iniciais sobre banco de dados e seus objetos 

Criando banco de dados 

Relacionamento entre tabelas 

Definição de chave primária e estrangeira para o relacionamento relacional 

Criando e gerenciando formulários 

Gerenciamento e visualização de relatórios 

Geração de páginas HTML estáticas por software de banco de dados 

O
N
 

  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

ORNACHIONE JUNIOR. E. B. Informática aplicada as áreas de contabilidade, administração e 

economia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MOURA, L. F. Excel para engenharia. São Carlos: EDUFSCAR. 2007. 

COSTA, E. A. BrOffice.org: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 
    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. |. N. G. Estudo dirigido de Informática básica. 7. ed. São Paulo: 

Erica, 2009. 

OLIVEIRA, E.. Contabilidade informatizada: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SANTOS, A. de A. Informática na empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SILVA, M. G da. Informática: terminologia - Microsoft Windows Vista - Internet e 

Segurança - Microsoft Office Word 2007 - Microsoft Office Excel 2007 - Microsoft Office Access 2007 - Microsoft 

Office PowerPoint 2007. 3. ed. São Paulo: Érica, 2011. 

MANZANO, J. A. N. G. BrOffice.org 2.0: guia prático de aplicação. São Paulo: Érica, 2006. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Libras 

Ano/Semestre:  - -  Código:LIBR0 
Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( )       P (  )          T/P ( X ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( X) SIM   (  ) NÃO  

2 - EMENTA: 
A disciplina apresenta conceitos básicos em Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS, como instrumento de 
interação entre surdo e ouvinte, possibilitando a relacionar-se com o surdo, dando-lhe bagagem para a 
comunicação e permitindo a sua inclusão do processo de ensino – aprendizado aos aspectos gramaticais da 
Libras, culturais, educacionais e socioantropológicos da surdez. 

3-OBJETIVOS: 
Desenvolver no aluno a capacidade de compreensão e o uso da Língua Brasileira de Sinais. Assimilar que a 
LIBRAS é a língua gesto–visual utilizada pela comunidade surda, e que apresenta estruturas gramaticais 
próprias. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I 
 I.1. Breve introdução a História dos Surdos, aos aspectos clínicos, educacionais e 
socioantropológicos da surdez. 
 I.2. Alfabeto manual ou dactilológico; 
 I.3. As correntes filosóficas: Oralismo, Comunicação Total, Bimodalismo e Bilinguismo 
 I.4.  Identificação pessoal;Características básicas da fonologia de LIBRAS: configurações de mão, 
movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais. 
Praticar Libras: o alfabeto; expressões manuais e não manuais. 
UNIDADE II 
II.1. A educação dos Surdos no Brasil, legislação e o intérprete de Libras. 
II.2. Distinção entre língua e linguagem 

  II.3 Sistematização do léxico: 
Números; Expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas etc.; 
Expressões socioculturais negativas: desagrado, impossibilidade etc.; 
  II.4.Introdução à fonologia da Libras: aspectos relacionados a formação do sinal. 
UNIDADE III 
III.1. Lei nº 10.098, lei no. 10.436 e Decreto nº. 5.626 
III.2.Tempo,calendário, natureza, cores, profissões, meios de transporte, vestuário, lugares, animais, família, 
meios de comunicação, antônimos, cidades e estados brasileiros, atitudes e sentimentos.  
III.3. Verbo I 
UNIDADE IV 
IV.1. Introdução à morfologia da Libras 
IV.2. Verbo II 
IV 3. Sintaxe I e II 

IV 4. Classificadores 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Libras 
  

  

    

    

Ano/Semestre: -- Código:LIBRO 

Nº de aulas semanais: 02 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

TO P() TIP(X) (X) SIM () NÃO 

2 - EMENTA: 

A disciplina apresenta conceitos básicos em Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS, como instrumento de 

interação entre surdo e ouvinte, possibilitando a relacionar-se com o surdo, dando-lhe bagagem para a 

comunicação e permitindo a sua inclusão do processo de ensino — aprendizado aos aspectos gramaticais da 

Libras, culturais, educacionais e socioantropológicos da surdez. 

  

3-OBJETIVOS: 

Desenvolver no aluno a capacidade de compreensão e o uso da Língua Brasileira de Sinais. Assimilar que a 

LIBRAS é a língua gesto-visual utilizada pela comunidade surda, e que apresenta estruturas gramaticais 

próprias. 

  

  
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE | 

1.1. Breve introdução a História dos Surdos, aos aspectos clínicos, educacionais e 

socioantropológicos da surdez. 

1.2. Alfabeto manual ou dactilológico; 

1.3. As correntes filosóficas: Oralismo, Comunicação Total, Bimodalismo e Bilinguismo 

1.4. Identificação pessoal;Características básicas da fonologia de LIBRAS: configurações de mão, 

movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais. 

Praticar Libras: o alfabeto; expressões manuais e não manuais. 

UNIDADE Il 

11.1. A educação dos Surdos no Brasil, legislação e o intérprete de Libras. 

11.2. Distinção entre língua e linguagem 

11.3 Sistematização do léxico: 

Números; Expressões socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas etc.; 

Expressões socioculturais negativas: desagrado, impossibilidade etc.; 

11.4 Introdução à fonologia da Libras: aspectos relacionados a formação do sinal. 

UNIDADE III 

[1.1. Lei nº 10.098, lei no. 10.436 e Decreto nº. 5.626 

|1.2.Tempo,calendário, natureza, cores, profissões, meios de transporte, vestuário, lugares, animais, família, 

meios de comunicação, antônimos, cidades e estados brasileiros, atitudes e sentimentos. 

1.3. Verbo | 

UNIDADE IV 

IV.1. Introdução à morfologia da Libras 

IV.2. Verbo II 

IV 3. Sintaxe le Il 

IV 4. Classificadores 
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5-BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALMEIDA, E. C.; DUARTE, P. M. Atividades Ilustradas em Sinais da Libras. Rio de Janeiro: 
REVINTER. 2004 
CAPOVILLA, F.C, RAPHAEL, W.D; MAURÍCIO, A. C. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico 
ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2010. 
QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 BOTELHO, P. Segredos e silêncio na educação dos surdos. Belo Horizonte: Autêntica, 
1998. 
GUARINELLO, A.C. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: Plexus, 
2007. 
PEREIRA, M. C. C. Libras - Conhecimento além dos sinais. Pearson Education do Brasil. 
2011. 

SKLIAR, C. A Surdez: Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

 

  

  

5-BIBLIOGRAFIA BASICA: 

ALMEIDA, E. C.; DUARTE, P. M. Atividades Ilustradas em Sinais da Libras. Rio de Janeiro: 

REVINTER. 2004 

CAPOVILLA, F.C, RAPHAEL, W.D; MAURÍCIO, A. C. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico 

ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 3 ed. São Paulo: Edusp, 2010. 

QUADROS, Ronice Miller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: estudos 

linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

  

  
6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOTELHO, P. Segredos e silêncio na educação dos surdos. Belo Horizonte: Autêntica, 

GUARINELLO, A.C. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: Plexus, 

PEREIRA, M.C. C. Libras - Conhecimento além dos sinais. Pearson Education do Brasil. 

SKLIAR, C. A Surdez: Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Administração da Produção e Operação 

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre  Código: ADPA2 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular apresenta uma introdução à Administração da Produção, ao Projeto de Produção, ao 
Planejamento e Controle da Produção, aos Sistemas e Projetos de Produção e aos Tópicos emergentes em 
Administração da Produção. 

3-OBJETIVOS: 
Reconhecer a Administração da produção como parte de um ciclo de operações integrado às demais funções 
organizacionais e ao ambiente competitivo, sob o enfoque da administração estratégica e Teoria dos Sistemas 
Abertos. Conhecer os aspectos que envolvem a organização dos sistemas produtivos, em termos de fluxo 
produtivo e logística operacional. Conhecer os modelos e importância do planejamento estratégico para 
organização, operacionalização estratégica da função produção e seus desafios. Identificar as formas e 
características do planejamento tático da produção. Conhecer e operar a programação da produção em 
diferentes sistemas produtivos. Conhecer a gestão da qualidade, identificando seu contexto estratégico e as 
diversas ferramentas que integram seu estudo. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Administração da Produção. 
2. Projeto de Produtos, Serviços e Processos. 
3. Capacidade, Localização e Arranjo Físico das Instalações. 
4. Instalação e Manutenção de Equipamentos. 
5. Administração de Tecnologias. 
6. Métodos e Organização do Trabalho. 
7. Melhoramento da Produção. 
8. Gestão da Qualidade e modelos de certificação (9000, 14000, 8000 e OHSAS); 
9. Qualidade Total aplicada aos produtos e processos. 
10. Planejamento e controle da capacidade produtiva. 
11. PCP – planejamento e controle da produção. 
12. As principais ferramentas de programação e controle da produção. 
13. Planejamento e controle da qualidade. 
14. Gerenciamento dos sistemas de prevenção e manutenção aplicados à produção. 
15. Segurança, higiene e impacto ambiental: Segurança e higiene no trabalho; Normas de segurança e controle 
ambiental e responsabilidade social. 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  
MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
 
6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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SUZANO 

[| EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SÃO PAULO 

    
1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Administração da Produção e Operação   

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre Código: ADPA2 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular apresenta uma introdução à Administração da Produção, ao Projeto de Produção, ao 

Planejamento e Controle da Produção, aos Sistemas e Projetos de Produção e aos Tópicos emergentes em 

Administração da Produção. 
  
3-OBJETIVOS: 
Reconhecer a Administração da produção como parte de um ciclo de operações integrado às demais funções 

organizacionais e ao ambiente competitivo, sob o enfoque da administração estratégica e Teoria dos Sistemas 

Abertos. Conhecer os aspectos que envolvem a organização dos sistemas produtivos, em termos de fluxo 

produtivo e logística operacional. Conhecer os modelos e importância do planejamento estratégico para 

organização, operacionalização estratégica da função produção e seus desafios. Identificar as formas e 

características do planejamento tático da produção. Conhecer e operar a programação da produção em 

diferentes sistemas produtivos. Conhecer a gestão da qualidade, identificando seu contexto estratégico e as 

diversas ferramentas que integram seu estudo. 

  
4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

. Administração da Produção. 

. Projeto de Produtos, Serviços e Processos. 

. Capacidade, Localização e Arranjo Físico das Instalações. 

. Instalação e Manutenção de Equipamentos. 

. Administração de Tecnologias. 

. Métodos e Organização do Trabalho. 

. Melhoramento da Produção. 

. Gestão da Qualidade e modelos de certificação (9000, 14000, 8000 e OHSAS); 

- Qualidade Total aplicada aos produtos e processos. 

10. Planejamento e controle da capacidade produtiva. 

11. PCP — planejamento e controle da produção. 

12. As principais ferramentas de programação e controle da produção. 

13. Planejamento e controle da qualidade. 

14. Gerenciamento dos sistemas de prevenção e manutenção aplicados à produção. 

15. Segurança, higiene e impacto ambiental: Segurança e higiene no trabalho; Normas de segurança e controle 

ambiental e responsabilidade social. 
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5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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 GAITHER, N; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2002. 
RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. 8. ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2009. 
SLACK, N; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

  

GAITHER, N; FRAZIER, G. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2002. 

RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. 8. ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2009. 

SLACK, N; CHAMBERS, S; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.   
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Comércio Eletrônico (EaD) 

Ano/Semestre:  1º Ano/2º Semestre  Código: CMEA2 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 
Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(x ) SIM   (  ) NÃO Laboratório de Informática 

2 - EMENTA: 
A disciplina aborda o comercio eletrônico, sua evolução, estrutura, análise e aplicações. Apresenta os 
conceitos de ambiente digital, comércio eletrônico e ambiente empresarial, economia digital, mercado 
eletrônico, integração eletrônica e estratégias de negócios. Trata das características do comércio eletrônico, 
tanto em aspectos estratégicos quanto operacionais, como a implementação, privacidade e segurança, 
competitividade e aspectos legais, conceitos relacionados à organização e tecnologia da informação. 
Apresenta noções sobre redes, internet, histórico e evolução. 

3-OBJETIVOS: 
Proporcionar a formação a partir de uma visão estratégica aplicada ao comércio eletrônico e estimular a 
reflexão e discussão do comércio eletrônico, do ambiente digital e empresarial, suas características e 
tendências para uma gestão competitiva e estratégica 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Comércio Eletrônico (EaD) 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 1º Ano/2º Semestre Código: CMEAZ 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TIP() (x) SIM () NÃO Laboratório de Informática 

2 - EMENTA: 

A disciplina aborda o comercio eletrônico, sua evolução, estrutura, análise e aplicações. Apresenta os 

conceitos de ambiente digital, comércio eletrônico e ambiente empresarial, economia digital, mercado 

eletrônico, integração eletrônica e estratégias de negócios. Trata das características do comércio eletrônico, 

tanto em aspectos estratégicos quanto operacionais, como a implementação, privacidade e segurança, 

competitividade e aspectos legais, conceitos relacionados à organização e tecnologia da informação. 

Apresenta noções sobre redes, internet, histórico e evolução. 

  

3-OBJETIVOS: 
Proporcionar a formação a partir de uma visão estratégica aplicada ao comércio eletrônico e estimular a 

reflexão e discussão do comércio eletrônico, do ambiente digital e empresarial, suas características e 

tendências para uma gestão competitiva e estratégica 

      4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Unidade I – Comércio eletrônico 
1.1 Histórico do comércio eletrônico. 
1.2 Conceitos. 
1.3 Os ganhos com o comércio eletrônico. 
1.4 Características do comércio eletrônico. 
1.5 Transitando do físico para o virtual. 
Unidade II – O Comércio eletrônico e o marketing 
2.1. Ambiente digital. 
2.2. Ambiente empresarial. 
2.3. Economia digital. 
2.4. O mercado eletrônico. 
2.5. Integração eletrônica. 
2.6. Consumidores on-line e objetivos. 
2.7. Compreendendo os consumidores da Internet. 
2.8. O modelo de marketing Internet bullseye. 
2.9. Pesquisa de mercado via Internet. 
2.10. E-mail marketing 
2.11. Anúncios em sites de comércio eletrônico, propaganda e promoções 
2.12. Marketing em redes sociais eletrônicas: interações B2B, B2C e C2C 
2.13. Mobile marketing 
2.14. Comércio sindicalizado 
2.15. Advergames e advertoriais  
2.16  Anúncio em buscadores e o Google Marketing 
Unidade III – O Comércio eletrônico e a tecnologia de informação 
3.1 Organização e tecnologia da informação. 
3.2 Aspecto de implementação. 
3.3 Segurança, privacidade e ética. 
3.4 Sistemas de pagamento. 
3.5 Logística. 
3.6 Questões legais e tributárias. 
3.7 Redes. 
3.8 Internet. 
3.9 Sites. 
Unidade IV – A gestão estratégica do comércio eletrônico 
4.1 Desenvolver uma visão e uma mentalidade globais. 
4.2 Criando Pessoas e Equipes Globais. 
4.3 Estrutura de análise de comércio eletrônico. 
4.4 Explorando modelos de empreendimentos na Internet. 
4.5 Estratégias de negócios. 
4.6. Tendências e Perspectivas de Comércio Eletrônico. 
 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 ALBERTIN, A. L.. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing.14.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2012.  
LIMEIRA, T. M. V. E-marketing: o marketing na Internet com casos brasileiros. São Paulo : Saraiva, 
2009. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CRESCITELLI, E.; SHIMP, T. Comunicação Integrada de Marketing – Integrando propaganda, promoção e 
outras formas de divulgação. São Paulo: Cengage, 2013. 
MEIRA JR., W.; MURTA, C., CAMPOS, S.; GUEDES D.. Comércio Eletrônico: Projeto e 
Desenvolvimento de Sistemas. Ed. Câmpus, 2002. 
TURBAN, E; KING.D. Comércio Eletrônico – Estratégia e Gestão. Prentice Hall. 2004.  
   

Unidade | - Comércio eletrônico 

1.1 Histórico do comércio eletrônico. 

1.2 Conceitos. 

1.3 Os ganhos com o comércio eletrônico. 

1.4 Características do comércio eletrônico. 

1.5 Transitando do físico para o virtual. 

Unidade Il - O Comércio eletrônico e o marketing 

2.1. Ambiente digital. 

2.2. Ambiente empresarial. 

2.3. Economia digital. 

2.4. O mercado eletrônico. 

2.5. Integração eletrônica. 

2.6. Consumidores on-line e objetivos. 

2.7. Compreendendo os consumidores da Internet. 

2.8. O modelo de marketing Internet bullseye. 

2.9. Pesquisa de mercado via Internet. 

2.10. E-mail marketing 

2.11. Anúncios em sites de comércio eletrônico, propaganda e promoções 

2.12. Marketing em redes sociais eletrônicas: interações B2B, B2C e C2C 

2.13. Mobile marketing 

2.14. Comércio sindicalizado 

2.15. Advergames e advertoriais 

2.16 Anúncio em buscadores e o Google Marketing 

Unidade Ill — O Comércio eletrônico e a tecnologia de informação 

3.1 Organização e tecnologia da informação. 

3.2 Aspecto de implementação. 

3.3 Segurança, privacidade e ética. 

3.4 Sistemas de pagamento. 

3.5 Logística. 

3.6 Questões legais e tributárias. 

3.7 Redes. 

3.8 Internet. 

3.9 Sites. 

Unidade IV — A gestão estratégica do comércio eletrônico 

4.1 Desenvolver uma visão e uma mentalidade globais. 

4.2 Criando Pessoas e Equipes Globais. 

4.3 Estrutura de análise de comércio eletrônico. 

4.4 Explorando modelos de empreendimentos na Internet. 

4.5 Estratégias de negócios. 

4.6. Tendências e Perspectivas de Comércio Eletrônico. 

  
5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

ALBERTIN, A. L.. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing.14.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 

LIMEIRA, T. M. V. E-marketing: o marketing na Internet com casos brasileiros. São Paulo : Saraiva, 

2009. 
    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: CRESCITELLI, E.; SHIMP, T. Comunicação Integrada de Marketing — Integrando propaganda, promoção e 

outras formas de divulgação. São Paulo: Cengage, 2013. 

