
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL 

MÉDIO EM ADMINISTRAÇÃO 

FORMA: 

INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO/ MODALIDADE PROEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 

 

                                       

CAMPUS IRECÊ  
2018 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

 
 

 
 

REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 

         Renato da Anunciação Filho 
 

 
 

PRÓ-REITORA DE ENSINO 

Jaqueline Souza de Oliveira 

 
 

 

DIRETOR GERAL DO CAMPUS IRECÊ 

Robério Batista Rocha 
 

 

 

DIRETOR (A) DE ENSINO 

Ana Carolina de Santana Guedes 
 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

6 

   RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO CURSO 

 

 

A comissão responsável pela elaboração desta proposta de curso foi instituída pela Portaria nº 

90, de 15/06/2018 e alterada pelas portarias nº 97 de 05/07/2018, nº 109 de 18/07/2018 e nº 123 

de 16/08/2018. Integram a comissão: 

 

 

Maria Aparecida Rafael da Silva Alecrim – Pedagoga do IFBA Campus Irecê 

Ancelmo Machado Miranda Bastos – Pedagogo do IFBA Campus Irecê 

Carla Renata Santos dos Santos - Professora do IFBA Campus Irecê 

Rogério Batista da Rocha - Professor do IFBA Campus Irecê 

Rogério Da Silva Vilas Boas - Professor do IFBA Campus Irecê 

Cinara Barbosa de Oliveira Morais – Coordenadora da EJA convidada da Secretaria Municipal 

de Educação da Cidade de Irecê 

Daniela Lopes Oliveira Dourado – Professora convidada da UNEB/ Campus XVI 

Maria de Fátima Sudré Andrade Bastos - Professora convidada da UNEB/ Campus XVI 

 

 

Colaboraram na elaboração do presente documento: 
 

 

 

Alba Valeria Neiva – Professora EBTT – IFBA Campus Irecê 

 

Leonardo Ferreira de Jesus – Professor EBTT - IFBA Campus Irecê 

 

Raquel de Lima Sachdev - Professora EBTT – IFBA Campus Irecê 

 

Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba - Professor EBTT – IFBA Campus Irecê 

 

Erivelton Façanha da Costa  - Professor EBTT – IFBA Campus Irecê 

 

Luzia de Azevedo Albuquerque – Professora EBTT – IFBA Campus Irecê 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

6 

SUMÁRIO 

 

 

 
 

1. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS .................................................................................................................... 06 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO ....................................................................................................................... 08 

1.2 JUSTIFICATIVA.................................................................................. .............................................................09 

       1.3 OBJETIVOS DO CURSO ................................................................................................................................... 12 

1.3.1OBJETIVO GERAL ...................................................................................................................... 12 

1.3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 12 

1.4 CARACTERISTICAS DO CURSO......................................................................................................................13 

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO .......................................................................................................... 13 

3. PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO ........................................................................................................ 14 

4. ORGANIZAÇAO CURRICULAR ....................................................................................................................... 17 

    4.1 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS.............................................................................. .....................................21 

    4.2 ESTRUTURA CURRICULAR .............................................................................................................................. 24 

    4.3 PLANEJAMENTO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE CADA ETAPA............................ .............26 

   4.4 CERTIFICAÇÕES INTERMEDIARIAS OU ETAPAS COM TERMINALIDADES........................................124 

   5. PRÁTICA PROFISSIONAL...................................................................................................... ..............................125 

5.1 PROJETO INTEGRADOR ...................................................................................................................................126 

5.2 ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS.................................................................................... ...140 

5.3 ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO – ACC..........................................................................................142 

5.4 ATIVIDADES ACADEMICO-CULTURAIS.......................................................................................................143 

6. CRITÈRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM....................................................................... ..............144 

7. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES  

E ESTUDANTES DO CURSO.............................................................................................................................148 

7.1 ACERVO GERAL................................................................................................................. ................................148 

7.1.1  ACERVO ESPECIFICO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO.....................................153 

7.1.2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS...........................................................................156 

8. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ENVOLVIDO NO CURSO................................................157 

8.1 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE....................................................................................................................157 

8.2 PERFIL DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.................................................................................159 

9. DIPLOMAS................................................................................................ ..........................................................160 

9.1 CERTIFICAÇAO INTERMEDIARIA...............................................................................................................160 

REFERENCIAS.............................................................................................. ..........................................................161 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

6 

ANEXOS.......................................................................................................... ........................................................164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

6  

 

 

 

 

 

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Irecê 

 
SIGLA: IFBA/Campus Irecê 

 
CNPJ: 10.764.307/0013-56 

 
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal 

 
VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC) 

 

ENDEREÇO: Rodovia BA 148, Km 4, nº 1800, Vila Esperança/Irecê - Bahia 

CEP: 44.900-000 

 
TELEFONE: (74) 3688-6704 
 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://portal.ifba.edu.br/irece 

 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gabinete-irece@ifba.edu.br 
 

 

 

Este documento apresenta o projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração 

Integrado ao Ensino Médio na modalidade de PROEJA – Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, de acordo com o Decreto 5840 de 13 de Julho de 2006. O Curso será oferecido pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Irecê, a partir do 

segundo semestre do ano de 2019 e caracteriza-se por integrar a formação geral em nível 

médio de jovens e adultos, com a formação profissional técnica em adminstração, de forma 

coerente com o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

A proposta está consubstanciada nas bases legas da educação profissional e 

tecnológica LDB 9394/96 atualizada pela Lei 11741/08; no Decreto 5154/2004 e no Decreto 

5840/2006. Está pautada nos princípios da justiça social; equidade; cidadania; ética; 

1. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS 

http://portal.ifba.edu.br/irece
mailto:gabinete.irece@ifba.edu.br
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preservação do meio ambiente; transparência e gestão democrática, instituídos no  Projeto 

Pedagógico Institucional do IFBA.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado pela 

Lei nº 11.892/2008, foi resultado das mudanças promovidas no antigo CEFET-BA. É uma 

autarquia vinculada à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do 

Ministério da Educação que tem como missão “promover a formação do cidadão histórico-

crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, 

objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (Projeto Pedagógico Institucional do 

IFBA – PPI). Possui uma estrutura ampla, multicampi e oferece educação de excelência que 

vai desde a formação básica, passando por cursos de nível médio, até a graduação e pós-

graduação. O Instituto visa uma atuação, de acordo com as demandas profissionais do 

mundo do trabalho, contribuindo para a cultura empreendedora e tecnológica do Estado. 

O IFBA Campus Irecê nasceu com o Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, fazendo parte do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), sob o comando da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 

SETEC (http://www.mec.gov.br). Criado por meio da Lei Federal Nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, e mantido pelo poder público federal. O Campus Irecê iniciou suas 

atividades acadêmicas em novembro de 2010, em sede própria, localizada na Rodovia BA 

148, km 04, n°. 1800 – Bairro Vila Esperança. O Campus oferece os cursos técnicos em 

Informática; Eletromecânica e Biocombustíveis, na forma Integrada ao Ensino Médio, e 

Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Manutenção 

Industrial. 

A missão do Campus Irecê é produzir, disseminar e aplicar o conhecimento 

tecnológico e acadêmico, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor produtivo, em 

conformidade com os princípios e finalidades estabelecidos no Estatuto do IFBA. Para tal, 

observa os seguintes princípios: 

 Justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 

ambiente, transparência e gestão democrática; 

 Verticalização do ensino e integração com a pesquisa e a 

extensão; 
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1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 Difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos 

arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 

 Inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e 

deficiências específicas; 

 Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da 

União. 

No ano de 2013 entrou em vigência o processo de expansão do Campus de Irecê, sendo 

iniciada a construção de mais um bloco de ensino, com novos laboratórios, salas de aula e 

infraestrutura necessária para comportar um número maior de alunos de atividades e cursos e 

a contratação de docentes e técnicos administrativos. 

 

 

 

Curso técnico em Administração na modalidade Proeja presencial. 

 

Denominação do curso Técnico em Administração 

Modalidade oferecida Proeja 

Título acadêmico conferido Técnico em Administração 

Modalidade de ensino Presencial 

Regime de matrícula Semestral 

Tempo de integralização 3 anos 

Carga horária total do curso 2.490 

Número de vagas oferecidas 40/Semestre 

Turno de funcionamento Noturno 

Forma de ingresso Processo seletivo, transferência 

interna ou externa. 

Certificações Intermediárias 1. Auxiliar de Recursos 

Humanos 

2. Auxiliar Financeiro  

3. Auxiliar Administrativo 

Eixo tecnológico Gestão e Negócios 

 

 

A denominação do curso está em consonância com a Resolução nº 6/2012 CNE/CEB e 

ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). 
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A Constituição Federal do Brasil de 1988 menciona que a educação é um direito de todo 

cidadão brasileiro. Enquanto o artigo 37 da LDB garante a oferta da educação de jovens e 

adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria de forma gratuita e preferencialmente com a educação profissional. 

O IFBA é uma Instituição de ensino de qualidade que deseja ofertar para toda a 

região de Irecê uma educação de excelência, nas mais diferentes níveis e modalidades: 

integrada, PROEJA, subsequente e superior, ampliando o acesso ao conhecimento científico 

e tecnológico, com vista a uma formação profissional que atenda as demandas do mundo do 

trabalho, que esteja em consonância com os setores produtivos da economia, sem perder de 

vista a formação cultural, política e ética dos sujeitos.  

A criação do Curso Técnico em Admnistração Integrado em Ensino Médio na 

Modalidade PROEJA vai além da obrigatoriedade imposta pela legislação, surge da 

necessidade em contribuir com a elevação da escolaridade de milhares de jovens e adultos 

que por diversas razões tiveram seu percurso escolar interrompido e hoje fazem parte de 

uma elevada estatística de sujeitos que não concluíram o ensino médio. 

O Curso foi pensado para atender as demandas de toda a região conhecida com o 

Território Identidade de Irecê (TII). O Território engloba vinte municípios, correspondendo 

a um total de 402.808 habitantes, onde 247.300 (61,39%) são da Zona Urbana e 155.528 

(38,61%) são da Zona Rural. A cidade de Irecê, com 73.915 habitantes (Fonte: IBGE, 

Estimativa da População 2016) é o pólo deste Território, possui posição de destaque por ser 

a maior cidade da microrregião, sendo também a mais desenvolvida, recebendo pessoas de 

todos os municípios próximos.  

Nas décadas de 80 e 90 Irecê recebeu o título de "Capital do Feijão", devido às 

grandes safras colhidas, e por muito tempo teve a sua economia baseada exclusivamente na 

produção agrícola. A partir do ano 2000, começa a ascensão do comércio, tornando-se um 

pólo de prestação de serviços e fonte de emprego. Hoje, a cidade é próspera na área de 

Comércio e Serviços se destacando nos setores automobilístico, supermercados, vestuários, 

materiais de construção, varejos, atacadistas e distribuidoras que abastecem também as 

cidades circunvizinhas. Além dos serviços, a cidade possui setor industrial de pequeno porte, 

na qual se destacam: fábricas de móveis, vidros, confecções, gráficas, abatimento de frangos 

1.2. JUSTIFICATIVA  
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e fábricas no ramo de laticínios e doces.  

De acordo com a CDL- Confederação dos Dirigentes Logistas de Irecê, existem 

centenas de lojas cadastradas, além de grupos empresariais que atuam em diversos 

segmentos do comércio, atraindo população de inúmeros municípios menores, que buscam 

oportunidade de melhorar a vida. Com um pólo de vestuário em desenvolvimento, muitos 

comerciantes locais têm se tornado atacadistas e varejistas o que tem alavancado a economia 

do município gerando mais emprego e renda na area administrativa, principalmente. 

Embora a cidade de Irecê apresente um setor de comérico e serviços consistentes, 

não podemos deixar ressaltar a importância também da agricultura familiar no Território, 

onde dezenas de pessoas sobrevivem da produção de suas propriedades de terra ou dos 

trabalhos temporários. Com o declínio da monocultura do feijão, mamona e milho, ocorrido 

a partir da década de noventa, a região começou a desenvolver outro formato de produção 

agrícola que é o da agricultura familiar. O Território possui 41.007 estabelecimentos de 

agricultura familiar e 113.246 pessoas ocupadas nesta configuração agrícola (Fonte: 

SAF/MDA (jan/2015); IBGE, Censo Agropecuário (2006)).  

Sendo assim, este projeto poderá atender tanto a demanda da zona urbana quanto da 

zona rural, principalmente pela possibilidade de formação voltada também para o 

empreendedorismo, associativismo e cooperativismo, os quais estarão presentes ao longo da 

proposta do curso. 

Desta forma, Curso Técnico em Administração Integrado em Ensino Médio na 

Modalidade PROEJA apresenta uma formação ampla que permite aos profissionais atuarem 

em diveros locais, desenvolvendo atividades de administração e suporte logístico à produção 

e a prestação de serviços em qualquer setor econômico; nas organizações públicas ou 

privadas de todos os portes ramos de atuação.  

Neste sentido, há necessidade de se ofertar um curso que desenvolva competências 

profissionais, tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e 

humanísticos necessários ao desempenho profissional do técnico em Administração. Além 

disso, este curso se configura em oportunidade para elevação da escolaridade de dezenas de 

jovens e adultos, associada à qualificação profissional, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da região. 

No TII há uma demanda de alunos matriculados em 2017 na EJA Ensino 

Fundamental, observado no Quadro 1. Espera-se que os discentes que cursam a EJA 
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continuem o seu processo de aprendizagem, iniciando os estudos na EJA Ensino Médio. 

 

Quadro 1. Quantitativo de estudantes 

UNIDADE DE ENSINO 
EJA 

Fundamental 

EJA 

Médio 

Estadual 00 1321 

Municipal  2343 00 

   

Fonte: INEP/Educasenso 2017 

 

A área profissional objeto deste Projeto Pedagógico de Curso está presente em 

múltiplas atividades econômicas, pois atua com apoio administrativo e logístico a todas as 

cadeias produtivas, independentemente do setor econômico no qual ela se desenvolva. 

Desse modo, a implantação do Curso Técnico em Administração Integrado em Ensino 

Médio na Modalidade PROEJA busca atender as crescentes demandas da economia de Irecê e 

região, através da qualificação dos trabalhadores que se encontram muitas vezes fora do 

mercado de trabalho. Tal oferta passa a ter aspecto valorizado em consonância com a oferta da 

Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal, Redes Estaduais e Municipais. 

          Quanto às consultas locais e regionais realizadas como forma de referendar Curso 

Técnico em Administração Integrado em Ensino Médio na Modalidade EJA, no dia 

25/09/2018 foi realizado o I Seminário de Educação de Jovens e Adultos do IFBA Campus 

Irecê, cujo tema foi “Perspectivas para a construção coletiva de um currículo integrado”. O 

evento teve como objetivo promover o diálogo entre os sujeitos da EJA, gestores, docentes e 

demais interessados, buscando trocar experiências, bem como dialogar acerca das 

perspectivas e desafios da EJA para implantação do referido curso. O evento contou com um 

público total de aproximadamente 200 (duzentas) pessoas, de 6 (seis) municípios do Território 

de Irecê, que, a partir de organização em grupos de trabalho, puderam responder uma pesquisa 

relacionada à implantação do curso. Tendo em vista o questionário utilizado ser de caráter 

descritivo, a Comissão optou por fazer um breve relato do evento, tendo como base as 

respostas dos participantes. Este documento encontra-se nos apêndices juntamente com alguns 

registros fotográficos, o Folder e a lista de participantes. 
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1.3. OBJETIVOS DO CURSO 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

Possibilitar um ambiente de inserção de jovens e adultos trabalhadores a uma 

educação de excelência, aliando escolarização básica à formação profissional, de forma a 

articular experiências de vida com os saberes escolares, formando profissionais jovens e 

adultos técnicos de nível médio, possuidores de habilidades e competências administrativas, 

fundamentado na formação crítica e cidadã, de maneira a possibilitar que esses discentes 

construam possibilidades de geração de trabalho e renda ou melhorar as condições de 

ingresso, permanência e progressão no mundo do trabalho, além de favorecer a tomada de 

consciência como trabalhadores sujeitos de direitos, contribuindo, desta maneira, para o 

aperfeiçoamento de suas potencialidades no que diz respeito ao exercício da cidadania. 

 
 

 

- Oportunizar escolarização para jovens e adultos que não tiveram acesso à educação regular 

ou não concluíram os estudos relacionados ao Ensino Médio no Território de Irecê; 

- Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, bem como suas 

implicações para a educação profissional e tecnológica, além de comprometer-se com a 

formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho; 

- Proporcionar referenciais socioeconômicos e culturais de maneira a possibilitar uma melhor 

compreensão e ação em prol da realidade onde está inserido; 

- Formar profissionais que possam atuar como apoio na gestão administrativa, financeira e de 

pessoal, utilizando instrumentos e meios tecnológicos disponíveis para a gestão das 

organizações; 

   - Sensibilizar e preparar o aluno para a continuidade dos estudos, bem como desenvolver 

uma visão empreendedora, baseada no cooperativismo/associativismo. 
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 1.4 CARACTERISTICAS DO CURSO 

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

 

  

Nível  Educação Profissional Técnico de Nível 

Médio na Forma: Integrada/modalidade 

PROEJA 

Forma de oferta Presencial 

Tempo de duração do curso 3 anos 

Turno de oferta Predominantemente 

Noturno 

Horário de oferta do Curso 18h40minh às 22h00minh 

Carga horária total do curso 2.490 horas 

Carga horária de Estágio ou 

TCC 

150 

Tipo de matrícula Presencial 

Regime Semestral 

 

 

 

O ingresso ao Curso Técnico em Administração Integrado em Ensino Médio na 

Modalidade PROEJA será por meio do Processo Seletivo Simplificado, regulamentado pela 

Pró- Reitoria de Ensino do Instituto Federal da Bahia em parceria com o Campus Irecê, por 

meio de edital específico. Outras formas de acesso previstas são: transferência interna ou 

externa. 

O número máximo de vagas do curso é 40 (quarenta) e o número mínimo será de 

35(trinta e cinco). As vagas que não forem ocupadas no Processo Seletivo ou que forem fruto 

de evasão poderão, a critério do Conselho do Curso, serem ocupadas por reingresso ou por 

transferência de outra instituição de ensino técnico, sendo tais procedimentos regidos pela 

legislação em vigor, pelas normas e critérios fixados pelo MEC e pelas normas acadêmicas do 

IFBA. 

Os requisitos básicos de acesso ao curso dar-se-á para pessoas que tenham concluído o 

Ensino Fundamental II, maiores de 18 (dezoito) anos e que tenham sido aprovadas no 

Processo Seletivo regulamentado pela Pró-Reitoria de Ensino do IFBA, constituído das 

seguintes etapas eliminatórias/classificatórias:  

1. Entrevista  
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3. PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 

2. Preenchimento de um questionário socioeconômico  

3. Escrita de uma carta de intenção  

4. Participação em uma palestra realizada pelo Campus  

Os referidos requisitos surgem com a finalidade de motivar e atrair os sujeitos da EJA 

para o curso, não deixando de considerar aqui a condição de democratização do acesso. Em 

caso de empate terá prioridade o aluno de maior idade. Persistindo o empate, o campus poderá 

realizar sorteio público, previsto em edital. 

  As reservas de vaga, em cada processo seletivo seguirão as seguintes bases 

legais:  

 Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, com as alterações introduzidas pela: 

 Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016. 

 Decreto Nº 7.824, de 11 de outubro de 201, com alterações introduzidas pelo 

 Decreto Nº 9.034, de 20 de abril de 2017, 

 Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, 

 Portaria Normativa Nº 21 de 5 de novembro de 2012, alteradas pela 

 Portaria Normativa Nº 9, de 5 de maio de 2017. 

 

 

  

O profissional formado no Curso Técnico em Administração na forma Integrada, 

Modalidade PROEJA do IFBA campus Irecê, deve ter visão sistêmica das organizações, para 

aplicar as técnicas e ferramentas necessárias para auxiliar no processo de gestão de 

Organizações.  

O Técnico em Administração executa operações administrativas relativas a protocolos e 

arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques.  Aplica conceitos e 

modelos de gestão em funções administrativas.  Opera sistemas de informações gerenciais de 

pessoal e de materiais (MEC, 2016). Com isso, será possível o desenvolvimento de 

competências e habilidades, tais como:  

- Sejam capazes de se inserir no mundo do trabalho de modo compromissado com o 

desenvolvimento regional sustentável; 

- Capacidade de contribuir para o desenvolvimento regional, a partir da identificação, análise 

e adaptação aos fenômenos administrativos, políticos, econômicos, sociais e ambientais 

nacionais e internacionais; 
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- Capacidade de disponibilizar à sociedade, durante o exercício de sua profissão, os 

conhecimentos e atributos adquiridos em sua vida pessoal, social, acadêmica e profissional; 

- Visão ética dos processos empresariais tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico 

da região e do país; 

-  Visão estratégica e disposição para inserir-se nos processos de formação permanente. 

-  Revelar atitude criativa e empreendedora frente à gestão; 

-  Possuir visão humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional 

na sociedade; 

-  Contribuir para a construção de organizações socialmente justas, economicamente viáveis e 

ecologicamente corretas; 

- Conhecer os mecanismos de organização textual como forma de leitura, interpretação e 

produção de textos nos mais diferentes contextos da organização; 

- Compreender os principais conceitos e funções administrativas, modelos de gestão, normas 

e legislações; 

- Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamento tático e 

do plano diretor aplicáveis à administração organizacional; 

- Utilizar ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais; 

- Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente e 

entendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo, espaço e história. 

 

 Este profissional deve ser capaz de continuar aprendendo, adaptando-se com 

flexibilidade às novas condições de ocupações ou aperfeiçoamentos posteriores, produzir 

novos conhecimentos e inserir-se como sujeito na vida social, política e cultural, de forma 

ativa, participativa e solidária, consciente de seu papel de cidadão. 

 As certificações intermediárias proporcionarão os seguintes perfis: 

 

1.  AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

 

O Auxiliar de Recursos Humanos tem como campo de atuação empresas e organizações 
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públicas e privadas dos mais diversos segmentos do mercado, com atuação na área de gestão 

de pessoal.  

 

Entre as competências e habilidades do Auxiliar de Recursos Humanos destacam-se: 

auxiliar na execução de rotinas de processos administrativos do setor de Recursos Humanos 

de uma Organização; realizar atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e 

controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação 

de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão funcional, cargos, salários e 

benefícios.  Prepara, organiza, solicita e emite documentos e processos de acordo com a 

legislação trabalhista. Organiza informações cadastrais dos funcionários (MEC, 2016). 

 

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

 O Auxiliar administrativo tem um vasto campo de atuação em diversos segmentos do 

mercado, podendo atuar em empresas e organizações públicas e privadas, com atuação na área 

administrativa. 

No tocante às habilidades e competências, o egresso atuará nos processos 

administrativos de empresas e Organizações urbanas e rurais, executando atividades de apoio 

nas rotinas administrativas, bem como apoio nas de produção, logística, vendas, gestão de 

pessoas e finanças, observando os procedimentos operacionais e a legislação (MEC, 2016).   

 

3. AUXILIAR FINANCEIRO 

  

 O Auxiliar de financeiro tem como campo de atuação empresas e organizações 

públicas e privadas dos mais diversos segmentos do mercado, com atuação na área financeira.  

Dentre às habilidades e competência do egresso, pode-se destacar: auxiliar no 

processo de planejamento e controle de finanças. Apoiar o processo decisório com base em 

indicadores financeiros. Opera os instrumentos para análise de riscos e crédito e de operações 

bancárias (MEC, 2016).  
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A opção da 

escola por esta ou aquela forma de organização 

curricular requer uma meticulosa discussão, pois 

cada escola será reconhecida pelo tipo de homem 

que ela deseja formar e por meio dos mecanismos 

que utiliza na definição de seu currículo: 

propondo, selecionando, privilegiando, excluindo, 

silenciando conteúdos e posturas tanto dos 

professores e alunos quanto de possíveis interesses 

das comunidades onde as escolas se localizam. 

(GONTIJO. GONTIJO. Salto Para o Futuro. Série 

Currículo e Projetos. Programa N° 4/2004) 

 

 

O IFBA reconhece que existe “(...) a necessidade de estabelecer no IFBA, de fato, uma 

formação que garanta a profissionalização sustentável, compreendendo a educação como o 

referencial permanente de formação geral, que encerra como objetivo fundamental o 

desenvolvimento integral do ser humano, construído por valores éticos, sociais e políticos, de 

maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade com base nos 

mesmos valores (...)” (PPI/IFBA, 2013, p. 33). 

O IFBA “reafirma sua visão da educação profissional e tecnológica como direito e 

bem público essencial para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e social, 

comprometendo-se com a redução das desigualdades sociais e regionais; vinculando-se ao 

projeto de nação soberana e ao desenvolvimento sustentável; incorporando a educação básica 

como requisito mínimo e direito de todos os trabalhadores, mediados por uma escola pública 

com qualidade social e tecnológica” (PPI/IFBA, 2013, p. 43). 

O IFBA Campus Irecê, ao elaborar a proposta curricular do referido Projeto do curso 

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA levou em 

consideração o perfil do público para o qual o curso será ofertado, contemplando, além da 

inserção do jovem e do adulto no mundo acadêmico e/ou do trabalho, contemplando também, 

principalmente, a formação de cidadãos. 

Conforme o Parecer 11/2000 do CNE/CEB, os interessados na EJA se caracterizam 

por serem: 

4. ORGANIZAÇAO CURRICULAR  
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[...] adultos ou jovens adultos, via de regra mais pobres e com vida 

escolar mais acidentada. Estudantes que aspiram a trabalhar, 

trabalhadores que precisam estudar, a clientela do ensino médio tende 

a tornar-se mais heterogênea, tanto etária quanto 

socioeconomicamente, pela incorporação crescente de jovens adultos 

originários de grupos sociais, até o presente, sub – representados nessa 

etapa da escolaridade (PARECER CNE/CEB 11/2000, p. 9). 

 

 

 Para Veiga (1996) devemos entender o currículo como algo que vai além de uma 

organização formal e não simplesmente um conjunto de conteúdos, disciplinas, métodos, 

experiências, objetivos, que compõe a atividade de uma escola, mas sim um conjunto 

articulado com certa ordenação para seguir uma determinada direção. Este autor afirma que o 

currículo é um elemento de importância da organização escolar, pois implica na interação 

entre sujeitos que têm um mesmo objetivo. 

Saviani (1998) complementa essas ideias ao afirmar que o currículo é uma construção 

social do conhecimento e o conhecimento escolar é um processo dinâmico e não uma mera 

simplificação do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos interesses; ele 

explicita ainda que o conhecimento científico deve ser convertido em saber escolar para a 

organização das disciplinas ou módulos escolares. Assim, Saviani (1996) afirma que o 

currículo enquanto “construção social resulta de processos conflituosos e de decisões 

negociadas”. 

Acredita-se que o currículo é um elemento de grande importância no sentido de 

garantir uma profissionalização de qualidade, que atenda às exigências do mundo do trabalho, 

que os educadores envolvidos na construção curricular devam ter um compromisso político de 

transformação da sociedade e se empenhem para oferecer uma formação que integre a teoria e 

a prática, rompendo a dicotomia entre elas, reafirmando os pensamentos de Freire (1995) de 

que uma depende da outra. 

Os processos pedagógicos que atendem aos interesses coletivos acontecem em dois 

sentidos: no conjunto das relações sociais e produtivas, e, por meio de procedimentos 

educativos intencionais e institucionalizados, através das diferentes formas e modalidades de 

ensino aprendizagem. Uma vez que se tem a crença de que o currículo se constitui num dos 

caminhos para solucionar problemas da formação e prática profissional na área da gestão, 

parte-se então da análise do currículo atual para assim, delinear o trajeto a seguir. Discute-se o 

papel da escola; concepção de ensino-aprendizagem; práticas pedagógicas; concepção de 

currículo; papel do professor; perfil do profissional. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

19  

A organização curricular do curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio Modalidade EJA no Campus Irecê, deverá garantir um ensino que articule a teoria e a 

prática, de forma a permitir a formação de um profissional com o perfil proposto, através de 

uma construção de conhecimento que permita-o atuar em um mercado regional em 

desenvolvimento e até mesmo no mercado globalizado e competitivo. Esta estrutura deverá 

garantir os princípios de autonomia institucional, flexibilidade, integração entre estudo e 

trabalho e pluralidade no currículo, garantindo o aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

em outras instituições. 

Os currículos devem, ainda, ter compromisso com as realidades locais dos campi, 

visando atender as carências existentes e combater as desigualdades para alcançar o 

desenvolvimento socioeconômico, ambiental e tecnológico regional. Portanto, buscar uma 

concepção de currículo que aproxime mais o aluno das práticas de sua profissão. 

O currículo proposto para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio Modalidade EJA do Campus Irecê busca a integração entre o ensino básico e a 

educação profissional e tecnológica, objetivando a articulação principalmente da 

interdisciplinaridade, os componentes curriculares serão organizados em seis eixos temáticos: 

Eixo 1 - Educação e Trabalho: (re)construindo trajetórias; Eixo 2 – Memória, Ética e 

Cidadania – O sujeito como autor da história; Eixo 3 –  Administração, Cultura e 

trabalho: a construção de saberes e valores compartilhados; Eixo 4 – Produção, 

Ciência e Tecnologia; Eixo 5 – Sociedade e Trabalho: o mundo que queremos 

construir; Eixo 6 – O Técnico em Administração e suas possibilidades de atuação.  