MEIRA JR., W.; MURTA, C., CAMPOS, S.; GUEDES D.. Comércio Eletrônico: Projeto e 

Desenvolvimento de Sistemas. Ed. Câmpus, 2002. 

TURBAN, E; KING.D. Comércio Eletrônico — Estratégia e Gestão. Prentice Hall. 2004. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Marketing 

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre  Código: MKTA2 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular apresenta os conceitos de Marketing, Ambiente de Marketing, Comportamento de 
consumidor e Composto mercadológico. 

3-OBJETIVOS: 
Avaliar plano de marketing para o desenvolvimento de ações mercadológicas. Analisar efeitos dos fatores: 
produto ou serviço, preço, promoção e praça (distribuição), na composição da estratégia comercial. Investigar 
os mercados consumidores e o comportamento de compra do consumidor. Desenvolver a imagem da 
organização, para o posicionamento da empresa. Investigar por meio de pesquisas de mercado, as 
necessidades e desejos dos consumidores. Recorrer aos aplicativos de informática para organização de 
dados. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Plano de Marketing: planejamento comercial, organização e estratégia comercial. 
Principais forças do macroambiente (demográfico, econômico, natural, tecnológico, político-legal e 
sociocultural). 
3. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de preço: preço básico, descontos, prazos e outras. 
4. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de produto ou serviço: características, “design”, 
qualidade, embalagem, ciclo de vida do produto e outras. 
5. Métodos e técnicas para identificação das variáveis da praça (distribuição): formas e canais de distribuição, 
distribuição física, transportes, armazenagem, e outras. 
6. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de comunicação empresarial: propaganda, publicidade, 
promoção de venda, relações públicas, e outras. 
7. Métodos e técnicas de comunicação para preparação de cartazes, “design” de lojas e seus equipamentos, 
arrumação de vitrines. 
8. Segmentação de mercados e mercado-alvo. 
9. Comportamento do consumidor. 
10. Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990). 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 5. ed. 
São Paulo: Atlas,2009. 
 

  

 

CÂMPUS 

SUZANO 

  

eum CÂMPUS 
8 

BE Basmuro FEDERAL DE 
SUZANO 

BE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
SÃO PAULO 

  
  

  

1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Marketing 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre Código: MKTAZ 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) PC) TIP() () SIM (x) NÃO 
2 - EMENTA: 

O componente curricular apresenta os conceitos de Marketing, Ambiente de Marketing, Comportamento de 

consumidor e Composto mercadológico. 

  

3-OBJETIVOS: 

Avaliar plano de marketing para o desenvolvimento de ações mercadológicas. Analisar efeitos dos fatores: 

produto ou serviço, preço, promoção e praça (distribuição), na composição da estratégia comercial. Investigar 

os mercados consumidores e o comportamento de compra do consumidor. Desenvolver a imagem da 

organização, para o posicionamento da empresa. Investigar por meio de pesquisas de mercado, as 

necessidades e desejos dos consumidores. Recorrer aos aplicativos de informática para organização de 

dados. 
  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Plano de Marketing: planejamento comercial, organização e estratégia comercial. 

Principais forças do macroambiente (demográfico, econômico, natural, tecnológico, político-legal e 

sociocultural). 

3. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de preço: preço básico, descontos, prazos e outras. 

4. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de produto ou serviço: características, “design”, 

qualidade, embalagem, ciclo de vida do produto e outras. 

5. Métodos e técnicas para identificação das variáveis da praça (distribuição): formas e canais de distribuição, 

distribuição física, transportes, armazenagem, e outras. 

6. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de comunicação empresarial: propaganda, publicidade, 

promoção de venda, relações públicas, e outras. 

7. Métodos e técnicas de comunicação para preparação de cartazes, “design” de lojas e seus equipamentos, 

arrumação de vitrines. 

8. Segmentação de mercados e mercado-alvo. 

9. Comportamento do consumidor. 

10. Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990). 
    5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 5. ed. 

São Paulo: Atlas,2009. 
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6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. Campus, 2008 MEIRA JR., W.; MURTA, 
C., CAMPOS, S.; GUEDES D.. Comércio Eletrônico: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. Ed. 
Campus, 2002.                                                                                                                         
MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva; ALYRIO, Rovigati Danilo; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes. 
Princípios de negociação: ferramentas e gestão. 2o edição, São Paulo, Ed. Atlas, 2007 

 

  

  

  

6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. Campus, 2008 MEIRA JR., W.; MURTA, 
C., CAMPOS, S.; GUEDES D.. Comércio Eletrônico: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. Ed. 

Campus, 2002. 

MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva: ALYRIO, Rovigati Danilo; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes. 
Princípios de negociação: ferramentas e gestão. 20 edição, São Paulo, Ed. Atlas, 2007 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Contabilidade e Custos 

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre  Código: CSTA2 
Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
Esta disciplina apresenta as noções Básicas de Contabilidade: patrimônio, escrituração, contas e sua 
classificação, razonete e balancete. Capacita o aluno a entender as Operações com Mercadorias: compra de 
mercadorias, estoque de mercadorias, venda de mercadorias. Apresenta a Gestão de capital: dificuldades e 
fontes de financiamento. Define  custos e despesas. Apresenta Métodos de apuração de custos diretos e 
indiretos, a Departamentalização, o Custeio baseado em atividades, o Custeio para absorção e custeio direto 
variável. Assim como apresenta a Margem de contribuição,  Ponto de equilíbrio, Análise custo-volume-lucro e 
a Formação de preços de vendas. 

3-OBJETIVOS: 
Compreender a Contabilidade como um instrumento de análise, controle, ajuda e avaliação das operações 
econômico-financeiras da empresa através das suas demonstrações financeiras.  
Habilitar o aluno a calcular o custo dos produtos em diferentes segmentos econômicos, visualizando-o como 
um importante instrumento no processo de avaliação de estoques, controle e tomada de decisões. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Conceito de contabilidade; Interesses na informação contábil; Balanço, Ativo, Passivo, patrimônio líquido;  
2. Procedimentos contábeis básicos;  
3. Variações da situação líquida;  
4. Despesa e receita; 
5. Da contabilidade financeira à gerencial 
6. Terminologia aplicável na contabilidade de custos 
7. Classificação dos custos 
8. A classificação dos custos e despesas de acordo com a sua natureza. A relação dos custos com o produto. 

Sua variação com o volume de atividade. 
9. O departamento e o centro de custos. Divisão e ordenamento dos centros de custos. 
10. Critérios de rateio dos custos indiretos 
11. Aplicação de custos indiretos de fabricação 
12. Materiais diretos: Critérios de avaliação. Tratamento contábil. 
13. Mão-de-obra: Composição da mão-de-obra direta e os encargos sociais. 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 PADOVEZE, C. L.. Manual de contabilidade básica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009 
MARTINS, E. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2010 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

  

1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  
Componente Curricular: Contabilidade e Custos 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre Código: CSTA2 

Nº de aulas semanais: 04 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() TIP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

Esta disciplina apresenta as noções Básicas de Contabilidade: patrimônio, escrituração, contas e sua 

classificação, razonete e balancete. Capacita o aluno a entender as Operações com Mercadorias: compra de 

mercadorias, estoque de mercadorias, venda de mercadorias. Apresenta a Gestão de capital: dificuldades e 

fontes de financiamento. Define custos e despesas. Apresenta Métodos de apuração de custos diretos e 

indiretos, a Departamentalização, o Custeio baseado em atividades, o Custeio para absorção e custeio direto 

variável. Assim como apresenta a Margem de contribuição, Ponto de equilíbrio, Análise custo-volume-lucro e 

a Formação de preços de vendas. 
  

3-OBJETIVOS: 

Compreender a Contabilidade como um instrumento de análise, controle, ajuda e avaliação das operações 

econômico-financeiras da empresa através das suas demonstrações financeiras. 

Habilitar o aluno a calcular o custo dos produtos em diferentes segmentos econômicos, visualizando-o como 

um importante instrumento no processo de avaliação de estoques, controle e tomada de decisões. 

  
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Conceito de contabilidade; Interesses na informação contábil; Balanço, Ativo, Passivo, patrimônio líquido; 

Procedimentos contábeis básicos; 

Variações da situação líquida; 

Despesa e receita; 

Da contabilidade financeira à gerencial 

Terminologia aplicável na contabilidade de custos 

Classificação dos custos 

A classificação dos custos e despesas de acordo com a sua natureza. A relação dos custos com o produto. 

Sua variação com o volume de atividade. 

9. O departamento e o centro de custos. Divisão e ordenamento dos centros de custos. 

10. Critérios de rateio dos custos indiretos 

11. Aplicação de custos indiretos de fabricação 

12. Materiais diretos: Critérios de avaliação. Tratamento contábil. 

13. Mão-de-obra: Composição da mão-de-obra direta e os encargos sociais. 

S
N
S
 

R
O
 

+ 

  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

PADOVEZE, C. L.. Manual de contabilidade básica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2010 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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 FERREIRA, R. J. Contabilidade básica: finalmente você vai aprender contabilidade. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Ferreira, 2010. 
VICECONTI, P. E. V.; NEVES, S. das. Contabilidade básica. 14. ed. São Paulo: Frase, 2004. 
FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. São Paulo, Atlas, 2013.  
 

 

  

  

FERREIRA, R. J. Contabilidade básica: finalmente você vai aprender contabilidade. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Ferreira, 2010. 

VICECONTI, P. E. V.; NEVES, S. das. Contabilidade básica. 14. ed. São Paulo: Frase, 2004. 

FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. São Paulo, Atlas, 2013. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Projeto Integrador I 

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre  Código: PRIA2 
Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( )       P (  )          T/P ( x) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( X ) SIM   ( ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular propõe o planejamento e produção de um projeto relacionado à temática “Gestão 
Estratégica de Negócios” por meio de conhecimentos adquiridos durante o curso ou participação em grupo de 
trabalho do Câmpus.  

3-OBJETIVOS: 
Possibilitar o desenvolvimento de um projeto a ser apresentado para as comunidades interna e externa e 
redação do relatório de pesquisa, buscando consolidar e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Definição dos grupos de trabalho 
2. Definição do tema de trabalho de cada grupo (propostas de professores / propostas de alunos) 
3. Apresentação dos anteprojetos e das propostas iniciais na forma de relatório composto por: 
- Introdução sobre o tema, relacionando-o com uma área da Gestão. 
- Objetivo do trabalho 
- Descrição do projeto 
- Diagrama de blocos e descrição funcional 
- Cronograma do trabalho 
- Lista dos materiais e equipamentos a serem utilizados no projeto 
- Bibliografia básica sobre o assunto 
4. Os projetos terão início a partir da definição dos temas e deverão ser desenvolvidos durante as aulas 
deste componente curricular 
 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BASTOS, L.. da R. et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, 
dissertação e monografias. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 

6 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 
ZACCARELLI, Sergio Baptista. Estratégia e sucesso nas empresas. Saraiva, 2006. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Projeto Integrador | 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 1º Ano / 2º Semestre Código: PRIA2 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

TO P() T/P (59) (X)SIM () NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular propõe o planejamento e produção de um projeto relacionado à temática “Gestão 

Estratégica de Negócios” por meio de conhecimentos adquiridos durante o curso ou participação em grupo de 

trabalho do Câmpus. 
  

3-OBJETIVOS: 

Possibilitar o desenvolvimento de um projeto a ser apresentado para as comunidades interna e externa e 

redação do relatório de pesquisa, buscando consolidar e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do 

Curso. 
  

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Definição dos grupos de trabalho 

2. Definição do tema de trabalho de cada grupo (propostas de professores / propostas de alunos) 

3. Apresentação dos anteprojetos e das propostas iniciais na forma de relatório composto por: 

- Introdução sobre o tema, relacionando-o com uma área da Gestão. 

- Objetivo do trabalho 

- Descrição do projeto 

- Diagrama de blocos e descrição funcional 

- Cronograma do trabalho 

- Lista dos materiais e equipamentos a serem utilizados no projeto 

- Bibliografia básica sobre o assunto 

4. Os projetos terão início a partir da definição dos temas e deverão ser desenvolvidos durante as aulas 

deste componente curricular 

  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

BASTOS, L.. da R. et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, 

dissertação e monografias. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

    6 — BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

KÓCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 

ZACCARELLI, Sergio Baptista. Estratégia e sucesso nas empresas. Saraiva, 2006. 
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3º Módulo 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Logística 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: LOGA3 
Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
Esta disciplina apresenta uma introdução aos conceitos e definições básicas da logística; História e Objetivo 
da Logística; Áreas de Atuação: Armazenagem, Embalagem, Transporte e Tráfego, Gestão da Cadeia de 
Suprimentos; Logística e sua relação com o serviço ao cliente; Logística Internacional; Logística Reversa; 
Logística Enxuta. 

3-OBJETIVOS: 
Desenvolver uma visão geral do amplo campo de atuação do profissional de logística, por meio de um percurso 
holístico sobre os principais temas em transportes, e na logística de arranjos produtivos. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução à Logística integrada 
2. Infraestrutura logística. 
3. Cadeia de suprimentos (SCM) 
4. Estratégia e planejamento das operações logísticas 
5. Gestão das operações logísticas 
6. Modais de Transportes 
7. Fluxos globais na organização 
8. Desverticalização das operações produtivas e logísticas 
9. Armazenagem estratégica 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MARTEL A; VIEIRA D. R.. Análise e projeto de redes logísticas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. Bookman, 2006. 
LEITE, P. R. Logística reversa. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009 
FARIA, A. C. de; COSTA, M. F. G. Gestão de custos logísticos. São Paulo: Atlas, 2005. 
BOWERSOX, D. J. et al. Gestão logística de cadeias de suprimentos. 4. ed. São Paulo: Mcgraw Hill, 2014. 
WANKE, P. F Logística e transporte de cargas no Brasil: produtividade e eficiência no século XXI. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
BOWERSOX, D. J. et al. Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos. São Paulo: McGraw Hill, 2014. 
BALLOU, R. H. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 1993. 
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. In: Segurança do trabalho e 
gestão ambiental. Atlas, 2011. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Logística   

  

    

    

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: LOGA3 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() T/IP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

Esta disciplina apresenta uma introdução aos conceitos e definições básicas da logística; História e Objetivo 

da Logística; Áreas de Atuação: Armazenagem, Embalagem, Transporte e Tráfego, Gestão da Cadeia de 

Suprimentos; Logística e sua relação com o serviço ao cliente; Logística Internacional; Logística Reversa; 

Logística Enxuta. 
  
3-OBJETIVOS: 

Desenvolver uma visão geral do amplo campo de atuação do profissional de logística, por meio de um percurso 

holístico sobre os principais temas em transportes, e na logística de arranjos produtivos. 
  
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

. Introdução à Logística integrada 

. Infraestrutura logística. 

. Cadeia de suprimentos (SCM) 

. Estratégia e planejamento das operações logísticas 

. Gestão das operações logísticas 

. Modais de Transportes 

. Fluxos globais na organização 

. Desverticalização das operações produtivas e logísticas 

. Armazenagem estratégica O
O
 

GA 
E
O
N
a
 

  
5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

MARTEL A; VIEIRA D. R.. Análise e projeto de redes logísticas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. Bookman, 2006. 

LEITE, P. R. Logística reversa. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009 

FARIA, A. C. de; COSTA, M. F. G. Gestão de custos logísticos. São Paulo: Atlas, 2005. 

BOWERSOX, D. J. etal. Gestão logística de cadeias de suprimentos. 4. ed. São Paulo: Mcgraw Hill, 2014. 

WANKE, P. F Logística e transporte de cargas no Brasil: produtividade e eficiência no século XXI. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

BOWERSOX, D. J. et al. Gestão Logística de Cadeias de Suprimentos. São Paulo: McGraw Hill, 2014. 

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

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. In: Segurança do trabalho e 

gestão ambiental. Atlas, 2011. 
  

53 

 



54 

 

 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Projeto Integrador II 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: PRIA3 
Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( )       P (  )          T/P ( x) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
( X ) SIM   ( ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular propõe a execução de um projeto relacionado à temática “Gestão Estratégica de 
Negócios” por meio de conhecimentos adquiridos durante o curso ou participação em grupo de trabalho do 
Câmpus.  

3-OBJETIVOS: 
Possibilitar o desenvolvimento de um projeto a ser apresentado para as comunidades interna e externa e 
redação do relatório, buscando consolidar e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Os alunos deverão executar o que foi planejado e produzido durante a disciplina Projeto Interdisciplinar I 
2. Elaboração do relatório sobre o projeto de acordo com as orientações do professor.  