Alguns componentes curriculares deste Projeto Pedagógico de curso, bem 

como atividades desenvolvidas no IFBA campus Irecê, buscarão abordar conteúdos 

específicos, que serão abordados de forma transversal, com a finalidade principal 

de atender às seguintes bases legais acerca das temáticas transversais: a) 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; Resolução CONSEPE/ IFBA nº 28, 

de 30 de agosto de 2017, que determina a inclusão das diretrizes para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos 
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Projetos Pedagógicos dos Cursos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal da Bahia a 

fim de atender ao que dispõe as Leis 10.639/2004 e 11.645/2008. b) 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. c) 

Educação em Direitos Humanos - Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que institui 

o Programa Nacional de Direitos Humanos; Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que 

estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. d) 

Educação alimentar e nutricional - Lei nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; 

altera as Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e nº 

11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178–36, de 24 

de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 

Resolução /CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE. e) Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de 

forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria -  Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências. f) Educação para o trânsito - Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

No que se refere ao componente Curricular Espanhol Básico será oferecido como 

optativa, conforme legislação específica: Lei nº 11.161, de 05 de agosto de 2005. A disicplina 

terá como objetivo acrescentar aos alunos o conhecimento de uma segunda língua estrangeira 

necessária.  

A Organização curricular compreende também Seminário de Profissionalização e  

Projeto Integrador que serão desenvolvidos, de forma alternada, durante os seis semestres do 

curso.  Tais itens integrantes do currículo buscam articular a interdisciplinaridade nos espaços 

de ensino e aprendizagem a partir de ações que possibilitem a construção coletiva do 

conhecimento, resultando em uma produção acadêmica científica e tecnológica.  
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        O IFBA tem como Missão “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, 

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando 

o desenvolvimento sustentável do país”. (PPI/IFBA, 2013, p. 27). Nessa perspectiva, os 

aspectos metodológicos do presente projeto devem estar voltados para essa formação crítica, 

que propicie ao aluno desenvolver o senso de leitura do mundo e intervir sobre ele, para assim 

transformar a sociedade. 

Tudo isso exige um trabalho acurado dentro de uma perspectiva contextualizada de 

sociedade e do mundo do trabalho, onde a interdisplinaridade e a multidisciplinaridade façam 

parte da metodologia, pois segundo o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (PPI/IFBA, 

2013, p. 49) a articulação curricular visa à construção do ser humano integral, possibilitando a 

atribuição de sentidos às vivências dos educandos, bem como o relacionamento entre 

conhecimentos já adquiridos e novos conhecimentos, estimulando uma visão crítica e ao 

mesmo tempo construtiva dos saberes. 

Desta forma, acredita-se que o Projeto Integrador e os Seminários de 

Profissionalização da forma como estao propostos na matriz deste Curso possibilitarão maior 

articulação entre as disciplinas de cada semestre, conforme o eixo trabalho, possibilitando aos 

estudantes vivências práticas, fazendo uso da tecnologia de forma a manter uma relação 

profunda com o trabalho. Aqui se destaca a importância de conhecer a sociedade e valorizar a 

perspectiva contida na Missão do IFBA de formar cidadãos críticos e promover o 

desenvolvimento sustentável do país.  

A natureza das ações a serem desenvolvidas no curso favorece o desenvolvimento de 

atividades, que envolvam as temáticas consideradas transversais (Educação Ambiental, 

Educação em Direitos Humanos, Educação para o trânsito, Educação Alimentar e nutricional, 

Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o 

preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria), as quais também serão abordadas 

em componentes curriculares, cuja obrigatoriedade está prevista na legislação, já citada no 

tópico sobre organização curricular.  

A integração da temática Educação Ambiental está prevista neste curso a partir do 

desenvolvimento de forma transversal nos componentes curriculares Biologia, Geografia, 

Sociologia, Gestão e Sustentabilidade ambiental e em projetos, palestras, apresentações, ações 

4.1. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 
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coletivas, dentre outras possibilidades. O IFBA campus Irecê já desenvolve ações para tornar 

o campus menos impactante. Entre as ações pode-se citar a separação de materiais recicláveis: 

existem coletores para separação de vidro, papel, alumínio e plástico.  

No tocante à temática Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o IFBA campus Irecê, a mesma será trabalhada 

nos conteúdos de disciplinas de Artes, História, Geografia, Sociologia, Língua Portuguesa e 

Literatura, além de outras atividades curriculares, tal como Semana da Consciência Negra e 

Semana da Consciência Indígena, cuja finalidade é promover a educação de cidadãos 

conscientes, almejando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação 

democrática.  

A temática Educação alimentar e nutricional será trabalhada de maneira transversal 

nos conteúdos da disciplina Atividade Física e Qualidade de Vida (dentro de uma perspectiva 

da compreensão dos conhecimentos básicos para uma vida saudável e de patologias como a 

obesidade e os distúrbios alimentares),na Biologia, a partir da compreensão da saúde como 

qualidade de vida, fundamentada, dentre outros aspectos, na alimentação, além de ser 

trabalhada no evento Semana de Saude que ocorre anualmente. 

A temática Processo de Envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a 

eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria será trabalhada de forma 

transversal nos conteúdos das disciplinas de Atividade Física e Qualidade de Vida, de maneira 

a buscar a compreensão acerca da importância da educação física no processo de 

envelhecimento, bem como os direitos e valorização do idoso no referido contexto. 

A Educação para o transito será abordada de maneira transversal nos componentes 

curriculares Saúde e Segurança do Trabalho e na disciplina Biologia, quando da busca pela 

compreensão da saúde como qualidade de vida, fundamentas, dentre outros aspectos, na 

educação para o trânsito. 

A Educação para os Direitos Humanos é uma temática que será trabalhada de maneira 

transversal principalmente nas disciplinas de artes, história, sociologia e em projetos, 

palestras, apresentações, ações coletivas, dentre outras possibilidades. 

 Na proposta metodológica do curso Técncico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio na modalidade EJA consideraremos, de forma destacada, a adoção de práticas 

pedagógicas acessíveis que contemplem a adaptação dos recursos instrucionais: material 

pedagógico, equipamentos e currículo; a qualificação de recursos humanos: professores, 

instrutores, profissionais especializados e todos os sujeitos do processo ensino-aprendizagem; 
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a adequação de recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de 

comunicação. 

Dentre as Políticas de Ensino, trazemos alguns objetivos importantes: adequar os 

espaços e tempos escolares às necessidades dos estudantes com deficiência, com transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; qualificar os servidores para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas direcionadas às pessoas com necessidades 

específicas; implantar ações que promovam o ingresso e a permanência de estudantes 

oriundos de segmentos socioeconômicos em vulnerabilidade social e grupos historicamente 

excluídos; além de implantar ações que promovam o acesso, a permanência e o êxito de 

estudantes com necessidades educacionais específicas (PPI/IFBA, 2013, p. 46). 

  Além disso, serão apresentadas diferentes atividades pedagógicas para trabalhar os 

conteúdos e possibilitar o alcance dos objetivos almejados. Assim, a metodologia do trabalho 

pedagógico com os conteúdos apresentará grande diversidade, as especificidades da 

disciplina, dentre outras variáveis, podendo envolver: aulas expositivas, dialogadas, com 

apresentação de slides, exploração dos procedimentos, demonstrações, leitura programada de 

textos, análise de situações-problema, realização de atividades individuais ou em grupo. Aulas 

práticas em laboratório, projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de 

discussão, estudos de campo, estudos dirigidos, etc. 

A metodologia a ser adotada em cada área do conhecimento levará em consideração as 

características específicas dos sujeitos da EJA, das condições de vida e de trabalho, além de 

observar os conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos 

escolares, pois como nos aponta Paulo Freire 1983 “[...]o conhecimento não se estende do que 

se julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constitui nas 

relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização 

crítica destas relações. [...]” 
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Semestre Disciplina CHS 

(h/a) 

CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

 

Semestre 1º 

 

Educação e Trabalho: (Re) 

construindo trajetórias  

Informática I 02 36 30 

Matemática I 02 36 30 

Sociologia I 02 36 30 

Arte I 02 36 30 

Atividade Física e Qualidade 

de Vida  

02 36 30 

Língua Portuguesa e Literatura 

I 

04 72 60 

Saúde e Segurança do 

Trabalho 

02 36 30 

Fundamentos da 

Administração  

04 72 60 

 Projeto Integrador I * * 80 

Total do 1º Semestre 20 360 380 

 

 

Semestre Disciplina Créditos CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

 

Semestre 2º 

 

 

Memória, Ética e Cidadania 

– O sujeito como autor da 

história 

Língua Portuguesa e 

Literatura II 

04 72 60 

Matemática II 02 36 30 

Geografia I 02 36 30 

Filosofia I 02 36 30 

História I 02 36 30 

Gestão de Pessoas  04 72 60 

Relações Interpessoais 02 36 30 

Vendas e Negociação 02 36 30 

 Projeto Integrador II * * 90 

Total do 2º Semestre 20 360 390 

 

 

 

Semestre Disciplina Créditos CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

 

Semestre 3º 

 

Administração, Cultura e 

trabalho: a construção de 

saberes e valores 

compartilhados 

Língua Portuguesa e 

Literatura III 

02 36 30 

Informática II 02 36 30 

Física I 02 36 30 

Sociologia II 02 36 30 

Arte II 02 36 30 

Inglês I 02 36 30 

Matemática Financeira 04 72 60 

Introdução a Estatística 02 36 30 

4.2. ESTRUTURA CURRICULAR 
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Fundamentos de Economia 02 36 30 

 Projeto Integrador III * * 80 

Total do 3º Semestre 20 360 380 

 

 

 

 

 

 Semestre Disciplina Créditos CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

 

Semestre 4º 

 

Produção, Ciência e 

Tecnologia 

 

Língua Portuguesa e 

Literatura  IV 

02 36 30 

Física II 02 36 30 

Química I 02 36 30 

Filosofia II 02 36 30 

História II 02 36 30 

Inglês II 02 36 30 

Contabilidade I 02 36 30 

Gestão Mercadológica 02 36 30 

Metodologia da Pesquisa e 

elaboração de Projetos 

02 36 30 

Gestão da Produção e 

Materiais 

02 36 30 

Projeto Integrador IV * * 90 

Total do 4º Semestre 20 360 390 

 

 Semestre Disciplina Créditos CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

Semestre 5º 

 

Sociedade e Trabalho: 

o mundo que queremos 

construir 

Língua Portuguesa e 

Literatura V  

02 36 30 

Química II 02 36 30 

Geografia II 02 36 30 

Sociologia III 02 36 30 

Biologia I 02 36 30 

Empreendedorismo 02 36 30 

Autogestão, associativismo e 

cooperativismo 

02 36 30 

Gestão Financeira  02 36 30 

Contabilidade II 02 36 30 

Gestão e Responsabilidade 

Social 

02 36 30 

Projeto Integrador V * * 80 

Total do 5º Semestre 20 360 380 

 

 

 Semestre Disciplina Créditos CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

Semestre 6º 

 

Filosofia III 02 36 30 

Biologia II 02 36 30 

Logística 02 36 30 
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O Técnico em Administração 

e 

suas possibilidades de 

atuação 

Gestão e Sustentabilidade 

Ambiental 

02 36 30 

Gestão Pública e do Terceiro 

Setor 

02 36 30 

Gestão Estratégica e da 

Inovação 

04 72 60 

Projeto Integrador VI * * 90 

Total do 6º Semestre 14 252 300 

 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

OPTATIVA 

Disciplina Créditos CH 

(h/a) 

CH (h/r) 

 

6º Semestre 

 

Espanhol Básico  

 

2 

 

36 

 

30 

 

 

 

  CH (h/a) CH (h) 

Total Formação Geral  1152 1200 

Total Formação Profissional  1440 1020 

Atividades Acadêmicas/Culturais Complementares  144  120 

Estagio ou TCC  180  150 

Total do Curso   2490 

Total do Curso máxima, caso o alune opte em cursar a 

disciplina de Espanhol Básico 

  2520 

 

 
 

 

 

 

I SEMESTRE 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Evolução histórica da tecnologia da informação. Noções gerais de informática: 

Hardware e Software. Recursos básicos do Sistema Operacional. Internet: Noções das 

principais ferramentas utilizadas. Uso e aplicações dos editores de texto, das planilhas 

eletrônicas e dos softwares de apresentações. 

 

OBJETIVOS 

 

- Conhecer e compreender os conceitos e os sistemas de informação para a prática da gestão 

integrada e de processos por meio da aplicação dos recursos de tecnologia de informação. 

- Compreender a evolução histórica da tecnologia da informação; 

4.3 PLANEJAMENTO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE CADA ETAPA 
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- Reconhecer os principais componentes de hardware; 

- Utilizar o sistema operacional; 

 

HABILIDADES 

- Usar ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais; 

- Conhecer e compreender os conceitos e os sistemas de informação para a prática da gestão 

integrada e de processos por meio da aplicação dos recursos de tecnologia de informação. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

-Evolução Histórica da Tecnologia da Informação; 
-Noções gerais de informática: Hardware e Software; Recursos básicos do Sistema 

Operacional;  

Internet: Noções das principais ferramentas utilizadas; Uso e aplicações dos editores de texto, 

das planilhas eletrônicas e dos softwares de apresentações. 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, atividades práticas, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

LOUREIRO, César Augusto H. Informática básica. Porto Alegre: IFRS - 

Câmpus Porto Alegre, 2008. 

MANZANO, João Carlos; MANZANO, André Luiz. Microsoft Windows XP: 

Home Edition. 6. ed. São Paulo: Érica, 2006. 

SILVA,   Mario Gomes  da. Informática: terminologia básica - 

Microsoft Windows XP - Microsoft Office Word 2003. 2. ed. São Paulo: Érica, 

2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERNANDES, Alexandre. Excel 2002: para usuários de Office. São Paulo: 

Brasport, 2001. 

KRAYNAK, Joe. Microsoft Office 2000 para leigos passo a passo. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 1999. 
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MARQUIS, Annette; COURTER, Gini. Microsoft Office 2000 prático e fácil: 

Passos Rápidos para o Sucesso. São Paulo: Makron Books, 2000. 

McFEDRIES, Paul. Fórmulas e funções com Microsoft Excel. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 

MINK, Carlos. Microsoft Office 2000. São Paulo: Makron Books, 1999. 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Razão, proporção e porcentagem. Regra de três simples e composta. Sistemas 

lineares 2X2. Funções. Função Afim. 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática como ferramenta para leitura, 

interpretação, análise e tomada de decisões do real; o estabelecimento de relações entre 

diferentes temas matemáticos e entre esses temas e outras áreas do conhecimento e da 

vida cotidiana; o desenvolvimento das capacidades de raciocínio e resolução de 

problemas, de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; a resolução de 

problemas como uma ferramenta para desenvolver a compreensão dos conceitos 

matemáticos; a promoção da realização pessoal mediante o desenvolvimento de 

atitudes de autonomia e cooperação; a aquisição de uma formação científica geral que 

permita o prosseguimento de estudos posteriores. 

HABILIDADES 

Identificar diferentes representações e significados de números e operações no 

contexto social. Identificar, transformar e traduzir valores apresentados sob diferentes 

formas de representação. Descrever através de funções o comportamento de 

fenômenos nas outras áreas do conhecimento como a Física, a Química, a Biologia e a 

Economia. Utilizar diferentes estratégias de resoluções de problemas envolvendo 

conceitos básicos da matemática. Interpretar (algebricamente e geometricamente) e 

resolver situações modeladas sobre a forma de sistemas lineares. Identificar, 

representar e elaborar estratégias para a resolução de problemas através das funções.   

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Razão, proporção e porcentagem. Regra de três simples e regra de sociedade. 

Funções. Função Afim. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o 
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aluno a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DANTE, Luiz R. Matemática Contexto e Aplicações. São Paulo: Ática, 

4.ed.2018. 

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos da Matemática Elementar. v. 1. São Paulo: 

Atual, 2004. 

SMOLE, Kátia e VIEIRA, Maria Ignez. Matemática. v. 1. 3ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BEZERRA, Manoel Jairo et al. Matemática – volume único. São Paulo: 

Scipione. 

BONJORNO, José et al. Matemática completa. São Paulo: FTD. 

DOLCE, Osvaldo et al. Matemática – volume único – Ensino Médio. São 

Paulo: Ática, 2005. 

GOULART, Márcio Cintra. Matemática no Ensino Médio. São Paulo: 

Scipione. 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. São Paulo: Moderna, 2005. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Introdução do estudo da Sociologia. Conhecimento dos principais conceitos, 

teorias e temas da Sociologia Geral e Brasileira. Compreensão e explicação das 

permanências e transformações que ocorrem nas sociedades humanas, em 

diferentes espaços e épocas.  

 

OBJETIVOS 

 Desenvolver a imaginação sociológica; 

 Propiciar uma visão do mundo além do senso comum; 
 Desenvolver o estranhamento e a desnaturalização dos processos sociais; 
 Apresentar a perspectiva da análise sociológica frente aos fenômenos sociais e 

históricos, tendo como suporte a apresentação principais teorias, metodologias 

e temas sociológicos.  

 

HABILIDADES 

 

Compreender a vida em sociedade, o papel dos sujeitos/cidadãos como agentes de 

transformação, assim como o significado e a aplicabilidade da sociologia; abordar 

a Educação em Direitos Humanos dentro do processo histórico das formações 

sociais, resultante das relações de poder e das formas (políticas, jurídicas, 

ideológicas e/ou culturais) que se equacionam tais relações; exercer a capacidade 

de reflexão fundada no campo da ética, a partir da compreensão de conceitos e/ou 

categorias pertinentes ao campo da sociologia; discutir e aprofundar os 

conhecimentos sobre o modo de produção capitalista e o desenvolvimento da 

globalização. 

 
 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Socialização e cultura 

Indivíduo e identidade social  

Grupos e classes sociais Cidade 

Sociedade e cidadania 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o 

aluno a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 
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Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

FORACHI, Marialice Mencarini; MARTINS, José de Souza. (Orgs.). Sociologia e 
sociedade. Leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1977. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
BOTTOMORE, Tom & OUTHWAITE, William.  Dicionário do Pensamento Social 

do Século XX. Jorge Zahar Editor. 

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Jorge Zahar Editor. 

BOUDON, Raymond; BOURRICAUDI, François. Dicionário crítico de sociologia. 

Editora Ártica. 
BRYM, Robert et al.  Sociologia – sua bússola para um novo mundo. Editora 

Thomson. 

COELHO, Teixeira . Dicionário crítico de política cultural. Iluminuras. 
COSTA, Albertina de Oliveira e BRUSCHINI, Cristina. (1992). Uma Questão de 

Gênero, Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos. 
LAKATOS, Eva Maria.  Sociologia geral. Atlas. 
QUITANEIRO, Tania et al. Um toque de clássicos – Marx, Durkheim e Weber.  

Coleção Aprender. Editora UFMG.  
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 

2010. 

VILA NOVA, Sebastião. (2000). Introdução à Sociologia. 5a. edição, São Paulo, 

Atlas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APPADURAI, Arjun. A vida social das coisas. Editora  Eduff. 
BERGER, Peter. Perspectivas sociológicas. Vozes. 
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. Companhia das Letras. 
CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. Civilização Brasileira. 
COHN , Gabriel. Max Weber. Sociologia. Ártica 

CUIN, Charles-Henry; GRESLE, François. História da sociologia. Ensaio 
DORTIER, Jean-François. Uma história das ciências humanas. Lisboa 
DURKHEIM ,Émile. As regras do método sociológico. Nacional 

________________.  Da divisão do trabalho social. Abril Cultural 
________________.  Lições de sociologia . T.A. Queiroz; Edusp 
________________.  O suicídio. Martins Fontes. 
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Dominus; 

Edusp 
____________________. A natureza sociológica da sociologia. Ártica 
____________________. Elementos de sociologia teórica. Nacional 
____________________. Ensaio de sociologia geral e aplicada. Pioneira 
____________________. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Nacional 
____________________. Sociedade de classe e subdesenvolvimento. Zahar 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: ARTES I 

    

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

O componente de artes é teórico prático focado em estimular habilidades artísticas 

voltadas para as linguagens: música, dança, teatro e artes visuais, através da produção 

visual, movimento corporal e interpretação criativa do universo visual. Apreciar 

manifestações artísticos/culturais afro-brasileiras e indígenas, além de abordar a 

temática Direitos humanos em abordagens e fazeres artísticos/culturais. Bem como, 

compreender e valorizar a produção artísticas como documento histórico artístico da 

humanidade, valorizar as produções históricas e contemporâneo como forma de 

expressão criativa aplicada na sociedade atual. 

 

____________________. Sociologia e antropologia social. Zahar 
FREIRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Record 
FURTADO, Celso. O capitalismo global. Paz e Terra 

_______________. O modelo brasileiro. Paz e Terra 
HORKHEIMER,  M. & ADORNO, Theodor W. Temas básicos da sociologia. Cultrix. 
IANNI, Octávio. Florestan Fernandes e a formação da sociologia brasileira. In: 

sociologia da sociologia. Editora Ártica. 
MARX, Karl. Formação econômicas Pré-capitalistas. Paz e Terra. 

__________. Manifesto do Partido Comunista. In: Cartas filosóficas e outros escritos. 

Grijalbo.  
__________. O 18 Brumário de Luís Bonaperte (Coleção Os Pensadores). Abril 

Cultural 
__________. O capital. Civilização Brasileira. 

__________. Sobre a religião. Edições 70. 
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. Companhia das Letras.  

___________________. História econômica do Brasil. Brasiliense. 
SOUZA SANTOS, Boaventura. Um discurso sobre as ciências. Afrontamento. 
WALLERSTEIN, Immanuel. Para abrir as ciências sociais. Relatório da comissão 

Gulbenkian sobre a restauração das Ciências Sociais. Europa-América; Fundação 

Gulbenkian. 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Pioneira. 

____________. Ciência e política: duas vocações. Editora Cultrix.  
____________. Conceito básico de sociologia. Editora Moraes. 
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OBJETIVOS 

 
1 - Conhecer e propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico-crítico e da 
percepção estética, caracterizando um modo próprio de ordenar e dar sentido a 
experiência humana, desenvolvendo com o educando, a sensibilidade, a percepção e a 
imaginação no domínio do conhecimento artístico; 
 

2 – Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística; 

3 – Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de 

busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a 

investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas, 

incluindo as temáticas: Arte Afrobrasileira, Indígena e Direitos Humanos.  

    4 – Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos 

diversos em Arte (artes visuais, dança, música, teatro), de modo a utilizá-los em 

trabalhos pessoais, identificá-los e interpretá-los na apreciação e contextualizá-los 

culturalmente. 

HABILIDADES 

 
Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 
(música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais). 
Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição 
quanto a análise estética. 

Ajudar no desenvolvimento de uma compreensão e perspectiva sobre o mundo 

adequadas à era pós-moderna; 

Desenvolver um senso de vocação ou de sentido na vida, para além do simples 

treinamento ou orientação para a "carreira"; 

Desenvolver nas pessoas a "arte de utilizar o conhecimento", ou seja, as competências 

básicas ou habilidades que equipem o indivíduo a viver feliz e efetivamente.  

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 
Arte, conhecimento e experiência; 
Arte, espaço e movimento; 
Arte, teatro e sociedade; 
Culturas brasileiras; 

  Conexão em movimento. 

 

METODOLOGIA 

 
Metodologia-triangular.  
Aula expositiva-dialogada; 
Aula prática; 
Visita técnica; 
Datashow; 
Piloto; 
Auditório. 

 

AVALIAÇÃO 

 
Avaliação processual; 
Qualitativa: Avaliar o processo de criação e refletir sobre isso; 
Quantitativa: avaliar por meio de aplicação de atividades e seminários os 
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conhecimentos apreendidos ao longo dos estudos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo, Perspectiva/Iochpe, 

1991. .  

____________& SALES, Heloisa Margarido (org.). O ensino da arte e sua história. 

Simpósio Internacional sobre o Ensino da Arte e sua História. São Paulo, MAC/USP, 

1990 

BARBOSA, A. M. 1975. Teoria e prática da educação artística. São Paulo, Cultrix.  

CANCLINI, N. 1980. A socialização da arte. São Paulo, Cultrix. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERRAZ, M. H. T. e SIQUEIRA, P. I. 1987. Arte-Educação: vivência, 

experimentação ou livro didático? São Paulo, Edições Loyola. 

 LANIER, V. 1984. Retornando Arte à Arte-Educação. Ar'te. (10) 

ANDRADE, M.R. Moraes. Introdução à estética musical. São Paulo, Hucitec, 1995 

LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. São Paulo, Summus, 1978. 

ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. São Paulo, Brasiliense, 1983. 

KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos teatrais. São Paulo, Perspectiva, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: ATIVIDADE FÍSICA E 

QUALIDADE DE VIDA 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

A Educação Física parte da perspectiva de que os jovens, adultos e idosos têm 

direito de aprender a praticar os mais diferentes conteúdos da cultura corporal 

de movimento bem como aprender os possíveis benefícios das práticas 

corporais, compreender porque se praticam tais manifestações na atualidade e 

quais suas relações com a realidade experienciada por eles. Nesta perspectiva, 

compreender a importância da educação física no processo de envelhecimento, 
bem como os direitos e valorização do idoso no referido contexto torna-se 

indispensável. Assim, o acesso à Educação Física – conhecimentos, vivências e 

valores – possibilita que se aborde/tematize/problematize o conhecimento da 

área denominada de cultura corporal de movimento. Nesse campo os jogos, a 

dança, as ginásticas, as lutas, os esportes estabelecem uma relação muito 

próxima ao ambiente socioeducacional ao qual estão inseridos. Além disso, a 
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Educação alimentar nutricional torna-se indispensável para uma vida saudável.  

OBJETIVOS 

 

Tematizar os elementos da cultura corporal, que são o conjunto das práticas corporais  

produzidas historicamente  pela humanidade, compreendendo: os jogos/brincadeiras, as 

danças, as lutas, as ginásticas, as atividades circenses, lúdicas e o esporte. 

Compreender os conhecimentos básicos para uma vida saudável, no tocante à 

alimentação e nutrição. Discutir acerca de Patologias, tais como: cardiovasculares, 

obesidade, distúrbios alimentares etc.; Compreender a importância da educação física 

no processo de envelhecimento, bem como os direitos e valorização do idoso no 

referido contexto. 

 

HABILIDADES 

 
- Ampliar as possibilidades de movimento e dos significados/sentidos das experiências 

nos jogos e  brincadeiras, no esporte e nas lutas rumo à construção de uma autonomia crítica 

e autocrítica. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Esporte como um fenômeno sociocultural: processo histórico e contextualização na 

sociedade contemporânea; Modalidades e classificação do esporte (rede, invasão, 

marca, estéticos, precisão, campo e taco e combate); As técnicas, o aspecto tático e as 

regras; As questões de inclusão, diversidade e gênero nos esportes; As relações de 

esporte entre cultura e o processo histórico de construção das modalidades;  

Competição X cooperação; Os princípios éticos, a mídia e relações interpessoais no 

esporte; Prática, reflexão e apreciação dos esportes; Esporte como possibilidade de 

lazer e saúde; Jogos e brincadeiras tradicionais: jogos da cultura local, do brasil e do 

mundo; Jogos e brincadeiras contemporâneas e as tecnologias. 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: 

Cortez Editora, 1992. 

DAOLIO, J. Educação Física e o Conceito de Cultura: Polêmicas do Nosso Tempo. 
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Campinas: Papirus, 2004. 

GONÇALVES, M. A. S. Sentir, Pensar, Agir – corporeidade e educação. 

Campinas: Papirus, 1984. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ARROYO, M.G. Imagens Quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. 4. 

ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n°11/2000 e 

Resolução CNE/CEB n°11/2000. Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens 

e Adultos. Brasília: MEC, maio 2000. 

MEDINA, J. P. A educação física cuida do corpo e...”mente”: bases para a 

renovação e transformação da educação física. Campinas: Papirus, 1985. 

SIMHA, A. A Consciência, do corpo ao sujeito: análise da noção. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

SOARES, L.; GIOVANETTI, M. A.; GOMES, N. L (Orgs.). Diálogos na 

educação de jovens e adultos. Belo Horizonte, Autêntica, 2009. 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

60h 4h 

EMENTA 

 

Textualidade e discurso, com ênfase em aspectos organizacionais de textos de natureza 

técnica, científica e/ou acadêmica. Reconhecer os elementos da cena enunciativa, a 

intencionalidade discursiva, identificar diversas sequências textuais, os elementos 

coesivos e os aspectos da coerência. Identificar e produzir autonomamente diversos 

gêneros de acordo com as situações discursivas. Produzir textos orais e escritos 

considerando as articulações coerentes dos elementos linguísticos e adequação das 

situações comunicativas, bem como o registro da língua padrão em contraponto com 

outras variedades linguísticas. Ler o texto literário como fonte de conhecimento, prazer 

estético e humanização, incluindo temática como: literaturas afro-brasileiras e 

indígenas bem como aspectos de direitos humanos.  

 

 

OBJETIVOS 

- Analisar o papel da linguagem na sociedade, dentro do quadro histórico, e o seu papel na 

sociedade atual;  

- Reconhecer a legitimidade de outras variedades da língua portuguesa, distintas da 
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variedade padrão; 

- Refletir sobre a linguagem enquanto constituidora dos nossos desejos e saberes. 

- Aprender outras linguagens, como a da informática, a das ciências, a das técnicas, as 

variações linguísticas na cultura local, conforme as necessidades e interesses do grupo, 

buscando reconhecer não só as suas formas de manifestação, mas também a sua organização, 

os valores a elas veiculados, suas estratégias de funcionamento. 

- Levar os alunos a observar o modo de funcionamento de uma língua específica, elaborando 

reflexões sobre sua gramática, preferencialmente exercendo a comparação. 

- Apresentar a literatura como forma de reflexão e registro da escrita. 

 

HABILIDADES 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, compreendendo os elementos da 

superfície linguística e extralinguísticos; Compreender e utilizar os mecanismos 

necessários para se comunicar nas tipologias textuais. Reconhecer e interpretar, com 

senso crítico, textos caracterizados pelas convenções da s escolas literárias, suas 

respectivas obras e autores, bem como autores e obras literárias produzidas por grupos 

minoritários; 

Estabelecer relações com entre textos literários de diferentes épocas, contextos e 

enfoques; Reconhecer a presença da intertextualidade em textos trabalhados, bem 

como compreender o processo de construção e utilização do intertexto. Identificar a 

presença de figuras de linguagem em textos trabalhados, bem como compreender o 

processo de construção de períodos e utilização de figuras de linguagem. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
Gramática: 

Linguagem 

comunicação e 

interação As 

variedades 

linguísticas 

Figuras de Linguagem 

Introdução à Semântica (Sinonímia, antonímia, campo semântico, polissemia, ambiguidade) 

 
Gêneros Textuais: 

 

Carta de apresentação 

Curriculum vitae 

Notícia 

 
Literatura e Interpretação de Textos: 

A lírica trovadoresca e os repentistas nordestinos A 

lírica de Camões 

A Carta de Caminha e as notícias de jornal 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 
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integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ABAURRE, M. L. M.; PONTARA, Marcela. Literatura Brasileira, tempos, leitores 

e Leituras. São Paulo: Moderna, 2013. 664p. 
 

SARMENTO, L.L. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2006. 
 

TERRA, E.; NICOLA, J. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: Editora 

Nacional, 2008. 696p. KOCH, I.V. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

MARTINS, D.S. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2007. 

MEDEIROS, J.B. Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 2007. 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 1. ed., Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

80 * 

EMENTA 

 
Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando 

superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que contemplem os 

eixos temáticos do curso. 

OBJETIVOS 
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Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, promovendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 

  

HABILIDADES 

 
Desenvolver a habilidade de aprender fazendo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Relacionar as disciplinas curriculares da formação básica com as disciplinas 

técnicas do semestre, utilizando oficinais, laboratórios, palestras e participação 

em atividades de extensão, possibilitando uma vivência transdiciplinar e 

institucional vinculada ao desenvolvimento profissionalizante e ao estímulo à 

verticalização da formação. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. Ao longo do semestre será escolhido um tema 

gerador onde serão desenvolvidas ações em cada disciplinas sendo que ao final do 

semestre resultará em um produto. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Como o Projeto tem por objetivo integrar as diferentes áreas do conhecimento, a fim 

de ser obter um produto final, a avaliação será composta por um instrumento o qual 

considerará os seguintes critérios: planejamento, apresentação, relação teoria prática, 

domínio de conteúdo individualmente/coletivo, garantia da articulação dialógica 

entre a teoria e a prática, reflexões profícuas pelos participantes e organização e 

qualidade de recursos utilizados em coerência com os objetivos de aprendizagem. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed., 

Barueri: Manole, 2014. DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: Seu guia 

definitivo. São Paulo: Elsevier - Campus. 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

40  

 

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

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

CUNHA, Luís Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1988. 

LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 

2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA 

ADMINISTRAÇÃO  

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

60h 4h 

EMENTA 

 Organização e Administração. O Processo Administrativo: Planejamento, Organização, 

Direção, Controle. Competências e habilidades do Administrador. Áreas Funcionais e 

ambiente organizacional. Os antecedentes históricos das teorias administrativas. 

Admnistração Científica e suas ideias centrais. Administração Clássica. Teoria da 

Burocracia. Escola das Relações Humanas. Pensamento Sistêmico. Modelo Japonês de 

Administração. Abordagens contemporâneas da Administração.  

 

OBJETIVOS 

 

Apresentar os conceitos fundamentais e tendências da administração, numa perspectiva 

sistêmica e prática, qualificando o discente a compreender os aspectos evolutivos do 

pensamento administrativo, bem como da estrutura e dinâmica organizacional de 

maneira a permitir-lhe analisar, interpretar e intervir nos processos de gestão das 

organizações. 

HABILIDADES 

 

Conhecer os principais aspectos do exercício profissional da Administração e as 

principais Teorias Administrativas. Compreender as funções administrativas de 

Planejamento, Organização, Direção e Controle. Apreender noções de responsabilidade 

social. Conhecer a estrutura de uma organização e a função de cada colaborador. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Antecedentes históricos da Administração e Teorias administrativas.  
Organização e Adminstração.  
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Processos Administrativos 

Áreas Funcionais da Administração  

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria da Administração: abordagens prescritivas e 

normativas. Volume I. 7. Ed. Barueri, Sp: Monole, 2014. 

MAXIMIANO, Antônio César A. Teoria Geral da Administração: da escola científica à 

competitividade na economia globalizada. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

MONTANA, P.J., CHARNOV, B.H. Administração. 3a ed. São Paulo. Saraiva, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira, 2002. 

 

HAMPTON, D. R. Administração Contemporânea: teoria, prática e casos. São Paulo: 

McGraw Hill. 

LODDI, J. B. História da Administração. São Paulo: Pioneira. 

ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva,  

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Normas regulamentadoras (NR) e outras aplicáveis a segurança; Legislação 

Trabalhista, especificamente, os benefícios da Previdência Social; Tipos de riscos 

ocupacionais; Conceito de limite de tolerância para a exposição de agentes químicos e 

físicos; Tipos de incêndio e seus respectivos agentes extintores utilizados no seu 

combate; Situação de emergência, principalmente, atendimento em primeiros socorros; 

Tipos de acidentes; Tipos de equipamentos de proteção individual e seus usos. 
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OBJETIVOS 

• Interpretar as normas regulamentadoras (NR) e outras aplicáveis a segurança; 

•Compreender a Legislação Trabalhista, especificamente, os benefícios da Previdência 

Social; 

• Identificar os tipos de riscos ocupacionais; 

•Interpretar o conceito de limite de tolerância para a exposição de agentes químicos e 

físicos; 

• Identificar e atuar em situação de emergência, principalmente, atendimento em 

primeiros socorros; 

• Identificar os diversos tipos de acidentes; 

• Identificar os tipos de equipamentos de proteção individual e seus usos; 

• Possibilitar a compreensão acerca dos limites e possibilidades sobre a questão do 

Desenvolvimento Sustentável; 

•Identificar e atuar de forma proativa na preservação do meio ambiente. 

HABILIDADES 

Premitir ao aluno construir e conhecer conceitos e princípios básicos de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Normas regulamentadoras (NR) e outras aplicáveis a segurança; Legislação 

Trabalhista, especificamente, os benefícios da Previdência Social; Tipos de riscos 

ocupacionais; Conceito de limite de tolerância para a exposição de agentes químicos e 

físicos; Tipos de incêndio e seus respectivos agentes extintores utilizados no seu 

combate; Situação de emergência, principalmente, atendimento em primeiros socorros; 

Tipos de acidentes; Tipos de equipamentos de proteção individual e seus usos. 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MAY, P. H., LUSTOSA, M. C., VINHA, V. da. Economia do meio ambiente: teoria e 

prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

GUÉRIN, F. LAVILLE, A.; DANIELLOU, F.; DURAFFOURG, J. et al. 

Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2001. 

ROCHA, G. S. Problemas políticos, sócio-econômicos e ambientais de grandes 
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projetos energo-intensivos: o caso da indústria de papel e celulose no extremo Sul da 

Bahia In: I Encontro Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. 

Indaiatuba - SP, 2002. 

VIEIRA, S.I. Manual de saúde e segurança no trabalho. Ed. LTR, 2005. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BADIA, J. C. N. & RIBEIRO, D. da S. Prevenção e combate a incêndios. PROMIMP. 

Pelotas: CEFET-RS, 2006, 20p. 

BADIA, J. C. N. & RIBEIRO, D. da S. Higiene e segurança do trabalho. PROMIMP. 

Pelotas: CEFET-RS, 2006, 82p. 

BELLUSCI, S. M. Doenças profissionais ou do trabalho – Série Apontamentos. São 

Paulo:Editora SENAC São Paulo, 1996. 

CAMPOS, A. A. M. CIPA – Comissão Interna de Acidentes: uma nova abordagem. 5º 

edição. São Paulo: Editora Senac, 2002. 

COSTA, A.T. Manual de segurança e saúde no trabalho. Ed. Difusão, 2008. 

MELO, H.X. Segurança do trabalho – uma questão de ética e cidadania. Ed. GEEC, 

2006. 

PHILIPPI JR, A. Saneamento, Saúde e Meio Ambiente: fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. Ed. Manole, 2004. 

SALIBA, T.M., PAGANO, S.C.R.S. Legislação de segurança, acidente do trabalho e 

saúde do trabalhador. Ed. LTR, 2007. 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

90 * 

EMENTA 

 
Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando 

superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que contemplem os 

eixos temáticos do curso. 

OBJETIVOS 

 

Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, promovendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 

  

HABILIDADES 

 
Desenvolver a habilidade de aprender fazendo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
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Relacionar as disciplinas curriculares da formação básica com as disciplinas 

técnicas do semestre, utilizando oficinais, laboratórios, palestras e participação 

em atividades de extensão, possibilitando uma vivência transdiciplinar e 

institucional vinculada ao desenvolvimento profissionalizante e ao estímulo à 

verticalização da formação. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. Ao longo do semestre será escolhido um tema 

gerador onde serão desenvolvidas ações em cada disciplinas sendo que ao final do 

semestre resultará em um produto. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Como o Projeto tem por objetivo integrar as diferentes áreas do conhecimento, a fim 

de ser obter um produto final, a avaliação será composta por um instrumento o qual 

considerará os seguintes critérios: planejamento, apresentação, relação teoria prática, 

domínio de conteúdo individualmente/coletivo, garantia da articulação dialógica 

entre a teoria e a prática, reflexões profícuas pelos participantes e organização e 

qualidade de recursos utilizados em coerência com os objetivos de aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed., 

Barueri: Manole, 2014. DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: Seu guia 

definitivo. São Paulo: Elsevier - Campus. 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

CUNHA, Luís Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1988. 

LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 

2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 
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São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Função Quadrática. Função Exponencial. Função Logarítmica. Sistemas 

Lineares. Progressão Aritmética. Progessão Geométrica 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática como ferramenta para leitura, 

interpretação, análise e tomada de decisões do real; o estabelecimento de relações entre 

diferentes temas matemáticos e entre esses temas e outras áreas do conhecimento e da 

vida cotidiana; o desenvolvimento das capacidades de raciocínio e resolução de 

problemas, de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; a resolução de 

problemas como uma ferramenta para desenvolver a compreensão dos conceitos 

matemáticos; a promoção da realização pessoal mediante o desenvolvimento de 

atitudes de autonomia e cooperação.  

HABILIDADES 

 

Identificar regularidades numéricas e associar a situações do cotidiano que possam 

padrões sequenciais. Representar e operar com dados numéricos na forma matricial, 

preferencialmente, em aplicações a outras áreas do conhecimento.  

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Função Quadrática. Função Exponencial. Função Logarítmica.. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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DANTE, Luiz R. Matemática Contexto e Aplicações. São Paulo: Ática, 2008. 

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos da Matemática Elementar. v.1-5. São 

Paulo: Atual, 2004. 

SMOLE, Kátia e VIEIRA, Maria Ignez. Matemática. v.1-2. 3ª edição. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIMA, Elon Lajes [et al]. A Matemática do Ensino Médio (vol. 1, 2, 3). Rio de Janeiro: 

SBM, 2008. 

IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de Matemática Elementar (vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11). São Paulo: Atual, 2005. 

DANTE, L. R. Matemática. Vol. Único. São Paulo: Ática, 2008. 

GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, R. R.; GIOVANNI JR., J. R. Matemática completa. 

São Paulo: FTD, 2005. 

IEZZI, G. et al. Matemática: ciência e aplicações. São Paulo: Atual, 2008. 

RIBEIRO, J. Matemática ciências, linguagem e tecnologia. Vol.1. São Paulo: Scipione, 

2010. 

SOUZA, J. C. M. Matemática divertida e curiosa. Editora Record, 2005. 

BUIAR, C. L. Matemática Financeira. Editora do Livro Técnico, 2010. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Os elementos dos mapas I;  As projeções cartográficas;  Noções de cartografia digital; - 

Noções de cartografia temática;  Paisagens naturais e paisagens culturais. 

 

OBJETIVOS 

 

Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, 

território, região, lugar, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da 

sociedade e, por conseguinte do aluno; 

Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia 

(mapas, gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de 

fatos espaciais e/ou espacializados; 

Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais, e, 

sua relação com o contexto socioeconômico. 

 

HABILIDADES 

 

Analisar os fatos geográficos com uma perspectiva dinâmica, conectada com a 

realidade e com o cotidiano; 
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OBJETOS DO CONHECIMENTO 

- Os elementos dos mapas I 

- As projeções cartográficas 

- Noções de cartografia digital 

- Noções de cartografia temática 

 - Paisagens naturais e paisagens culturais 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o 

aluno a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio - Integrado. 2. ed. São Paulo: Atual, 

2012. 688p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BOLIGIAN, L.; et al. Geografia espaço e vivência - Ensino Médio. Volume único, 3. ed. 

São Paulo: Atual, 2013. 592p. 

COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Atlas geográfico escolar. São Paulo: IBEP, 2008. 

144p. 

TERRA, L.; et al. Conexões - Estudos de Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: 

Moderna, 2008. 616p. RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 2000. 186 p. 

MARTINELLI, M. Mapas da Geografia e da Cartografia Temática. São Paulo: 

Editora Contexto, 2003. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Introdução à filosofia: áreas da filosofia; os preconceitos contra a filosofia. Filosofia 

Pré-socrática: passagem da mitologia à cosmologia na Grécia Antiga. 

 

OBJETIVOS 

 

- Conhecer a importância da Filosofia 

- Compreender os principais preconceitos contra a filosofia 

- Aprender sobre a Filosofia Pré-socrática 

HABILIDADES 

 

Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, 

quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e 

cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica; Apresentar a Filosofia, 

possibilitando ao aluno, através dela, a capacidade de refletir acerca de sua própria 

pessoa, suas escolhas e sobre o mundo que o cerca, em uma atitude crítica e reflexiva; 

Traçar panorama da História da Filosofia e suas implicações nos campos específicos da 

Filosofia do Conhecimento e da Filosofia Moral e Política. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

- Introdução à filosofia: áreas da filosofia; os preconceitos contra a filosofia. 

- Filosofia Pré-socrática: passagem da mitologia à cosmologia na Grécia Antiga. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4. ed. São 
Paulo: Moderna, 2009. 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 520p. 
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COTRIM, G. Fundamentos de Filosofia. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 352p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CHAUÍ, M. Filosofia– Série Novo Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Ática, 2008. 

208p. 
RUSSELL, B.; História do pensamento ocidental. São Paulo: Saraiva, 2013. 524p. 

LEBRUN, G. O que é poder. Coleção primeiros passos. v.24, 14. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 126p RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 2000. 186 p. 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

A disciplina abordará a importância do estudo da história tendo em vista a construção da 

consciência crítica e da cidadania, fundamentado nos Direitos Humanos, 

desenvolvendo a percepção dos sujeitos sobre os processos históricos que constituem o 

presente, suas formas de significação, os lugares de memórias e as formas de 

identidades constituídas. Ressaltar, dentre outras coisas, os aspectos presentes na 

cultura brasileira herdados da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação 

da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil. 

 

OBJETIVOS 

- Compreender a importância do estudo da História para a formação do indivíduo 

enquanto ser consciente, crítico e cidadão. 

- Analisar as transformações que ocorrem nas sociedades no tempo e no espaço. 

- Refletir sobre construção da identidade brasileira e seus reflexos na cultura, na 

economia, na política e na sociedade. 

 

HABILIDADES 

Entender a importância da história e como ela é construída. Panorama histórico da 

Antiguidade e do mundo medieval. Mundo moderno.    Sistema Capitalista.  Era do  

imperialismo.  Estudos da  história  do  Brasil. História  dos  povos  africanos  no  

Brasil;  História  política,  econômica  e  social  do  mundo  e  do Brasil. Compreender 

a relação entre História e memória. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

A construção da História: os tipos de fontes históricas; A herança greco-romana no 

presente; O mundo medieval: sociedade e religião; A transição da Idade Média para a 

Idade Moderna: tensões, permanências e mudanças. Expansão marítima: Europa, 
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África e América em contato; 

O espaço colonial brasileiro: sociedade, trabalho e cultura; Consumo e produção na 

colônia. 

 

METODOLOGIA 

Análise e produção de textos; investigação de fontes diversos, tais como: 

documentos escritos, filmes, músicas, mapas, revistas etc. Discussões, debates e 

questionamentos; leituras e estudos dirigidos. 

 

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise 

de: observação - do interesse, do envolvimento, do compromisso, da participação, da 

assiduidade durante as aulas e da boa qualidade dos conteúdos, regularidade e 

cumprimento do prazo na entrega dos trabalhos solicitados. E para feito de atribuição 

de notas será processada a análise de esquemas, de resumos, de estudos dirigidos, 

produção textual e seminários para verificação da aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CORTI, Ana Paula, et al. Tempo, Espaço e Cultura – Volume de Ciências 

Humanas (História, Geografia, Sociologia,  Filosofia).  São  Paulo:  Editora  

Global, 2013. 

HOBSBAWN, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 

PEREIRA & KOSHIBA. História geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

PERRY, Marvin.  Civilização Ocidental. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

FAUSTO, Boris.  História do Brasil. São Paulo:  EDUSP, 2009. 

SELVA, Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Campinas: Papirus, 

2003. 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929 -1989): a Revolução Francesa 

daHistoriografia. São Paulo:  Fundação Editora da UNESP, 1997. 

LEMOV, Douglas. Aula nota 10. São Paulo: Fundação Lemann, 2011. 

VIZENTINI, Paulo Fagundes. História do século XX. Porto Alegre: Leitura XXI, 

2007. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

60 4h 

EMENTA 

 

Textualidade e discurso, com ênfase em aspectos organizacionais de textos de natureza 

técnica, científica e/ou acadêmica. Reconhecer os elementos da cena enunciativa, a 

intencionalidade discursiva, identificar diversas sequências textuais, os elementos coesivos e 

os aspectos da coerência. Identificar e produzir autonomamente diversos gêneros de acordo 

com as situações discursivas. Produzir textos orais e escritos considerando as articulações 

coerentes dos elementos linguísticos e adequação das situações comunicativas, bem como o 

registro da língua padrão em contraponto com outras variedades linguísticas. Ler o texto 

literário como fonte de conhecimento, prazer estético e humanização. 

OBJETIVOS 

- Tratar a leitura e a produção de textos como momentos indissociáveis de um mesmo 

processo, já que quem lê pode estar também reescrevendo o texto, não se limitando a 

passivamente decodificá-lo, e quem produz um texto interfere na realidade com a 

leitura advinda do reconhecimento do lugar histórico-social de produção do texto 

escrito. 

- Recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante. 

- Trabalhar a indissociabilidade entre a sintaxe, a semântica, a fonologia e a 

morfologia de uma língua, apesar das especificidades de seus processos. 

- Iniciar os estudos de fonética e fonologia 

- Estimular a leitura e escrita de artigos, debate regrado e texto dissertativo 

- Tratar através de reflexões sobre as escolas literárias do Barroco e Arcadismo 

HABILIDADES 

Reconhecer a indissociabilidade a leitura e a produção de textos; Flexionar 

adequadamente nomes e verbos; Conhecer e utilizar de forma aceitável a ortografia e 

pontuação; Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, compreendendo os 

elementos da superfície linguística e extralinguísticos; Utilizar a língua materna como 

constituição social; Identificar a estruturação das frases; Identificar as relações 

semânticas nos mais variados contextos; Reconhecer e utilizar os mecanismos que 

promovem a coesão textual; Conhecer e compreender as funções morfossintáticas 

básicas relacionadas às funções e conteúdos deste período; Reconhecer e interpretar, 

com senso crítico, textos caracterizados pelas convenções das escolas literárias, suas 

respectivas obras e autores, bem como autores e obras literárias produzidas por grupos 

minoritários; Estabelecer relações com entre textos literários de diferentes épocas, 

contextos e enfoques; Discutir os critérios que levam à classificação das classes 

gramaticais, forma, função semântica e as relações sintéticas dos vocabulários. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
Gramática: 

Introdução à Fonética e Fonologia (Classificação dos fonemas, encontros vocálicos encontros 
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consonantais, dígrafos) 

Ortografia e Acentuação 

gráfica Estrutura das 

palavras Formação de 

palavras 

Gêneros Textuais (temas relacionados ao eixo temático do semestre): 

Debate regrado – exposição de opiniões 

Artigo de opinião 

Técnicas de impessoalização Texto 

dissertativo-argumentativo 

Literatura e Interpretação de Textos: 

Barroco   

Arcadismo  

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno a 

ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a integração 

entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no desenvolvimento 

sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise 

de: observação - do interesse, do envolvimento, do compromisso, da participação, da 

assiduidade durante as aulas e da boa qualidade dos conteúdos, regularidade e 

cumprimento do prazo na entrega dos trabalhos solicitados. E para efeito de atribuição 

de notas será processada a análise de esquemas, de resumos, de estudos dirigidos, 

produção textual e seminários para verificação da aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABAURRE, M. L. M.; PONTARA, Marcela. Literatura Brasileira, tempos, leitores e 

Leituras. São Paulo: Moderna, 2013. 664p. 
 

SARMENTO, L.L. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2006. 
 

TERRA, E.; NICOLA, J. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: 

Editora Nacional, 2008. 696p. 
KOCH, I.V. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

MARTINS, D.S. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2007. 

MEDEIROS, J.B. Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 2007. 
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BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 1. ed., Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. 
 

CÂNDIDO, A. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 8 ed. Belo 

Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1997. 
 

CUNHA, C; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2008. FIORIN, J. L; SAVIOLI, F. P. Lições de Texto: Leitura e 

Redação. São Paulo; Ática, 2008. 

GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 

2000. Revistas de circulação regional e nacional 

Jornais e sites da internet notoriamente reconhecidos 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

A interação entre as pessoas e o trabalho. Comunicação e Desenvolvimento 

Interpessoais. Cultura e Clima Organizacional. Inteligência Emocional. Motivação e 

trabalho. Liderança. Ética Profissional. 

OBJETIVOS 

 

Analisar as perspectivas acerca das relações humanas no trabalho, levando os discentes 

a compreender os principais conceitos e a importância das relações interpessoais no 

ambiente do trabalho. 

 

HABILIDADES 

 

Assimilação acerca da importância da integração pessoal com os colegas do ambiente 

de trabalho; Compreensão dos princípios comunicação e liderança; Compreensão 

acerca princípios de ética. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

Comunicação e Desenvolvimento Interpessoais. Cultura e Clima Organizacional. Inteligência 

Emocional. Motivação e trabalho. Liderança. Ética Profissional. 
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METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DEL PRETTE, Zilda A. P. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o 

trabalho em grupo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 231p. 

BERLO, David Kemmenth. O processo da comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional: a teoria revolucionaria que define o eu é 

ser inteligente. Rio de janeiro: Objetiva, 1995. 

RODRIGUEZ, Martins Rodrigues y. Liderança e Motivação. Rio de janeiro: Campus, 

2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BLANCHARRO, Hersey. Psicologia para administradores. São Paulo: Pedagógica 

e universitária, 1986. 

CHUNG, Tom. Qualidade começa em mim: manual neurolinguístico de liderança e 

comunicação. São Paulo: Novo Século, 2002. 341p. il. DEL PRETTE, Almir;  

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 12 ª ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2002. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE PESSOAS  

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

60h 4h 

EMENTA 

 

Evolução da Gestão de Pessoas. Noções de aspectos que norteiam à Gestão de Pessoas 

em uma Organização. Suprimento de Quadro: Recrutamento; Seleção; Ambientação e 

Integração. Treinamento e Desenvolvimento.  Plano de Carreira. Cargos e Salários. 
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Programas de Incentivos. Benefícios e Serviços Sociais. Avaliação de Desempenho.  

Contrato de Trabalho. Férias e outros afastamentos. Remuneração. Aviso Prévio. FGTS. 

OBJETIVOS 

 

Motivar os alunos para a proposição de abordagens para a Gestão de Pessoas, a partir de 

uma postura crítico-reflexiva sobre os aspectos do gerenciamento humano analisados. 

Analisar o processo de evolução da Gestão de Pessoas, buscando as adequações na 

relação indivíduo x organização a partir da compreensão das estratégias e dos aspectos 

técnicos utilizados para o gerenciamento humano nas organizações.   

 

HABILIDADES 

 

Capacidade de refletir sobre o ambiente interno da organização, buscando diminuir 

conflitos e aumentar a motivação pessoal.  

Compreender os processos inerentes à gestão de pessoas nas Organizações. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

Recrutamento e Seleção 

Treinamento e Desenvolvimento.   

Plano de Carreira.  

Cargos e Salários.  

Avaliação de Desempenho.   

Elementos da relação empregatícia 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno a 

ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a integração 

entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no desenvolvimento 

sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 4°edição. São Paulo: Manole, 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto.Recursos Humanos: o capital humano das organizações.  São 

Paulo: Elsevier, 2015. 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITENCOURT, C. C. et al. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, 

conceitos tradicionais. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
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NELSON, R. E.; SANT’ANNA, A. S. (org.) Liderança: entre a tradição, a modernidade 

e a pós-modernidade. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010. 

SIQUEIRA, M. M. M. et al. Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de 

diagnóstico e gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de 

negócios. 5.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008 

TANURE, B.; EVANS, P.; PUCIK, V. A gestão de pessoas no Brasil: virtudes e pecados 

capitais. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Conceitos relacionados com as técnicas de vendas e negociações. Conceitos e tipos 

de negociação: negociações integrativas e distributivas. O papel e a importância do 

profissional de vendas. Motivação e orientação voltada para resultados. Dimensão 

comportamental da negociação. Questões éticas no processo de negociação e de 

vendas. Noções de direito das relações de consumo e direitos do consumidor 

relativos ao processo de vendas. Propaganda enganosa e Práticas comerciais.  

OBJETIVOS 

Compreender os conceitos e princípios da negociação; Compreender as técnicas de 

vendas para os distintos tipos de negociações e organizações; Compreender a 

importância das informações em vendas e as diferentes técnicas de vendas. 

 

HABILIDADES 

Apresentar  uma visão prático-reflexiva práticas de vendas e negociação; 

Compreender aspectos inerentes às relações de consumo e direito do consumidor. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Conceitos e tipos de negociação; 

O papel e a importância do profissional de vendas. Motivação e 

orientação voltada para resultados.  

Questões éticas no processo de negociação e de vendas.  

Noções de direito das relações de consumo e direitos do consumidor 

relativos ao processo de vendas.  

Propaganda enganosa e Práticas comerciais. 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 
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integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

KOTLER, Philip. Administração de marketing a edição do novo milênio. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000. 

KOTLER, Philip; JAIN, Dipak C.; MAESINCEE, Suvit. Marketing em ação: uma 

nova abordagem para lucrar, crescer e renovar. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

SANCHEZ, Diane; HEIMAN, Stephen E.; TULEJA, Tad. Máquina de vender: 

como fazer para todos os funcionários se preocuparem com os negócios. Rio de 

Janeiro: Campus, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

AMBRÓSIO, Vicente. Plano de marketing passo a passo. Rio de Janeiro: 

Reichmann & Affonso, 1999. BORDIN, Sady. Marketing pessoal 100 dicas para 

valorizar sua imagem. 12ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2006. CHINEM, Rivaldo. 

Marketing e divulgação da pequena empresa. 2ª ed., São Paulo: SENAC, 2004. 

DIAS, Reinaldo. Marketing ambiental. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2014. 

RODRIGUES, Valter. Varejo na era digital. 6ª ed., São Paulo: Globo, 2003 

 

 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR III 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

80 * 

EMENTA 

 
Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando 

superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que contemplem os 

eixos temáticos do curso. 