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BASTOS, L.. da R. et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, 
dissertação e monografias. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 

6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ZACCARELLI, Sergio Baptista. Estratégia e sucesso nas empresas. Saraiva, 2003. 
POPPER, K. R.  A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2013. 
FRANÇA, J L.; VASCONCELLOS, A. C. de. Manual para normalização de publicações técnico-
científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Projeto Integrador II 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: PRIA3 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

TO PC) TIP (x) (X)SIM () NÃO 
2 - EMENTA: 

O componente curricular propõe a execução de um projeto relacionado à temática “Gestão Estratégica de 

Negócios” por meio de conhecimentos adquiridos durante o curso ou participação em grupo de trabalho do 

Câmpus. 
  

3-OBJETIVOS: 

Possibilitar o desenvolvimento de um projeto a ser apresentado para as comunidades interna e externa e 

redação do relatório, buscando consolidar e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

  

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Os alunos deverão executar o que foi planejado e produzido durante a disciplina Projeto Interdisciplinar | 

2. Elaboração do relatório sobre o projeto de acordo com as orientações do professor. 

  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

BASTOS, L.. da R. et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, 

dissertação e monografias. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

    6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ZACCARELLI, Sergio Baptista. Estratégia e sucesso nas empresas. Saraiva, 2003. 

POPPER,K.R. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 2013. 

FRANÇA, J L.; VASCONCELLOS, A. C. de. Manual para normalização de publicações técnico- 

científicas. 8. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Cidadania 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: EMPA3 
Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular apresenta a iniciação de uma atividade empresarial – Empreendedorismo. Aborda a 
importância da criação da pequena e média empresa. Trata das práticas administrativas aplicadas às 
pequenas e médias empresas. Enfatiza as políticas e programas de apoio às pequenas e médias empresas. 
Apresenta, também, as habilidades, perfil e comportamento do dirigente da pequena e média empresa. Realça 
os problemas característicos das pequenas e médias empresas. 

3-OBJETIVOS: 
Fornecer informações sobre as novas tendências mundiais, o papel econômico e social das pequenas e 
médias empresas na sociedade contemporânea, despertando no aluno o interesse pela atividade empresarial 
como alternativa de carreira, além de propiciar a análise e a avaliação de potencialidades empresariais, 
possibilitando o desenvolvimento de planos de negócios viáveis e sustentáveis. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Empreendedorismo: Conceito, Origens; Evolução. 
2. A Cultura Empreendedora. 
3. O Papel da Liderança. 
4. Ambientes que estimulam o Empreendedorismo. 
5. Tipos de Estado: estado patrimonial, estado burocrático; estado gerencial. 
6. A Importância das Políticas Públicas: as políticas públicas no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 
7. As Cidades Empreendedoras. 
8. O Empreendedorismo Social. 
9. Aspectos da cultura Afro-brasileira e sua relação  com os direitos humanos; 
10. Empreendedorismo e o cenário ambiental. 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

TAJRA S. F., SANTOS, F. T. Empreendedorismo: questões nas áreas de saúde, social, empresarial e 
educacional. São Paulo: Érica, 2012. 
CALDAS, R. Políticas públicas municipais de apoio às micro e pequenas empresas. São Paulo: SEBRAE 
SP, 2004. 
SEBRAE. Onde estão as micro e pequenas empresas no Brasil. São Paulo: SEBRAE SP, 2006. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Empreendedorismo e Cidadania 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: EMPA3 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) PC) TIP() () SIM (x) NÃO 
2 - EMENTA: 

O componente curricular apresenta a iniciação de uma atividade empresarial — Empreendedorismo. Aborda a 

importância da criação da pequena e média empresa. Trata das práticas administrativas aplicadas às 

pequenas e médias empresas. Enfatiza as políticas e programas de apoio às pequenas e médias empresas. 

Apresenta, também, as habilidades, perfil e comportamento do dirigente da pequena e média empresa. Realça 

os problemas característicos das pequenas e médias empresas. 

  

3-OBJETIVOS: 

Fomecer informações sobre as novas tendências mundiais, o papel econômico e social das pequenas e 

médias empresas na sociedade contemporânea, despertando no aluno o interesse pela atividade empresarial 

como alternativa de carreira, além de propiciar a análise e a avaliação de potencialidades empresariais, 

possibilitando o desenvolvimento de planos de negócios viáveis e sustentáveis. 
  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Empreendedorismo: Conceito, Origens; Evolução. 

2. A Cultura Empreendedora. 

3. O Papel da Liderança. 

4. Ambientes que estimulam o Empreendedorismo. 

5. Tipos de Estado: estado patrimonial, estado burocrático; estado gerencial. 

6. A Importância das Políticas Públicas: as políticas públicas no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

7. As Cidades Empreendedoras. 

8. O Empreendedorismo Social. 

9. Aspectos da cultura Afro-brasileira e sua relação com os direitos humanos; 

10. Empreendedorismo e o cenário ambiental. 
  

5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

TAJRA S. F., SANTOS, F. T. Empreendedorismo: questões nas áreas de saúde, social, empresarial e 

educacional. São Paulo: Erica, 2012. 

CALDAS, R. Políticas públicas municipais de apoio às micro e pequenas empresas. São Paulo: SEBRAE 

SP, 2004, 

SEBRAE. Onde estão as micro e pequenas empresas no Brasil. São Paulo: SEBRAE SP, 2006. 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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CHIAVENATO, I.. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2004. 
DORNELAS, J. C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: Câmpus, 
2005. 
FARIA, M. de S.; TACHIZAWA, T.. Criação de novos negócios: gestão de micros e pequenas empresas. Rio 
de Janeiro: FGV, 2002. 
HASHIMOTO, M.. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade através do 
intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2005. 
HISRICH, R. D.; PETERS, M.; SHEPHERD, D. A. Empreendedorismo. São Paulo: Bookman, 2004. 
TAJRA, S.; SANTOS, F. Empreendedorismo: questões nas áreas de saúde, social, empresarial e 
educacional. São Paulo: Érica, 2009. 

 

  

  

CHIAVENATO, |.. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2004. 

DORNELAS, J. C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 2º ed. Rio de Janeiro: Câmpus, 

2005. 

FARIA, M. de S.; TACHIZAWA, T.. Criação de novos negócios: gestão de micros e pequenas empresas. Rio 

de Janeiro: FGV, 2002. 

HASHIMOTO, M.. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade através do 

intra-empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2005. 

HISRICH, R. D.; PETERS, M.; SHEPHERD, D. A. Empreendedorismo. São Paulo: Bookman, 2004. 

TAJRA, S.; SANTOS, F. Empreendedorismo: questões nas áreas de saúde, social, empresarial e 

educacional. São Paulo: Érica, 2009. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Administração Financeira 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: ADFA3 
Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
Esta disciplina visa propiciar aos estudantes conhecimentos sobre a gestão financeira da empresa, tornando-
os capazes de compreender seu objetivo e realizar a administração do Capital de Giro e Orçamento. 

3-OBJETIVOS: 
Conhecer e entender o funcionamento do mercado financeiro, e aplicar seus conhecimentos no dia a dia das 
empresas. Fornecer elementos à elaboração de fluxo de caixa, de análise de crédito e de organização de 
contas a pagar, fornecendo subsídios à tomada de decisões. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Índices financeiros. 
2. Fluxo de caixa e planejamento financeiro. 
3. Administração de capital de giro. 
4. Administração de passivos circulantes. 
5. Análise de crédito. 
6. Orçamento. 

 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GITMAN L. J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson, 2010. 
MENDES, S. Administração financeira e orçamentária. São Paulo: Método, 2013. 
 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSS, S A., WESTERFIELD, R. W., JAFFE, J.F., Administração Financeira. São Paulo: 2ª. ed. Atlas, 2007. 
LEMES JÚNIOR, Antonio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa, CHEROBIM, Ana Paula Mussi 
Szabo. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras, aplicações e casos 
nacionais.2.ed., Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 
HOJI, M. Administração financeira e orçamentária. São Paulo: Atlas, 2012. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Administração Financeira 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: ADFA3 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) PC) TIP() () SIM (x) NÃO 
2 - EMENTA: 

Esta disciplina visa propiciar aos estudantes conhecimentos sobre a gestão financeira da empresa, tornando- 

os capazes de compreender seu objetivo e realizar a administração do Capital de Giro e Orçamento. 

  

3-OBJETIVOS: 
Conhecer e entender o funcionamento do mercado financeiro, e aplicar seus conhecimentos no dia a dia das 

empresas. Fornecer elementos à elaboração de fluxo de caixa, de análise de crédito e de organização de 

contas a pagar, fornecendo subsídios à tomada de decisões. 

  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 
  

Índices financeiros. 
Fluxo de caixa e planejamento financeiro. 

Administração de capital de giro. 

Administração de passivos circulantes. 

Análise de crédito. 

Orçamento. S
A
R
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5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

GITMAN L. J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson, 2010. 

MENDES, S. Administração financeira e orçamentária. São Paulo: Método, 2013. 

    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ROSS, S A., WESTERFIELD, R. W., JAFFE, J.F., Administração Financeira. São Paulo: 22. ed. Atlas, 2007. 

LEMES JÚNIOR, Antonio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa, CHEROBIM, Ana Paula Mussi 

Szabo. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras, aplicações e casos 

nacionais.2.ed., Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

HOJI, M. Administração financeira e orçamentária. São Paulo: Atlas, 2012. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Técnicas Comerciais 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: TCMA3 
Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
Esta disciplina proporciona aos estudantes entender a relação entre Marketing e vendas. Dando subsídios 
para que possam realizar a organização de vendas, gestão de talentos em vendas, administração de clientes 
e informações.  

3-OBJETIVOS: 
Conhecer e saber preparar uma equipe comercial adequada para diversos tipos de atuação e de mercados, 
visando a um melhor aproveitamento do tempo dos vendedores, bem como motivar e treinar a equipe a fim de 
alavancar maiores resultados e definir estratégias comerciais com maior assertividade. 
 
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Características da Função de Vendas; 
2. Venda e Negociação: conceitos e técnicas utilizadas; 
3. Qualidades e características do negociador; 
4. Posturas exercidas por compradores e vendedores no processo de negociação; 
5. Os passos seguidos no processo de negociação; 
6. A formação da equipe; 
7. Negociação; 
8. O Acordo; 
9. A Preparação para a Negociação; 
10. PÓS – VENDA:- o reforço; 
11. Aspectos sobre Comércio Internacional 

5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COBRA, Marcos. Administração de vendas. São Paulo: Atlas, 2005. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de vendas. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CASTRO, Luciano Thome e; NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: planejamento, estratégia e 
gestão. São Paulo: Atlas, 2005. 

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COBRA, Marcos; TEJON, Jose Luiz. Gestão de vendas: os 21 segredos do sucesso. São Paulo: Saraiva, 
2007. 
MICHAELSON, Gerald A. Sun Tzu: estratégias de vendas. São Paulo: Makron Books, 2013. 
SZULCSEWSKI, Charles John; MEGIDO, José Luiz Tejon. Administração estratégica de vendas e canais 
de distribuição. São Paulo: Atlas, 2002. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano   

Componente Curricular: Técnicas Comerciais   

  

    

    

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: TCMA3 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() T/IP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

Esta disciplina proporciona aos estudantes entender a relação entre Marketing e vendas. Dando subsídios 

para que possam realizar a organização de vendas, gestão de talentos em vendas, administração de clientes 

e informações. 

  
3-OBJETIVOS: 

Conhecer e saber preparar uma equipe comercial adequada para diversos tipos de atuação e de mercados, 

visando a um melhor aproveitamento do tempo dos vendedores, bem como motivar e treinar a equipe a fim de 

alavancar maiores resultados e definir estratégias comerciais com maior assertividade. 

  
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

. Características da Função de Vendas; 

. Venda e Negociação: conceitos e técnicas utilizadas; 

. Qualidades e características do negociador; 

. Posturas exercidas por compradores e vendedores no processo de negociação; 

. Os passos seguidos no processo de negociação; 

. À formação da equipe; 

. Negociação; 

. O Acordo; 

. À Preparação para a Negociação; 

10. PÓS — VENDA:- o reforço: 
11. Aspectos sobre Comércio Internacional 
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5- BIBLIOGRAFIA BASICA: 

COBRA, Marcos. Administração de vendas. São Paulo: Atlas, 2005. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de vendas. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CASTRO, Luciano Thome e; NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: planejamento, estratégia e 

gestão. São Paulo: Atlas, 2005. 
    6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: COBRA, Marcos; TEJON, Jose Luiz. Gestão de vendas: os 21 segredos do sucesso. São Paulo: Saraiva, 

2007. 

MICHAELSON, Gerald A. Sun Tzu: estratégias de vendas. São Paulo: Makron Books, 2013. 

SZULCSEWSKI, Charles John; MEGIDO, José Luiz Tejon. Administração estratégica de vendas e canais 

de distribuição. São Paulo: Atlas, 2002. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Estratégia Empresarial 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: EEMA3 
Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
A disciplina aborda as grandes mudanças que vem ocorrendo em todos os ambientes da sociedade, 
evidenciando novas ondas, tendências e transformações estratégicas. Aborda os aspectos do planejamento 
no tempo e suas etapas e objetivos. A disciplina aponta também, para reflexão de que tais transformações 
devem ser realizadas no meio da contínua adequação das estratégias da organização, da sua capacitação e 
infraestrutura física e organizacional, afim de assegurar o crescimento, continuidade e sobrevivência 
organizacional a longo prazo. 

3-OBJETIVOS: 
Apresentar os principais componentes da administração estratégica; trabalhar o desenvolvimento da 
habilidade de análise ambiental; capacitar o discente a reconhecer e desenhar cenários de negócios; habilitar 
o discente a identificar potencialidades, fragilidades da organização bem como oportunidades e ameaças 
derivadas do cenário. 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução à estratégia o significado de “Administração Estratégica” e “Planejamento Estratégico”. 
2. Mudanças ambientais e Análise de Cenários 
3. Objetivos estratégicos, visão e missão empresarial. 
4. Discussão referente à necessidade de a gerência pensar estrategicamente. 
5. Objetivos de curto prazo versus objetivos de longo prazo 
6. Abordagens do Planejamento Estratégico 
7. Análise de capacidades competitivas: Pontos fortes e pontos fracos. 
8. Análise SWOT 
9. Discussão sobre as condições competitivas 
10. Discussão sobre a cultura corporativa e a escolha da estratégia 

 
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COSTA, Clóvis Corrêa da. Estratégia de negócios. Saraiva, Rio de Janeiro, 2009. 

6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PORTER, M. E. Estratégia competitiva. 9ª Imp. Elsevier/Câmpus, Rio de Janeiro, 2004. 

KAPLAN, R. S. A estratégia em ação. 2ª Imp. Elsevier/Câmpus, Rio de Janeiro, 2010. 

CHIAVENATO, I.. A administração nos novos tempos. 2ª Imp. Elsevier/Câmpus, Rio de Janeiro, 2010. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  
Componente Curricular: Estratégia Empresarial 
  

  

    

    

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: EEMAS 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas: 76 Total de horas: 63 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() T/IP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

A disciplina aborda as grandes mudanças que vem ocorrendo em todos os ambientes da sociedade, 

evidenciando novas ondas, tendências e transformações estratégicas. Aborda os aspectos do planejamento 

no tempo e suas etapas e objetivos. A disciplina aponta também, para reflexão de que tais transformações 

devem ser realizadas no meio da contínua adequação das estratégias da organização, da sua capacitação e 

infraestrutura física e organizacional, afim de assegurar o crescimento, continuidade e sobrevivência 

organizacional a longo prazo. 
  
3-OBJETIVOS: 

Apresentar os principais componentes da administração estratégica; trabalhar o desenvolvimento da 

habilidade de análise ambiental; capacitar o discente a reconhecer e desenhar cenários de negócios; habilitar 

o discente a identificar potencialidades, fragilidades da organização bem como oportunidades e ameaças 

derivadas do cenário. 
  
4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Introdução à estratégia o significado de “Administração Estratégica” e “Planejamento Estratégico”. 

2. Mudanças ambientais e Análise de Cenários 

3. Objetivos estratégicos, visão e missão empresarial. 

4. Discussão referente à necessidade de a gerência pensar estrategicamente. 

5. Objetivos de curto prazo versus objetivos de longo prazo 

6. Abordagens do Planejamento Estratégico 

7. Análise de capacidades competitivas: Pontos fortes e pontos fracos. 

8. Análise SWOT 
9. Discussão sobre as condições competitivas 

10. Discussão sobre a cultura corporativa e a escolha da estratégia 

  

5 - BIBLIOGRAFIA BASICA: 

COSTA, Clóvis Corrêa da. Estratégia de negócios. Saraiva, Rio de Janeiro, 2009. 

    6 -BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PORTER, M. E. Estratégia competitiva. 9º Imp. Elsevier/Câmpus, Rio de Janeiro, 2004. 

KAPLAN, R. S. A estratégia em ação. 2º Imp. Elsevier/Câmpus, Rio de Janeiro, 2010. 