OBJETIVOS 
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Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, promovendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 

  

HABILIDADES 

 
Desenvolver a habilidade de aprender fazendo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Relacionar as disciplinas curriculares da formação básica com as disciplinas 

técnicas do semestre, utilizando oficinais, laboratórios, palestras e participação 

em atividades de extensão, possibilitando uma vivência transdiciplinar e 

institucional vinculada ao desenvolvimento profissionalizante e ao estímulo à 

verticalização da formação. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. Ao longo do semestre será escolhido um tema 

gerador onde serão desenvolvidas ações em cada disciplinas sendo que ao final do 

semestre resultará em um produto. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Como o Projeto tem por objetivo integrar as diferentes áreas do conhecimento, a fim 

de ser obter um produto final, a avaliação será composta por um instrumento o qual 

considerará os seguintes critérios: planejamento, apresentação, relação teoria prática, 

domínio de conteúdo individualmente/coletivo, garantia da articulação dialógica 

entre a teoria e a prática, reflexões profícuas pelos participantes e organização e 

qualidade de recursos utilizados em coerência com os objetivos de aprendizagem. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed., 

Barueri: Manole, 2014. DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: Seu guia 

definitivo. São Paulo: Elsevier - Campus. 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

CUNHA, Luís Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1988. 

LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 

2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Noções gerais de Informática, Internet, bem como ferramentas para confecção 

de textos e apresentações. Ferramentas do Ambiente Virtual de Ensino 

Aprendizagem. Sistema operacional: editor de texto e de apresentação, planilha 

eletrônica, internet. 

 

OBJETIVOS 

Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho. 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 

HABILIDADES 

Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática para a área Administrativa; 

Operar sistemas operacionais básicos; Operar banco de dados utilizando planilhas 

eletrônicas, arquivos de textos e tabelas dinâmicas; Gerenciar redes sociais com perfil 

corporativo; Identificar sistemas operacionais, softwares e aplicativos úteis para a área 

de Administração. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Ferramentas do Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem. Sistema 

operacional: editor de texto e de apresentação, planilha eletrônica, internet. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 
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integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A modalidade de avaliação será escolhida pelos docentes responsáveis pelas 

disciplinas do semestre corrente em reunião antes do início do semestre letivo, e 

estará relacionada ao planejamento e execução do seminário de profissionalização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARROYO, Gisele Magalhães; CARNEVALLI, Adriana Aparecida. Word 2003 – 

Editora Komedi, 2005. 

ARROYO, Gisele Magalhães; CARNEVALLI, Adriana Aparecida . Excel 2003 – 

Editora Komedi, 2005. 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane  P. Sistemas De Informação Gerenciais. 11 Ed. 

Pearson Education , 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAVES, Eduardo Oscar de Campos; ARROYO, Gisele Magalhães; CARNEVALLI, 

Adriana Aparecida – Informática XP, Editora Komedi, 2005. 

SILVA, Mário G. Terminologia Básica, XP, Word, Excel, Access, Power Point, 2007. 2. 

ed. Érica, 2009. 

O'BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet. 

3 ed. 2011. 

KROENKE, David M. Sistemas de Informação Gerenciais. Saraiva, 2012. 

MANZANO, Maria Izabel N;  MANZANO, Andre Luiz N. Estudo Dirigido de 

Informática Básica. 7  ed. Editora Érica, 2007. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Mecânica: cinemática e dinâmica, Hidrostática, Hidrodinâmica, Termologia e 

Termodinâmica. 

OBJETIVOS 

Familiarização com os conceitos básicos de mecânica, cinemática, dinâmica, 

hidrostática, termologia e termodinâmica. 

Demonstrar, por meio de exemplos e aulas de laboratório, como estes conceitos podem 

ser aplicados. 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações 

com o contexto cultural, social, político e econômico. 
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Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. 

Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humana. 

Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

 

HABILIDADES 

 

Apropriar-se de conhecimentos da física para compreender o mundo natural e para 

interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo 

contemporâneo.  

Espera-se fornecer ao aluno conhecimentos necessários para prosseguir em estudos 

posteriores e apropriar-se destes conhecimentos da Física para compreender o mundo 

natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no 

mundo contemporâneo. 

Compreender a relação de interdependência do desenvolvimento tecnológico 

contemporâneo com, as ciências e seu papel na vida humana. Sua presença no mundo 

cotidiano e seus impactos na vida social e no meio ambiente, relacionando o 

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Medidas de comprimento e tempo; Algarismos significativos; Notação científica; 

Introdução ao estudo dos movimentos: posição numa trajetória, referencial, velocidade 

escalar média e velocidade escalar instantânea; Movimento uniforme (MU): função 

horária do MU; Movimento Uniformemente Variado (MUV): aceleração escalar, 

movimento acelerado e movimento retardado, função horária da velocidade no MUV, 

velocidade escalar média no MUV, equação de Torricelli para o MUV; Movimento 

vertical no vácuo: queda livre e lançamento vertical;  Gráficos do MU e do MUV; 

Vetores: grandezas escalares e grandezas vetoriais: adição vetorial, vetor oposto, 

subtração vetorial, produto de um número real por um vetor, componentes de um vetor; 

Cinemática vetorial; Composição de movimentos: princípio da independência dos 

movimentos simultâneos (Galileu); Lançamento horizontal no vácuo: queda livre e 

movimento horizontal; Lançamento oblíquo no vácuo: movimento horizontal e 

movimento vertical; Movimentos circulares: grandezas angulares, período e frequência; 

Movimento circular uniforme (MCU) e Movimento circular uniformemente variado 

(MCUV); Os princípios da dinâmica: princípio da inércia (primeira lei de Newton), 

princípio fundamental da dinâmica (segunda lei de Newton), princípio da ação e reação 

(terceira lei de Newton); Forças de atrito: força de atrito de escorregamento, força de 

resistência do ar; Trabalho: trabalho de uma força constante, trabalho de uma força 

qualquer, potência e rendimento; Energia, suas formas e sua conservação: energia 

cinética, energia potencial, conservação da energia mecânica e outras formas de 

energia; Impulso e quantidade de movimento: impulso de uma força, quantidade de 

movimento, teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento e colisões; 

A Gravitação Universal: as leis de Kepler, lei da Gravitação Universal; Estática, 
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hidrostática e hidrodinâmica: equilíbrio dos corpos extensos, conceito de pressão, 

pressão em um líquido, teorema de Stevin, princípio de Pascal, prensa hidráulica, 

teorema de Arquimedes, vazão, equação da continuidade, equação de Bernoulli; 

Temperatura: trocas de calor e calorímetro; Processos de troca de calor: condução, 

convecção e irradiação; Dilatação dos sólidos e dos líquidos: dilatação linear, 

superficial e volumétrica; Fases da matéria: calor sensível, calor latente, fusão, 

solidificação vaporização e evaporação, curvas de aquecimento, resfriamento e 

diagramas de fase; Variáveis de estados e estudo dos gases ideais: transformações 

isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas, equação geral dos gases, transformações 

adiabáticas, equação de Clapeyron, teoria cinética dos gases; Primeira lei da 

termodinâmica e trabalho em transformações termodinâmicas; Conversão de calor em 

trabalho: transformações reversíveis e irreversíveis, segunda lei da termodinâmica, 

máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, ciclo de Carnot, princípio da degradação da 

energia e entropia; 

 

METODOLOGIA 

 

Expositiva-dialogada. Técnica de laboratório. Técnica do estudo dirigido. Técnica de 

trabalho em pequenos grupos.  Pesquisa. Dramatização. Projeto. Debate. Estudo de 

caso. Seminário. Painel integrado. Visitas técnicas. Brainstorming. Atividade Pratica 

Supervisionada.  

O conteúdo da disciplina será apresentado de forma expositivo-dialogada, utilizando-se 

recursos audiovisuais (vídeos, software educacionais, PowerPoint, etc.). Serão 

empregados trabalhos em pequenos grupos onde os estudantes deverão resolver 

exercícios em sala, sob supervisão do professor. 

Nas aulas experimentais serão utilizados, se possível, os equipamentos disponíveis no 

Laboratório de Física. Poderão ser utilizados equipamentos didáticos de baixo custo, 

desenvolvidos pelos estudantes e/ou experiências virtuais em software disponibilizados 

na internet. 

 

AVALIAÇÃO 

Prova objetiva.  

Prova discursiva.  

Prova oral.  

Prova prática.  

Palestra.  

Projeto.  

Relatório.  

Seminário. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1 - ALVARENGA, Beatriz; MÁXIMO, Antônio. Física – Volume 1-2. São Paulo: 

Scipione, 2006.  

2 - GASPAR, Alberto. Física. Vol. 1 e 2. 2 ed. São Paulo: Ática, 2010.  

3 - RAMALHO JUNIOR, Francisco; Os Fundamentos da Física Vol. 1 e 2 / Francisco 

Ramalho Junior, Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. — 10. ed. 
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— São Paulo : Moderna, 2015. 

4 - HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 8. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. v.1 e 2 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

1 - HEWITT, Paul G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

2 - NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol. 1. 5ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2013.  

3 - NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol. 2. 5ª ed. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2013.  

4 - HALLIDAY D.; WALKER J. e RESNICK, R. Fundamentos da Física. Vol. 1 e 2. 9ª 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

5 - PENTEADO, P. C. M. e TORRES, C. M. A.  Física: ciência e tecnologia. v. 3-

4. São Paulo: Moderna, 2005. 

6 - PARANÁ, D. N. S. Física para o ensino médio. 2
a.
 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA II 

 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Contempla conhecimentos necessários para a compreensão da dimensão social dos problemas 

relacionados tanto à saúde humana quanto à saúde do planeta, ou seja, aos problemas 

ambientais, cuja origem está diretamente ligada ao modelo econômico produtivista e cujos 

efeitos assume um recorte social inequívoco. 

OBJETIVOS 

 

Aplicar a perspectiva da análise sociológica frente aos fenômenos sociais e históricos, 

tendo como suporte as principais teorias, metodologias e temas sociológicos. 

 Examinar manifestações, no cotidiano, do trabalho, das classes sociais, da política, do 

Estado, da cultura e da ideologia, dando ênfase à análise da sociedade brasileira. 

 

HABILIDADES 

 

Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a 

“visão de mundo” e o “horizonte de expectativas” nas relações interpessoais com os 

vários grupos sociais. 
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OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
- Cultura e identidade cultura 

- Educação e sociedade 

-O trabalho enquanto categoria central da sociedade capitalista 

-O trabalho no mundo globalizado 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A modalidade de avaliação será escolhida pelos docentes responsáveis pelas 

disciplinas do semestre corrente em reunião antes do início do semestre letivo, e 

estará relacionada ao planejamento e execução do seminário de profissionalização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 BOTTOMORE, Tom & OUTHWAITE, William. Dicionário do Pensamento Social do 

Século XX. Jorge Zahar Editor. 

 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Jorge Zahar Editor. 

 BOUDON, Raymond; BOURRICAUDI, François. Dicionário crítico de sociologia. 

Editora Ártica. 

BRYM, Robert et al. Sociologia – sua bússola para um novo mundo. Editora Thomson. 

COELHO, Teixeira . Dicionário crítico de política cultural. Iluminuras. 

COSTA, Albertina de Oliveira e BRUSCHINI, Cristina. (1992). Uma Questão de 

Gênero, Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. Atlas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. 

ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e 

negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000. 

HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2004. 

COHN , Gabriel. Max Weber. Sociologia. Ártica 

 CUIN, Charles-Henry; GRESLE, François. História da sociologia. Ensaio 

 DORTIER, Jean-François. Uma história das ciências humanas. Lisboa 

 DURKHEIM ,Émile. As regras do método sociológico. Nacional 

 ________________. Da divisão do trabalho social. Abril Cultural 

 ________________. Lições de sociologia . T.A. Queiroz; Edusp 
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ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Zahar. 

 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: ARTES II 

    

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

O componente de artes é teórico prático focado em estimular habilidades artísticas 

voltadas para as linguagens: música, dança, teatro e artes visuais, através da 

produção visual, movimento corporal e interpretação criativa do universo visual. 

Apreciar manifestações artísticos/culturais afro-brasileiras e indígenas, além de 

abordar a temática Direitos humanos em abordagens e fazeres artísticos/culturais.  
Bem como, compreender e valorizar a produção artísticas como documento 

histórico artístico da humanidade, valorizar as produções históricas e 

contemporâneo como forma de expressão criativa aplicada na sociedade atual. 

OBJETIVOS 

 
1 - Conhecer e propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico-crítico e da 
percepção estética, caracterizando um modo próprio de ordenar e dar sentido a 
experiência humana, desenvolvendo com o educando, a sensibilidade, a percepção e a 
imaginação no domínio do conhecimento artístico; 
2 – Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística; 

3 – Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca 

pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a 

investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas;  

4 – Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos 

diversos em Arte (artes visuais, dança, música, teatro), de modo a utilizá-los em 

trabalhos pessoais, identificá-los e interpretá-los na apreciação e contextualizá-los 

culturalmente. 

HABILIDADES 

 
Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 
(música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais). 
Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição 
quanto a análise estética. 

Ajudar no desenvolvimento de uma compreensão e perspectiva sobre o mundo 

adequadas à era pós-moderna; 

Desenvolver um senso de vocação ou de sentido na vida, para além do simples 

treinamento ou orientação para a "carreira"; 

Desenvolver nas pessoas a "arte de utilizar o conhecimento", ou seja, as competências 

básicas ou habilidades que equipem o indivíduo a viver feliz e efetivamente.  

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
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História da Arte: Impressionismo, Pós- Impressionismo, Expressionismo  

ü A tridimensionalidade  

ü Arte e Publicidade: cartazes e murais  

ü Anatomia da mensagem visual: Representação, Simbolismo e Abstração.  

 

Conteúdos Atitudinais/Procedimentais  

ü Respeito à vida e à pessoa humana em suas diferenças.  

ü Valorização do patrimônio histórico e artístico.  

ü Posicionamentos pessoais em relação a artistas, obras e meios de comunicação.  

ü Improvisação, composição e interpretação.  

 

METODOLOGIA 

 
Metodologia-triangular.  
Aula expositiva-dialogada; 
Aula prática; 
Visita técnica; 
Datashow; 
Piloto; 
Auditório. 

 

AVALIAÇÃO 

 
Avaliação processual; 
Qualitativa: Avaliar o processo de criação e refletir sobre isso; 
Quantitativa: avaliar por meio de aplicação de atividades e seminários os 

conhecimentos apreendidos ao longo dos estudos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo, Perspectiva/Iochpe, 

1991. .  

____________& SALES, Heloisa Margarido (org.). O ensino da arte e sua história. 

Simpósio Internacional sobre o Ensino da Arte e sua História. São Paulo, MAC/USP, 

1990 

BARBOSA, A. M. 1975. Teoria e prática da educação artística. São Paulo, Cultrix.  

CANCLINI, N. 1980. A socialização da arte. São Paulo, Cultrix. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERRAZ, M. H. T. e SIQUEIRA, P. I. 1987. Arte-Educação: vivência, 

experimentação ou livro didático? São Paulo, Edições Loyola. 

 LANIER, V. 1984. Retornando Arte à Arte-Educação. Ar'te. (10) 

ANDRADE, M.R. Moraes. Introdução à estética musical. São Paulo, Hucitec, 1995 

LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. São Paulo, Summus, 1978. 

ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. São Paulo, Brasiliense, 1983. 

KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos teatrais. São Paulo, Perspectiva, 1984.  
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA FINANCEIRA 

CH TEORIA CH PRÁTICA CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h  30h 2h 

EMENTA 

Capitalização Simples. Capitalização Composta. Descontos. Taxa de juros. 

Equivalência de capitais. Sequência Uniforme de Depósitos e Pagamentos. 

 

OBJETIVOS 

Compreender o valor do dinheiro no tempo e sua influência no fluxo de caixa da empresa; 

c) compreender e calcular o valor de juros (simples ou compostos) a ser pago pela empresa; 

Compreender e calcular planos de amortização de empréstimo e financiamento;   

HABILIDADES 

Interpretar e utilizar os conceitos da matemática financeira e as finanças gerenciais; 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

- Conceito e aplicação de juros; 

- Capitalização simples; 

- Capitalização composta e descontos; 

- Identificando as taxas de juros e suas aplicações;  

- Fluxos de Caixa. 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno a 

ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a integração 

entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no desenvolvimento sustentável 

do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2008. 

 FARO, C. Fundamentos da matemática financeira: uma introdução ao cálculo financeiro e 

à aná- lise de investimento de risco. São Paulo: Saraiva, 2006. NASCIMENTO, M. A. 

Introdução à matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CRESPO, A. A. Matemática financeira fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. BRUNI, A. 

L.; FAMÁ, R. A matemática das finanças. São Paulo: Atlas, 2003. GIMENES, C. M. 

Matemática financeira com HP-12C e Excel: uma abordagem descomplicada. 2. ed. São 

Paulo: Pearson, 2010. PUCCINI, A. L. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 9. ed. 

São Paulo: Elsevier-Campus, 2011. VALIM, M. A.; PALAZOLLI, F.; QUINTAIROS, P. 
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Matemática financeira: uma abordagem prática utilizando a HP-12C. São Paulo: LCTE, 

2011. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: INGLES I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Estudo da Língua Inglesa a fim de facilitar o processo de compreensão de gêneros 

textuais diversos; uso da comunicação escrita em suas várias situações focando, 

principalmente, no desenvolvimento das habilidades de compreensão de textos 

socialmente relevantes e pertinentes à área de formação profissional do estudante; 

familiarização de textos técnico-científicos a partir de estratégias de leitura e 

conhecimentos sistêmicos da língua inglesa; reflexão acerca do caráter social, 

político, cultural e econômico da presença da língua inglesa no mundo. 

OBJETIVOS 

 

• Reconhecer a língua inglesa como idioma universal irrestrita a espaços 

geográficos específicos e como meio de ampliação de acesso à cultura, 

informação e conhecimento. 

• Proporcionar um ambiente de exposição linguística em inglês e, portanto, de 

insumo na língua alvo; 

• Proporcionar insumo escrito com o apoio de textos autênticos relacionados ao 

contexto de atuação profissional da área de formação técnica; 

• Proporcionar oportunidades de ampliação de vocabulário em inglês; 

• Vivenciar práticas de fala, escuta, escrita e, predominantemente, de leitura em 

língua inglesa; 

• Conhecer e instrumentalizar estratégias de leitura visando à compreensão de 

significados em níveis diversos; 

• Conhecer e instrumentalizar estratégias de aprendizagem para aprimorar 

experiências com a língua e facilitar a busca por informação e cultura; 

Conhecer regularidades morfológicas e sintáticas da língua inglesa que auxiliem na 

compreensão de significados por dedução. 

HABILIDADES 

 

• Realizar escolhas linguísticas conscientes; 

• Entender as diversas maneiras de organizar, categorizar, expressar e interpretar a 

experiência humana através da linguagem em razão de aspectos sociais e/ou 

culturais; 

• Posicionar-se como usuário ativo da língua inglesa dentro do cenário brasileiro; 
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OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 
DIMENSÃO SOCIAL DA LÍNGUA 

I.1. História da língua inglesa e da língua portuguesa e a evolução das línguas através do 

tempo e de influências interculturais; 

I.2. A língua inglesa como língua oficial, segunda língua e língua estrangeira em cenários 

geográficos diversos; 

I.3. As implicações sociais, históricas, culturais, econômicas e éticas da influência 

internacional dos usos da língua inglesa como língua universal ou língua franca; 

I.4. A língua inglesa no Brasil: história e implicações socioculturais; 

I.5. O lugar da língua inglesa na atuação profissional em gestão/ administração de empresas; 

I.6 Diferenças de vocabulário e pronúncia entre variações da língua inglesa em diversos 

países falantes do idioma; 

 
DIMENSÃO TEXTUAL DA LÍNGUA 

II.1.Leitura prática e análise teórica de textos informativos, persuasivos e de 

entretenimento; II.2.Leitura prática e análise teórica das modalidades 

argumentativa, narrativa e descritiva; 

II.3.Leitura e exploração de itens linguísticos, estrutura textual e marcas tipográficas em 

gêneros textuais diversos, tais como anúncios publicitários, artigos jornalísticos, gêneros 

digitais, dentre outros; 

II.4 Reconhecimento de gêneros textuais e definição de objetivos e estratégias de leitura; 

II.5 Emprego de estratégias de leitura: skimming; scanning; conhecimento prévio; layout e 

informação não- verbal; inferência lexical e textual; dentre outros; 

II.6 Identificação e utilização de marcadores discursivos, conectivos, cognatos, grupos 

nominais. 

 
DIMENSÃO ESTRUTURAL DA LÍNGUA 

1.Sintaxe da língua inglesa: ordem de palavras em sintagmas verbais e sintagmas nominais; 

2.Comparação entre a sintaxe da língua portuguesa e da língua inglesa 

3.Regularidades morfológicas: adjetivos e a variação de grau; 

4.Variação de número em substantivos; 

5.Variação de tempo e pessoa  em verbos; 

6.Desinências e afixos; 

7.Regularidades na formação de palavras por meio de combinação de 

radicais, prefixos e sufixos 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 
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A modalidade de avaliação será escolhida pelos docentes responsáveis pelas 

disciplinas do semestre corrente em reunião antes do início do semestre letivo, e 

estará relacionada ao planejamento e execução do seminário de profissionalização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DIAS, R. et al. High Up: ensino médio. Cotia, SP: Macmillan, 2013. 208p. 

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura. Módulo 1, São Paulo: 

Textonovo, 2000. 111p.  

SOUZA, G.F.S. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 

São Paulo: Disal, 2005. 203p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura. Módulo 2, São 

Paulo: Textonovo, 2001. 136p. MURPHY, R. English Grammar in Use. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

SCHUMACHER, C. & COSTA, F. Inglês para Administração. Rio de Janeiro: 

Editora Campus, 2010. 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA III 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h/aula 

EMENTA 

 
Textualidade e discurso, com ênfase em aspectos organizacionais de textos de natureza técnica, 

científica e/ou acadêmica. Reconhecer os elementos da cena enunciativa, a intencionalidade 

discursiva, identificar diversas sequências textuais, os elementos coesivos e os aspectos da 

coerência. Identificar e produzir autonomamente diversos gêneros de acordo com as situações 

discursivas. Produzir textos orais e escritos considerando as articulações coerentes dos elementos 

linguísticos e adequação das situações comunicativas, bem como o registro da língua padrão em 

contraponto com outras variedades linguísticas. Ler o texto literário como fonte de conhecimento, 

prazer estético e humanização 

 

OBJETIVOS 
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- Tratar as diferentes estruturas de uma língua, tendo em vista as suas variações regionais, 

sociais e etárias e suas diferentes modalidades de uso. 

- Apresentar os documentos relacionados a redação oficial 

-Entender a literatura como uso artístico da linguagem, explorada em seus aspectos 

linguísticos, estéticos, sociais, lúdicos, etc. 

- Refletir sobre a escola literária do Romantismo, principalmente com destaque para os principais 

autores brasileiros. 

HABILIDADES 

 

- Apresentar os documentos relacionados a redação oficial 

-Entender a literatura como uso artístico da linguagem, explorada em seus aspectos 

linguísticos, estéticos, sociais, lúdicos, etc. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

Gramática: 

Artigo e Numeral; 

Substantivo, Flexões do 

Substantivo; Adjetivo, 

Flexões do Adjetivo; 

Pronomes 

 
Gêneros Textuais: 

Redação Oficial - Memorando 

Ofício 

Carta de solicitação 

 
Literatura e Interpretação de Textos: 

O Romantismo e as representações históricas do Brasil Interpretação de gêneros diversos 

relacionados ao Eixo temático 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno a 

ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a integração 

entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no desenvolvimento sustentável 

do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ABAURRE, M. L. M.; PONTARA, Marcela. Literatura Brasileira, tempos, leitores e 
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Leituras. São Paulo: Moderna, 2013. 664p. 
 

SARMENTO, L.L. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2006. 
 

TERRA, E.; NICOLA, J. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: Editora 

Nacional, 2008. 696p. KOCH, I.V. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

MARTINS, D.S. Português instrumental. São 

Paulo: Atlas, 2007. MEDEIROS, J.B. Redação 

empresarial. São Paulo: Atlas, 2007. 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 1. ed., Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 
 

CÂNDIDO, A. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 8 ed. Belo 

Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1997. 

FIORIN, J. L; SAVIOLI, F. P. Lições de Texto: Leitura e Redação. São 

Paulo; Ática, 2008. GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna. 

23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000. Revistas de circulação regional e 

nacional 

Jornais e sites da internet notoriamente reconhecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA 

ECONOMIA 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Conceitos gerais de economia. Aspectos básicos da análise econômica de mercado. 
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Microeconomia: teoria da demanda, teoria da oferta e análise de mercado. Estruturas e 

situações de mercado. Noções de Macroeconomia: política econômica e regulação de 

mercado.  

OBJETIVOS 

Compreender os conceitos básicos de mercado; Conhecer e diferenciar as estruturas de 

mercados.  

HABILIDADES 

 

 Identificar e analisar o comportamento das unidades econômicas individuais e 

coletivas, representadas pelos indivíduos, empresas e governo, inserindo-o na 

compreensão estrutural e funcional da Economia como sistema. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
- Conceitos e noções introdutórias a Ciência 

- Econômica; Noções de micro e macroeconomia; 

- Comportamento do consumidor e da firma; 

- Estruturas de mercado e preços. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage learning, 2011. 

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 7 ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2010. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos 

de economia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

O’SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven M.; NISHIJIMA, Marislei. Introdução à 

economia: princípios e ferramentas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 6 ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. 

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de; CORDEIRO, Marco Pires; SANTOS,Sergio 

Antonio dos (Org.). Economia para administradores. São Paulo: Saraiva, 

2005. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: INTROD.  A ESTATÍSTICA  

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Introdução à estatística (variáveis e amostras). Séries estatísticas. Gráficos estatísticos. 

Distribuição de frequência. Medidas de tendência central, de ordenamento e posição. 

Medidas de variabilidade, de assimetria e curtose. Contagem e Probabilidade.  

 

OBJETIVOS 

Entender a aplicação do estudo quantitativo de fatores que interferem em ambientes 

relacionados à área de Administração. 

 

HABILIDADES 

Desenvolver no aluno a habilidade em aplicar os conceitos estatísticos para tomar 

decisões. Fazer inferências estatísticas a partir de pesquisas; 

Desenvolver o raciocínio de contagem através da resolução de situações que envolvam 

o princípio multiplicativo (princípio fundamental da contagem). Compreender, 

formular, selecionar e interpretar informações em problemas de contagem. 

Compreender e representar uma distribuição de frequências em gráficos, tabelas e 

histogramas. Utilizar os conceitos das medidas de tendência central e de dispersão na 

resolução de problemas. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

- Introdução à estatística (variáveis e amostras); 
- Séries estatísticas; 
- Gráficos estatísticos; Distribuição de frequência; 

- Medidas de tendência central, de ordenamento e posição;  

- Medidas de variabilidade, de assimetria e curtose;  

- Probabilidades; 
- Distribuições de Probabilidade. 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

75  

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística 

para a educação profissional. São Paulo: Atlas, 2009. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa social, métodos e técnicas. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística básica para os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Tecnológicos e de Gestão. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 6. ed. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2006. 

ECHEVESTE, Marcia Elisa. Noções de pesquisa de mercado. Porto Alegre: 

UFRGS-Engenharia da Produção, 2006. 

LEVIN, Jack. Estatística aplicada às ciências humanas. São Paulo: Ed. 

Harbra, 1987. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

 

 

QUARTO SEMESTRE 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR IV 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

90h * 

EMENTA 

 
Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando 

superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que contemplem os 

eixos temáticos do curso. 

OBJETIVOS 

 

Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, promovendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

76  

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 

  

HABILIDADES 

 
Desenvolver a habilidade de aprender fazendo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Relacionar as disciplinas curriculares da formação básica com as disciplinas 

técnicas do semestre, utilizando oficinais, laboratórios, palestras e participação 

em atividades de extensão, possibilitando uma vivência transdiciplinar e 

institucional vinculada ao desenvolvimento profissionalizante e ao estímulo à 

verticalização da formação. 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. Desta forma, serão realizados encontros 

semanais de orientação para a confecção do produto final. 

 

AVALIAÇÃO 

Como o Projeto tem por objetivo integrar as diferentes áreas do conhecimento, a fim 

de ser obter um produto final, a avaliação será composta por um instrumento o qual 

considerará os seguintes critérios: planejamento, apresentação, relação teoria prática, 

domínio de conteúdo individualmente/coletivo, garantia da articulação dialógica 

entre a teoria e a prática, reflexões profícuas pelos participantes e organização e 

qualidade de recursos utilizados em coerência com os objetivos de aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed., 

Barueri: Manole, 2014. DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: Seu guia 

definitivo. São Paulo: Elsevier - Campus. 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 
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CUNHA, Luís Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1988. 

LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 

2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 
Óptica. Ondas. Eletrostática, Eletrodinâmica Eletromagnetismo e Física Moderna. 

 

OBJETIVOS 

Familiarização com os conceitos básicos de óptica, oscilações, eletrostática, 

eletrodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. 

Demonstrar, por meio de exemplos e aulas de laboratório, como estes conceitos podem 

ser aplicados. 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações 

com o contexto cultural, social, político e econômico. 

Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. 

Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humana. 
Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

HABILIDADES 

Apropriar-se de conhecimentos da física para compreender o mundo natural e para 

interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo 

contemporâneo.  

Com isso espera-se fornecer ao aluno conhecimentos necessários para prosseguir em 

estudos posteriores e apropriar-se destes conhecimentos da Física para compreender o 

mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas 

no mundo contemporâneo. 