CHIAVENATO, |.. A administração nos novos tempos. 2º Imp. Elsevier/Câmpus, Rio de Janeiro, 2010. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 

Componente Curricular: Administração de Materiais e Compras 

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre  Código: AMCA3 
Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: 
T ( x )       P (  )          T/P (  ) 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 
(  ) SIM   ( x ) NÃO  

2 - EMENTA: 
O componente curricular introduz os conceitos de administração de recursos materiais, dimensionamento de 
estoque e política de estoques, almoxarifado, recebimento armazenamento e distribuição de materiais. 
Apresenta as características dos processos de compras, armazenamento e movimentação de materiais. 
Enfatiza as técnicas de negociação, características e perfil do negociador, planejamento da negociação e 
tomada de decisão. 

3-OBJETIVOS: 
Caracterizar a gestão de recursos materiais, seus objetivos e abrangência, identificando os elementos que a 
compõem. Correlacionar as ações de recursos, tais como: processos de aquisição, gerenciamento de estoque, 
patrimônio. Caracterizar objetivos, dados e informações do planejamento de recursos materiais. Reconhecer 
Modelos inovadores de planejamento de recursos materiais. Identificar o escopo e objetivos de Compras. 
Identificar os Tipos de Compras Organizacionais. Diferenciar os Processos de Compras Reativas e Pró-ativas. 
Conhecer os Tipos de Estruturas de Compras. Conhecer a Evolução e o Desenvolvimento de Compras na 
Empresa. Identificar as Variáveis chave de Compra. Entender o relacionamento Comprador/ Fornecedor 
(vendedor). 

4-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Planejamento de Recursos Materiais. 
2. Condições de estoque. 
3. Políticas de aquisição de materiais. 
4. Controles internos gerenciais. 
5. Fatores de controle de estoque. 
6. Sistemas de avaliação para planejamento de recursos materiais. 

 Metodologia de controle de patrimônio. 
 Sistemas e procedimentos de controle internos, administrativos e gerenciais de recursos materiais. 
 Escopo e Objetivos de Compras 
 Tipos de Compras de: projetos, serviços, produtos, materiais, marketing, informática. 
 Aspectos Estratégicos das Compras 
 Tipos de Estruturas de Compras 
 Evolução e Desenvolvimento das Compras. 
 Variáveis de Compra: Qualidade, Quantidade Correta, Tempo, Tomada de Decisão sobre fonte de 

suprimentos e preço. 
 

 5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:   

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 2009. 
DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. 
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1- IDENTIFICAÇÃO 
  

Curso: Técnico em Administração Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio do Câmpus Suzano 
  

Componente Curricular: Administração de Materiais e Compras 
  

  

  
  

  
  

Ano/Semestre: 2º Ano / 3º Semestre Código: AMCA3 

Nº de aulas semanais: 2 Total de aulas: 38 Total de horas: 32 

Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? 

T(x) P() T/IP() ()SIM (x) NÃO 

2 - EMENTA: 

O componente curricular introduz os conceitos de administração de recursos materiais, dimensionamento de 

estoque e política de estoques, almoxarifado, recebimento armazenamento e distribuição de materiais. 

Apresenta as características dos processos de compras, armazenamento e movimentação de materiais. 

Enfatiza as técnicas de negociação, características e perfil do negociador, planejamento da negociação e 

tomada de decisão. 
  

3-OBJETIVOS: 

Caracterizar a gestão de recursos materiais, seus objetivos e abrangência, identificando os elementos que a 

compõem. Correlacionar as ações de recursos, tais como: processos de aquisição, gerenciamento de estoque, 

patrimônio. Caracterizar objetivos, dados e informações do planejamento de recursos materiais. Reconhecer 

Modelos inovadores de planejamento de recursos materiais. Identificar o escopo e objetivos de Compras. 

Identificar os Tipos de Compras Organizacionais. Diferenciar os Processos de Compras Reativas e Pró-ativas. 

Conhecer os Tipos de Estruturas de Compras. Conhecer a Evolução e o Desenvolvimento de Compras na 

Empresa. Identificar as Variáveis chave de Compra. Entender o relacionamento Comprador/ Fornecedor 

(vendedor). 

  

4-CONTEUDO PROGRAMÁTICO: 

1. Planejamento de Recursos Materiais. 

2. Condições de estoque. 

3. Políticas de aquisição de materiais. 

4. Controles internos gerenciais. 

5. Fatores de controle de estoque. 

6. Sistemas de avaliação para planejamento de recursos materiais. 

z Metodologia de controle de patrimônio. 

Sistemas e procedimentos de controle internos, administrativos e gerenciais de recursos materiais. 

Escopo e Objetivos de Compras 

Tipos de Compras de: projetos, serviços, produtos, materiais, marketing, informática. 

Aspectos Estratégicos das Compras 

Tipos de Estruturas de Compras 

Evolução e Desenvolvimento das Compras. 

Variáveis de Compra: Qualidade, Quantidade Correta, Tempo, Tomada de Decisão sobre fonte de 

suprimentos e preço. 

    5- BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 2009. 

DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 
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6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EQUIPE CEL. Panorama da gestão de compras e suprimentos nas empresas industriais brasileiras. 
Rio de Janeiro, 2008. 
FRANCHISCHINI, P. G.; GURGEL, F. do A. Administração de materiais e do patrimônio. São Paulo: 
Pioneira Thomson, 2002. 
MARTINS, P. G. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
   

  

  

6-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EQUIPE CEL. Panorama da gestão de compras e suprimentos nas empresas industriais brasileiras. 

Rio de Janeiro, 2008. 

FRANCHISCHINI, P. G.; GURGEL, F. do A. Administração de materiais e do patrimônio. São Paulo: 

Pioneira Thomson, 2002. 

MARTINS, P. G. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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13. METODOLOGIA 

 

O curso técnico em Administração vem propiciar aos estudantes, ao longo de sua organização 
a abordagem que articule e integre, em continuum, as atividades de cunho teórico e prático. 
Busca desenvolver no aluno a capacidade de operar atividades de planejamento, 
organização, direção e controle de processos administrativos, nos níveis operacionais ou de 
supervisão/gerência. Os programas dos componentes curriculares serão conduzidos de 
modo a seguir os seguintes princípios definidos pela Resolução nº 6, de 20 de setembro de 
2012: 

I- relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio 
e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à 
formação integral do estudante; 

II-  respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação 
nacional, na perspectiva do desenvolvimento para a vida social e 
profissional; 

III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração 
com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-
pedagógica e do desenvolvimento curricular; 

IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e 
Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos 
para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a 
pesquisa como princípio pedagógico; 

V – indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se 
a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; 

VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-
aprendizagem; 

VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática 
pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos 
e de segmentação da organização curricular; 

VIII  -   contextualização,   flexibilidade   e   interdisciplinaridade   na   
utilização   de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de 
significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática 
profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do 
curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas; 

IX  - articulação  com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos 
territórios onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos 
socioprodutivos  e suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto 
no campo; 

X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, 
entre outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em regime de 
acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, 

XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim 
como dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo; 

XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos 
processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais 
estabelecem novos paradigmas; 

XIII - autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, 
execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, 
construído como instrumento de trabalho da comunidade escolar, 
respeitadas a legislação e normas educacionais, estas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e outras complementares de cada sistema de 
ensino; 

XIV   -   flexibilidade   na   construção   de   itinerários   formativos   
diversificados   e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e 
possibilidades das instituições educacionais, nos termos dos 
respectivos projetos político-pedagógicos; 

XV - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que 
contemplem conhecimentos, competências e saberes profissionais 
requeridos pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico 
e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais; 

XVI - fortalecimento do regime de colaboração entre os entes 
federados, incluindo, por exemplo, os arranjos de desenvolvimento da 
educação, visando à melhoria dos indicadores educacionais dos 
territórios em que os cursos e programas de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio forem realizados; 

XVII - respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias 
e de concepções pedagógicas. 

Para que os princípios sejam atendidos, diversas metodologias serão aplicadas, dentre 

elas, o desenvolvimento de atividades que promovam a integração social, o pensamento 

crítico e a formação cidadã, com visitas técnicas às empresas, atividades práticas em sala de 

aula, jogos, dinâmicas e simulações empresariais, todas visando uma formação voltada ao 

trabalho prático e à construção de uma sociedade sustentável, com profissionais 

competentes. A articulação teórico-prática e a organização das atividades de ensino-

aprendizagem será desenvolvida ao longo do curso com vistas a propiciar aos estudantes 

uma formação alinhada e conexa às atuais demandas e exigências do mercado de trabalho 

– como voltada ao mundo do trabalho (sendo concebida a vida produtiva de modo mais amplo 

para além do simples viés da empregabilidade) como serão utilizadas estratégias 

metodológicas organizativas a partir do tripé do ensino, pesquisa e extensão de forma a 

promover uma formação acadêmica e integral. 
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DISCIPLINAS NÃO PRESENCIAIS 

Para a disciplina que será ofertada em EAD (Comércio Eletrônico), no segundo semestre, 

será atribuído um professor titular, que também será o responsável pelo acompanhamento 

da turma ao longo do semestre. O professor da disciplina deverá utilizar o horário de 

preparação de aulas para a organização do ensino, incluindo a produção de conteúdo web 

(texto, áudio, powerpoint, vídeos públicos). 

Responsabilidades do professor da disciplina de EaD: 

 Exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou presencial; 

 Assistir aos alunos nas atividades da disciplina; 

 Acompanhar as atividades do ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 

 Coordenar as atividades presenciais; 

 Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos; 

 Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

 Aplicar avaliações; 

 Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades. 

 Elaborar os conteúdos para os módulos da disciplina; 

 Realizar a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos para as mídias impressas 

e digitais; 

 Realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a modalidade 

a distância; 

 Elaborar relatórios sobre a aplicação de metodologias de ensino para a disciplina na 

modalidade a distância. 

 

Treinamento dos Docentes e Alunos 

Os docentes que ainda não conhecerem o Ambiente Virtual Moodle e os procedimentos de 

EaD, receberão treinamento que apresentará os conceitos básicos sobre EaD, utilização do 

Moodle e desenvolvimento de conteúdo para Educação a Distância. 

Para capacitar os alunos, a primeira semana da disciplina que será oferecida em EaD terá 

conteúdo exclusivo sobre a ambientação no Moodle, de modo que os discentes possam 

conhecer as principais funcionalidades do sistema.  

 

Produção de Conteúdo 
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O conteúdo da disciplina poderá ser elaborado no próprio câmpus, por meio dos 

computadores com câmeras de vídeo ou por meio da Coordenadoria de Produção 

Audiovisual, em São Paulo, que conta com equipamentos e pessoal qualificado para a 

produção de recursos audiovisuais. O conteúdo pode contemplar textos, exercícios, vídeos 

de fontes secundárias, vídeo de fontes primárias, arquivos de áudio, entre outros. 

 

Avaliação 

O curso deverá possuir, no mínimo, duas avaliações, sendo uma delas obrigatoriamente 

presencial. Ressalta-se que, no caso de avaliações não presenciais, estas deverão ter peso 

menor do que as presenciais. 

 

Acesso 

O acesso ao ambiente virtual poderá ser realizado remotamente ou nos computadores de um 

dos laboratórios de informática do câmpus. A disponibilidade dos laboratórios deverá ser 

divulgada pelo coordenador aos alunos e professores envolvidos. 

 

O AVEA 

O Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) será o Moodle, já disponibilizado e 

utilizado no câmpus. 

Os encontros presenciais ocorrerão, no mínimo, uma vez no semestre por ocasião de 

avaliação presencial. A recuperação paralela será feita no AVEA após da verificação das 

necessidades dos alunos. 
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14.  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação da aprendizagem será realizada através da Avaliação de 

Conhecimentos/Competências e da Avaliação de Desempenho, de acordo com orientações 

dadas na Organização Didática vigente, levando em conta que as competências profissionais 

pressupõem a mobilização de conhecimentos, ou seja, bases tecnológicas, científicas e 

instrumentais, considerando que o desenvolvimento de competências poderá ser verificado 

através de habilidades demonstradas em aulas práticas e estágios profissionais. 

A L.D.B. No. 9.394/96, em seu artigo 24, trata da verificação do rendimento escolar para 

a educação básica, nela é determinado como critério básico para a avaliação o seu 

desenvolvimento de forma contínua e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos, e os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais, incluindo, como condição para a aprovação do aluno, a frequência mínima de 75%. 

Para a avaliação de rendimento escolar e frequência, haverá registros da assiduidade 

e da avaliação do rendimento em todos os componentes curriculares. O professor deverá 

registrar no Diário de Classe ou em qualquer outro instrumento de registro adotado, 

diariamente, a frequência dos alunos, as bases desenvolvidas, os instrumentos de avaliação 

utilizados e os resultados das respectivas avaliações. 

As avaliações deverão ser contínuas e diversificadas, obtidas com a utilização de 

vários instrumentos tais como: exercícios, provas, trabalhos, fichas de observações, 

relatórios, auto avaliação, projetos interdisciplinares e outros. Os critérios e valores de 

avaliação adotados pelo professor deverão ser explicitados aos alunos no início do período 

letivo, observadas as normas estabelecidas neste documento. Todo instrumento ou processo 

de avaliação deverá ter seus resultados explicitados aos alunos mediante vistas do 

instrumento ou processo de avaliação.  

Será aplicado ao aluno, além das avaliações, reavaliações, conforme previsto no Art. 81 da 

Resolução 859 de 07/05/2013, a recuperação paralela de conteúdo e a recuperação contínua, 

conforme Art. 35 da Resolução 859 de 07/05/2013 (Alterada pela Resolução n.º 25, de 11 de 

março de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho de 2015 e Resolução n.º 94/2015, 

de 29 de setembro de 2015), incisos I e II: 
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I. a Recuperação Contínua será realizada no decorrer de todo o período 
letivo com base nos resultados obtidos pelos estudantes na avaliação 
contínua e discutidos nos horários coletivos com o Serviço 
Sociopedagógico de cada Câmpus;  

II. a Recuperação Paralela será oferecida sempre que o estudante não 
apresentar os progressos previstos em relação aos objetivos e metas 
definidos para cada componente curricular. O estudante poderá ser 
convocado para aulas de recuperação paralela em horário diverso da 
classe regular, julgada a sua conveniência em cada caso pelo docente 
responsável, após análise com o Coordenador de Curso/Área e com o 
deferimento da Gerência Acadêmica. 

Aos resultados das avaliações caberá pedido de revisão, num prazo de 02 (dois) dias 

úteis após a sua ciência, desde que devidamente justificado. Ao final do processo, será 

registrada somente uma única nota e as faltas para cada componente curricular. 

Os resultados das avaliações serão expressos em notas graduadas de zero (0,0) a dez 

(10,0) pontos, admitidas apenas a fração de cinco décimos (0,5). Será atribuída nota zero 

(0,0) ao rendimento escolar do aluno que, por falta de comparecimento às aulas, deixar de 

ser avaliado. Será concedida segunda chamada para realização de prova ou trabalho aos 

alunos que, comprovadamente, por motivo de saúde, falecimento de ascendente, 

descendente, cônjuge, colateral de segundo grau, ou motivo previsto em lei, deixar de ser 

avaliado na primeira chamada. 

A segunda chamada será concedida, se requerida pelo aluno ou seu responsável à 

Coordenadoria de Registros Escolares (CRE), no prazo não superior a 3 (três) dias úteis após 

a realização da primeira chamada, devendo esta dar imediata ciência ao respectivo professor, 

se deferido o pedido. O pedido apresentado fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior 

só poderá ser deferido com a anuência do respectivo professor. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória. Só serão aceitos 

pedidos de abono de faltas para os casos previstos em lei (licença gestante, doença 

infectocontagiosa e apresentação no serviço militar), sendo computados diretamente pela 

Coordenadoria de Registros Escolares/Ensino Superior, CRES, e comunicados aos 

professores. 

Ficará sujeito à Reavaliação o estudante que obtiver, no componente curricular, nota 

final igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) das aulas e demais atividades. Fica assegurada ao estudante recuperação 
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deferimento da Gerência Acadêmica. 

Aos resultados das avaliações caberá pedido de revisão, num prazo de 02 (dois) dias 

úteis após a sua ciência, desde que devidamente justificado. Ao final do processo, será 

registrada somente uma única nota e as faltas para cada componente curricular. 

Os resultados das avaliações serão expressos em notas graduadas de zero (0,0) a dez 

(10,0) pontos, admitidas apenas a fração de cinco décimos (0,5). Será atribuída nota zero 

(0,0) ao rendimento escolar do aluno que, por falta de comparecimento às aulas, deixar de 

ser avaliado. Será concedida segunda chamada para realização de prova ou trabalho aos 

alunos que, comprovadamente, por motivo de saúde, falecimento de ascendente, 

descendente, cônjuge, colateral de segundo grau, ou motivo previsto em lei, deixar de ser 

avaliado na primeira chamada. 

A segunda chamada será concedida, se requerida pelo aluno ou seu responsável à 

Coordenadoria de Registros Escolares (CRE), no prazo não superior a 3 (três) dias Úteis após 

a realização da primeira chamada, devendo esta dar imediata ciência ao respectivo professor, 

se deferido o pedido. O pedido apresentado fora do prazo estabelecido no parágrafo anterior 

só poderá ser deferido com a anuência do respectivo professor. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória. Só serão aceitos 

pedidos de abono de faltas para os casos previstos em lei (licença gestante, doença 

infectocontagiosa e apresentação no serviço militar), sendo computados diretamente pela 

Coordenadoria de Registros Escolares/Ensino Superior, CRES, e comunicados aos 

professores. 