Compreender a relação de interdependência do desenvolvimento tecnológico contemporâneo 

com, as ciências e seu papel na vida humana. Sua presença no mundo cotidiano e seus 

impactos na vida social e no meio ambiente, relacionando o desenvolvimento científico com a 

transformação da sociedade. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Óptica Geométrica: Raio de luz, reflexão, refração. Espelhos planos, curvos e lentes. 
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Microscópio e Lunetas. 

Ondas: Princípio de Huygens, difração, interferência. Filmes finos e cores de 

interferência por reflexão em películas delgadas. Polarização, visão tridimensional e 

cinema 3D. 

Luz e cor: Ondas eletromagnéticas, espectro eletromagnético, frequência e 

comprimento de onda. Enxergando a luz – O olho. 

Som e música: A natureza do som, propagação, reflexão, refração, energia das ondas 

sonoras. Frequência natural, ressonância, interferência, difração e batimento. Música, 

timbre, instrumentos musicais, escalas musicais, análise de Fourier. 

Eletrostática: Carga elétrica, conservação da carga. Força elétrica e lei de Coulomb. 

Isolantes, condutores, supercondutores, semicondutores. Processos de eletrização 

(contato, atrito, indução, efeito fotoelétrico), polarização. Campo elétrico, blindagem 

eletrostática, potencial elétrico e energia elétrica armazenada. 

Corrente elétrica: Fonte de voltagem, corrente elétrica, resistência e lei de Ohm. 

Choque elétrico e raio. Circuitos simples e potência. 

Eletromagnetismo: Forças, polos e domínios magnéticos. Corrente Elétrica e Campo 

Magnético. Força magnética sobre partículas carregadas e fios percorridos por corrente 

elétrica. Motores elétricos, campo magnético terrestre, aurora boreal e biomagnetismo. 

Noções sobre indução eletromagnética. 

Física Moderna: Física Quântica, Corpo negro e Efeito Fotoelétrico. Física Nuclear. 

Noções de Relatividade Geral e Restrita. 

 

METODOLOGIA 

Expositiva-dialogada. Técnica de laboratório. Técnica do estudo dirigido. Técnica de 

trabalho em pequenos grupos.  Pesquisa. Dramatização. Projeto. Debate. Estudo de 

caso. Seminário. Painel integrado. Visitas técnicas. Brainstorming. Atividade Pratica 

Supervisionada.  

O conteúdo da disciplina será apresentado de forma expositivo-dialogada, utilizando-se 

recursos audiovisuais (vídeos, software educacionais, PowerPoint, etc.). Serão 

empregados trabalhos em pequenos grupos onde os estudantes deverão resolver 

exercícios em sala, sob supervisão do professor. 

Nas aulas experimentais serão utilizados, se possível, os equipamentos disponíveis 

no Laboratório de Física. Poderão ser utilizados equipamentos didáticos de baixo 

custo, desenvolvidos pelos estudantes e/ou experiências virtuais em software 

disponibilizados na internet. 

AVALIAÇÃO 

Prova objetiva.  

Prova discursiva.  

Prova oral.  

Prova prática.  

Palestra.  

Projeto.  

Relatório.  

Seminário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVARENGA, Beatriz; MÁXIMO, Antônio. Física – Volume 2-3. São Paulo: 

Scipione, 2006.  
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PIETROCOLA, Maurício et al. Física em Contextos: pessoal, social e histórico. São 

Paulo: FTD, 2010.  

SAMPAIO, J. L.; CALÇADA, C. S. Física. Vol. Único. 2ª. Ed. São Paulo: Atual 

Editora, 2005. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 8. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. v.4. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PENTEADO, P. C. M. e TORRES, C. M. A.  Física: ciência e tecnologia. v. 3-4. 

São Paulo: Moderna, 2005. 

PARANÁ, D. N. S. Física para o ensino médio. 2
a.
 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos de física. V. 3-4, 

8
a.
 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

WALKER, J. O circo voador da física. 2
a.
 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

CARRON, W. e GUIMARÃES, O. As faces da física. 2
a.
 ed. São Paulo: Moderna, 

2002. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. 4. ed. São Paulo, SP: E. Blücher, 

2002.  

KNIGHT, R. D. Física: uma abordagem estratégica. São Paulo: Bookman, 2009. 

v.3-4. 

SEARS, Francis Weston et al. Física. 12. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 

2009. 

SERWAY, Raymond A.; JEWETT, John W. Princípios de física. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2008. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: INGLES II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Estudo da Língua Inglesa a fim de facilitar o processo de compreensão de gêneros 

textuais diversos; uso da comunicação escrita em suas várias situações focando, 

principalmente, no desenvolvimento das habilidades de compreensão de textos 

socialmente relevantes e pertinentes à área de formação profissional do estudante; 

familiarização de textos técnico-científicos a partir de estratégias de leitura e 

conhecimentos sistêmicos da língua inglesa; reflexão acerca do caráter social, 

político, cultural e econômico da presença da língua inglesa no mundo. 

 

OBJETIVOS 
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- Reconhecer a língua inglesa como idioma universal irrestrita a espaços geográficos 

específicos e como meio de ampliação de acesso à cultura, informação e 

conhecimento; 

- Aprofundar o conhecimento da língua-alvo, utilizando-a como base para a reflexão 

sobre o contexto social e cultural em que vive; 

- Proporcionar insumo escrito com o apoio de textos autênticos e relevantes para a 

área técnica em questão. 

- Conhecer e instrumentalizar estratégias de leitura visando à compreensão de 

significados em níveis diversos; 

- Apropriar-se de elementos que auxiliem no processo de leitura e escrita, tendo em 

vista a aprendizagem autônoma e contínua. 

 

HABILIDADES 

 

- Entender as diversas maneiras de organizar, categorizar, expressar e interpretar a 

experiência humana através da linguagem em razão de aspectos sociais e/ou culturais; 

- Produzir sentido a partir de elementos linguísticos e extralinguísticos de gêneros 

textuais na língua-alvo; 

- Realizar escolhas linguísticas conscientes.  

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

DIMENSÃO SOCIAL DA LÍNGUA 

I.1 Inglês como língua franca e suas implicações para a aprendizagem e uso da língua; 

I.2 Diferentes registros de uso da língua: linguagem formal e informal; 

I.3 Aspectos valorativos associados a diferentes registros de uso da língua; 

I.4 O inglês e seus usos em ambientes virtuais; 

I.5 O uso da língua em diferentes esferas sociais (esfera familiar, esfera do trabalho, 

etc.); 

 

DIMENSÃO TEXTUAL DA LÍNGUA 

. II.1 Leitura e exploração de itens linguísticos, estrutura textual e marcas tipográficas 

em gêneros textuais diversos ligados à atuação profissional da área de administração; 

II.2 Emprego de estratégias de leitura: skimming; scanning; conhecimento prévio; 

layout e informação não- verbal; inferência lexical e textual; dentre outros; 

II.3 Identificação e utilização de marcadores discursivos, conectivos, cognatos, 

grupos nominais; 

II.4 Leitura e escrita de e-mails: estrutura textual e itens linguísticos característicos; 

II.5 Apresentações de dados e resultados: gráficos, infográficos, tabelas, planilhas, 

etc; 

II.6 Gêneros acadêmicos 

 

DIMENSÃO ESTRUTURAL DA LÍNGUA 

III.1 Grupos nominais e estrutura frasal; 
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III.2 Regularidades morfológicas: 

III.3 Variação de tempo e pessoa em verbos; 

III.4 Regularidades na formação de palavras por meio de combinação de radicais, 

prefixos e sufixos; 

III.5 Sistemas de preposições; 

Estudo de vocabulário específico da área; 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DIAS, R. et al. High Up: ensino médio. Cotia, SP: Macmillan, 2013. 208p. 
MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura. Módulo 2, São Paulo: 

Textonovo, 2000. 111p. SILVA, A.F. Inglês Prático para Administração. São Paulo: 

Disal, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
GRELLET, Francoise. Developing Reading Skills. Cambridge University Press, 
1995.. 

MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 

2000. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. 

São Paulo: Saraiva, 2007. SCHUMACHER, C. & COSTA, F. Inglês para 

Administração. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 
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Modelos explicativos para a constituição da matéria. Propriedades dos elementos 

químicos e usos dos materiais. Transformações químicas. 

 

OBJETIVOS 

 

- Levar o aluno a compreender as aplicações da química em seu dia a dia, nos seus 

aspectos científicos e práticos; 

- Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual; 

- Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais, etc.); 

- Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica. 

 

HABILIDADES 

 

- Realizar processos simples de investigação cientifica e comunicar os resultados 

obtidos com outras equipes; 

- Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação do ser humano, individual e 

coletiva com o ambiente; 

- Selecionar e utilizar leis, teorias, modelos para resolução de problemas qualitativos e 

quantitativos em química.  

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Materiais, propriedades e usos: estudando materiais no dia-a-dia. Noções de segurança 

no manuseio de substâncias; Transformações dos materiais na natureza e no sistema 

produtivo: como reconhecer reações químicas, representá-las e interpretá-las Modelos 

atômicos e moleculares e suas relações com evidências empíricas e propriedades dos 

materiais. Impacto ambiental da atividade humana: Pontos positivos e negativos da 

industrialização Modelos atômicos e moleculares e suas relações com evidências 

empíricas e propriedades dos materiais. 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

NOBREGA, O. P.; SILVA, E. R.; SILVA, R. H. Química – volume único. São 

Paulo: Ática, 2005. 

SANTOS, W. L. P. S. (coord.) Química e Sociedade. São Paulo: Nova Geração, 

2003. 

GEPEQ. Interações e transformações I – livro do aluno: elaborando 

Conceitos sobre Transformações Químicas. São Paulo: Edusp, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano.  

2. ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química: de olho no mundo do 

trabalho : volume único: para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2003. 

GEPEQ. Interações e transformações II – livro do aluno: Reelaborando 

Conceitos sobre Transformações Químicas (Cinética e Equilíbrio). São Paulo: 

Edusp, 2003. 

GEPEQ. Interações e transformações I – livro de exercícios: módulos I e II. São 

Paulo: Edusp, 2003. 

GEPEQ. Interações e transformações I – livro de laboratório: módulos I e II. São 

Paulo: Edusp, 2003. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Desenvolver uma reflexão permanente acerca das relações histórico-sociais no sentido de 

permitir ao discente uma intervenção consciente em seu contexto social. 

 

OBJETIVOS 

Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas 

Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais, tendo em 

vista os campos específicos da Lógica, da Epistemologia, da Hermenêutica e da 

Fenomenologia. 

 

HABILIDADES 

 

Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, 

quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e 

cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica; Apresentar a Filosofia, 
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possibilitando ao aluno, através dela, a capacidade de refletir acerca de sua própria 

pessoa, suas escolhas e sobre o mundo que o cerca, em uma atitude crítica e reflexiva; 

Traçar panorama da História da Filosofia e suas implicações nos campos específicos da 

Lógica, da Epistemologia, da Hermenêutica e da Fenomenologia; Ler textos filosóficos 

de modo  significativo; Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e 

registros; Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

- Introdução à filosofia: áreas da filosofia; os preconceitos contra a filosofia. 

- Filosofia Pré-socrática: passagem da mitologia à cosmologia na Grécia Antiga. 

- Formas de conhecimento: História, Mito, Cultura, Religião, Arte e Ciência. 

- O conhecimento em Sócrates (e sofistas), Platão e Aristóteles (idealismo e realismo). 

- Fé e Razão na Idade Média. 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4. 
ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 520p. 

COTRIM, G. Fundamentos de Filosofia. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 352p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CHAUÍ, M. Filosofia– Série Novo Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Ática, 2008. 

208p. 
RUSSELL, B.; História do pensamento ocidental. São Paulo: Saraiva, 2013. 524p. 
LEBRUN, G. O que é poder. Coleção primeiros passos. v.24, 14. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 126p RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 2000. 186 p. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 
O estudo da História deve permitir o reconhecimento dos sujeitos como atores da sociais. Nesse momento, 

vale destacar as transformações na sociedade e no mundo do trabalho, bem como as revoluções e suas 

consequências. O Brasil deve ser analisado a partir dos transformações políticas, sociais e econômicas, 

refletindo-se sobre a influência das mesmas no presente. 

 

OBJETIVOS 

- Entender que os indivíduos comuns também são atores da História. 

- Analisar as transformações que ocorrem no mundo Moderno e os seus reflexos. 

- Compreender as transformações políticas, sociais e econômicas da História do Brasil. 

 

HABILIDADES 

 

Refletir  acerca  das  transformações  motivadas pelas revoluções burguesas. Pensar  o  processo  de  

independência  do  Brasil  emsua relação com a ordem social colonial. Descrever  as  estruturas  

sociais,  econômicas  e  políticas  do  Brasil imperial. Mapear   os   impactos   da   escravidão   sobre   

a   sociedade brasileira contemporânea. Compreender o período republicano brasileiro e suas 

contradições. Analisar as ideias e conflitos políticos do século XX: democracia versus autoritarismo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Revolução industrial; Revolução Francesa; O processo de Independência do Brasil; Sociedade e 

economia no Brasil imperial; Escravidão e seus reflexos no presente; República no Brasil: 

coronelismo, golpes e democracia; Guerras Mundias, Guerra friia e  conflitos ideológicos no passado 

e no presente. 

METODOLOGIA 

 
Análise e produção de textos; investigação de fontes diversos, tais como: documentos escritos, filmes, 

músicas, mapas, revistas etc. Discussões, debates e questionamentos; leituras e estudos dirigidos. 

 

AVALIAÇÃO 
 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da  observação e análise de: observação 

- do interesse, do  envolvimento, do compromisso, da participação, da assiduidade durante as aulas e da 

boa qualidade dos conteúdos, regularidade e cumprimento do prazo na entrega dos trabalhos solicitados. 

E para  efeito de atribuição de notas será processada a análise de esquemas, de resumos, de estudos 

dirigidos, produção textual e seminários para verificação da aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CORTI, Ana Paula, et al. Tempo, Espaço e Cultura – Volume de Ciências 

Humanas (História, Geografia, Sociologia,  Filosofia).  São  Paulo:  Editora  

Global, 2013. 

HOBSBAWN, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 
PEREIRA & KOSHIBA. História geral e do Brasil. São Paulo: Atual, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

PERRY, Marvin.  Civilização Ocidental. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

FAUSTO, Boris.  História do Brasil. São Paulo:  EDUSP, 2009. 

SELVA, Guimarães. Didática e prática de ensino de História. Campinas: Papirus, 2003. 

BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929 -1989): a Revolução Francesa daHistoriografia. São Paulo:  

Fundação Editora da UNESP, 1997. 

LEMOV, Douglas. Aula nota 10. São Paulo: Fundação Lemann, 2011. 

VIZENTINI, Paulo Fagundes. História do século XX. Porto Alegre: Leitura XXI, 2007. 

 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA  IV 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30 2h 

EMENTA 

 

Textualidade e discurso, com ênfase em aspectos organizacionais de textos de natureza 

técnica, científica e/ou acadêmica. Reconhecer os elementos da cena enunciativa, a 

intencionalidade discursiva, identificar diversas sequências textuais, os elementos 

coesivos e os aspectos da coerência. Identificar e produzir autonomamente diversos 

gêneros de acordo com as situações discursivas. Produzir textos orais e escritos 

considerando as articulações coerentes dos elementos linguísticos e adequação das 

situações comunicativas, bem como o registro da língua padrão em contraponto com 

outras variedades linguísticas. Ler o texto literário como fonte de conhecimento, prazer 

estético e humanização. 

 

OBJETIVOS 

 
- Debater gêneros textuais modernos como o e-mail, refletindo sobre a importância do registro 

de informações e sobre as formas de tratamento articuladas com a ciência, tecnologia e 

produção presentes no dia-a-dia do Técnico em Administração. 

- Articular o discurso literário com outros discursos de diferentes manifestações 

artísticas e técnicas. 

 

HABILIDADES 
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Reconhecer, a partir de traços caracterizadores manifestos, os diferentes gêneros literários e 

suas configurações: poesia, conto, romance, novela, fábula, lenda, canção, cordel, peça teatral, 

sermão, carta, discurso, artigo científico, artigo de divulgação científica, relatório, resumo, 

resenha, parecer técnico dentre outros. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

Gramática: 

Verbos, Flexão verbal, 

Classificação dos verbos; 

Advérbios 

Uso da crase 

 
Gêneros Textuais: 

Fichamento 

Artigo acadêmico (I) 

 
Literatura e Interpretação de Textos: 

 

Realismo: a ironia e análise psicológica de Machado de Assis Naturalismo e a análise 

científica dos fatos 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ABAURRE, M. L. M.; PONTARA, Marcela. Literatura Brasileira, tempos, leitores 

e Leituras. São Paulo: Moderna, 2013. 664p. 

SARMENTO, L.L. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2006. 
 

TERRA, E.; NICOLA, J. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: 
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Editora Nacional, 2008. 696p. KOCH, I.V. Ler e compreender os sentidos do 

texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

MARTINS, D.S. Português nstrumental. São Paulo: Atlas, 2007. MEDEIROS, 

J.B. Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 2007. 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 1. ed., Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2001. 

 

CÂNDIDO, A. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 8 ed. 

Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1997. 

 

CUNHA, C; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. FIORIN, J. L; SAVIOLI, F. P. Lições de Texto: 

Leitura e Redação. São Paulo; Ática, 2008. 

GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa Moderna. 23. ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2000. Revistas de circulação regional e nacional 

Jornais e sites da internet notoriamente reconhecidos 
 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO MERCADOLÓGICA 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Planejamento de Marketing. Segmentação de Mercados. Comportamento do 

Consumidor. Composto de Marketing. Estratégias Mercadológicas. Etapas do 

Plano de Marketing. Pesquisa e segmentação de Mercado. Influências do 

Comportamento do Consumidor. Marketing de relacionamento. 

 

OBJETIVOS 

O propósito da disciplina é desenvolver conceitos e habilidades que ajudarão o aluno a 

compreender e solucionar problemas relacionados ao marketing. 

 

HABILIDADES 

Compreender os conceitos desta dinâmica área de conhecimento da Administração; 

Verificar a importância dos elementos externos a organização para o processo de 

planejamento mercadológico; Identificar os elementos do Composto Mercadológico; 

Desenvolver a análise crítica dos processos e relações mercadológicas. 
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OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Planejamento de Marketing. Segmentação de Mercados. Comportamento do 

Consumidor. Composto de Marketing. Estratégias Mercadológicas. Etapas do 

Plano de Marketing. Pesquisa e segmentação de Mercado. Influências do 

Comportamento do Consumidor. Marketing de relacionamento. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHURCHILL, G.A. Marketing: criando valor para o cliente. São Paulo: Saraiva, 2000 

DIAS; Sérgio Roberto et al Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2006. 

FERRELL, O. C.; HARTLINE, Michael D. Estratégia de marketing. São Paulo: 

Thomson Learning, 2006. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação 

e controle. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento 

e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 

PETER, J. Paul; OLSON, Jerry C. Comportamento do consumidor e estratégia de 

marketing. São Paulo: McGraw-Hill, 2009 

REEDY, J., SCHULLO, S., ZIMMERMAN, K. Marketing eletrônico: a integração de 

recursos eletrônicos ao processo de marketing. Porto Alegre: Bookman, 2001 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA 

PESQUISA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 
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EMENTA 

 

Normas técnica da ABNT, como citações, referências e formatação de trabalhos 

acadêmicos. Noções de metodologia como, população, amostra, coleta de dados. Tipos 

de pesquisa. Noções para apresentação de trabalho oral.Noções básicas para elaboração 

de Projetos (Problema de pesquisa, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, 

fundamentação teórica etc). 

OBJETIVOS 

 

- Conhecer os fundamentos, métodos e técnicas de pesquisa na produção de conhecimento 

científico. 

- Compreender as principais etapas de pesquisa; 

- Reconhecer e utilizar os principais métodos e técnicas de pesquisa adotadas na 

Administração; 

- Elaborar e desenvolver trabalhos científicos conforme as normas técnicas da ABNT. 

 

 

HABILIDADES 
 

- Conhecer os fundamentos, métodos e técnicas de pesquisa na produção de conhecimento 

científico. 

- Compreender as principais etapas de pesquisa; 

- Reconhecer e utilizar os principais métodos e técnicas de pesquisa adotadas na 

Administração; 

- Elaborar e desenvolver trabalhos científicos conforme as normas técnicas da ABNT. 
 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Normas técnica da ABNT, como citações, referências e formatação de trabalhos 
acadêmicos; Noções de tipologia de pesquisa: quanto aos objetivos, quanto aos 
procedimentos e quanto à abordagem do problema; Noções de metodologia: 
população, amostra, instrumentos de coletas de dados e instrumentos de análise de 
dados; Noções para apresentação de trabalho: escrito e oral. Noções básicas para 
elaboração de Projetos. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

BEUREN, Ilse Maria. Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade. 

São Paulo: Atlas, 2009. LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de 

metodologia científica. 2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed., São 

Paulo: Cortez, 2007. 
 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA PRODUÇÃO E 

MATERAIS 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Conceito de sistema de produção, função e interdependência com as demais áreas da 

empresa, classificação dos sistemas de produção. Gestão da qualidade e suas 

ferramentas. Necessidades de estocagem de materiais e produtos. Tipos de estoques. 

Métodos de codificação e controle dos estoques. Custos dos estoques. Níveis mínimo e 

máximo de estoque. Layout. Recebimento de materiais, documentação e controle 

físico. 

OBJETIVOS 

 

Conhecer os sistemas de produção, classificação e estratégias; 

Conhecer e aplicar as principais ferramentas da qualidade; 

Compreender a necessidade e importância da estocagem de acordo com o tipo do 

material e do produto; 

Conhecer os métodos de codificação para gestão de estoque; 

Analisar as necessidades do ambiente físico para otimização da produtividade. 

 

HABILIDADES 
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Identificar o sistema de gestão mais adequado para cada processo. Operacionalizar as 

ferramentas da qualidade. Gerir os diversos tipos de estoque, com vistas a minimização 

de custos. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Conceito de sistema de produção, função e interdependência com as demais áreas da 

empresa, classificação dos sistemas de produção. Gestão da qualidade e suas 

ferramentas. Necessidades de estocagem de materiais e produtos. Tipos de estoques. 

Métodos de codificação e controle dos estoques. Custos dos estoques. Níveis mínimo e 

máximo de estoque. Layout. Recebimento de materiais, documentação e controle 

físico. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Gestão de qualidade, produção e 

operações. São Paulo: Atlas, 2010. 

SLACK, N. et al. Gerenciamento de operações e de processos. Porto Alegre: Bookman, 

2008. 

CHIAVENATO, I. Administração de Materiais: uma abordagem introdutória. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HAMMER, Michael; CHAMPY, James. Reengenharia: revolucionando a empresa em 

função dos clientes, da concorrência e das grandes mudanças da gerencia. 15 ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 1994. 

SELEME, R.; STADLER, H. Controle da qualidade: as ferramentas essenciais. 

Curituba: Pearson, 2008. 

SLACK, N. et al. Gerenciamento de operações e de processos. Porto Alegre: Bookman, 

2008. 

YOJI, A. Desdobramento das diretrizes para o sucesso do TQM. Porto Alegre: Artmed, 

1997. 

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total no estilo japonês. 5. ed. 

Belo Horizonte: Desenvolvimento Gerencial, 1999. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Aplicação de noções e princípios básicos de contabilidade compreendendo a 

escrituração, documentos utilizados e funcionamento da Contabilidade e suas 

principais demonstrações. Elaboração de relatórios gerenciais, técnicos e fiscais. 

Identificação de obrigações contábeis, societárias e fiscais de uma empresa. 

OBJETIVOS 

Compreensão da base que fundamenta a formação e estruturação da contabilidade, 

assim como as técnicas e os procedimentos do processo contábil na gestão das 

Organizações. 

  

HABILIDADES 

 

Analisar e compreender a função da contabilidade, seus usuários e campo de aplicação; 

Saber posicionar-se no ambiente contábil, fortalecendo os conceitos sobre a 

representação contábil na empresa.  

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Aplicação de noções e princípios básicos de contabilidade compreendendo a 

escrituração, documentos utilizados e funcionamento da Contabilidade e suas 

principais demonstrações. Elaboração de relatórios gerenciais, técnicos e fiscais. 

Identificação de obrigações contábeis, societárias e fiscais de uma empresa. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. 6. ed. São 
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Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Curso básico de custos. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos; IUDICIBUS, Sérgio de. Curso de contabilidade para 

não Contadores: para as áreas de administração, economia, direito e 

engenharia (Livro-Texto). 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica: 

contabilidade introdutória e intermediária. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

PEREZ JR., José Hernandez ; OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade de 

custos para não contadores. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

QUINTO SEMESTRE 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA I 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 
 

Compreensão da saúde como qualidade de vida, baseada nas relações de renda, 

educação, trabalho, habitação, saneamento, transporte/educação no trânsito, lazer, 

alimentação, longevidade, liberdade de expressão e da participação democrática, 

fundamentadas na educação alimentar e nutricional; a inter-relação entre fenômenos 

físicos, químicos e biológicos nos processos vitais, sempre evidenciando os pressupostos 

da educação ambiental; bem como propor os conhecimentos básicos sobre os 

organismos. Entender os processos de evolução científica, analisando-os como 

resultado de uma rede de influências, entendendo que a Ciência está em permanente 

construção e que as afirmações científicas são provisórias. 

 

OBJETIVOS 

 

- Desenvolver a consciência do corpo, a autoestima e a confiança, como uma 

atitude de valorização do próprio corpo, da saúde física, mental e emocional, de 

sua vida e da vida do outro; 
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- Reconhecer o ser humano como parte integrante da natureza e a qualidade de 

vida como resultado da interação homem-natureza; 

- Compreender a importância do estudo da biologia para o entendimento dos 

fenômenos naturais e suas influências na vida humana; 

 

HABILIDADES 

 
- Conhecer a diversidade dos seres vivos e suas inter-relações; 
- Compreender os mecanismos de funcionamento dos diversos sistemas orgânicos 
animais e vegetais e suas consequências para o meio ambiente e diversidade biológica. 
 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

FISIOLOGIA HUMANA E COMPARADA 

 

1. Tipos de Tecidos Humanos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular e Nervoso – 

subtipos, caracterização celular e funções 

 

2. Introdução à Fisiologia: noções de Metabolismo e Regulação 

 

3. Fisiologia Humana e Comparada dos sistemas: Digestório, Circulatório, 

Respiratório, Excretor, Nervoso, Endócrino, Locomotor (Ósseo e Muscular), 

Tegumentar e Reprodutor 

 

4. Gravidez, Métodos Contraceptivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 

5. Conceitos de saúde (física e mental) 

 

6. Qualidade de vida versus saúde (aspectos que influenciam: alimentação, 

moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte e 

lazer). 

7. Mapeamento da saúde no Brasil (condições socioeconômicas e qualidade de vida 

nas diferentes regiões) 

 

8. Conceitos de indicadores de desenvolvimento humano e de saúde pública 

(mortalidade infantil, expectativa de vida, saneamento e acesso aos serviços 

de assistência). 

 

SOCIEDADE E AMBIENTE 

 

1. Introdução à Ecologia – Níveis de Organização em Ecologia e Conceitos 

 

2. Fluxo de Energia e Matéria nos ecossistemas 

 

3. Relações Ecológicas 
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4. Principais Ecossistemas e Biomas Terrestres 

 

5. Desequilíbrios ambientais 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

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

Moderna. Volume único, 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 839p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio: ensino médio. Volume único, São Paulo: Saraiva, 2010. 
784p. 

LAURENCE, J. Biologia: ensino médio. Volume único, São Paulo: Nova Geração, 

2005. 696p. SADAVA, D.; et al. Vida: a ciência da biologia. v.1, 8. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 448p. 
 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Ligações Químicas e propriedades dos materiais. Reações Químicas, suas 

proporções e condições. 

 

OBJETIVOS 

 

- Compreender os processos de formação e transformação que os materiais sofrem; 

- Realizar processos simples de investigação cientifica e saber interpretar os 
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resultados; 

- Reconhecer que as reações químicas envolvem variação de energia; 

- Desenvolver raciocínio científico, questionador e investigativo dos aspectos 

químicos relevantes na interação individual/coletiva do ser humano com o ambiente; 

 

HABILIDADES 

 

- Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado a química 

selecionando procedimentos experimentais pertinentes; 

- Discutir o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural, bem como suas 

relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico; 

- Orientação sobre os limites éticos e morais que envolvem o desenvolvimento da 

química e tecnologias. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Aspectos energéticos implicados nas transformações químicas, enfatizando os 

processos de geração, de armazenamento e de transporte de energia e suas 

consequências para a vida e o ambiente; Sistemas químicos naturais constituídos 

pelos rios e lagos, pelo ar atmosférico e pelos solos no Brasil. Investigação de 

questões ambientais relacionadas à qualidade de corpos d’água, do ar atmosférico e 

dos solos de áreas urbanas e agrícolas; Gerenciamento do Laboratório químico 

visando a sustentabilidade: análise de riscos, legislação, manuseio e armazenagem de 

substâncias; Gerenciamento dos resíduos; Processos de obtenção de petróleo, etanol, 

biodiesel e fármacos.  

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

NOBREGA, O. P.; SILVA, E. R.; SILVA, R. H. Química – volume único. São 

Paulo: Ática, 2005. 