Ficará sujeito à Reavaliação o estudante que obtiver, no componente curricular, nota 

final igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) das aulas e demais atividades. Fica assegurada ao estudante recuperação 
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paralela das aprendizagens não alcançadas, que deverão ser trabalhadas, antecedendo a 

reavaliação, conforme previsão no plano de ensino do professor. Para o estudante que realiza 

reavaliação, a nota final do componente curricular será a maior nota entre a nota final e a nota 

de reavaliação.  

Os critérios de APROVAÇÃO nos módulos, envolvendo simultaneamente frequência e 

avaliação, são os seguintes:  

I. é considerado aprovado por média o estudante que obtenha média das notas 

finais igual ou superior a 6,0 (seis), nota final em cada componente curricular 

maior ou igual a 5,0 (cinco) e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas e demais atividades;  

II. os estudantes com frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e demais atividades e que não forem aprovados por média terão sua 

situação analisada pelo Conselho de Classe Deliberativo. 

 

O estudante que obtiver média global maior ou igual a 6,0 (seis) e nota menor que 5,0 (cinco) 

em até 03 (três) componentes curriculares será aprovado parcialmente no módulo devendo 

cursar esses componentes curriculares em regime de dependência, conforme artigo 85 da 

Resolução n.º 859, de 7 de maio de 2013. Alterada pela Resolução n.º 25, de 11 de março 

de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho de 2015 e Resolução n.º 94/2015, de 

29 de setembro de 2015. 

 Considera-se RETIDO: 

I. o estudante que obtiver frequência global menor que 75% (setenta e cinco por cento), 

independentemente das notas que tiver alcançado; 

II. o estudante que obtiver frequência global maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento), média global maior que 4,0 (quatro) e menor que 6,0 (seis) e que, após análise 

do Conselho de Classe Deliberativo, seja considerado retido no módulo. 

 

O estudante dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante e 

Subsequente só poderá cursar até 03 (três) componentes curriculares em regime de 

dependência, no mesmo período letivo, sem que seja considerado como retenção, conforme 

paralela das aprendizagens não alcançadas, que deverão ser trabalhadas, antecedendo a 

reavaliação, conforme previsão no plano de ensino do professor. Para o estudante que realiza 

reavaliação, a nota final do componente curricular será a maior nota entre a nota final e a nota 

de reavaliação. 

Os critérios de APROVAÇÃO nos módulos, envolvendo simultaneamente frequência e 

avaliação, são os seguintes: 

1. é considerado aprovado por média o estudante que obtenha média das notas 

finais igual ou superior a 6,0 (seis), nota final em cada componente curricular 

maior ou igual a 5,0 (cinco) e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas e demais atividades; 

II. os estudantes com frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e demais atividades e que não forem aprovados por média terão sua 

situação analisada pelo Conselho de Classe Deliberativo. 

O estudante que obtiver média global maior ou igual a 6,0 (seis) e nota menor que 5,0 (cinco) 

em até 03 (três) componentes curriculares será aprovado parcialmente no módulo devendo 

cursar esses componentes curriculares em regime de dependência, conforme artigo 85 da 

Resolução n.º 859, de 7 de maio de 2013. Alterada pela Resolução n.º 25, de 11 de março 

de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho de 2015 e Resolução n.º 94/2015, de 

29 de setembro de 2015. 

Considera-se RETIDO: 

1. o estudante que obtiver frequência global menor que 75% (setenta e cinco por cento), 

independentemente das notas que tiver alcançado; 

II. o estudante que obtiver frequência global maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento), média global maior que 4,0 (quatro) e menor que 6,0 (seis) e que, após análise 

do Conselho de Classe Deliberativo, seja considerado retido no módulo. 

O estudante dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Concomitante e 

Subsequente só poderá cursar até 03 (três) componentes curriculares em regime de 

dependência, no mesmo período letivo, sem que seja considerado como retenção, conforme 
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Resolução n.º 859, de 7 de maio de 2013. Alterada pela Resolução n.º 25, de 11 de março 

de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho de 2015 e Resolução n.º 94/2015, de 

29 de setembro de 2015. 

 Será de 03 (três) anos, contados a partir da data de ingresso do aluno no primeiro módulo, 

o prazo máximo para conclusão do curso, inclusive considerando-se as dependências ou 

complementação de competências. 

O aluno com aprovação parcial deverá matricular-se nas dependências e nos 

componentes curriculares do semestre seguinte. As dependências podem ser cursadas em 

turnos diferentes, desde que estejam sendo oferecidas pela Instituição e a turma em que será 

feita matrícula possua vagas disponíveis. O aluno deverá somente cursar as dependências 

ou complementação de competências, se não tiver disponibilidade de cursá-las 

concomitantemente ao curso. 

15. PROJETO INTEGRADOR  

O Projeto Integrador constitui componente curricular que tem como princípio a 

integração entre componentes curriculares, atendidas as especificidades de cada curso, por 

intermédio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, com vistas à formação integral 

dos estudantes e estabelecendo-se como prática profissional intrínseca ao currículo 

desenvolvida nos ambientes de aprendizagem, nos moldes previstos pela Resolução 

CNE/CEB n. 06 de 20 de setembro de 2012, especialmente em seus Artigos 20 e 21.  

O Projeto Integrador será desenvolvido no intuito de proporcionar aos estudantes 

experiências de participação no planejamento, execução e divulgação de projetos, 

articulando-se ensino, pesquisa e extensão. Com base na aproximação do estudante com a 

realidade profissional e, considerando-se o trabalho, a ciência e a cultura como fundamentos, 

espera-se contribuir para a efetivação da integração curricular dos cursos do IFSP para a 

formação de sujeitos capazes de interagir e intervir de maneira autônoma, consciente e ética 

no mundo do trabalho.  

O planejamento do Projeto Integrador, assim como sua execução e acompanhamento, 

é ato de construção coletiva e responsabilidade de todos os envolvidos no processo de gestão 

e de ensino e aprendizagem de cada curso. 

Resolução n.º 859, de 7 de maio de 2013. Alterada pela Resolução n.º 25, de 11 de março 

de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho de 2015 e Resolução n.º 94/2015, de 

29 de setembro de 2015. 

Será de 03 (três) anos, contados a partir da data de ingresso do aluno no primeiro módulo, 

o prazo máximo para conclusão do curso, inclusive considerando-se as dependências ou 

complementação de competências. 

O aluno com aprovação parcial deverá matricular-se nas dependências e nos 

componentes curriculares do semestre seguinte. As dependências podem ser cursadas em 

turnos diferentes, desde que estejam sendo oferecidas pela Instituição e a turma em que será 

feita matrícula possua vagas disponíveis. O aluno deverá somente cursar as dependências 

ou complementação de competências, se não tiver disponibilidade de cursá-las 

concomitantemente ao curso. 

15. PROJETO INTEGRADOR 

O Projeto Integrador constitui componente curricular que tem como princípio a 

integração entre componentes curriculares, atendidas as especificidades de cada curso, por 

intermédio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, com vistas à formação integral 

dos estudantes e estabelecendo-se como prática profissional intrínseca ao currículo 

desenvolvida nos ambientes de aprendizagem, nos moldes previstos pela Resolução 

CNE/CEB n. 06 de 20 de setembro de 2012, especialmente em seus Artigos 20 e 21. 

O Projeto Integrador será desenvolvido no intuito de proporcionar aos estudantes 

experiências de participação no planejamento, execução e divulgação de projetos, 

articulando-se ensino, pesquisa e extensão. Com base na aproximação do estudante com a 

realidade profissional e, considerando-se o trabalho, a ciência e a cultura como fundamentos, 

espera-se contribuir para a efetivação da integração curricular dos cursos do IFSP para a 

formação de sujeitos capazes de interagir e intervir de maneira autônoma, consciente e ética 

no mundo do trabalho. 

O planejamento do Projeto Integrador, assim como sua execução e acompanhamento, 

é ato de construção coletiva e responsabilidade de todos os envolvidos no processo de gestão 

e de ensino e aprendizagem de cada curso. 

69



70 

 

Deste modo e, ao firmarmos os objetivos deste componente com vistas à integração 

curricular para uma formação profissional que dialogue com o mundo do trabalho em seus 

aspectos mais amplos, o planejamento do Projeto Integrador deve considerar: 

I. A contextualização do conhecimento, levando-se em conta a historicidade da produção 
científica e tecnológica, da dinâmica produtiva e seus desdobramentos socioculturais 
e políticos; 

II. A indissociabilidade entre teoria e prática, proporcionando ao estudante vivências 
sobre a articulação entre conhecimentos científicos e profissionais; 

III. O Ensino a partir da interdisciplinaridade e da integração entre as diferentes áreas de 
cada curso, de modo a romper com a fragmentação de saberes;  

IV. A pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, o estímulo à investigação e à análise 
crítica; 

V. A extensão inserida no processo educativo, como ferramenta que viabiliza a 
construção e o fortalecimento das interações entre o IFSP e a comunidade. 

            Ao planejar o Projeto Integrador, a equipe docente deverá, portanto, prever a 

abordagem interdisciplinar, considerando-se os conteúdos dos diversos componentes 

curriculares ministrados no curso, destacando-se a interdependência e interação entre eles, 

significando-os, sem que haja a subordinação de saberes de conhecimentos gerais aos 

profissionais ou vice-versa. Trata-se, sobretudo, de desenvolver um projeto a partir da 

pesquisa, viabilizado pelos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e que deve 

considerar a proximidade com a realidade vivida pelos alunos e toda a comunidade escolar e 

externa. 

Independentemente do formato de apresentação final dos projetos desenvolvidos ao 

longo do curso, deverá ser elaborado por cada grupo/aluno um relatório final, explicitando as 

etapas de planejamento e execução do trabalho, fundamentando-se na pesquisa realizada e 

na articulação com a realidade do mundo do trabalho, de modo a caracterizar uma produção 

acadêmica e técnico-científica, conforme previsto na Resolução IFSP n. 859, de 07 de maio 

de 2013. 

Propõe-se que o Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente  conte 

com Projetos Integradores diferentes ao longo do curso, integrando-se disciplinas específicas, 

considerados os momentos de aprendizagem dos estudantes e a própria evolução do curso. 

Tal recomendação não exclui a possibilidade de desenvolvimento de um único Projeto 

Integrador em um momento específico da organização curricular ou ao longo dos 

semestres/anos de desenvolvimento do curso. 

Deste modo e, ao firmarmos os objetivos deste componente com vistas à integração 

curricular para uma formação profissional que dialogue com o mundo do trabalho em seus 

aspectos mais amplos, o planejamento do Projeto Integrador deve considerar: 

| A contextualização do conhecimento, levando-se em conta a historicidade da produção 

científica e tecnológica, da dinâmica produtiva e seus desdobramentos socioculturais 

e políticos; 

IH. A indissociabilidade entre teoria e prática, proporcionando ao estudante vivências 

sobre a articulação entre conhecimentos científicos e profissionais; 

HI. O Ensino a partir da interdisciplinaridade e da integração entre as diferentes áreas de 

cada curso, de modo a romper com a fragmentação de saberes; 

IV. A pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, o estímulo à investigação e à análise 

crítica; 

V. A extensão inserida no processo educativo, como ferramenta que viabiliza a 

construção e o fortalecimento das interações entre o IFSP e a comunidade. 

Ao planejar o Projeto Integrador, a equipe docente deverá, portanto, prever a 

abordagem interdisciplinar, considerando-se os conteúdos dos diversos componentes 

curriculares ministrados no curso, destacando-se a interdependência e interação entre eles, 

significando-os, sem que haja a subordinação de saberes de conhecimentos gerais aos 

profissionais ou vice-versa. Trata-se, sobretudo, de desenvolver um projeto a partir da 

pesquisa, viabilizado pelos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e que deve 

considerar a proximidade com a realidade vivida pelos alunos e toda a comunidade escolar e 

externa. 

Independentemente do formato de apresentação final dos projetos desenvolvidos ao 

longo do curso, deverá ser elaborado por cada grupo/aluno um relatório final, explicitando as 

etapas de planejamento e execução do trabalho, fundamentando-se na pesquisa realizada e 

na articulação com a realidade do mundo do trabalho, de modo a caracterizar uma produção 

acadêmica e técnico-científica, conforme previsto na Resolução IFSP n. 859, de 07 de maio 

de 2013. 

Propõe-se que o Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente conte 

com Projetos Integradores diferentes ao longo do curso, integrando-se disciplinas específicas, 

considerados os momentos de aprendizagem dos estudantes e a própria evolução do curso. 

Tal recomendação não exclui a possibilidade de desenvolvimento de um único Projeto 

Integrador em um momento específico da organização curricular ou ao longo dos 

semestres/anos de desenvolvimento do curso. 
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Temática do Projeto: Gestão Estratégica de Negócios  

Objetivos: proporcionar experiências de participação no planejamento, execução e divulgação 
de projetos, articulando-se ensino, pesquisa e extensão. Com base na aproximação do 
estudante com a realidade profissional e, considerando-se o trabalho, a ciência e a cultura 
como fundamentos, espera-se contribuir para a efetivação da integração curricular dos cursos 
do IFSP para a formação de sujeitos capazes de interagir e intervir de maneira autônoma, 
consciente e ética no mundo do trabalho.  

Proposta: Integrar as atividades acadêmicas vistas ao longo do curso com pesquisa de campo 
e a pratica profissional. 

Componentes curriculares envolvidos no desenvolvimento do projeto: Todos 

Metodologia: orientação, planejamento, execução, experimentação, relato de experiência, 
entre outras vivências que permitam tanto aos estudantes quanto aos professores o 
acompanhamento e visão global do trabalho em desenvolvimento. Poderá ser realizado em 
grupos ou individualmente a critério das necessidades de cada turma. Poderá ser 
desenvolvido a partir de um tema geral para a turma do qual serão emanados subtemas para 
os trabalhos de cada aluno e /ou grupo ou, ainda, ser desenvolvido em temas livres escolhidos 
pelos próprios estudantes, desde que relacionados aos fundamentos científicos e 
tecnológicos do curso. 

Plano de trabalho: I.      A contextualização do conhecimento, A indissociabilidade entre teoria 
e prática, proporcionando ao estudante vivências sobre a articulação entre conhecimentos 
científicos e profissionais, o ensino a partir da interdisciplinaridade e da integração entre as 
diferentes áreas de cada curso.  

Critérios de avaliação:  A avaliação poderá ser diversificada e, inclusive, estar vinculada à 
divulgação dos trabalhos realizados junto à comunidade escolar em eventos como a Semana 
de Ciência e Tecnologia do campus, por exemplo. Além disso, faz-se importante ressaltar que 
a avaliação não necessita estar restrita, de forma obrigatória, à análise de uma banca 
avaliadora. 

Estratégias de articulação entre ensino, pesquisa e extensão: O Ensino a partir da 
interdisciplinaridade e da integração entre as diferentes áreas de cada curso, de modo a 
romper com a fragmentação de saberes; A pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, o 
estímulo à investigação e à análise crítica; A extensão inserida no processo educativo, como 
ferramenta que viabiliza a construção e o fortalecimento das interações entre o IFSP e a 
comunidade. A partir de parcerias com: escolas públicas, Associações Comerciais, 
Associações de Classe e associações comunitárias pretende-se envolver a comunidade de 
Suzano com o projeto integrador. 

 

Temática do Projeto: Gestão Estratégica de Negócios 

Objetivos: proporcionar experiências de participação no planejamento, execução e divulgação 

de projetos, articulando-se ensino, pesquisa e extensão. Com base na aproximação do 

estudante com a realidade profissional e, considerando-se o trabalho, a ciência e a cultura 

como fundamentos, espera-se contribuir para a efetivação da integração curricular dos cursos 

do IFSP para a formação de sujeitos capazes de interagir e intervir de maneira autônoma, 

consciente e ética no mundo do trabalho. 

Proposta: Integrar as atividades acadêmicas vistas ao longo do curso com pesquisa de campo 

e a pratica profissional. 

Componentes curriculares envolvidos no desenvolvimento do projeto: Todos 

Metodologia: orientação, planejamento, execução, experimentação, relato de experiência, 

entre outras vivências que permitam tanto aos estudantes quanto aos professores o 

acompanhamento e visão global do trabalho em desenvolvimento. Poderá ser realizado em 

grupos ou individualmente a critério das necessidades de cada turma. Poderá ser 

desenvolvido a partir de um tema geral para a turma do qual serão emanados subtemas para 

os trabalhos de cada aluno e /ou grupo ou, ainda, ser desenvolvido em temas livres escolhidos 

pelos próprios estudantes, desde que relacionados aos fundamentos científicos e 

tecnológicos do curso. 

Plano de trabalho: |. | A contextualização do conhecimento, A indissociabilidade entre teoria 

e prática, proporcionando ao estudante vivências sobre a articulação entre conhecimentos 

científicos e profissionais, o ensino a partir da interdisciplinaridade e da integração entre as 

diferentes áreas de cada curso. 

Critérios de avaliação: A avaliação poderá ser diversificada e, inclusive, estar vinculada à 

divulgação dos trabalhos realizados junto à comunidade escolar em eventos como a Semana 

de Ciência e Tecnologia do campus, por exemplo. Além disso, faz-se importante ressaltar que 

a avaliação não necessita estar restrita, de forma obrigatória, à análise de uma banca 

avaliadora. 

Estratégias de articulação entre ensino, pesquisa e extensão: O Ensino a partir da 

interdisciplinaridade e da integração entre as diferentes áreas de cada curso, de modo a 

romper com a fragmentação de saberes; A pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, O 

estímulo à investigação e à análise crítica; A extensão inserida no processo educativo, como 

ferramenta que viabiliza a construção e o fortalecimento das interações entre o IFSP e a 

comunidade. A partir de parcerias com: escolas públicas, Associações Comerciais, 

Associações de Classe e associações comunitárias pretende-se envolver a comunidade de 

Suzano com o projeto integrador. 
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16. ESTÁGIO  CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Conforme Portaria de no 1.204,de 11 de maio de 2011-ReguIamento de Estágio do 

IFSP em seu artigo 2º, o estágio tem como objetivo desenvolver o educando para a vida 

cidadã e para o trabalho, aprendendo competências próprias da atividade profissional. 

O estágio optativo seguirá as mesmas regras aplicadas para os estágios obrigatórios 

conforme Lei nº 11.788 de 25/09/2008, a Resolução CNE/CEB de no 1 de 21 de janeiro de 

2004, Parecer CNE/CEB de no 35, de 05 de novembro de 2003, Resolução CNE/CEB de no 

02, de 04 de abril de 2005 e Portaria nº 1204 de 11/05/2011, devendo o total de horas ser 

concluído dentro do período de integralização do curso e seu início poderá se dar a partir 

do 2º semestre. Ao aluno será permitido realizar estágio apenas enquanto estiver 

regularmente matriculado. 

O Estágio Supervisionado é uma atividade que propicia ao estudante a vivência prática 

do que é aprendido na escola, aplicando e ampliando seu aprendizado.  Será realizada 

atribuição de um professor para atuar como orientador de Estágio que irá realizar o 

acompanhamento e avaliação dos relatórios entregues. A jornada de estágio deve ser 

acordada entre professor orientador de Estágio, educando e parte concedente, não podendo 

ultrapassar seis horas diárias e 30 semanais.  

 Quando realizado, as horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico 

Escolar do aluno. A escola acompanhará as atividades de estágio, cuja sistemática 

será definida através de um Plano de Estágio Supervisionado devidamente incorporado ao 

Projeto Pedagógico da Unidade de Ensino. O Plano de Estágio Supervisionado deverá 

prever os seguintes registros: sistemática de acompanhamento, controle e avaliação; 

justificativa; metodologias; objetivos; identificação do responsável pela Orientação de 

Estágio; definição de possíveis campos/áreas para realização de estágios. 

 

I. Objetivos do estágio profissional supervisionado: o domínio de especificidades da atividade 
profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para 
a vida cidadã e para o trabalho;  

16. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Conforme Portaria de no 1.204,de 11 de maio de 2011-Regulamento de Estágio do 

IFSP em seu artigo 2º, o estágio tem como objetivo desenvolver o educando para a vida 

cidadá e para o trabalho, aprendendo competências próprias da atividade profissional. 

O estágio optativo seguirá as mesmas regras aplicadas para os estágios obrigatórios 

conforme Lei nº 11.788 de 25/09/2008, a Resolução CNE/CEB de nº 1 de 21 de janeiro de 

2004, Parecer CNE/CEB de nº 35, de 05 de novembro de 2003, Resolução CNE/CEB de nº 

02, de 04 de abril de 2005 e Portaria nº 1204 de 11/05/2011, devendo o total de horas ser 

concluído dentro do período de integralização do curso e seu início poderá se dar a partir 

do 2º semestre. Ao aluno será permitido realizar estágio apenas enquanto estiver 

regularmente matriculado. 

O Estágio Supervisionado é uma atividade que propicia ao estudante a vivência prática 

do que é aprendido na escola, aplicando e ampliando seu aprendizado. Será realizada 

atribuição de um professor para atuar como orientador de Estágio que irá realizar o 

acompanhamento e avaliação dos relatórios entregues. A jornada de estágio deve ser 

acordada entre professor orientador de Estágio, educando e parte concedente, não podendo 

ultrapassar seis horas diárias e 30 semanais. 

Quando realizado, as horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico 

Escolar do aluno. A escola acompanhará as atividades de estágio, cuja sistemática 

será definida através de um Plano de Estágio Supervisionado devidamente incorporado ao 

Projeto Pedagógico da Unidade de Ensino. O Plano de Estágio Supervisionado deverá 

prever os seguintes registros: sistemática de acompanhamento, controle e avaliação; 

justificativa; metodologias; objetivos; identificação do responsável pela Orientação de 

Estágio; definição de possíveis campos/áreas para realização de estágios. 

|. Objetivos do estágio profissional supervisionado: o domínio de especificidades da atividade 

profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para 

a vida cidadã e para o trabalho; 
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II. Contribuição do estágio para a articulação entre teoria e prática no curso: No caso 
específico do estágio profissional, desenvolvido em situação real de trabalho, o já mencionado 
Parecer CNE/CEB, n. 35, de 05 de novembro de 2011, pontua que se trata de colocar o 
estudante, sob acompanhamento de seu supervisor (Instituição parceira) e orientador 
(Instituição ofertante do curso), “diante da realidade do mundo do trabalho” (p. 37), chamando-
o a “enfrentar e responder a desafios inesperados e inusitados” (BRASIL, 2011, p. 37).  

III. Carga horária mínima, duração e jornada, em consonância com o Projeto do Curso: 360,0h  

IV. Período do curso em que o estágio pode ser iniciado: 2º semestre.  

V. Estratégias para estabelecimento de convênios com empresas: Parcerias da 
Coordenadoria de Extensão, CIEE.  

VI. Prazo para conclusão do estágio, considerando a Organização Didática vigente: até o final 
do período de integralização do curso.  

VII. Responsável pelo acompanhamento e orientação: nomeado após a consulta ao corpo 
docente da área/curso;  

VIII. Documentação necessária para o início do estágio: termo de compromisso; Plano de 
atividades de estágio; Ficha de aproveitamento profissional; Identificação da unidade 
concedente; e no caso de alunos empregados na função, “declaração para empregados na 
função”.  

IX. Critérios de avaliação: Conforme previsto na Resolução IFSP n. 859, de 7 de maio de 
2013 (Organização Didática), o resultado final está vinculado à indicação de “cumpriu” / “não 
cumpriu”;  

X. Estratégias para retroalimentação do curso: o estágio deve manter consonância com a 
proposta curricular no sentido de que sejam articulados os conhecimentos desenvolvidos nos 
ambientes de aprendizagem e em ambiente real de trabalho, assegurando-se a integração 
com os demais componentes curriculares do curso. Por meio de análise dos relatórios das 
atividades de estágio e visitas do responsável pelo acompanhamento e orientação do mesmo 
nas unidades concedentes estas informações servirão de subsídio para analises de possíveis 
atualizações curriculares através de ações da comissão própria.  

 

 

 

 

17. ATIVIDADES DE PESQUISA  
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 De acordo com o Inciso VIII do Art. 6º da Lei No 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o 

IFSP possui, dentre suas finalidades, a realização e o estimulo à pesquisa aplicada, à 

produção cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico 

e tecnológico, tendo como princípios norteadores: (i) sintonia com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI; (ii) o desenvolvimento de projetos de pesquisa que 

reúna, preferencialmente, professores e alunos de diferentes níveis de formação e em 

parceria com instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com 

interesse social; (iii) o atendimento às demandas da sociedade, do mundo do trabalho e da 

produção, com impactos nos arranjos produtivos locais; e (iv) comprometimento com a 

inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a sociedade. 

 No IFSP, esta pesquisa aplicada é desenvolvida através de grupos de trabalho nos 

quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de uma ou mais linhas de 

investigação. A participação de discentes dos cursos de nível médio, através de Programas 

de Iniciação Científica, ocorre de duas formas: com bolsa ou voluntariamente. 

 Para os docentes, os projetos de pesquisa e inovação institucionais são 

regulamentados pela Portaria No 2627, de 22 de setembro de 2011, que instituiu os 

procedimentos de apresentação e aprovação destes projetos, e da Portaria No 3239, de 25 

de novembro de 2011, que apresenta orientações para a elaboração de projetos destinados 

às atividades de pesquisa e/ou inovação, bem como para as ações de planejamento e 

avaliação de projetos no âmbito dos Comitês de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão 

(CEPIE).  
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avaliação de projetos no âmbito dos Comitês de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão 

(CEPIE). 
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18. ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

 

A Extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma 

indissociável ao ensino e à pesquisa, enseja a relação transformadora entre o IFSP e a 

sociedade. Compreende ações culturais, artísticas, desportivas, científicas e tecnológicas que 

envolvam a comunidades interna e externa. 

As ações de extensão são uma via de mão dupla por meio da qual a sociedade é 

beneficiada através da aplicação dos conhecimentos dos docentes, discentes e técnicos-

administrativos e a comunidade acadêmica se retroalimenta, adquirindo novos 

conhecimentos para a constante avaliação e revigoramento do ensino e da pesquisa. 

Deve-se considerar, portanto, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento 

regional sustentável como tarefas centrais a serem cumpridas, atentando para a diversidade 

cultural e defesa do meio ambiente, promovendo a interação do saber acadêmico e o popular. 

São exemplos de atividades de extensão: eventos, palestras, cursos, projetos, encontros, 

visitas técnicas, entre outros. 

A natureza das ações de extensão favorece o desenvolvimento de atividades que 

envolvam a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, conforme exigência da Resolução CNE/CP nº 01/2004, além da 

Educação Ambiental, cuja obrigatoriedade está prevista na Lei 9.795/1999. 

 

Documentos Institucionais: 

Portaria nº2.968,de 24 de agosto de 2014– Regulamenta e Dispõe sobre as diretrizes 
relativas às atividades de extensão no IFSP; 

Portaria nº 2.095, de 2 de agosto de 2011 – Regulamenta o processo de implantação, 
oferta e supervisão de visitas técnicas no IFSP. 

Resolução nº 568, de 05 de abril de 2012 – Cria o Programa de Bolsas destinadas aos 
Discentes 

Portaria nº 3639, de 25 julho de 2013 – Aprova o regulamento de Bolsas de Extensão para 
discentes. 

No Curso Técnico em Administração, o estudante poderá participar dos projetos de 

extensão relacionados à Cidadania e Meio Ambiente, Empreendedorismo e Educação que se 

encontra em desenvolvimento no Câmpus Suzano.  Projetos de extensão realizados ou em 
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andamento no Câmpus fomentados pela Pró-Reitoria de Extensão do IFSP: “Elaboração de 

oficinas pedagógicas aplicadas no ensino de ciências” (01 bolsa), “Automação industrial de 

uma máquina de parafuso utilizando microcontrolador” (02 bolsas), “Curso pré-vestibular” (01 

bolsa), “Ações de educação ambiental para estimular a gestão participativa dos recursos 

hídricos do município de Suzano” (01 bolsa) e “Automação industrial de uma máquina de 

raiação de cilindros utilizando servo motor” (01 bolsa). No que tange ao PROEXT, o câmpus 

Suzano possui um projeto fomentado pelo MEC/SESu, que é o  “Unidos por um planeta 

sustentável” (03 bolsas). 

 

 

19.  CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

O aproveitamento de estudos de componente curricular será concedido aos alunos 

interessados se as competências, habilidades, bases e carga horária cumprida pelo aluno na 

escola de origem forem equivalentes aos do IFSP, devendo seguir as orientações dadas na 

Organização Didática (Resolução no 859, 7 de maio de 2013, alterada pela Resolução n.º 25, 

de 11 de março de 2014, pela Resolução n.º 39/2015, de 02 de junho de 2015 e Resolução 

n.º 94/2015, de 29 de setembro de 2015. 

O estudante deverá encaminhar o pedido de aproveitamento de estudos, mediante 

formulário próprio entregue pela Secretaria, individualmente para cada um dos componentes 

curriculares, anexando os documentos necessários, que são o histórico escolar e programas 

dos componentes curriculares envolvidos originais, de acordo com o estabelecido na 

Organização Didática do IFSP. A Coordenação de Curso deve indicar uma Comissão de 

Verificadora de Aproveitamento de Estudos.  

O aproveitamento de estudos será concedido quando o conteúdo e carga horária do 

(s) componente (s) curricular (es) analisado (s) equivaler (em) a, no mínimo, 80% (oitenta por 

cento) do componente curricular para a qual foi solicitado o aproveitamento. 

De acordo com a indicação do parágrafo 2o do Artigo 47o da LDB (Lei 9.394/96), “os 

alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 

andamento no Câmpus fomentados pela Pró-Reitoria de Extensão do IFSP: “Elaboração de 

oficinas pedagógicas aplicadas no ensino de ciências” (01 bolsa), “Automação industrial de 

uma máquina de parafuso utilizando microcontrolador” (02 bolsas), “Curso pré-vestibular” (01 

bolsa), “Ações de educação ambiental para estimular a gestão participativa dos recursos 

hídricos do município de Suzano” (01 bolsa) e “Automação industrial de uma máquina de 

raiação de cilindros utilizando servo motor” (01 bolsa). No que tange ao PROEXT, o câmpus 
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provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos 

sistemas de ensino. ” Assim, prevê-se o aproveitamento de conhecimentos e experiências 

que os estudantes já adquiriram, que poderão ser comprovados formalmente ou avaliados 

pela Instituição, com análise da correspondência entre estes conhecimentos e os 

componentes curriculares do curso, em processo próprio, com procedimentos de avaliação 

das competências anteriormente desenvolvidas. 

20. APOIO AO DISCENTE 

 

O atendimento ao aluno será amplo e estará, também, em consonância com as 

orientações institucionais para controle da evasão e retenção no IFSP em vigor, ocorrendo 

em horário diferente ao das aulas. 

Como proposta de atendimento, sugere-se a utilização de complementação de carga 

horária do professor para atendimento ao aluno. Além disso, a utilização de monitores para o 

apoio as atividades de ensino.  

A Coordenadoria Sociopedagógica se faz necessária, atendendo e encaminhando os 

alunos, principalmente os que apresentarem resultados abaixo do esperado ou 

desmotivação. Sendo assim, o aluno que faltar por um período a ser determinado será 

encaminhado ao setor de orientação educacional, bem como aquele que não apresentar um 

resultado satisfatório em suas avaliações. O professor deverá encaminhar o aluno ao setor, 

sempre que necessário. 

Para atendimento universal aos alunos matriculados existe o Programa de Assistência 

Estudantil (PNAES).  Mas, complementarmente, o atendimento educacional deverá motivar, 

envolver e ajudar o aluno para que este continue na escola e supere seus problemas. Através 

de um diagnóstico do aluno, o setor sócio pedagógico acompanhará e oferecerá aos alunos 

alternativas para sua permanência na escola, como por exemplo: auxílio transporte, auxílio 

alimentação, entre outros que serão detectados durante o processo educativo. Entre outras 

providências consideradas no projeto de Controle, Acompanhamento e Contensão da Evasão 

Escolar, normatizado pela Pró-Reitoria de Ensino.  
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O envolvimento da sociedade é fundamental neste processo. Portanto as instituições 

deverão trabalhar com estratégias de motivação para os alunos. A Coordenadoria 

Sociopedagógica do Câmpus Suzano realiza acompanhamento dos alunos e palestras 

envolvendo os temas motivação, orientação para o estudo e cidadania.  

 

 

21. EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS E HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA  

 

Conforme determinado pela Resolução CNE/CP Nº 01/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as instituições de ensino  incluirão, nos conteúdos 

de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes e indígenas, objetivando promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes, no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações 

étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação democrática. 

Assim, no Curso Técnico em Administração, o componente curriculares 

Empreendedorismo e Cidadania promoverá, dentre outras, a compreensão da diversidade 

cultural  
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Sociopedagógica do Câmpus Suzano realiza acompanhamento dos alunos e palestras 

envolvendo os temas motivação, orientação para o estudo e cidadania. 

21. EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS E HISTÓRIA E 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

  

Conforme determinado pela Resolução CNE/CP Nº 01/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as instituições de ensino incluirão, nos conteúdos 

de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes e indígenas, objetivando promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes, no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações 

étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação democrática. 

Assim, no Curso Técnico em Administração, o componente curriculares 

Empreendedorismo e Cidadania promoverá, dentre outras, a compreensão da diversidade 

cultural 

22. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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Considerando a Lei nº 9.795/1999, que indica que “A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não-formal”, determina-se que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente também na educação profissional.  

Com isso, prevê-se, nesse curso, a integração da educação ambiental aos 

componentes   do curso de modo transversal, contínuo e permanente (Decreto Nº 

4.281/2002), por meio da realização de atividades curriculares e extracurriculares, 

desenvolvendo-se esse assunto nos componentes curriculares Empreendedorismo e 

Cidadania, Logística, Projeto Integrador e em projetos, palestras, apresentações, programas, 

ações coletivas, dentre outras possibilidades. 