SANTOS, W. L. P. S. (coord.) Química e Sociedade. São Paulo: Nova Geração, 
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2003. 

GEPEQ. Interações e transformações I – livro do aluno: elaborando Conceitos sobre 

Transformações Químicas. São Paulo: Edusp, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 2. ed. São 

Paulo: Moderna, 2002. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química: de olho no mundo do 

trabalho: volume único: para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2003. 

GEPEQ. Interações e transformações II – livro do aluno: Reelaborando 

Conceitos sobre Transformações Químicas (Cinética e Equilíbrio). São Paulo: 

Edusp, 2003. 

GEPEQ. Interações e transformações I – livro de exercícios: módulos I e II. São 

Paulo: Edusp, 2003. 

GEPEQ. Interações e transformações I – livro de laboratório: módulos I e II. São 

Paulo: Edusp, 2003. 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Compreensão do território, da paisagem, do lugar e da educação cartográfica. Domínio da 

espacialidade, o reconhecimento de princípios e leis que regem os tempos da natureza e o 

tempo social do espaço geográfico, diferenciar e estabelecer relações entre os eventos 

geográficos em diferentes escalas, bem como auxiliar na elaboração, leitura e interpretação de 

mapas e cartas. Reconhecimento de forma crítica de elemento pertencente ao espaço 

geográfico, capaz de transformá-lo, através de uma ação ética e solidária, promoção a 

consciência ambiental e o respeito à igualdade e à diversidade entre todos os povos, todas as 

culturas e todos os indivíduos. 

 

OBJETIVOS 

- Relacionar a configuração das estruturas políticas, econômicas, sociais e ambientais à 

projeção do Brasil no cenário internacional; 

- Entender o conceito de geopolítica, a partir da análise das potências mundiais na defesa dos 

seus interesses e de seus aliados; 

- Vincular a estrutura econômica às desigualdades sociais e analisar os indicadores sociais 

frente aos indicadores econômicos como forma de compreender de forma ética a diferença 

entre a produção e distribuição de riquezas. 

- Compreender o papel das “redes sociais” e a importância da organização e manifestação 

social como recursos de enfrentamento e defesa dos interesses e necessidades de uma 

sociedade. 
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HABILIDADES 

 
- Entender o conceito de geopolítica, a partir da análise das potências mundiais na defesa dos 

seus interesses e de seus aliados; 

- Vincular a estrutura econômica às desigualdades sociais e analisar os indicadores sociais 

frente aos indicadores econômicos como forma de compreender de forma ética a diferença 

entre a produção e distribuição de riquezas. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
- Ética e análise da divisão internacional do trabalho 

- O conflito Norte e Sul 

- Globalização e regionalização  econômica  

- Blocos Econômicos 

- O papel do Brasil como potência regional 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio - Integrado. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

688p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BOLIGIAN, L.; et al. Geografia espaço e vivência - Ensino Médio. Volume único, 3. ed. São 

Paulo: Atual, 2013. 592p. 
 

COMPANHIA EDITORA NACIONAL. Atlas geográfico escolar. São Paulo: IBEP, 2008. 

144p. 
 

TERRA, L.; et al. Conexões - Estudos de Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: 
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Moderna, 2008. 616p. RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2000. 186 p. . 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA III 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Esta disciplina contempla conhecimentos necessários para o entendimento da trajetória 

do aluno enquanto sujeito social dotado de saberes e que busca uma nova etapa de seu 

itinerário formativo articulando história individual com condições sociais em busca de 

cidadania. 

OBJETIVOS 

 

- Compreender a dimensão social da saúde humana 

-Entender a transformação da crítica ambientalista nos últimos 50 anos 

- Entender a crítica ecologista contemporânea 

 

HABILIDADES 

- Compreender a relação entre os aspectos sociais e ambientais de uma sociedade 
 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

Sociedade, natureza e saúde;  Modelo econômico e desigualdade social; Pobreza e saúde; 

Do ambientalismo ao ecologismo 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORTI, A. P. et. al. Tempo, espaço e cultura: ciências humanas ensino médio – Educação 

de Jovens e Adultos. 1ª ed. São Paulo: Global, 2013. 

OLIVEIRA, P. S. Introdução à sociologia. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia? Col. Primeiros Passos. São Paulo: 
Brasiliense, 1982. 

RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2000. 186 p. 
 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o ensino médio. Vol. único. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: LINGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA V 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30 2h 

EMENTA 

 
Textualidade e discurso, com ênfase em aspectos organizacionais de textos de natureza técnica, 

científica e/ou acadêmica. Reconhecer os elementos da cena enunciativa, a intencionalidade 

discursiva, identificar diversas sequências textuais, os elementos coesivos e os aspectos da 

coerência. Identificar e produzir autonomamente diversos gêneros de acordo com as situações 

discursivas. Produzir textos orais e escritos considerando as articulações coerentes dos 

elementos linguísticos e adequação das situações comunicativas, bem como o registro da língua 

padrão em contraponto com outras variedades linguísticas. Ler o texto literário como fonte de 

conhecimento, prazer estético e humanização 

 

OBJETIVOS 

Produzir textos (representativos das sequências argumentativas e injuntiva e respectivamente, 

dos gêneros: relato de atividade acadêmica, artigo científico, artigo de divulgação científica, 

relatório, resumo, resenha, parecer técnico etc.), considerando a articulação coerente dos 

elementos linguísticos, dos parágrafos e das demais partes do texto; a pertinência das 

informações e dos juízos de valor e a eficácia comunicativa. 

 

HABILIDADES 

 

-Produção de textos; 

- Reflexão sobre as escola do Pré-modernismo e Modernismo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

Gramática: 

Frase – Oração – Período 

Análise Sintática do período Simples 

(termos da oração) Concordância 

Nominal 

Colocação Pronominal (aplicado em textos) 
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Gêneros textuais: 

- Artigo acadêmico (II) 

- Relatório 

Caracterização e Interpretação de textos de diferentes gêneros 

 
Literatura e Interpretação de textos: 

Pré-Modernismo Modernismo 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ABAURRE, M. L. M.; PONTARA, Marcela. Literatura Brasileira, tempos, leitores 

e Leituras. São Paulo: Moderna, 2013. 664p. 
 

SARMENTO, L.L. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2006. 
 

TERRA, E.; NICOLA, J. Português: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 

2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. São Paulo: Editora 

Nacional, 2008. 696p. KOCH, I.V. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 

MARTINS, D.S. Português instrumental. 

São Paulo: Atlas, 2007. MEDEIROS, J.B. 

Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 

2007. 

BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. 1. ed., Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001. 
 

CÂNDIDO, A. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 8 ed. Belo 
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Horizonte/Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1997. 

FIORIN, J. L; SAVIOLI, F. P. Lições de Texto: Leitura e Redação. 

São Paulo; Ática, 2008. GARCIA, O. M. Comunicação em Prosa 

Moderna. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000. Revistas de circulação 

regional e nacional 

Jornais e sites da internet notoriamente reconhecidos 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: AUTOGESTÃO, 

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

História do cooperativismo. Conceitos e características da Autogestão, cooperativismo 

e Associativismo. Mudanças no mundo do trabalho e os desafios da Economia 

Solidária.  Formas de produção não-capitalista - limites e possibilidades. Compreender 

o valor da cooperação em nossas vidas e estudar a economia solidária e o 

cooperativismo como formas alternativas para a geração de trabalho e renda. 

 

OBJETIVOS 

 

Conhecer o referencial básico sobre autogestão, cooperativismo, associativismo. 

Estudar experiências cooperativistas no Brasil e no mundo. Proporcionar o debate 

sobre os movimentos autogestionário, do cooperativismo popular e da Economia 

Solidária. 

HABILIDADES 

 

Reconhecer os objetivos do cooperativismo, da autogestão e do associativismo; 

Identificar os diferentes setores da economia em que as cooperativas e associações 

atuam; Compreender o processo de surgimento do cooperativismo e a sua estruturação 

como doutrina e sistema econômico; Conhecer a realidade da criação das cooperativas 

em vários países e em vários estados do Brasil, assim como os fatos que pontuaram a 

evolução desse sistema; Conhecer os valores e princípios que regem o cooperativismo, 

bem como a sua simbologia. Compreender as etapas e os investimentos necessários 

para a constituição de uma cooperativa; Conhecer as formas de organização para 

discussão e tomada de decisão pelos associados de uma cooperativa; Conhecer o 
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processo de registro do Estatuto Social, as atribuições dos órgãos de administração e 

fiscalização das cooperativas, bem como formas de acesso aos cargos. Conhecer os 

direitos e deveres dos cooperados junto à sua cooperativa bem como o processo de 

formação contínua que a entidade deve oferecer com o intuito de garantir a atuação 

participativa e engajamento de todos; Compreender a classificação dos atos praticados 

entre os cooperados e sua cooperativa, bem como os praticados entre a cooperativa e o 

mercado. Demonstrar como o fisco trata essas relações e como deve ser feita a 

destinação dos resultados financeiros apurados em uma cooperativa. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

História do cooperativismo. Conceitos e características da Autogestão, cooperativismo 

e Associativismo. Mudanças no mundo do trabalho e os desafios da Economia 

Solidária.  Formas de produção não-capitalista - limites e possibilidades. Compreender 

o valor da cooperação em nossas vidas e estudar a economia solidária e o 

cooperativismo como formas alternativas para a geração de trabalho e renda. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ARROYO, J. C. T.; SCHUCH, F. C. Economia popular e solidária: a alavanca para um 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006. 

BRASIL. Lei nº 5.764. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime 

jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 dez. 1971. p. 10354. 

______. Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre a criação e o 

funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos cidadãos, 

conforme especifica. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 

nov. 1999. p. 1. 

CATTANI, A.D.; LAVILLE, J.L.; GAIGER, I.; HESPANHA, P.. Dicionário 

Internacional da outra Economia. Coimbra: Rd. Almedina. 2009 

CENZI, Nerii Luiz. Cooperativismo: desde as origens ao Projeto de Lei de Reforma do 

Sistema Cooperativo Brasileiro. Curitiba: Editora Juruá, 2009. 

FARIA, José Henrique de. Gestão participativa: relações de poder e de trabalho nas 

organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 

MAYRINK, Sandra e FONSECA, Isaque .Cooperativismo: uma revolução pacífica em 
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ação (Economia Solidária). Rio de Janeiro: DP&A. 

SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GAIGER, Luiz Inácio. Sentidos e Expressões: Da Economia Solidária No Brasil. Porto 

Algre: UFRGS 

MANCE, Euclides André. Redes de Colaboração Solidária: Aspectos Econômico-

Filosóficos. Petrópolis: VOZES 

OLIVEIRA, D. de P. R de. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. 

2. Ed. São Paulo: Atlas, 2003. 318p 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR V 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

80 * 

EMENTA 

 
Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando 

superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que contemplem os 

eixos temáticos do curso. 

OBJETIVOS 

 

Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, promovendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 

  

HABILIDADES 

 
Desenvolver a habilidade de aprender fazendo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Relacionar as disciplinas curriculares da formação básica com as disciplinas 

técnicas do semestre, utilizando oficinais, laboratórios, palestras e participação 

em atividades de extensão, possibilitando uma vivência transdiciplinar e 

institucional vinculada ao desenvolvimento profissionalizante e ao estímulo à 

verticalização da formação. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 
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desenvolvimento sustentável do país. Ao longo do semestre será escolhido um tema 

gerador onde serão desenvolvidas ações em cada disciplinas sendo que ao final do 

semestre resultará em um produto. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Como o Projeto tem por objetivo integrar as diferentes áreas do conhecimento, a fim 

de ser obter um produto final, a avaliação será composta por um instrumento o qual 

considerará os seguintes critérios: planejamento, apresentação, relação teoria prática, 

domínio de conteúdo individualmente/coletivo, garantia da articulação dialógica 

entre a teoria e a prática, reflexões profícuas pelos participantes e organização e 

qualidade de recursos utilizados em coerência com os objetivos de aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed., 

Barueri: Manole, 2014. DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: Seu guia 

definitivo. São Paulo: Elsevier - Campus. 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

CUNHA, Luís Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1988. 

LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 

2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO FINANCEIRA 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 
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As funções financeiras; Gestão dos balanços e demonstrações de resultados; 

Gestão dinâmica do capital de giro, geração e controle do fluxo de caixa 

operacional. As decisões financeiras: de investimento e financiamento. 

Finanças de Longo Prazo. Emissão e administração de dívida. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar os fundamentos do planejamento financeiro e sua integração na 

organização; Sensibilizar os discentes para a necessidade de um permanente alerta aos 

problemas financeiros das Organizações; Compreender a necessidade dos métodos de 

avaliação Organizacional. 

HABILIDADES 

 

Exercitar o raciocínio financeiro através da elaboração de trabalhos práticos e 

pesquisas relacionadas à realidade Organizacional.  

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Capital de giro 

Decisões financeiras: de investimento e financiamento. 

Risco-retorno, valor do dinheiro no tempo, regime de caixa e maximização da 

riqueza  

Administração do Caixa  

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012.  

 

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de administração financeira. 10. ed. 

São Paulo, SP: Pearson Addison-Wesley, c2004. xxviii, 745 p. 

 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégicas financeiras, orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 2010. 
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LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo; 

RIGO, Claúdio Miessa. Administração financeira: princípios, fundamentos e 

práticas brasileiras. 3. ed. atual. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010. xx, 603 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MEGLIORINI, Evandir; VALLIM, Marco Aurélio. Administração 

financeira: uma abordagem brasileira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2009. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira na prática: um guia para a 

educação corporativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Conhecimento dos procedimentos contábeis básicos: patrimônio e suas 

variações, contas patrimoniais e de resultado, e escrituração contábil. 

Elaboração do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 

Exercício. Compreensão da estrutura das principais demonstrações contábeis. 

Noções de Contabilidade de Custos. 

 

OBJETIVOS 

 

Compreensão da base que fundamenta a formação e estruturação da contabilidade, 

assim como as técnicas e os procedimentos do processo contábil na gestão das 

Organizações. 

 

HABILIDADES 

 

Compreender e analisar as demonstrações contábeis obrigatórias e sua importância na 

gestão das empresas; Saber posicionar-se no ambiente contábil, fortalecendo os 

conceitos sobre a representação contábil na empresa.  

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

Patrimônio e suas variações, contas patrimoniais e de resultado, e escrituração 

contábil. Elaboração do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
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do Exercício. Contabilidade de custos. 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Curso básico de custos. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos; IUDICIBUS, Sérgio de. Curso de contabilidade para 

não Contadores: para as áreas de administração, economia, direito e 

engenharia (Livro-Texto). 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica: 

contabilidade introdutória e intermediária. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

PEREZ JR., José Hernandez ; OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade de 

custos para não contadores. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Estudo sobre as organizações não governamentais. Princípios norteadores da 

gestão social. Voluntariado e trabalho não-remunerado. Governança local: 
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colaboração e disseminação. O Ciclo da Negociação e a execução das ações 

dos projetos sociais. Institucionalização dos projetos sociais. Sustentabilidade 

dos projetos sociais. O Compromisso com a Educação Comunitária. As 

instituições comunitárias. Administração de projetos de organizações sem fins 

lucrativos.  

OBJETIVOS 

 

Apresentar conceitos e situações práticas inerentes à responsabilidade social no 

contexto das organizações, com foco na realidade brasileira. Apontar para 

tecnologias de gestão inovadoras aplicadas às questões de responsabilidade social, 

com ênfase nos aspectos críticos demandados pelos novos paradigmas da 

produtividade. 

HABILIDADES 

Compreender, com mais profundidade os principais conceitos responsabilidade 

social, decorrentes do exercício professional. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Organizações não governamentais. Gestão social. Voluntariado e trabalho não-

remunerado. Governança local: colaboração e disseminação. O Ciclo da 

Negociação e a execução das ações dos projetos sociais. Institucionalização dos 

projetos sociais. Sustentabilidade dos projetos sociais. O Compromisso com a 

Educação Comunitária. As instituições comunitárias. Administração de projetos de 

organizações sem fins lucrativos. 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALCANTI, Marly. Gestão Social, Estratégias e Parcerias: 

Redescobrindo a essência da administração brasileira de comunidades 

para o Terceiro Setor. São Paulo: Saraiva, 2005. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão das 

cooperativas. São Paulo: Atlas, 2003. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social 

Corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 6. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CAMARGO, M. F. et al. Gestão do terceiro setor no Brasil. São Paulo: 

Futura, 2001. 

CRUZIO, Helnom de Oliveira. Marketing social e ético nas cooperativas. 

São Paulo: FGV, 2003. 

DRUCKER, P. E. Administração de Organizações sem Fins Lucrativos: 

Princípios e Práticas. São Paulo: Pioneira, 1995. 

GOLDBERG, R. Como as Empresas podem implementar programas de 

voluntariado.São Paulo: Instituto Ethos, 2001. 

PEREIRA, Maria Isabel. Cooperativa de trabalho: o impacto no setor de 

serviços. São Paulo: Thomson Learning, 1999. 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Conhecendo o Empreendedorismo: Conceitos, histórico do empreendedorismo no 

Brasil, Visão empreendedora.  Identificação das competências e habilidades.Perfil do 

empreendedor. Modelo de Negócios. Plano de negócios. 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao aluno o conhecimento das características empreendedoras, a busca das 

oportunidades de negócios e o desenvolvimento do plano de negócios empresariais 

HABILIDADES 

Debater o empreendedorismo no Brasil e no mundo , os conceitos fundamentais, para 

poder se situar em que ambiente social e econômico está inserido e como posicionar os 

seus negócios. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Conceitos, histórico do empreendedorismo no Brasil, Visão empreendedora.  

Identificação das competências e habilidades. Perfil do empreendedor. Modelo de 

Negócios. Plano de negócios. 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 
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grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo: Transformando Idéias 

em Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luíza. 2. ed. São Paulo: Cultura Editores,2006. 

DEGEN, Ronald J. O Empreendedor: Fundamentos da Iniciativa Empresarial. 8. ed. 

São Paulo: McGraw -Hill, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO FILHO, Geraldo Ferreira de Empreendedorismo criativo. Rio de Janeiro: 

Ciência. Moderno,2007. 

BUSINESSWEEK. Empreendedorismo: as regras do jogo. São Paulo: Nobel, 2008. 

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos. 

Empreendedorismo estratégico: Criação e Gestão de Pequenas Empresas. São Paulo: 

Cengage Learning, 2008. 

CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia. Rio de Janeiro: Campus, 2008 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14°. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: PROJETO INTEGRADOR VI 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

90 * 

EMENTA 

 
Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, buscando 

superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que contemplem os 

eixos temáticos do curso. 

OBJETIVOS 

 

Integrar os conhecimentos nas áreas específicas dos cursos, promovendo o desenvolvimento 

de competências, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e 

eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e desenvolvimento tecnológico. 

  

HABILIDADES 

 
Desenvolver a habilidade de aprender fazendo. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Relacionar as disciplinas curriculares da formação básica com as disciplinas 

técnicas do semestre, utilizando oficinais, laboratórios, palestras e participação 
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em atividades de extensão, possibilitando uma vivência transdiciplinar e 

institucional vinculada ao desenvolvimento profissionalizante e ao estímulo à 

verticalização da formação. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. Ao longo do semestre será escolhido um tema 

gerador onde serão desenvolvidas ações em cada disciplinas sendo que ao final do 

semestre resultará em um produto. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Como o Projeto tem por objetivo integrar as diferentes áreas do conhecimento, a fim 

de ser obter um produto final, a avaliação será composta por um instrumento o qual 

considerará os seguintes critérios: planejamento, apresentação, relação teoria prática, 

domínio de conteúdo individualmente/coletivo, garantia da articulação dialógica 

entre a teoria e a prática, reflexões profícuas pelos participantes e organização e 

qualidade de recursos utilizados em coerência com os objetivos de aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para a elaboração de projetos e relatórios 

de pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9ª ed., 

Barueri: Manole, 2014. DORNELAS, José Carlos Assis. Plano de Negócios: Seu guia 

definitivo. São Paulo: Elsevier - Campus. 2011 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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

metodologia científica. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

CUNHA, Luís Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1988. 

LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 

2ª ed., Petrópolis: Vozes, 2012. 

SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2ª ed., 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
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CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA III 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Desenvolver uma reflexão permanente acerca das relações histórico-sociais no 

sentido de permitir ao discente uma intervenção consciente em seu contexto social. 

OBJETIVOS 

- Ler de modo filosófico textos de diferentes estruturas e registros. 

- Articular a reflexão filosófica com a discursividade das ciências e das produções culturais 

em geral. 

 

HABILIDADES 

- Contextualizar histórica e socialmente os conhecimentos filosóficos, enfatizando 

aspectos sociopolíticos, culturais e científico-tecnológicos. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

- Introdução à filosofia: áreas da filosofia; os preconceitos contra a filosofia. 

- Filosofia Pré-socrática: passagem da mitologia à cosmologia na Grécia Antiga. 

- Formas de conhecimento: História, Mito, Cultura, Religião, Arte e Ciência. 

- O conhecimento em Sócrates (e sofistas), Platão e Aristóteles (idealismo e realismo). 

- Fé e razão na Idade Média 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. 4. 
ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 520p. 

COTRIM, G. Fundamentos de Filosofia. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 352p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CHAUÍ, M. Filosofia– Série Novo Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Ática, 2008. 

208p. 
RUSSELL, B.; História do pensamento ocidental. São Paulo: Saraiva, 2013. 524p. 
LEBRUN, G. O que é poder. Coleção primeiros passos. v.24, 14. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 126p RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Revan, 2000. 186 p. 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA II 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 
 

Compreensão da saúde como qualidade de vida, baseada nas relações de renda, educação, 

trabalho, habitação, saneamento, transporte, lazer, alimentação, longevidade, liberdade de 

expressão e da participação democrática, fundamentadas na educação alimentar e nutricional; a 

inter-relação entre fenômenos físicos, químicos e biológicos nos processos vitais, sempre 

evidenciando os pressupostos da educação ambiental; bem como propor os conhecimentos 

básicos sobre os organismos. Entender os processos de evolução científica, analisando-os como 

resultado de uma rede de influências, entendendo que a Ciência está em permanente construção 

e que as afirmações científicas são provisórias. 

OBJETIVOS 

 

- Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, 

considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de 

desenvolvimento sustentável. 

- Utilizar e valorizar os conhecimentos da ciência e da tecnologia na tomada de decisões 

pessoais e coletivas. 

- Compreender a importância do estudo da biologia para o entendimento dos fenômenos 

naturais e suas influências na vida humana; 

 

HABILIDADES 

 

- Utilizar e valorizar os conhecimentos da ciência e da tecnologia na tomada de decisões 

pessoais e coletivas. 

- Compreender a importância do estudo da biologia para o entendimento dos fenômenos 

naturais e suas influências na vida humana; 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 
 

ORIGENS DA VIDA E A CÉLULA - Hipóteses da Origem da Vida (Abiogênese x 

Biogênese – principais cientistas e seus experimentos); Teorias da Evolução; Níveis 

de organização em Biologia; Introdução à Citologia; Tipos de organização dos seres 
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vivos – acelular, celular procarionte e celular eucarionte; Componentes Celulares; 

Organelas citoplasmáticas – morfologia e função; Introdução à Bioquímica e 

Fisiologia Celular; Núcleo Celular Interfásico; Divisão celular (Mitose e Meiose); 

Introdução à Genética; Mutações e Aberrações cromossômicas; Biotecnologia 

(Engenharia Genética, Transgênicos, Clonagem) . SERES VIVOS - Introdução à 

classificação dos seres vivos; Reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia; 

Caracterização geral de cada grupo; Importância Ecológica dos grupos de seres vivos. 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

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

Moderna. Volume único, 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 839p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio: ensino médio. Volume único, São Paulo: Saraiva, 2010. 
784p. 

LAURENCE, J. Biologia: ensino médio. Volume único, São Paulo: Nova Geração, 

2005. 696p. SADAVA, D.; et al. Vida: a ciência da biologia. v.1, 8. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 448p. 

SADAVA, D.; et al. Vida: a ciência da biologia. v.1, 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 448p. 
 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

Conceitos – Meio Ambiente e Sustentabilidade. A questão ambiental, o consumo e o 

desenvolvimento. Base legal e institucional para a gestão ambiental. Inserção do meio 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

117  

ambiente nas atividades do comercio. Sistemas de gestão ambiental e suas alternativas. 

Desenvolvimento Sustentável e Certificação Ambiental. 

OBJETIVOS 

Compreender os conceitos de meio ambiente, problemas ambientais e 

desenvolvimento sustentável. Fomentar o desenvolvimento e a aplicação de 

tecnologias para o desenvolvimento sustentável. 

HABILIDADES 

Compreender os conceitos de Meio Ambiente e Sustentabilidade; Identificar os 

principais eventos relacionados ao meio ambiente; Correlacionar homem e meio 

ambiente; 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
A questão ambiental, o consumo e o desenvolvimento. Base legal e institucional para a gestão 

ambiental. Inserção do meio ambiente nas atividades do comercio. Sistemas de gestão 

ambiental e suas alternativas. Desenvolvimento Sustentável e Certificação Ambiental. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

JABBOUR, Ana Beatriz Lopes de Sousa. Gestão Ambiental Nas Organizações - 

Fundamentos e Tendências. ATLAS, 2013.  

BARROS, Ricardo Luiz Peixoto de. Gestão Ambiental Empresarial - Col. Gestão 

Socioambiental – FGV, 2013. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da 

revolução urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

NASCIMENTO, Luís Felipe; LEMOS, Angela Denise da Cunha; MELLO, 

Maria Celina Abreu de. Gestão Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. 

PINTO, Éder Paschoal. Gestão empresarial: casos e conceitos de evolução 

organizacional. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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SEIFFERT, Maria Elizabete Bernardini. Mercado de carbono e protocolo de 

Quioto: oportunidades de negócio na busca da sustentabilidade. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

SEIFFERT, Maria Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO 

14001) e segurança ocupacional (18001). São Paulo: Atlas, 2008. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO PÚBLICA E 

TERCEIRO SETOR 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Noções de administração pública. Gestão privada e gestão pública: traços 

diferenciadores. Controles públicos. Burocracia. Orçamento Público. Responsabilidade 

do administrador público. Terceiro Setor: gestão de organizações do terceiro setor. 

 

OBJETIVOS 

 

- Qualificar os alunos a entender a importância de uma postura ética nas organizações 

públicas.  

- Suscitar nos alunos uma consciência crítica e reflexiva na construção de um serviço 

público voltado para o bem-estar social; bem como das ONGs.  

-  Compreender as técnicas e métodos de gestão aplicados ao Setor Público. 

 

HABILIDADES 

 

Interação com a diversidade cultural e organizacional no setor público e do terceiro 

setor. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Administração Pública; 

Gestão no Terceiro Setor; 

Visão Estratégica da Gestão Pública no Brasil 
 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 
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Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e Cultura Política: Impactos sobre o 

associativismo do terceiro setor. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

 

MOORE, Mark H. Criando Valor Público: gestão estratégica no Governo. Rio de 

Janeiro: Letras e Expressões, 2002.  

 

TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e terceiro setor: Criação 

de ONGs e estratégias de atuação. 3ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FERLIE, Ewan, ASBURNER, Lynn, FITZGERALD, Louise e PETTI, Andrew. A 

Nova administração pública em ação. Brasília: UnB Editora/ENAP, 1999.  

 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

 

HAVE, Steven Ten & HAVE, Wouter Tem. Modelos de Gestão: o que são e quando 

devem ser usados. São Paulo: Makron Books, 2003.  

 

LONGO, Carlos Alberto e TROSTER, Roberto Luis. Economia do Setor Público. São 

Paulo: Atlas, 1993. 

 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO ESTRATÉGICA E 

DA INOVAÇÃO 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

60h 4h 

EMENTA 

 

Gestão Estratégica e pensamento estratégico. Principais abordagens no campo da 

estratégia. Visão, missão e objetivos da organização. Planejamento Estratégico. 

Diagnóstico organizacional: análises dos ambientes interno e externo. Conceitos de 

Inovação. Classificação da Inovação. Processos, condições e ambientes de Inovação. A 
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Inovação como estratégia Organizacional. 

OBJETIVOS 

 

Preparar o aluno para formular estratégias organizacionais; Preparar o aluno para 

identificar e analisar, na composição da estratégia empresarial; Conhecer os 

condicionantes para o desenvolvimento de um ambiente inovador; Desenvolver nos 

discentes habilidades e aptidões para associação de conhecimentos multidisciplinares 

necessários ao processo de inovação. 

HABILIDADES 

 

Compreender as diferentes formas de inovação e quais os principais elementos do 

processo de gestão da inovação; Desenvolver atitude capaz de identificar 

oportunidades, inovar, criar e gerir ambientes inovativos; Avaliar e questionar as 

práticas existentes no mercado regional acerca dos níveis de inovação reais e 

potenciais. Compreender o processo de desenvolvimento do planejamento estratégico e 

análise do ambiente organizacional;  

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

  

Gestão Estratégica e pensamento estratégico.  

Planejamento Estratégico.  

Diagnóstico organizacional 

Conceitos, classificação e processos da Inovação.  