 O Câmpus desenvolve três projetos de extensão e um de pesquisa que envolvem 

atividades relativas à ares de educação ambiental e sustentabilidade, como exemplo,  o 

projeto “Ações de educação ambiental para estimular a gestão participativa dos recursos 

hídricos do município de Suzano”. No curso Técnico em Administração a disciplina 

Administração da Produção e Operação trabalhará o tema “Segurança, Impacto Ambiental e 

Higiene.  

 

 

 

  

Considerando a Lei nº 9.795/1999, que indica que “A educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não-formaP, determina-se que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente também na educação profissional. 

Com isso, prevê-se, nesse curso, a integração da educação ambiental aos 

componentes do curso de modo transversal, contínuo e permanente (Decreto Nº 

4281/2002), por meio da realização de atividades curriculares e extracurriculares, 

desenvolvendo-se esse assunto nos componentes curriculares Empreendedorismo e 

Cidadania, Logística, Projeto Integrador e em projetos, palestras, apresentações, programas, 

ações coletivas, dentre outras possibilidades. 

O Câmpus desenvolve três projetos de extensão e um de pesquisa que envolvem 

atividades relativas à ares de educação ambiental e sustentabilidade, como exemplo, o 

projeto “Ações de educação ambiental para estimular a gestão participativa dos recursos 

hídricos do município de Suzano”. No curso Técnico em Administração a disciplina 

Administração da Produção e Operação trabalhará o tema “Segurança, Impacto Ambiental e 

Higiene. 
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23. AÇÕES  INCLUSIVAS 

 

Para garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades educacionais 

específicas o Câmpus Suzano conta com os itens relacionados a seguir: 

 Todos os blocos construídos em área plana,  

 Piso tátil desde a portaria até a entrada de cada bloco e área de convivência, 

 Vagas especificas demarcadas próximas os principais acessos entre as áreas de 

estacionamento e os blocos adjacentes, 

 8 banheiros para portadores de necessidades específicas (PNE), sendo quatro 

masculinos e quatro femininos, todos com bacias e lavatórios apropriados, 

 Dispõe de quatro bebedouros para PNE,  

 Carteiras escolares especificas, 

 Os laboratórios de informática contam com os softwares convencionais para 

portadores de deficiência visual e auditiva,   

 Todas as portas das salas de aulas e laboratórios têm mais de um metro de largura. 

Considerando o Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências e o 

disposto nos artigos,  58 a 60, capítulo V, da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, “Da 

Educação Especial”, será assegurado ao educando com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação   atendimento educacional 

especializado para garantir igualdade de oportunidades educacionais bem como 

prosseguimento aos estudos.  

Nesse sentido, no Câmpus Suzano, será assegurado às pessoas portadoras de 

necessidades educacionais específicas: 

•Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos que 

atendam suas necessidades específicas de ensino e aprendizagem; 

• Com base no Parecer CNE/CEB 2/2013 “Consulta sobre a possibilidade de aplicação 

de “terminalidade específica” nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto 

Federal do Espírito Santo- IFES”, possibilidade de aplicação de terminalidade específica 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino técnico 

integrado ao Ensino médio, em virtude de suas deficiências 

23. AÇÕES INCLUSIVAS 

Para garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades educacionais 

específicas o Câmpus Suzano conta com os itens relacionados a seguir: 

e Todos os blocos construídos em área plana, 

e Piso tátil desde a portaria até a entrada de cada bloco e área de convivência, 

e Vagas especificas demarcadas próximas os principais acessos entre as áreas de 

estacionamento e os blocos adjacentes, 

e 8 banheiros para portadores de necessidades específicas (PNE), sendo quatro 

masculinos e quatro femininos, todos com bacias e lavatórios apropriados, 

e Dispõe de quatro bebedouros para PNE, 
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e Os laboratórios de informática contam com os softwares convencionais para 

portadores de deficiência visual e auditiva, 

e Todas as portas das salas de aulas e laboratórios têm mais de um metro de largura. 

Considerando o Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências e o 

disposto nos artigos, 58 a 60, capítulo V, da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, “Da 

Educação Especial”, será assegurado ao educando com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação atendimento educacional 

especializado para garantir igualdade de oportunidades educacionais bem como 

prosseguimento aos estudos. 

Nesse sentido, no Câmpus Suzano, será assegurado às pessoas portadoras de 

necessidades educacionais específicas: 

“Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos que 

atendam suas necessidades específicas de ensino e aprendizagem; 

* Com base no Parecer CNE/CEB 2/2013 “Consulta sobre a possibilidade de aplicação 

de “terminalidade específica” nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto 

Federal do Espírito Santo- IFES”, possibilidade de aplicação de terminalidade específica 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino técnico 

integrado ao Ensino médio, em virtude de suas deficiências 

80



81 

 

•Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelaram capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e 

psicomotora; 

• Acesso Igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível de ensino.  

Cabe ao Núcleo de Atendimento às pessoas com necessidades educacionais 

específicas   – NAPNE do Câmpus Suzano apoio e orientação às ações inclusivas.  

 

 

  

“Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelaram capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e 

psicomotora; 

* Acesso Igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível de ensino. 

Cabe ao Núcleo de Atendimento às pessoas com necessidades educacionais 

específicas — NAPNE do Câmpus Suzano apoio e orientação às ações inclusivas. 
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24. EQUIPE DE TRABALHO 

A previsão de professores para o curso está indicada no quadro 9. 

Quadro 9: Professores e componentes curriculares do curso  

Semestre 
Componente 

Curricular 
Professor / Área Situação H.A. 

1 Informática Informática 
Raphael de Souza/Regis 

Cortez Bueno 
2 

1 
Métodos 

Quantitativos em 
Gestão 

Matemática 
Wanessa Aparecida 

Trevizan 
4 

1 
Direito e Legislação 

Trabalhista 
Direito Nancy Bolognese 2 

1 
Economia e 
Mercados 

Economia 
Clayton Pires/Rossimar 

Laura Oliveira 
4 

1 
Redação 

Empresarial 
Comunicação Eliana Kobayashi 2 

1 Administração Geral Administração 
Wilian Ramalho/Alcir das 
Neves/Fábio Nazareno 

4 

1 Gestão de Pessoas Administração 
Fábio Nazareno/ José 

Castilho Jr. 
2 

2 
Matemática 
Financeira 

Matemática 
Wanessa Aparecida 

Trevizan 
4 

2 Informática Aplicada Informática 
Raphael de Souza/ Regis 

Cortez Bueno 
2 

2 
Administração da 

Produção e 
Operação 

Administração 
Adriano Maniçoba/Alcir 

das Neves/  
4 

2 Marketing Administração 
Fábio Nazareno/ Robson 

Barbosa 
4 

2 
Contabilidade e 

Custos 
Administração 

José Castilho 
Jr./Rossimar Laura 

Oliveira 
4 

2 
Comércio Eletrônico 

(EaD) 
Administração / 

Economia 

Ênio Fernandes/Alcir das 
Neves/Fábio Nazareno / 

José Castilho Jr. 
4 

2 Projeto Integrador I  Administração 
Ênio Fernandes/Alcir das 
Neves/Fábio Nazareno/ 

José Castilho Jr. 
2 

3 
Empreendedorismo 

e Cidadania 
Administração Robson Barbosa 4 

3 Logística Administração 
Ênio Fernandes/Alcir das 

Neves/Clyton Pires 
2 

3 Projeto Integrador II Administração 
Ênio Fernandes/Alcir das 
Neves/Fábio Nazareno/ 

José Castilho Jr. 
2 

3 Técnicas Comerciais 
Administração / 

Economia 

Ênio Fernandes/Alcir das 
Neves/Fábio Nazareno/ 

José Castilho Jr. 
2 
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A previsão de professores para o curso está indicada no quadro 9. 
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        Economia   José Castilho Jr.   

Componente a . x 
Semestre Curricular Professor / Area Situação H.A. 

1 Informática Informática Raphael de Souza/Regis 2 
Cortez Bueno 

Métodos j 

1 Quantitativos em Matemática Wanessa Aparecida 4 
a Trevizan 

Gestão 

1 Direito e Legislação Direito Nancy Bolognese 2 
Trabalhista 

Economia e Ê Clayton Pires/Rossimar 
1 Economia o 4 

Mercados Laura Oliveira 

1 predação Comunicação Eliana Kobayashi 2 
mpresarial 

o = o = Wilian Ramalho/Alcir das 
1 Administração Geral Administração Neves/Fábio Nazareno 4 

1 Gestão de Pessoas Administração Fábio Nazareno/ José 2 
Castilho Jr. 

> Matemática Matemática Wanessa Aparecida 4 

Financeira Trevizan 

2 Informática Aplicada Informática Raphael de Souza/ Regis 2 
Cortez Bueno 

Administração da . Ê Ê 

2 Produção e Administração Adriano Maniçoba/Alcir 4 
a das Neves/ 

Operação 

2 Marketing Administração Fábio Nazareno/ Robson 4 
Barbosa 

o José Castilho 

2 Contabilidade € Administração Jr./Rossimar Laura 4 
Custos os 

Oliveira 

(o A o = Enio Fernandes/Alcir das 

2 a) trônico Administração / Neves/Fábio Nazareno / 4 

José Castilho Jr. 

Enio Fernandes/Alcir das 

2 Projeto Integrador | Administração Neves/Fábio Nazareno/ 2 

José Castilho Jr. 

3 Empreendedorismo Administração Robson Barbosa 4 
e Cidadania 

nu o x Ênio Fernandes/Alcir das 
3 Logística Administração Neves/Clyton Pires 2 

Enio Fernandes/Alcir das 

3 Projeto Integrador Il Administração Neves/Fábio Nazareno/ 2 

José Castilho Jr. 

Administração / Enio Fernandes/Alcir das 

3 Técnicas Comerciais ç Neves/Fábio Nazareno/ 2     
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3 
Administração de 

Materiais e Compras 
Administração 

Ênio Fernandes/Alcir das 
Neves/Fábio Nazareno/ 

José Castilho Jr. 
2 

3 
Administração 

Financeira 
Administração Rossimar Laura Oliveira 4 

3 
Estratégia 

Empresarial 
Administração Robson Barbosa 4 

 

A formação, especialização, regime de trabalho e Curriculum Lattes dos professores 

do curso Técnico em Administração estão indicados no Quadro 11, na seção 24.3 Corpo 

Docente.  

 

24.1 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

O Câmpus conta com um quadro de 35 funcionários administrativos (Quadro 10)  

Quadro 10: Funcionários administrativos do Câmpus 

Nome do Servidor Cargo/Função 

Andrea Souza Eduardo Rocha Pedagoga 
Antônio Carlos Andrade Técnico Laboratório de Química 
Bruno dos Santos Técnico em Contabilidade 
Carlos Elidio Gomes Auxiliar de Biblioteca 
Carolina da Costa e Silva Técnico em Assuntos Educacionais 
Cibele Sales da Silva Assistente Social 
Cleso Rodrigues  Porteiro 
Daniel Aparecido da Silva Técnico em Contabilidade 
Denis Vitório de Araújo Assistente em Administração 
Diego Martins Braga Técnico Laboratório de Química 
Douglas da Cruz Barbosa Técnico Laboratório- Eletrônica 
Edvaldo Rodrigues Assistente em Administração 
Efraim Caetano dos Santos Assistente de Alunos 
Fernando Mendes Tiago Técnico de Tecnologia da Informação 
Keli Alves de Oliveira Assistente de Alunos 
Larissa Sayuri Kikkawa Auxiliar de Biblioteca 
Lucimara Evangelista da Silva Assistente em Administração 
Luís Carlos Pereira Bibliotecário – Documentalista 
Marcelo Renzi Assistente de Alunos 
Michel Pereira Campos Silva Assistente em Administração 
Nilson Hideo Okamoto Assistente em Administração 
Nubia Nascimento Técnica em Assuntos Educacionais 

  

  

  

Administração de Ênio Fernandes/Alcir das 

3 o S Administração Neves/Fábio Nazareno/ 2 
Materiais e Compras . . 

José Castilho Jr. 

3 Administração Administração Rossimar Laura Oliveira 4 
Financeira 

3 Estratégia Administração Robson Barbosa 4 
Empresarial               

A formação, especialização, regime de trabalho e Curriculum Lattes dos professores 

do curso Técnico em Administração estão indicados no Quadro 11, na seção 24.3 Corpo 

Docente. 

24.1 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

O Câmpus conta com um quadro de 35 funcionários administrativos (Quadro 10) 

Quadro 10: Funcionários administrativos do Câmpus 

  

Nome do Servidor Cargo/Função 

  

Andrea Souza Eduardo Rocha Pedagoga 
  

Antônio Carlos Andrade Técnico Laboratório de Química 
  

Bruno dos Santos Técnico em Contabilidade 
  

Carlos Elidio Gomes Auxiliar de Biblioteca 
  

Carolina da Costa e Silva Técnico em Assuntos Educacionais 
  

Cibele Sales da Silva Assistente Social 
  

Cleso Rodrigues Porteiro 
  

Daniel Aparecido da Silva Técnico em Contabilidade 
  

Denis Vitório de Araújo Assistente em Administração 
  

Diego Martins Braga Técnico Laboratório de Química 
  

Douglas da Cruz Barbosa Técnico Laboratório- Eletrônica 
  

Edvaldo Rodrigues Assistente em Administração 
  

Efraim Caetano dos Santos Assistente de Alunos 
  

Fernando Mendes Tiago Técnico de Tecnologia da Informação 
  

Keli Alves de Oliveira Assistente de Alunos 
  

Larissa Sayuri Kikkawa Auxiliar de Biblioteca 
  

Lucimara Evangelista da Silva Assistente em Administração 
  

Luís Carlos Pereira Bibliotecário - Documentalista 
  

Marcelo Renzi Assistente de Alunos 
  

Michel Pereira Campos Silva Assistente em Administração 
  

Nilson Hideo Okamoto Assistente em Administração 
    Nubia Nascimento   Técnica em Assuntos Educacionais     
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Paulo Osni Silvério Pedagogo 
Priscylla Salles Alves Pereira Assistente em Administração 
Regina Campolina C. Rodrigues Auxiliar em Administração 
Renata de Oliveira Parnaniba Assistente em Administração 
Rita Schlinz Técnica em Assuntos Educacionais 
Rodrigo Elias Benicasa Assistente em Administração 
Rogério Aparecido Pereira Bibliotecário – Documentalista 
Sergio Toshio Nishimura Técnico Laboratório- Mecânica 
Sidnei Emygdio de Moraes Técnico em Edificações 
Tatiana Donadio Abreu  Técnica em Edificações  
Valmir Alves Ventura Administrador 
Victor Caparelli Silveira de Faria Técnico de Tecnologia da Informação 
Wanderley Marcos Monteiro Técnico Laboratório Automação  

Total de Administrativos 35 

 

  

  

Paulo Osni Silvério Pedagogo 
  

Priscylla Salles Alves Pereira Assistente em Administração 
  

Regina Campolina C. Rodrigues Auxiliar em Administração 
  

Renata de Oliveira Parnaniba Assistente em Administração 
  

Rita Schlinz Técnica em Assuntos Educacionais 
  

Rodrigo Elias Benicasa Assistente em Administração 
  

Rogério Aparecido Pereira Bibliotecário - Documentalista 
  

Sergio Toshio Nishimura Técnico Laboratório- Mecânica 
  

Sidnei Emygdio de Moraes Técnico em Edificações 
  

Tatiana Donadio Abreu Técnica em Edificações 
  

Valmir Alves Ventura Administrador 
  

Victor Caparelli Silveira de Faria Técnico de Tecnologia da Informação 
  

Wanderley Marcos Monteiro Técnico Laboratório Automação 
    Total de Administrativos   35   
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24.2 COORDENADOR DE CURSO   

 

As Coordenadorias de Cursos e Áreas são responsáveis por executar atividades 

relacionadas com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, nas respectivas 

áreas e cursos. Algumas de suas atribuições constam da “Organização Didática” do IFSP.  

 

Para este Curso Técnico em Administração, a coordenação do curso será realizada por: 

Nome: Adriano Maniçoba da Silva 

Regime de Trabalho: RDE 

Titulação: Doutor 

Formação Acadêmica: Administração 

Tempo de vínculo com a Instituição: 1 ano 

Experiência docente e profissional:  

Possui graduação em Administração de Empresas pela Faculdade do Litoral Sul Paulista 

(2005), mestrado em Gestão de Negócios pela Universidade Católica de Santos (2008) e 

doutorado em Administração pela FEA/USP em 2015. Atualmente é professor do Instituto 

Federal de São Paulo - Câmpus Suzano. Tem experiência na área de Administração, com 

ênfase em Logística, e Economia das Organizações atuando principalmente nos seguintes 

temas: Atacado, Canais de Distribuição, Economia das Organizações e Jogos de Empresas. 

 

  

24.2 COORDENADOR DE CURSO 

As Coordenadorias de Cursos e Áreas são responsáveis por executar atividades 

relacionadas com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, nas respectivas 

áreas e cursos. Algumas de suas atribuições constam da “Organização Didática” do IFSP. 

Para este Curso Técnico em Administração, a coordenação do curso será realizada por: 

Nome: Adriano Maniçoba da Silva 

Regime de Trabalho: RDE 

Titulação: Doutor 

Formação Acadêmica: Administração 

Tempo de vínculo com a Instituição: 1 ano 

Experiência docente e profissional: 

Possui graduação em Administração de Empresas pela Faculdade do Litoral Sul Paulista 

(2005), mestrado em Gestão de Negócios pela Universidade Católica de Santos (2008) e 

doutorado em Administração pela FEA/USP em 2015. Atualmente é professor do Instituto 

Federal de São Paulo - Câmpus Suzano. Tem experiência na área de Administração, com 

ênfase em Logistica, e Economia das Organizações atuando principalmente nos seguintes 

temas: Atacado, Canais de Distribuição, Economia das Organizações e Jogos de Empresas. 
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24.3 CORPO DOCENTE  

 

Quadro 11 – Corpo Docente Gestão  

Nome do 
Professor 

Titulação 
Indicar a área de 

graduação, 
especialização, 

mestrado e 
doutorado do 

professor  

Regime 
de 

Trabalho 

Áreas de 
conhecimento 

em que 
poderá atuar 

no Curso   

Semestre/Ano  

     

     

     

     

     

     

     

Nome do 
Professor 

Titulação 

Indicar a área 
de graduação, 
especialização, 

mestrado e 
doutorado do 

professor 

Regime 
de 

Trabalho 

Áreas de conhecimento em que 
poderá atuar no Curso  

Currículo Lattes 

Fábio 
Nazareno 
Machado 
da Silva 

Doutor e 
Mestre em 
Administração; 
Especialista em 
Gestão 
Administrativa 
na Educação, 
Design 
Instrucional 
Virtual e Gestão 
Estratégica de 
Recursos 
Humanos; 
Graduado em 
Administração - 
Bacharelado  

RDE Gestão 

http://lattes.cn 

pq.br/3344019 

944224399 

Ênio 
Fernandes 
Rodrigues 

Doutor e 
Mestre em 
Engenharia de 
Produção; 
Graduado em 
Administração - 
Bacharelado 

40h Gestão 

http://lattes.cn 

pq.br/9476068 

193493810 

Wilian 
Ramalho 
Feitosa 

Doutor e 
Mestre em 
Administração; 
Especialista em 
Marketing; 
Graduado em 
Administração - 
Bacharelado 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/
7524892586291620 

Robson 
Barbosa 

Doutor em 
Ciências da 
Comunicação; 
Mestre em 
Administração; 
Graduado em 
Administração - 
Bacharelado 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/
4433249715762755 
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Especialista em 

Gestão 

Administrativa 

na Educação, 

Design 

Instrucional 

Virtual e Gestão 

Estratégica de 

Recursos 

Humanos; 

Graduado em 

Administração - 

Bacharelado 

RDE Gestão 

http://lattes.cn 

pq.br/3344019 

944224399 

  

Ênio 
Fernandes 

Rodrigues 

Doutor e 

Mestre em 

Engenharia de 

Produção; 

Graduado em 

Administração - 

Bacharelado 

40h Gestão 

http://lattes.cn 

pq.br/9476068 

193493810 

  

Wilian 

Ramalho 

Feitosa 

Doutor e 

Mestre em 

Administração; 

Especialista em 

Marketing; 

Graduado em 

Administração - 

Bacharelado 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/ 

7524892586291620 

  

Robson 

Barbosa     Doutor em 

Ciências da 

Comunicação; 

Mestre em 

Administração; 

Graduado em 

Administração - 

Bacharelado   RDE   Gestão   http://lattes.cnpq.br/ 

4433249715762755     
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Luiz Teruo 
Kawamoto 
Júnior 

Doutor em 
Engenharia 
Biomédica; 
Mestre em 
Tecnologia 
Ambiental; 
Especialista em 
Tecnologia da 
Informação 
Aplicada à 
Gestão de 
Negócios; 
Especialista em 
Informática na 
Saúde; 
Tecnólogo em 
Informática; e 
Bacharel em 
Administração 
de Empresas 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/
5210944027623029 

Wanessa 
Aparecida 
Trevizan 
de Lima 

Mestra em 
Matemática; 
Licenciada em 
Matemática 

RDE Matemática, Finanças 

http://lattes.cnpq. 

br/27265461844202
58 

Raphael  
Antonio de 
Souza  

Especialista em 
Engenharia 
Eletrotécnica e 
de 
Computadores; 
Graduado em 
Ciência da 
Computação 

RDE Informática 
http://lattes.cnpq.br/
4974925283469020 

Eliana 
Kobayashi  

Mestra em 
Linguística 
Aplicada; 
Especialista em 
Administração 
de Marketing; 
Graduada em 
Letras; 
Graduada em 
Comunicação 
Social 

RDE Comunicação, Português 
http://lattes.cnpq.br/
1348598191209929 

Adriano 
Maniçoba 
da Silva 

Doutor em 
Administração, 
Mestre em 
Gestão de 
Negócios, 
Graduação em 
Administração 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/
6644799917139100 

Clayton 
Pires 

Mestrado 
Interdisciplinar, 
Graduação em 
Administração 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/
9831134856008226 

Luiz Teruo 

Kawamoto 

Júnior 

Doutor em 

Engenharia 

Biomédica; 

Mestre em 

Tecnologia 

Ambiental; 

Especialista em 

Tecnologia da 

Informação 

Aplicada à 

Gestão de 

Negócios; 

Especialista em 

Informática na 

Saúde; 

Tecnólogo em 

Informática; e 

Bacharel em 

Administração 

de Empresas 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/ 

5210944027623029 

  

Wanessa 

Aparecida 

Trevizan 

de Lima 

Mestra em 

Matemática; 

Licenciada em 

Matemática 

RDE Matemática, Finanças 

http://lattes.cnpq. 

br/27265461844202 
58 

  

Raphael 

Antonio de 

Souza 

Especialista em 

Engenharia 

Eletrotécnica e 

de 

Computadores; 

Graduado em 

Ciência da 

Computação 

RDE Informática 
http://lattes.cnpq.br/ 

4974925283469020 

  

Eliana 

Kobayashi 

Mestra em 

Linguística 

Aplicada; 

Especialista em 

Administração 

de Marketing; 

Graduada em 

Letras; 

Graduada em 

Comunicação 

Social 

RDE Comunicação, Português 
http://lattes.cnpq.br/ 

1348598191209929 

  

Adriano 

Maniçoba 

da Silva 

Doutor em 

Administração, 

Mestre em 

Gestão de 

Negócios, 

Graduação em 

Administração 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/ 

6644799917139100 

    Clayton 

Pires   Mestrado 

Interdisciplinar, 

Graduação em 

Administração   RDE   Gestão   http://lattes.cnpq.br/ 

9831134856008226     
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25. BIBLIOTECA: ACERVO DISPONÍVEL  

 

Quadro 12.  (maiores detalhes podem ser obtidos em http://szn.ifsp.edu.br:8080/)  

 

 

 Área do conhecimento Quantidade 

Livros da bibliografia básica Ciências exatas e da terra, ciências biológicas 
ciências humanas e ciências econômicas  

450 

Rossimar 
Laura 
Oliveira 

Mestrado em 
Administração, 
Especialista 
em Educação a 
Distância,  
Graduação em 
Economia e em 
Tecnologia em 
Gestão 
Empresarial 

RDE Gestão  
http://lattes.cnpq.br/
7857384676441084 

Nancy 
Bolognese 

Mestrado em 
Direito e  
Graduação em 
Direito  

20h Direito 
http://lattes.cnpq.br/
3499500659332428 

Alcir 
Gomes 

Mestrado 
Profissional em 
Tecnologia, 
Especialista em 
Marketing, 
Produção e 
Graduação em 
Administração 

20h        Gestão 
http://lattes.cnpq.br/
6657030516971550 

  

Mestrado em 

Administração, 

Especialista 

em Educação a 

Distância, 

Graduação em 

Economia e em 

Tecnologia em 

Gestão 

Empresarial 

Rossimar 

Laura 

Oliveira 

RDE Gestão 
http://lattes.cnpq.br/ 

7857384676441084 

  

Mestrado em 

Nancy Direito e 

Bolognese | Graduação em 

Direito 

20h Direito 
http://lattes.cnpq.br/ 

3499500659332428 

  

Mestrado 

Profissional em 

Tecnologia, 

Alcir Especialista em 

Gomes Marketing, 

Produção e 

Graduação em 

Administração       20h Gestão     http://lattes.cnpq.br/ 

6657030516971550   
  

25. BIBLIOTECA: ACERVO DISPONÍVEL 

Quadro 12. (maiores detalhes podem ser obtidos em http://szn.ifsp.edu.br:8080/) 

  

  

    

Área do conhecimento Quantidade 

Livros da bibliografia básica Ciências exatas e da terra, ciências biológicas 450 

ciências humanas e ciências econômicas   
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Livros da bibliografia 
complementar 

Ciências exatas e da terra, ciências 
biológicas, ciências humanas e ciências 

econômicas  

 

150 

Periódicos Ciências exatas e da terra 4 

Revistas  Ciências exatas e da terra, ciências 
biológicas, ciências humanas e ciências 

econômicas  

5 

Jornais 
Ciências exatas e da terra, ciências 

biológicas, ciências humanas e ciências 
econômicas 

4 

Assinaturas eletrônicas  

 
Ciências exatas e da terra 2 

Obras de referência Ciências exatas e da terra 5 

DVD 
Ciências exatas e da terra, ciências 

biológicas, ciências humanas e ciências 
econômicas 

12  

 

26.INFRAESTRUTURA 

 

O Câmpus conta com um prédio para os laboratórios de Química Geral, Orgânica, 

Análise Instrumental e Processos e outro para a Biblioteca. Dispõe de dois blocos com um 

total de 11 salas para aulas teóricas e dois laboratórios de informática, com cerca de 56m² 

cada uma, com 20 microcomputadores para alunos. Conta também com dois blocos com 06 

laboratórios específicos: Instalações Elétricas de Residências; Comandos Elétricos; 

Máquinas Elétricas; Eletricidade, Eletrônica Digital e Analógica; Laboratório de Redes e 

Protocolos; Laboratórios de CNC; Laboratório de Microcontroladores e Mecânica dos Fluidos; 

Laboratório de Usinagem e Laboratório de Automação 1. 

  A escola conta ainda com área de convivência com 01 cantina, mini-auditório, área 

de atendimento médico/odontológico, setor administrativo que inclui duas salas de apoio 

pedagógico, duas oficinas para manutenção de equipamentos de ensino, sala de professores, 

sala de coordenadores e direção, salas para secretaria e administração geral que ocupam 

um terreno de 64.101,90 mil m².  

  

no Ciências exatas e da terra, ciências 
Livros da bibliografia 

  

  

biológicas, ciências humanas e ciências 150 
complementar A 

econômicas 

Periódicos Ciências exatas e da terra 4 

Revistas Ciências exatas e da terra, ciências 5 

biológicas, ciências humanas e ciências 
  

Ciências exatas e da terra, ciências 

Jornais biológicas, ciências humanas e ciências 4 

econômicas 

  

Assinaturas eletrônicas 

Ciências exatas e da terra 2 

  

Obras de referência Ciências exatas e da terra 5 

  

Ciências exatas e da terra, ciências 

DVD biológicas, ciências humanas e ciências 12 

econômicas           

26.INFRAESTRUTURA 

O Câmpus conta com um prédio para os laboratórios de Química Geral, Orgânica, 

Análise Instrumental e Processos e outro para a Biblioteca. Dispõe de dois blocos com um 

total de 11 salas para aulas teóricas e dois laboratórios de informática, com cerca de 56m? 

cada uma, com 20 microcomputadores para alunos. Conta também com dois blocos com 06 

laboratórios específicos: Instalações Elétricas de Residências; Comandos Elétricos; 

Máquinas Elétricas; Eletricidade, Eletrônica Digital e Analógica; Laboratório de Redes e 

Protocolos; Laboratórios de CNC; Laboratório de Microcontroladores e Mecânica dos Fluidos; 

Laboratório de Usinagem e Laboratório de Automação 1. 

A escola conta ainda com área de convivência com 01 cantina, mini-auditório, área 

de atendimento médico/odontológico, setor administrativo que inclui duas salas de apoio 

pedagógico, duas oficinas para manutenção de equipamentos de ensino, sala de professores, 

sala de coordenadores e direção, salas para secretaria e administração geral que ocupam 

um terreno de 64.101,90 mil m?. 
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A escola conta com  2 televisões de LCD 42”, 1 televisão de 52’’, 2 aparelhos de DVD, 

14 equipamentos de projeção multimídia, para desenvolvimento das atividades didático-

pedagógicas. A infraestrutura está indicada no Quadro 13 

 
  

A escola conta com 2 televisões de LCD 42”, 1 televisão de 52”, 2 aparelhos de DVD, 

14 equipamentos de projeção multimídia, para desenvolvimento das atividades didático- 

pedagógicas. A infraestrutura está indicada no Quadro 13 
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Quadro 13. Infraestrutura física do Câmpus  
Local Quantidade Atual Área (m²) 

Auditório 1 646,0 

Anfiteatro 1 160,0 

Biblioteca 1 468,0 

Instalações Administrativas 1 300,0 

Laboratório de informática 2 120,3 

Elétrica e eletrotécnica 1 82,4 

Eletrônica 1 82,4 

Química 4 468,0 

Metrologia 1 82,4 

Automação I (pneumática e hidráulica; 
mecânica dos fluidos) 

1 82,4 

Automação II (usinagem e CNC). 1 82,4 

Automação III (robótica, CLP) 1 80,0 

Lab. Química Geral  1 117,0 

Lab. Análise Instrumental  1 117,0 

Lab. Química Orgânica 1 117,0 

Lab. de Processos  1 117,0 

Atend. Médico/odontológico  1 46,0 

Oficinas de manutenção de equipe 2 61,00 

Serviços de apoio pedagógico 1 85,37 

Salas de aula 17 541,35 

Salas de Coordenação e Direção 1 27,85 

Salas de Docentes 1 27,85 

 

 

 

Quadro 13. Infraestrutura física do Câmpus 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Local Quantidade Atual Área (m?) 

Auditório 1 646,0 

Anfiteatro 1 160,0 

Biblioteca 1 468,0 

Instalações Administrativas 1 300,0 

Laboratório de informática 2 120,3 

Elétrica e eletrotécnica 1 82,4 

Eletrônica 1 82,4 

Química 4 468,0 

Metrologia 1 82,4 

Automação | (pneumática e hidráulica; 1 82,4 
mecânica dos fluidos) 

Automação Il (usinagem e CNC). 1 82,4 

Automação Ill (robótica, CLP) 1 80,0 

Lab. Química Geral 1 117,0 

Lab. Análise Instrumental 1 117,0 

Lab. Química Orgânica 1 117,0 

Lab. de Processos 1 117,0 

Atend. Médico/odontológico 1 46,0 

Oficinas de manutenção de equipe 2 61,00 

Serviços de apoio pedagógico 1 85,37 

Salas de aula 17 541,35 

Salas de Coordenação e Direção 1 27,85 

Salas de Docentes 1 27,85     
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LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Os equipamentos disponíveis no laboratório de informática estão indicados no Quadro 14. 

Quadro 14. Infraestrutura dos Laboratórios de Informática 

Equipamento Especificação Quantidade 

Computadores com Webcam 
(Infoway + Windows Vista Business) 30 

(Infoway) 150 

Microcomputador pessoal, 
notebook 

Lenovo 3 

Servidores 2 processadores: 2.33 GHZ 2 

Impressoras 

Monocromática A3 duplex, laser 2 

Multifuncional, copiadora laser 2 

Laser A4 4 

Projetores multimídia  2200 lumens 14 

Televisores LCD 42 pol 2 

Televisores LCD 50 pol 1 

 

  

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Os equipamentos disponíveis no laboratório de informática estão indicados no Quadro 14. 

Quadro 14. Infraestrutura dos Laboratórios de Informática 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Equipamento Especificação Quantidade 

Computadores com Webcam (Infoway + Windows Vista Business) 30 

(Infoway) 150 

rop com Putador pessoal, Lenovo 3 

Servidores 2 processadores: 2.33 GHZ 2 

Monocromática A3 duplex, laser 2 

Impressoras Multifuncional, copiadora laser 2 

Laser A4 4 

Projetores multimídia 2200 lumens 14 

Televisores LCD 42 pol 2 

Televisores LCD 50 pol 1   
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27.ACESSIBILIDADE  

 

Para garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especificas o Câmpus 

Suzano conta com os itens relacionados a seguir: 

 Todos os blocos construídos em área plana,  

 Piso tátil desde a portaria até a entrada de cada bloco e área de convivência, 

 Vagas especificas demarcadas próximas os principais acessos entre as áreas de 

estacionamento e os blocos adjacentes, 

 8 banheiros para portadores de necessidades específicas (PNE), sendo quatro 

masculinos e quatro femininos, todos com bacias e lavatórios apropriados, 

 Dispõe de quatro bebedouros para PNE,  

 Carteiras escolares especificas, 

 Os laboratórios de informática contam com os softwares convencionais para 

portadores de deficiência visual e auditiva. 

 

28. CERTIFICADOS E DIPLOMAS  

 

O IFSP expedirá diploma de Nível Técnico aos que forem aprovados em todos os semestres 

do curso Técnico Concomitante ou Subsequente de Administração do Câmpus Suzano. 

O IFSP, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 13/2011, tem procedimentos próprios para a 

Revalidação de Diplomas de Cursos Técnicos e Tecnológicos emitidos por instituições 

educacionais estrangeiras.     
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