A Inovação como estratégia Organizacional. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Adalberto A.; FISHMANN, Martinho Isnard R. De Planejamento 

Estratégico na prática. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

BESSANT, John; TIDD, Joe. PAVIT, Keith. Gestão da Inovação: integrando 

tecnologia. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

CERTO, S. C.; PETER, J. P. Administração estratégica. 3 Ed. São Paulo: Makron 
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Books, 2010. 

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DRUCKER, P. F. Administrando em Tempos de Grandes Mudanças. São Paulo: 

Pioneira, 1995. 

GOLDE, Roger A. Planejamento prático para pequenas empresas. São Paulo: Nova 

Cultural, 1987. 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D.P. A Estratégia em Ação. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

ZACARELLI, S. B. Estratégia moderna nas empresas. São Paulo: Zarco,1996. 

 

 

 

CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO  NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: LOGÍSTICA 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Funcionamento da Logística. Preocupações-chaves e Valores da Logística. Operações 

de Atendimento da Demanda. Conceitos fundamentais de gestão de cadeia de 

suprimentos (SCM). Visão logística da Gestão de Materiais na empresa. Modais de 

Transporte. Logística no Transporte. Conceitos e caracterização de logística reversa. 

OBJETIVOS 

 

Qualificar os alunos ao entendimento e à visão crítica sobre Logística; Apresentar o 

papel da administração logística e da cadeia de suprimentos nas organizações, suas 

atividades e desdobramentos. Reconhecer a importância da Logística no contexto geral 

das Organizações.  

 

HABILIDADES 

Conhecer os conceitos referente ao Planejamento Logístico. Compreender a 

importância das funções armazenagem e movimentação na gestão das empresas; 

Compreender a importância da logística reversa para as Organizações; Conhecer os 

sistemas e tipos de serviços de transporte. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

Funcionamento da Logística. Preocupações-chaves e Valores da Logística. Operações 

de Atendimento da Demanda. Conceitos fundamentais de gestão de cadeia de 
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suprimentos (SCM). Visão logística da Gestão de Materiais na empresa. Modais de 

Transporte. Logística no Transporte. Conceitos e caracterização de logística reversa. 

 

METODOLOGIA 

 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno 

a ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a 

integração entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no 

desenvolvimento sustentável do país. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALVARENGA, Antonio Carlos. Logística Aplicada - Suprimento e Distribuição - 

EDGARD BLUCHER, 2012. GRANT, David B. Gestão de Logística e Cadeia de 

Suprimentos. SARAIVA, 2014 CORRÊA, Henrique Luiz. Administração de Cadeias de 

Suprimento e Logística - o Essencial. ATLAS, 2013. 

DIAS, Marco Aurélio; Logística,transporte e Infraestrutura - Armazenagem, Operador 

Logístico, Gestão Via Ti e Multimodal, ATLAS, 2013. 

TADEU, Hugo Ferreira Braga; PEREIRA, André Luiz; BRUZZI BOECHAT, Cláudio; 

Cláudio. Logística Reversa e Sustentabilidade. Cengage Learning. 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transporte, administração de materiais - e 

distribuição física. São Paulo: Atlas, 2000. 

KEEDI, Samir. .Logística de transporte internacional. São Paulo. Aduaneiras, 2007 

 
CURSO: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

NA MODALIDADE PROEJA 

EIXO TECNOLÓGICO:  GESTÃO E NEGÓCIOS 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: ESPANHOL BÁSICO 

CH TOTAL HORAS SEMANAIS 

30h 2h 

EMENTA 

 

Aspectos histórico-culturais da língua espanhola no contexto mundial. Estruturas básicas 

voltadas à interação sociocomunicativa com ênfase nas quatro habilidades: audição, fala, 

leitura e escrita. 

 

OBJETIVOS 

- Qualificar os alunos para o uso efetivo do espanhol a partir do uso de textos reais da 
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língua. 

- Sensibilizar os estudantes para diferentes culturas hispânicas, proporcionando-lhe novas 

visões de mundo que possam enriquecer seus conhecimentos culturais e profissionais, 

contribuindo para uma melhor formação humana e social do indivíduo. 

 

HABILIDADES 
 
- Compreender o papel da língua estrangeira no contexto de integração entre falantes 
pertencentes a diferentes línguas-culturas;  

- Desenvolver a capacidade de leitura de textos em língua espanhola da área da ciência e 

tecnologia. 

 

OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

 

-Saúde e doenças;  

-Verbos regulares e irregulars no presente do indicative; 

-Perífrases do future; 

- Perífrases: Estar + Gerúndio 

- Expressar obrigação 
- Pretérito imperfeito do indicativo 
- Comparativos e superlativos 

- O texto jornalístico 

- Pretérito perfeito composto do indicativo e particípio 

- Expressões temporais que incluem o presente 

- Pretérito Indefinido do indicativo 

- Previsões do futuro 

- Futuro imperfeito do indicativo 

- Correspondência comercial 

 

METODOLOGIA 

Os aspectos metodológicos estarão voltados à formação crítica, que qualifica o aluno a 

ler o mundo em que vive e intervir sobre ele, buscando ao mesmo tempo a integração 

entre ensino, pesquisa, extensão e formação para atuar no desenvolvimento sustentável 

do país. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no mínimo, três avaliações por semestre letivo. As avaliações 

contemplarão diferentes estratégias, dentre elas: provas escritas, orais, trabalhos em 

grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MARTÍN, Ivan Rodrigues. Espanhol – Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 

2010. 248p. MARTÍN, Ivan Rodrigues. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: 
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Ática, 2009. 416p. 

BOHRINGER, Astrid Schmitt. Gramática essencial de espanhol. São Paulo: Presença, 

2008. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DIAZ, M. Dicionário Santillana. São Paulo: Santillana, 2012. 814p. 

 

OLINTO, A. Minidicionário Saraiva de espanhol-português e português-espanhol 

conforme nova ortografia. 

8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 792p. 
FLAVIAN, E.; FERNANDÉZ, G. E. Minidicionário espanhol-português, português 
espanhol. 19. ed. São Paulo: Ática, 2008. 696p. 

 

 

 
 

 

 

A certificação intermediária busca valorizar a trajetória acadêmica individual dos 

discentes, com objetivo de estimular sua permanência e êxito no curso.  

O discente do Curso Técnico em Administração fará jus ao certificado de qualificação 

profissional em Auxiliar de Recursos Humanos após concluir todos os componentes 

curriculares da área específica do 1º e 2º semestres, totalizando 210 (duzentas e dez) 

horas/aula. O Auxiliar de Recursos Humanos executa rotinas de processos administrativos do 

setor de Recursos Humanos de uma empresa. Realiza atividades de apoio ao planejamento, 

execução, avaliação e controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão 

funcional, cargos, salários e benefícios. 

O discente que concluir todos os componentes curriculares da área específica do 1º, 2º, 

3º e 4º semestres fará jus à ao certificado de qualificação profissional em Auxiliar 

Administrativo, totalizando 360 (trezentos e sessenta) horas/aula. O Auxiliar Administrativo 

atua nos processos administrativos de empresas urbanas e rurais, executando atividades de 

apoio nas áreas de recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas, observando os 

procedimentos operacionais e a legislação.  

  Concluindo os componentes curriculares da área específica do 1º, 2º, 3º, 4º e 5 º  

semestres fará jus ao certificado de Auxiliar Financeiro, totalizando 510 (quinhentos de dez) 

4.4  CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS OU ETAPAS COM TERMINALIDADES 
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horas/aulas. O Auxiliar Financeiro auxilia no processo de planejamento e controle de 

finanças. Apoia o processo decisório com base em indicadores financeiros. Opera os 

instrumentos para análise de riscos e crédito e de operações bancárias.  

 

 A certificação intermediária está em consonância com o 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. Em 

seu art. 6 afirma:  

 

Os cursos e programas de educação profissional 

técnica de nível médio e os cursos de educação 

profissional tecnológica de graduação, quando 

estruturados e organizados em etapas com 

terminalidade, incluirão 

saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção 

de certificados de qualificação para o trabalho após 

sua conclusão com aproveitamento. 

§ 1o Para fins do disposto no caput considera-se 

etapa com terminalidade a conclusão intermediária 

de cursos de educação profissional técnica de nível 

médio ou de cursos de educação profissional 

tecnológica de graduação que 

caracterize uma qualificação para o trabalho, 

claramente definida e com identidade própria.  

§ 2o As etapas com terminalidade deverão estar 

articuladas entre si, compondo os itinerários 

formativos e os respectivos perfis profissionais de 

conclusão. 
 

 

A definição das certificações intermediárias tiveram como base o catálago Nacional de 

Cursos Técnicos – CNCT, versão 2014. 

 

 

 

A prática Profissional Articuladora nos cursos de Educação Profissional tem como 

finalidade agregar conhecimentos por meio da integração entre as disciplinas do curso. 

Objetivando atender o objetivo central da PPA, que é favorecer a integração curricular 

por meio da prática profissional, tomando como referência o trabalho como princípio 

educativo, o PPA no Curso Técnico em Administração integrado ao ensino médio na 

modalidade EJA ocorrerá através do Projeto Integrador, que tem como objetivo o 

5.  PRÁTICA PROFISSIONAL  ARTICULADA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm
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aprofudamento do entendimento do perfil do egresso, buscando aproximar a formação dos 

discentes com o mundo do trabalho, onde o conhecimento será articulado de maneira 

horizontal durante os seis semestres, oportunizando, desta maneira, a multidisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

O projeto integrador, como Prática Profissional Articuladora, busca qualificar o 

discente a executar atividades práticas específicas ou qualificar o trabalhador que já atua na 

área e/ou que desenvolveu habilidades para o exercício profissional de maneira empírica, a 

partir de experiência própria. 

         Os projetos integradores possibilitam a visão crítica e integrada dos conhecimentos, 

buscando superar fragmentação dos saberes, através de atividades interdisciplinares que 

contemplem os eixos temáticos do curso. 

O cronograma deverá ser elaborado pelos professores envolvidos no projeto e sob 

supervisão da Coordenação de Curso. Esse cronograma será o Plano de Trabalho do 

componente curricular Projeto Integrador e deverá observar as especificidades do momento 

em relação à comunidade e também da formação do aluno.  

  O Projeto Integrador contempla ações interdisciplinares relacionadas aos temas 

abordados nos componentes curriculares, possibilitando aos discentes a vivência prática do 

que eles aprendem de forma teórica em sala de aula. Os Projetos Integradores se constituem 

no processo de elaboração, desenvolvimento e culminância de trabalhos educacionais. Para a 

preparação e desenvolvimento destes, poderão ser utilizados métodos de pesquisas de campo, 

levantamento de problemas relativos à temática do curso, elaboração de projetos de 

intervenção na realidade social ou outros, definidos em coletivo. 

 Os Projetos Integradores, conforme às Diretrizes para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio CNE/CEB 06/2012, os projetos integradores são meios importantes para a 

Integração Curricular, estando vinculados às Práticas Profissionais em Ambiente de 

Aprendizagem. (BRASIL, 2012) 

Para operacionalização do Projeto Integrador, no início do semestre letivo, a Comissão 

formada pelo Coordenação do Curso e pelos professores do semestre corrente que definirá 

5.1  PROJETO INTEGRADOR   
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a(s) temática(s) envolvendo diversas áreas do conhecimento, bem como os grupos e 

orientadores(as) para a realização dos trabalhos. Os grupos proporão o plano de atividade em 

conformidade com os direcionamentos do professor(a) orientador(a) e, ao final, irão socializar 

suas produções. Para tanto, os docentes interagem e mediam o saber, de modo que o discente 

o construa inter-relacionando entre os aspectos comuns e diversos que permeiam cada área 

das ciências estudadas. Assim, a realização deste trabalho propiciará aos discentes o contato 

com as diversas áreas, o desenvolvimento da capacidade de equipe e a vivência do que irá 

realizar no mercado de trabalho, de maneira a proporcionar ao discente a dinâmica de 

aprender a ser, a fazer, a conhecer, a compreender o mundo da cultura, da arte e da tecnologia. 

 O Projeto Integrador do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

na Modalidade PROEJA do IFBA Campus Irecê está integrado à matriz curricular do curso, 

sendo parte dos componentes curriculares obrigatórios. Assim, o projeto tem como objetivo 

oportunizar a integração curricular das áreas de conhecimento que fundamentam o eixo 

tecnológico do curso de maneira contextualizada e participativa, a partir dos conteúdos 

abordados no curso. O Componente Curricular Projeto Integrador não é “mais uma disciplina” 

do Curso, ao contrário, configura-se como eixo integrador de disciplinas e articulador entre a 

formação teórica e o exercício profissional, oportunizando aos estudantes a aplicabilidade dos 

conteúdos curriculares trabalhados ao longo do curso nas práticas profissionais de maneira 

ética e com responsabilidade socioambiental. 

 Os resultados do Projeto Integrador deverão ser socializados, cabendo ao Conselho do 

Curso à decisão sobre as alternativas de apresentação, que poderão ocorrer em eventos 

específicos para o Curso ou outras formas de socialização dos resultados, de acordo com a 

realidade do Curso. 

Trata-se de atividade interdisciplinar que deverá traduzir as aprendizagens construídas 

pelos estudantes ao longo do semestre em ações coerentes com a formação profissional 

técnica esperada.  

A comissão do Projeto Integrador que deverá ser composta pelos docentes do 

semestre, além do Coordenador(a) do Curso, que exercerá a presidência. Se houver outros 

docentes do Campus que desejam contribuir com os trabalhos do Projeto Integrador, poderão 

solicitar à coordenação do curso para fazer parte da comissão. Toas as disciplinas do semestre 

corrente farão parte Projeto Integrador. 

A comissão do semestre vigente deverá desenvolver e apresentar as propostas do 

Projeto Integrador considerando, no planejamento, os conteúdos curriculares abordados no 
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Curso em articulação com o perfil profissional, demandas local e regional, emergentes e/ou 

em potencial. Quanto às etapas de desenvolvimento do Projeto Integrador, pode-se destacar:  

 Escolha da temática do semestre;  

 Definição do tema e do plano de trabalho de cada grupo e/ou de cada aluno;  

 Reuniões periódicas com os discentes;  

 Elaboração e execução dos projetos;  

 Orientar e acompanhar a apresentação dos trabalhos e entrega dos relatórios;  

 Avaliação dos discentes. 

O Plano de Trabalho, que deverá ser elaborado pela comissão, deverá conter um 

cronograma de execução com atividades/prazos/responsáveis/carga horária, bem como as 

temáticas e propostas que serão desenvolvidas no período pelos estudantes.  

Dentre os resultados dos trablahos desenvolvidos os discentes poderão apresentar: 

 Cordel 

 Exposição 

 Maquetes 

 Curta metragem 

 Animação 

 Documentário 

 Dentre outros 

 

A definição da forma como será preenchido(a) o/a Diário/Caderneta, no que diz 

respeito a assinatura, registro de presença dos estudantes e dos conteúdos, instrumentos de 

avaliação, bem como outras orientações que se façam necesárias serão de responsabilidade do 

Conselho do Curso.  

A carga horária de cada componente curricular dentro do Projeto Integrador 

será composta conforme descrito abaixo:  
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Componentes Curriculares: PROJETO Integrador I 

 

Component

e 

curricular 

Carga 

horária na 

PPA  

Conteúdos de referência 

Informática I 

 

11 Recursos básicos do Sistema Operacional. 

Internet: Noções das principais ferramentas 

utilizadas. Uso e aplicações dos editores de 

texto, das planilhas eletrônicas e dos softwares 

de apresentações.  

 

 

 

Matemática I 

 

11 
Razão, proporção e porcentagem. Regra de três 

simples e composta. Sistemas lineares 2X2. 

Funções. Função Afim.  

Sociologia I 

 

11 Conhecimento dos principais conceitos, teorias e 

temas da Sociologia Geral e Brasileira. 

Compreensão e explicação das permanências e 

transformações que ocorrem nas sociedades 

humanas, em diferentes espaços e épocas.  

 

Atividade Física e 

Qualidade de Vida 

 

11 As questões de inclusão, diversidade e gênero 

nos esportes; As relações de esporte entre 

cultura e o processo histórico de construção das 

modalidades; Competição X cooperação; Os 

princípios éticos, a mídia e relações 

interpessoais no esporte; Prática, reflexão e 

apreciação dos esportes; Esporte como 

possibilidade de lazer e saúde; Jogos e 

brincadeiras tradicionais: jogos da cultura local, 

do brasil e do mundo; Jogos e brincadeiras 

contemporâneas e as tecnologias.  

Língua Portuguesa e 

Literatura I 

 

12 Textualidade e discurso, com ênfase em aspectos 

organizacionais de textos de natureza técnica, 

científica e/ou acadêmica. Elementos da cena 

enunciativa, a intencionalidade discursiva, 

Sequências textuais, os elementos coesivos e os 

aspectos da coerência. Identifição e produção 

autonomamente diversos gêneros de acordo com 

as situações discursivas. Textos orais e escritos 

considerando as articulações coerentes dos 

elementos linguísticos e adequação das situações 

comunicativas, bem como o registro da língua 

padrão em contraponto com outras variedades 

linguísticas.  
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Saúde e Segurança do 

Trabalho 
11 Normas regulamentadoras (NR) e outras 

aplicáveis a segurança; Legislação Trabalhista, 

especificamente, os benefícios da Previdência 

Social; Tipos de riscos ocupacionais; Conceito 

de limite de tolerância para a exposição de 

agentes químicos e físicos; Tipos de incêndio e 

seus respectivos agentes extintores utilizados no 

seu combate; Situação de emergência, 

principalmente, atendimento em primeiros 

socorros; Tipos de acidentes; Tipos de 

equipamentos de proteção individual e seus 

usos.  

 

Fundamentos da 

Administração 

 

12 Organização e Administração. O Processo 

Administrativo: Planejamento, Organização, 

Direção, Controle. Competências e habilidades 

do Administrador. Áreas Funcionais e ambiente 

organizacional. Os antecedentes históricos das 

teorias administrativas. Administração Científica 

e suas ideias centrais. Administração Clássica. 

Teoria da Burocracia. Escola das Relações 

Humanas. Pensamento Sistêmico. Modelo 

Japonês de Administração. Abordagens 

contemporâneas da Administração.  

Arte I 11 Estimular habilidades artísticas voltadas para as 

linguagens: música, dança, teatro e artes visuais, 

através da produção visual, movimento corporal 

e interpretação criativa do universo visual. Bem 

como, compreender e valorizar a produção 

artísticas como documento histórico artístico da 

humanidade, valorizar as produções históricas e 

contemporâneo como forma de expressão 

criativa aplicada na sociedade atual.  
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Componentes Curriculares: Projeto Integrador II 

 

Component

e 

curricular 

Carga 

horária na 

PPA  

Conteúdos de referência 

Língua Portuguesa e 

Literatura II 

 

13 Textualidade e discurso, com ênfase em 

aspectos organizacionais de textos de 

natureza técnica, científica e/ou acadêmica. 

Elementos da cena enunciativa, a 

intencionalidade discursiva, Sequências 

textuais, os elementos coesivos e os aspectos 

da coerência. Identifição e produção 

autonomamente de diversos gêneros de 

acordo com as situações discursivas. Textos 

orais e escritos considerando as articulações 

coerentes dos elementos linguísticos e 

adequação das situações comunicativas, bem 

como o registro da língua padrão em 

contraponto com outras variedades 

linguísticas.  

 

 

Matemática II 

 

9 
Função Quadrática. Função Exponencial. 

Função Logarítmica. Sistemas Lineares. 

Progressão Aritmética. Progessão 

Geométrica  

Geografia I 

 

9 Elementos dos mapas I; As projeções 

cartográficas; Noções de cartografia digital; 

Noções de cartografia temática; Paisagens 

naturais e paisagens culturais. 

Filosofia I 

 

9 Introdução à filosofia: áreas da filosofia; os  

preconceitos contra a filosofia; Filosofia Pré-

socrática: passagem da mitologia à 

cosmologia na Grécia Antiga.  

História I 

 

09 A construção da História: os tipos de fontes 

históricas; A herança greco-romana no 

presente; O mundo medieval: sociedade e 

religião; A transição da Idade Média para a 

Idade Moderna: tensões, permanências e 

mudanças. Expansão marítima: Europa, 

África e América em contato; O espaço 

colonial brasileiro: sociedade, trabalho e 

cultura; Consumo e produção na colônia.  

Gestão de Pessoas 

 

13 Noções de aspectos que norteiam à Gestão 

de Pessoas em uma Organização. 

Suprimento de Quadro: Recrutamento; 
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Seleção; Ambientação e Integração. 

Treinamento e Desenvolvimento. Plano de 

Carreira. Cargos e Salários. Programas de 

Incentivos. Benefícios e Serviços Sociais. 

Avaliação de Desempenho. Contrato de 

Trabalho. Férias e outros afastamentos. 

Remuneração. Aviso Prévio. FGTS.  

Relações Interpessoais 

 

9 A interação entre as pessoas e o trabalho. 

Comunicação e Desenvolvimento 

Interpessoais. Cultura e Clima 

Organizacional. Inteligência Emocional. 

Motivação e trabalho. Liderança. Ética 

Profissional.  

Vendas e Negociação 

 

9 Conceitos relacionados com as técnicas de 

vendas e negociações. Conceitos e tipos de 

negociação: negociações integrativas e 

distributivas. O papel e a importância do 

profissional de vendas. Motivação e 

orientação voltada para resultados. 

Dimensão comportamental da negociação. 

Questões éticas no processo de negociação e 

de vendas. Noções de direito das relações de 

consumo e direitos do consumidor relativos 

ao processo de vendas. Propaganda enganosa 

e Práticas comerciais.  

 

 

 

Componentes Curriculares: Projeto Integrador III 

 

Componente 

curricular 

Carga 

horária 

na PPA  

Conteúdos de referência 

Língua Portuguesa e Literatura 

III 

 

12 Textualidade e discurso, com ênfase em 

aspectos organizacionais de textos de natureza 

técnica, científica e/ou acadêmica. Elementos 

da cena enunciativa, a intencionalidade 

discursiva, Sequências textuais, os elementos 

coesivos e os aspectos da coerência. 

Identifição e produção autonomamente de 

diversos gêneros de acordo com as situações 

discursivas. Textos orais e escritos 

considerando as articulações coerentes dos 

elementos linguísticos e adequação das 

situações comunicativas, bem como o registro 

da língua padrão em contraponto com outras 
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variedades linguísticas.  

 

 

 

Informática II 

 

8 
Noções gerais de Informática, Internet, bem 

como ferramentas para confecção de textos e 

apresentações. Ferramentas do Ambiente 

Virtual de Ensino Aprendizagem. Sistema 

operacional: editor de texto e de apresentação, 

planilha eletrônica, internet.  

Física I 

 

8 Mecânica: cinemática e dinâmica, 

Hidrostática, Hidrodinâmica, Termologia e 

Termodinâmica.  

Sociologia II 

 

10 Cultura e identidade cultural; - Educação e 

sociedade; O trabalho enquanto categoria 

central da sociedade capitalista; -O trabalho 

no mundo globalizado  

Artes II 10 História da Arte: Impressionismo, Pós-

Impressionismo, Expressionismo; A 

tridimensionalidade; Arte e Publicidade: 

cartazes e murais; Anatomia da mensagem 

visual: Representação, Simbolismo e 

Abstração.  

Respeito à vida e à pessoa humana em suas 

diferenças. Valorização do patrimônio 

histórico e artístico. Posicionamentos pessoais 

em relação a artistas, obras e meios de 

comunicação. Improvisação, composição e 

interpretação.  

Inglês I 8 Estudo da Língua Inglesa a fim de facilitar o 

processo de compreensão de gêneros textuais 

diversos; uso da comunicação escrita em suas 

várias situações focando, principalmente, no 

desenvolvimento das habilidades de 

compreensão de textos socialmente relevantes 

e pertinentes à área de formação profissional 

do estudante; familiarização de textos técnico-

científicos a partir de estratégias de leitura e 

conhecimentos sistêmicos da língua inglesa; 

reflexão acerca do caráter social, político, 

cultural e econômico da presença da língua 

inglesa no mundo.  

Matemática Financeira 12 Capitalização Simples. Capitalização 

Composta. Descontos. Taxa de juros. 

Equivalência de capitais. Sequência Uniforme 

de Depósitos e Pagamentos.  

Introdução à Estatística 8 Introdução à estatística (variáveis e amostras). 

Séries estatísticas. Gráficos estatísticos. 

Distribuição de frequência. Medidas de 

tendência central, de ordenamento e posição. 
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Medidas de variabilidade, de assimetria e 

curtose. Contagem e Probabilidade.  

Fundamentos da Economia 8 Conceitos gerais de economia. Aspectos 

básicos da análise econômica de mercado. 

Microeconomia: teoria da demanda, teoria da 

oferta e análise de mercado. Estruturas e 

situações de mercado. Noções de 

Macroeconomia: política econômica e 

regulação de mercado.  

 

 

 

 

 

Componentes Curriculares: Projeto Integrador IV 

 

Component

e 

curricular 

Carga 

horária na 

PPA  

Conteúdos de referência 

Língua Portuguesa e 

Literatura IV 

 

9 Textualidade e discurso, com ênfase em 

aspectos organizacionais de textos de 

natureza técnica, científica e/ou 

acadêmica. Elementos da cena 

enunciativa, a intencionalidade 

discursiva, Sequências textuais, os 

elementos coesivos e os aspectos da 

coerência. Identifição e produção 

autonomamente de diversos gêneros de 

acordo com as situações discursivas. 

Textos orais e escritos considerando as 

articulações coerentes dos elementos 

linguísticos e adequação das situações 

comunicativas, bem como o registro da 

língua padrão em contraponto com 

outras variedades linguísticas.  

 

 

Física II 

 

 

9 

Óptica. Ondas. Eletrostática, 

Eletrodinâmica Eletromagnetismo e 

Física Moderna.  

Química I 

 

9 Modelos explicativos para a 

constituição da matéria. Propriedades 

dos elementos químicos e usos dos 

materiais. Transformações químicas.  
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Filosofia II 

 

9 Reflexão permanente acerca das 

relações histórico-sociais no sentido de 

permitir ao discente uma intervenção 

consciente em seu contexto social.  

 

História II 

 

9 Revolução industrial; Revolução 

Francesa; O processo de Independência 

do Brasil; Sociedade e economia no 

Brasil imperial; Escravidão e seus 

reflexos no presente; República no 

Brasil: coronelismo, golpes e 

democracia; Guerras Mundias, Guerra 

fria e conflitos ideológicos no passado 

e no presente.  

 

Inglês II 9 Estudo da Língua Inglesa a fim de 

facilitar o processo de compreensão de 

gêneros textuais diversos; uso da 

comunicação escrita em suas várias 

situações focando, principalmente, no 

desenvolvimento das habilidades de 

compreensão de textos socialmente 

relevantes e pertinentes à área de 

formação profissional do estudante; 

familiarização de textos técnico-

científicos a partir de estratégias de 

leitura e conhecimentos sistêmicos da 

língua inglesa; reflexão acerca do 

caráter social, político, cultural e 

econômico da presença da língua 

inglesa no mundo.  

 

Contabilidade I 9 Aplicação de noções e princípios 

básicos de contabilidade 

compreendendo a escrituração, 

documentos utilizados e funcionamento 

da Contabilidade e suas principais 

demonstrações. Elaboração de 

relatórios gerenciais, técnicos e fiscais. 

Identificação de obrigações contábeis, 

societárias e fiscais de uma empresa.  

 

Gestão 

Mercadológica 

9 Planejamento de Marketing. 

Segmentação de Mercados. 

Comportamento do Consumidor. 

Composto de Marketing. Estratégias 

Mercadológicas. Etapas do Plano de 

Marketing. Pesquisa e segmentação de 
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Mercado. Influências do  

Comportamento do Consumidor. 

Marketing de relacionamento.  

 

 

Metodologia da 

Pesquisa e elaboração 

de Projetos 

 

9 Normas técnica da ABNT, como 

citações, referências e formatação de 

trabalhos acadêmicos. Noções de 

metodologia como, população, 

amostra, coleta de dados. Tipos de 

pesquisa. Noções para apresentação de 

trabalho oral. Noções para elaboração 

de projetos e seus components. 

Gestão da Produção e 

Materiais 

 

9 Conceito de sistema de produção, 

função e interdependência com as 

demais áreas da empresa, classificação 

dos sistemas de produção. Gestão da 

qualidade e suas ferramentas. 

Necessidades de estocagem de 

materiais e produtos. Tipos de estoques. 

Métodos de codificação e controle dos 

estoques. Custos dos estoques. Níveis 

mínimo e máximo de estoque. Layout. 

Recebimento de materiais, 

documentação e controle físico.  

 

 

Componentes Curriculares: Projeto Integrador V 

 

Component

e 

curricular 

Carga 

horária na 

PPA  

Conteúdos de referência 

Língua Portuguesa e 

Literatura V 

 

8 Textualidade e discurso, com ênfase em 

aspectos organizacionais de textos de natureza 

técnica, científica e/ou acadêmica. Elementos 

da cena enunciativa, a intencionalidade 

discursiva, Sequências textuais, os elementos 

coesivos e os aspectos da coerência. 

Identifição e produção autonomamente de 

diversos gêneros de acordo com as situações 

discursivas. Textos orais e escritos 

considerando as articulações coerentes dos 

elementos linguísticos e adequação das 

situações comunicativas, bem como o registro 

da língua padrão em contraponto com outras 

variedades linguísticas.  
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Química II 

 

 

8 

Ligações Químicas e propriedades dos 

materiais. Reações Químicas, suas proporções 

e condições.  

Geografia II 8 Compreensão do território, da paisagem, do 

lugar e da educação cartográfica. Domínio da 

espacialidade, o reconhecimento de princípios 

e leis que regem os tempos da natureza e o 

tempo social do espaço geográfico, diferenciar 

e estabelecer relações entre os eventos 

geográficos em diferentes escalas, bem como 

auxiliar na elaboração, leitura e interpretação 

de mapas e cartas. Reconhecimento de forma 

crítica de elemento pertencente ao espaço 

geográfico, capaz de transformá-lo, através de 

uma ação ética e solidária, promoção a 

consciência ambiental e o respeito à igualdade 

e à diversidade entre todos os povos, todas as 

culturas e todos os indivíduos.  

 

Sociologia III 8 Esta disciplina contempla conhecimentos 

necessários para o entendimento da trajetória 

do aluno enquanto sujeito social dotado de 

saberes e que busca uma nova etapa de seu 

itinerário formativo articulando história 

individual com condições sociais em busca de 

cidadania. 

Biologia I 8 Compreensão da saúde como qualidade de 

vida, baseada nas relações de renda, educação, 

trabalho, habitação, saneamento, transporte, 

lazer, alimentação, longevidade, liberdade de 

expressão e da participação democrática, 

fundamentadas na educação alimentar e 

nutricional; a inter-relação entre fenômenos 

físicos, químicos e biológicos nos processos 

vitais, sempre evidenciando os pressupostos 

da educação ambiental; bem como propor os 

conhecimentos básicos sobre os organismos. 

Entender os processos de evolução científica, 

analisando-os como resultado de uma rede de 

influências, entendendo que a Ciência está em 

permanente construção e que as afirmações 

científicas são provisórias.  

Empreendedorismo 8 Conhecendo o Empreendedorismo: Conceitos, 

histórico do empreendedorismo no Brasil, 

Visão empreendedora. Identificação das 
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competências e habilidades. Perfil do 

empreendedor. Modelo de Negócios. Plano de 

negócios.  

 

Gestão Financeira 8 As funções financeiras; Gestão dos balanços e 

demonstrações de resultados; Gestão dinâmica 

do capital de giro, geração e controle do fluxo 

de caixa operacional. As decisões financeiras: 

de investimento e financiamento. Finanças de 

Longo Prazo. Emissão e administração de 

dívida.  

Contabilidade II 8 Conhecimento dos procedimentos contábeis 

básicos: patrimônio e suas variações, contas 

patrimoniais e de resultado, e escrituração 

contábil. Elaboração do Balanço Patrimonial e 

da Demonstração do Resultado do Exercício. 

Compreensão da estrutura das principais 

demonstrações contábeis. Noções de 

Contabilidade de Custos.  

 

Autogestão, 

associativismo e 

cooperativismo 

 

8 História do cooperativismo. Conceitos e 

características da Autogestão, cooperativismo 

e Associativismo. Mudanças no mundo do 

trabalho e os desafios da Economia Solidária. 

Formas de produção não capitalista - limites e 

possibilidades. Compreender o valor da 

cooperação em nossas vidas e estudar a 

economia solidária e o cooperativismo como 

formas alternativas para a geração de trabalho 

e renda.  

Gestão e 

Responsabilidade 

Social 

8 Estudo sobre as organizações não 

governamentais. Princípios norteadores da 

gestão social. Voluntariado e trabalho não 

remunerado. Governança local: colaboração e 

disseminação. O Ciclo da Negociação e a 

execução das ações dos projetos sociais. 

Institucionalização dos projetos sociais. 

Sustentabilidade dos projetos sociais. O 

Compromisso com a Educação Comunitária. 

As instituições comunitárias. Administração 

de projetos de organizações sem fins 

lucrativos.  
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Componentes Curriculares: Projeto Integrador VI 

 

Component

e 

curricular 

Carga 

horária na 

PPA  

Conteúdos de referência 

Biologia II 

 

15 Compreensão da saúde como qualidade de vida, 

baseada nas relações de renda, educação, trabalho, 

habitação, saneamento, transporte, lazer, 

alimentação, longevidade, liberdade de expressão e 

da participação democrática, fundamentadas na 

educação alimentar e nutricional; a inter-relação 

entre fenômenos físicos, químicos e biológicos nos 

processos vitais, sempre evidenciando os 

pressupostos da educação ambiental; bem como 

propor os conhecimentos básicos sobre os 

organismos. Entender os processos de evolução 

científica, analisando-os como resultado de uma 

rede de influências, entendendo que a Ciência está 

em permanente construção e que as afirmações 

científicas são provisórias.  

 

 

Filosofia III 

 

15 
Desenvolver uma reflexão permanente acerca das 

relações histórico-sociais no sentido de permitir ao 

discente uma intervenção consciente em seu 

contexto social.  

Logística 15 Funcionamento da Logística. Preocupações-chaves 

e Valores da Logística. Operações de Atendimento 

da Demanda. Conceitos fundamentais de gestão de 

cadeia de suprimentos (SCM). Visão logística da 

Gestão de Materiais na empresa. Modais de 

Transporte. Logística no Transporte. Conceitos e 

caracterização de logística reversa.  

 

Gestão e 

Sustentabilidade 

Ambiental 

 

15 Conceitos de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A 

questão ambiental, o consumo e o 

desenvolvimento. Base legal e institucional para a 

gestão ambiental. Inserção do meio ambiente nas 

atividades do comercio. Sistemas de gestão 

ambiental e suas alternativas. Desenvolvimento 

Sustentável e Certificação Ambiental.  

 

Gestão Pública e do 

Terceiro Setor 

 

15 Noções de administração pública. Gestão privada e 

gestão pública: traços diferenciadores. Controles 

públicos. Burocracia. Orçamento Público. 

Responsabilidade do administrador público. 

Terceiro Setor: gestão de organizações do terceiro 

setor.  
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Gestão Estratégica e 

da Inovação 

 

15 Gestão Estratégica e pensamento estratégico. 

Principais abordagens no campo da estratégia. 

Visão, missão e objetivos da organização. 

Planejamento Estratégico. Diagnóstico 

organizacional: análises dos ambientes interno e 

externo. Conceitos de Inovação. Classificação da 

Inovação. Processos, condições e ambientes de 

Inovação. A Inovação como estratégia 

Organizacional.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Considerando a Resolução CNE/CEB n. 06, de 20 de setembro de 2012, os para os 

cursos de educação técnica de nível médio, será desenvolvido o estágio profissional de caráter 

profissionalizante direto e específico, desenvolvido em situação real de trabalho; 

O estágio tem como finalidades o domínio de especificidades da atividade profissional 

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

cidadã e para o trabalho. No caso específico do estágio profissional, desenvolvido em situação 

real de trabalho, o Parecer CNE/CEB, n. 35, de 05 de novembro de 2011, pontua que se trata de 

colocar o estudante, sob o 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).  

Para a realização do estágio, deve ser observado o Regulamento de Estágio do IFBA, 

elaborado em conformidade com a Lei do Estágio (nº 11.788/2008), dentre outras legislações, 

para sistematizar o processo de implantação, oferta e supervisão de estágios curriculares. 

No curso Técnico em Administração modalidade EJA, o Estágio Curricular 

Supervisionado tem carga horária mínima de 150 (cento e cinquenta) horas e não é 

obrigatório, ou seja, o aluno pode optar por realizá-lo ou não. No entanto, ao optar por não 

5.2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
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realizar o estágio, obrigatoriamente deverá realizar o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 

A realização do estágio não está vinculada ao registro em órgão regulamentador para exercer 

a atuação profissional. 

Durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado o aluno terá um plano de 

estágio e será orientado quanto aos procedimentos para elaboração dos relatórios parciais e 

relatório final pelo Professor Orientador de Estágio de uma das disciplinas da parte 

profissionalizante nomeado por portaria que acompanhará o cumprimento das etapas e dos 

prazos de entrega dos documentos e relatórios. Compete ao professor orientador elaborar, ao 

final de cada semestre, relatório das atividades desenvolvidas por seus orientandos durante o 

Estágio Curricular Supervisionado e encaminhá-lo a coordenação de extensão ou equivalente 

pelos serviços de integração escola-empresa. 

O estágio poderá ser realizado em empresas privadas ou órgãos governamentais 

mediante acordos e convênios junto ao IFBA, desde que acompanhados e supervisionados por 

um profissional da área na empresa e pelo Professor Orientador de Estágio, proporcionando 

estar diante da realidade do mundo do trabalho chamando-o a enfrentar e responder a desafios 

inesperados e inusitados ocorridos no ambiente de estágio. 

Para efeito de contagem da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado, 

somente serão consideradas as horas de estágio realizadas a partir da conclusão do 3º 

semestre, pois o aluno estará apto para desenvolver as atividades que lhe forem atribuídas no 

estágio de forma satisfatória para a empresa ou órgãos governamentais e para seu 

aprendizado. 

O estágio somente poderá ser realizado concomitantemente ao curso, ou seja, ao aluno 

será permitido realizar estágio apenas enquanto estiver regularmente matriculado em contra 

turno do seu período de aula. 

Semestralmente o professor orientador deverá elaborar relatório sobre a avaliação 

realizada pelo estagiário e pela empresa. E a avaliação deverá ser encaminhada à coordenação 

do curso para divulgação entre os docentes interessados e para estratégias de melhoria nos 

componentes curriculares. 

Diante da realização do Estágio Curricular Supervisionado a avaliação final será 

realizada pelo professor orientador e pelo supervisor na concedente vinculada a indicação do 
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registro de “cumpriu”/ “não cumpriu” e não será exigido para a obtenção de diploma. 

 

 

       

 
 

A Atividade de Conclusão de Curso – ACC, nos cursos técnicos consiste numa 

atividade interdisciplinar que garanta a articulação entre a teoria e a prática profissional, 

fundamentada nos diversos componentes curriculares estudados no decorrer do processo, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao 

Perfil Profissional do Egresso. 

 A opção pela conclusão do curso por meio da apresentação do ACC poderá ser feita 

pelo aluno (individualmente ou em dupla) que não desejou e/ou no último semestre do curso 

(sexto semestre)  não estiverem em processo de realização do estágio supervisionado, cabendo 

à coordenação do curso acompanhar junto aos docentes, o planejamento e execução da 

atividade, a qual poderá ser avaliada por uma banca examinadora em conjunto com o 

professor orientador. 

 O professor orientador deverá acompanhar a elaboração /realização do ACC mediante 

critérios, que assim como os métodos de avaliação, serão definidos previamente pelo 

Conselho do Curso. Além disso, deverá haver reuniões periódicas entre o professor orientador 

e o estudante, possibilitando o melhor desenvolvimento das atividades. 

Serão considerados Trabalhos de Conclusão de Curso atividades desenvolvidas no 

âmbito de pesquisa e extensão que resultem em:  

- Produções textuais: monografias, relatórios, pesquisas bibliográficas, artigos, etc; 

- Desenvolvimento de Tecnologias que auxiliem na realização de trabalhos vinculados à 

habilitação profissional; 

- Confecção de um relatório dos Projetos Integradores. 

 Para efeito de avaliação, o ACC deverá ser apresentado, podendo ser adotadas as 

seguintes formas: 

 Em eventos científicos (internos ou externos), na modalidade de comunicação oral ou 

pôster: neste caso, o estudante deverá entregar à banca examinadora o certificado de 

apresentação, junto ao que foi produzido. 

 Para a banca examinadora: cabendo ao discente a entrega da produção. 

 

5.3. ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO - ACC 
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O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido antes do término do curso. 

Havendo caso fortuito que impossibilite o discente de realização a atividade, o mesmo deverá 

requerer junto ao Conselho do Curso, a autorização para a dilatação do prazo de conclusão, 

que será de, no máximo, dois anos, conforme Parágrafo único do Art. 98 da Organização 

Didática, CEFET 2008.  

 

 

 
As atividades acadêmico-culturais referentes às habilidades, conhecimentos, 

competências e atitudes adquiridas fora do ambiente escolar que visam ao enriquecimento do 

aluno, de maneira a ampliar o currículo com experiências e vivências acadêmicas internas ou 

externas ao curso. Apesar de não estar integrada às disciplinas que os discentes devem cursar, 

são consideradas diretamente pertinentes à sua formação. 

No curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, modalidade PROEJA 

as atividades acadêmico-culturais são obrigatórias para a conclusão do curso e totalizarão 130 

(cento e trinta) horas. 

Como forma de complementar a formação geral e profissional, o estudante poderá 

participar de algumas atividades acadêmico-culturais realizadas pelo Campus Irecê, tais 

como: 

 

 Semana da Ciência e Tecnologia: realizada anualmente no 2º 

semestre do ano a Semana da Ciência e tecnologia possibilita 

aproximar a população da ciência e da tecnologia. Nesse contexto o 

discente terá oportunidade de participar de palestras e oficinas sobre 

diferentes temáticas, apresentar trabalhos dentre outras atividades. 

Essa atividade tem relação direta como o eixo temático 

desenvolvido no 4º semestre que trata sobre “Ciência, Tecnologia e 

Produção”. 

 Semana da Consciência Negra: evento realizado pelo IFBA Câmpus 

Irecê no mês de novembro busca através de exposições, debates e 

oficinas a reflexão sobre as contribuições, lutas e conquistas do 

afrodescendente ao longo da história recente do país. Relação com 

5.4  ATIVIDADES ACADÊMICO-CULTURAIS  
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o eixo 2: “Educação, Cultura e Trabalho”. 

 Semana de Saúde: O vento tem por objetivo proporcionar ao 

estudante desenvolver atividades de promoção de saúde mental, 

física emocinal, através de palestras, oficinas, e demais atividades 

culturais. 

 Semana da Consciencia Indígena – o evento é realizado pelo 

Campus Irecê e busca através de palestras, debates e produções 

artísitico/culturais uma reflexão crítica sobre diferentes temáticas 

relacionadas às questões indígenas. 

 Atividades do NAPNE: essa atividade busca trabalhar a inclusão no 

contexto de vida do discente, enfatizando o dia-a-dia do profissional 

técnico em administração. Ao trabalhar tal temática as atividades 

desenvolvidas pelo NAPNE buscam inserir a deficiência no 

cotidiano dos discentes, com objetivo de trabalhar as 

potencialidades dos cidadãos. 

 Visita técnica: serão realizadas no mínimo 3 visitas técnicas a 

empresas da região para que alunos observem o funcionamento 

destas e sejam orientados quanto à atuação do Técnico em 

Administração no ambiente profissional. 

 Atividade cultural externa: os discentes dos cursos EJA possuem, 

em sua maioria, muitas tarefas que minimizam as oportunidades de 

participarem de ações culturais. Essas atividades culturais externas 

ao Câmpus buscam ampliar as experiências de vida dos discentes e 

valorizar as diversas formas de expressões culturais existentes. 

Poderão ser realizadas atividades de visita a exposições, peças de 

teatro, cinema entre outras.  

 

 

 
      

 
 

Um elemento a ser considerado na dimensão “conclusão”, é a forma de avaliação, a 

qual, conforme Documento Base da EJA (2007), tem como finalidade a qualidade e o 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
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processo de aprendizagem, ou seja, o desempenho do aluno ao longo do período letivo, o qual 

não deve  limitar-se à aplicação de meros instrumentos verificadores: apenas uma prova ou 

trabalho,  mas sim ser uma avaliação processual, de maneira a considerar o discente um ser 

criativo, crítico, participativo e reflexivo, um efetivo agente transformador da realidade.  

 

A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro 

de um processo pedagógico. Este processo inclui 

outras ações que implicam na própria formulação 

dos objetivos da ação educativa, na definição de 

seus conteúdos e métodos, entre outros. A avaliação, 

portanto, sendo parte de um processo maior, deve ser 

usada tanto no sentido de um acompanhamento do 

desenvolvimento do estudante, como no sentido de 

uma apreciação final sobre o que este estudante 

pôde obter em um determinado período, sempre com 

vistas a planejar ações educativas futuras. 

(FERNANDES. FREITAS. 2007, p. 47) 

 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes é processo de caráter formativo e 

permanente e visa à sua progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo 

contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem 

como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais. 

Os princípios da avaliação da aprendizagem adotados pelo IFBA devem estar respaldados 

pelo Decreto nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, para a modalidade semipresencial e a 

distância e pelo artigo 24, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 

9394/96, a saber: 

A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos; 
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f) o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima 

de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; (BRASIL,1996). 

 No Projeto Pedagógico Institucional podemos encontrar as Diretrizes para Avaliação 

de Aprendizagem no IFBA: 

− Adotar, em todos os níveis e modalidades de ensino, práticas avaliativas 

emancipatórias como instrumentos de diagnóstico e acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem; 

− Assegurar a consistência entre os processos de avaliação e a aprendizagem 

referenciada nos objetivos institucionais dos cursos e no perfil profissional desejado, 

através da utilização de formas e instrumentos diversificados e de acordo com os 

contextos em que ocorrem; 

− Assegurar, no processo avaliativo, formas de participação dos estudantes como 

construtores de sua aprendizagem; 

− Assegurar mecanismos de avaliação para o aproveitamento de estudos e 

experiências concluídos com êxito; 

− Assegurar estudos de recuperação processual em todos os cursos e níveis de ensino 

oferecidos, previstos em calendário e quadro de horários de atividades extraclasse. 

− Diagnosticar as causas determinantes, internas e externas, das dificuldades de 

aprendizagem para possível redimensionamento das práticas educativas, elaborando 

plano de ação individual e coletivo a ser divulgado como parte das atividades da 

instituição; 

− Garantir a primazia da avaliação formativa, valorizando os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais e as funções reflexivas e críticas, com o caráter dialógico e 

emancipatório; 

− Articular as três dimensões (somativa, diagnóstica e formativa) da avaliação na 

prática cotidiana de Avaliação da Aprendizagem; 

− Promover adequações curriculares e adoção de estratégias, recursos e procedimentos 

diferenciados, quando necessários, para a avaliação da aprendizagem dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais; 

− Proporcionar ao professor orientação didático-metodológica adotada pelo IFBA, 

antes do inicio das suas atividades docentes, bem como a criação de um programa 

institucional permanente para formação continuada. 
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− Ocorrer sistematicamente durante todo o processo de ensino-aprendizagem e não 

somente após o fechamento de etapas do trabalho; 

− Garantir que os conselhos de classe “diagnóstico” e “final”, com a participação de 

representação discente das turmas, sejam fórum permanente de análise, discussão e 

decisão para o acompanhamento dos resultados do processo de ensino e aprendizagem, 

tomando como referência os objetivos institucionais de formação e que deles derivem 

ações concretas, individuais e coletivas, no intuito de favorecer a aprendizagem do 

aluno. 

− Desenvolver e implantar com prioridade um processo mútuo de avaliação efetiva 

entre docente/ discente, bem como a autoavaliação de cada segmento, como 

mecanismo de viabilização da melhoria da qualidade do ensino e dos resultados de 

aprendizagem, oferecendo retorno das informações coletadas; 

− Oferecer aos estudantes a oportunidade de obter uma aprendizagem significativa, 

democrática e dialógica; 

− Implantar mecanismos para suprir as necessidades educacionais básicas para todos 

os níveis e modalidades de ensino, ainda que haja alteração na duração dos cursos e 

dos currículos, garantindo a qualidade da formação desenvolvida no IFBA, ao mesmo 

tempo em que propiciará a permanência bem sucedida dos/as estudantes que 

ingressam na Instituição; 

− Ser entendida como uma tarefa de construção coletiva que requer ser pensada, 

planejada e refletida por todos que são parte do processo: diretores, coordenadores, 

professores, pais e estudantes; 

− Considerar tanto o processo que o aluno desenvolve ao aprender como o produto 

alcançado; 

− Adotar instrumentos e práticas de avaliação diversificadas durante o processo de 

ensino-aprendizagem; 

− Proporcionar momentos de recuperação de aprendizagem durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem. 

− Assumir a responsabilidade de atender à pluralidade sócio-cognoscitiva dos 

estudantes, garantindo o respeito aos tempos de aprendizagem. (PPI/IFBA, 2013, p. 

58-59). 

 Nas Normas Acadêmicas decorrentes da aprovação deste PPI serão estabelecidos os 

critérios para que o estudante tenha direito a frequentar a recuperação. Considerando que a 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

148  

recuperação será realizada no processo, conforme a LDB 9.394/96, ou ao final de cada 

unidade, no caso específico dos Cursos Integrados, e/ou de cada atividade avaliativa, a 

critério do professor, a prova final é dispensável, isto é, não será adotada a prova final. Além 

disso, de posse dos resultados das atividades avaliativas, o professor deverá convocar o 

estudante que obtiver desempenho insatisfatório para comparecer ao horário de atendimento, 

onde o professor poderá realizar outros procedimentos, até mesmo individualizados, que 

favoreçam a aprendizagem discente. 

 A avaliação da Aprendizagem dos alunos do Curso Técnico em Administração na 

modalidade PROEJA deverá seguir os critérios acima citados do PPI e das Normas 

Acadêmicas. Baseado nos pressupostos que fundamentam este projeto, o processo avaliativo 

estruturar-se-á da seguinte forma: 

1. Deverão ser realizadas, no mínimo, três avaliações disitintas por semestre letivo; 

2. Esses momentos de avaliação deverão se planejados contemplando diferentes estratégias 

(provas escritas, orais, trabalhos em grupo, seminários, portfólios, relatórios, produtos, 

atividades práticas, etc). 

3. Os docentes deverão planejar individual e/ou com a Coordenação Pedagógica as formas 

de avaliação e apresentá-las à Coordenação do Curso e ao Departamento de Ensino antes do 

início do ano letivo; 

 
 

              

 
           

 

TÍTULO AUTOR VOL. EDITORA ANO QUANTIDADE 

Psicologia Social Aronson, Elliot 1 LTC 2011 1 

Cartas um jovem poeta Rilke, Rainer 

Maria 

1 L&PM 2011 5 

Segurança e medicina 

do trabalho: Guia de 

Prevenção de Riscos s 

Oliveira, Cáudio 

Antonio Dia 

1 Yendis 2011 10 

Kant Scruton, Roger 1 L&PM 2011 2 

À paz perpétua  Kant, Immanuel 1 L&PM 2011 5 

O anticristo: maldição 

contra o cristianismo 

Nietzsche, 

Friedrich Wilhelm 

1 L&PM 2011 3 

7   BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES E  
ESTUDANTES DO CURSO  

7.1 ACERVO GERAL 
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Elogio da loucura Erasmo, Desidério 1 L&PM 2011 5 

Discurso do método Descartes, René 1 L&PM 2010 5 

A imaginação Sartre, Jean-Paul 1 L&PM 2011 5 
Discurso sobre a origem e 

os fundamentos da 

desigualdade entre os 

homens 

Rousseau, Jean-

Jacques 

1 L&PM 2011 5 

Esboço para uma teoria 

das emoções 

Sartre, Jean-Paul 1 L&PM 2011 5 

A arte de amar Ovídio 1 L&PM 2010 7 

As Aventuras de 

Sherlock Holmes 

Doyle, Sir Arthur 

Conan 

1 Martin Clare 2011 5 

O guarani Alencar, José 

Martiniano 

1 Martin Clare 1999 5 

A Moreninha Macedo, Joaquim 

Manuel de 

1 Martin Clare 1998 5 

Memórias póstumas de 

Brás Cuba 

Assis, Machado 

de 

1 Martin Clare 2010 6 

Os Sertões  Cunha, Euclides 

da 

1 Martin Clare 2002 5 

Luzia-Homem Olímpio, 

Domingos 8 

1 Martin Clare 2003 5 

Iracema / Cinco 

Minutos 

Alencar, José 

Martiniano de 

1 Martin Clare 1998 10 

Crime e castigo Dostoiévski, 

Fiódor 

1 L&PM 2011 2 

Jardim de inverno Neruda, Pablo 1 L&PM 2011 2 

Cem sonetos de amor Neruda, Pablo 1 L&PM 2010 2 

Wood & Stock Angeli Filho, 

Arnaldo 

1 L&PM 2010 1 

Rê Bordosa: Do 

começo ao fim 

Angeli Filho, 

Arnaldo 

1 L&PM 2010 1 

Cem anos de solidão García Márquez, 

Gabrie 

1 Record 2011 3 

Raízes do Brasil Holanda, Sérgio 

Buarque de 

1 Companhia das 

Letras 

1995 10 

Alexandre, o Grande Briant, Pierre 1 L&PM 2011 2 

Antes e Depois Gauguin, Paul 1 L&PM 2011 2 

História da arte Santos, Maria das 

Graças Vieira 

Proença dos 

1 Ática 2011 5 

História da América 

através de textos 

Pinsky, Jaime 1 Contexto 2011 10 

Egito Antigo  Johnson, Paul 1 Ediouro 2010 5 

Cruzadas Morrisson, Cécile 1 L&PM 2011 2 

Diários da descoberta 

da América: as quatro 

viagens e o testamento 

Colombo, 

Critóvão 

1 L&PM 2010 5 

Brasil: terra à vista: a  Bueno, Eduardo 1 L&PM 2010 2 
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aventura ilustrada do 

descobrimento 

100 textos de história  Pinsky, Jaim 1 Contexto 2009 10 

História moderna 

através de textos 

Marques, 

Adhemar Martins; 

Faria, Ricardo de 

Moura e Berutti, 

Flávio Costa 

1 Contexto 2010 10 

Império Romano Le Roux, Patrick 1 L&PM 2010 2 

Akropolis: a grande 

epopéia de Atenas 

Manfredi, Valerio 1 L&PM 2010 2 

Os antigos habitantes 

do Brasil. 

 Funari, Pedro 

Paulo A 

1 Editora UNESP 2001 10 

África e Brasil africano Souza, Marina de 

Mello e 

1 Ática 2007 10 

História dos índios no 

Brasil 

Cunha, Manuela 

Carneiro da (org.) 

1 Companhia das 

Letras 

1992 2 

O livro de ouro da 

História do Brasil 

Del Priore, Mary 1 Ediouro 2001 10 

Pré-História Olivieri, Antonio 

Carlos 

1 Ática 2008 10 

Matemática: ensino 

médio 

 Youssef, Antonio 

Nicolau 

1 Scipione 2005 10 

Inglês Instrumental: 

estratégias de leitura: 

módulo II 

Munhoz, 

Rosângela 8 

1 Texto Novo 2004 5 

Física, volume único Gaspar, Alberto 1 Ática 2011 10 

Química Nóbrega, Olímpio 

Salgado; Silva, 

Eduardo Roberto 

da e Silvia, Ruth 

Hashimoto da 

1 Ática 2005 10 

Biologia: volume único  Linhares, Sérgio e 

Gewandsznajder, 

Fernando 

1 Ática 2005 10 

Textos: leituras e 

escritas: literatura, 

língua e produção de 

textos, volume único 

Infante, Ulisses 1 Scipione 2005 10 

Português linguagens: 

volume único 

 Cereja, William 

Roberto e 

Magalhães, 

Thereza Cochar 

1 Atual 2009 10 

Redação: palavra & 

arte 

Ferreira, Marina 1 Atual 2010 10 

A escrita da História: 

ensino médio: volume 

único 

Campos, Flávio 

de 

1 Escala 

Educacional 

2005 10 

Geografia: geografia Almeida, Lúcia 1 Ática 2009 10 
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geral e do Brasil, 

volume único e 

Marina Alves d 

Geografia: volume 

único 

 Moreira, João 

Carlos e Sene, 

Eustáquio de 

1 Scipione 2005 10 

Gramática Prática da 

Lingua Inglesa: o 

inglês descomplicado 

Torres, Nelson 1 Saraiva 2007 5 

Miséria da Filosofia Marx, Karl 1 Hemus 2008 5 

Fundamentos de física, 

vol. 1: mecânica 

 Halliday, David  LTC 2012 12 

Banco de Questões 

2012: 8ª Olimpíada 

Brasileira de 

Matemática das 

Escolas Públicas 

Associação 

Instituto Nacional 

de Matemática 

Pura e Aplicada - 

IMPA 

1 IMPA 2012 2 

Sociologia para o 

ensino médio 

Tomazi, Nelson 

Dacio 

1 Saraiva 2010 10 

A caverna Saramago, José 1 Companhia das 

Letras 

2000 5 

Cálculo: volume 2 Stewart, James 2 Cengage 

Learning 

 2010 20 

Gramática de uso da 

língua ilglesa: A 

gramática do inglês na 

ponta da língu 

a Lima, Denilson 

de 

1 Elsevier 2010 15 

Fundamentos de física, 

volume 2 

Halliday, David 2 GEN 2010 10 

Fundamentos de física, 

volume 3 

Halliday, David 3 GEN 2010 10 

A dimensão cultural 

institucional e a 

interdisciplinaridade no 

desenvolvimento local 

Baiardi, Amílcar 1 UFBA 2013 1 

Biologia: volume único 

Lopes, 

 Sônia; Rosso, 

Sérgio 

1 Sariava 2005 1 

Curso de estatística 

experimental 

Pimentel-Gomes, 

Frederico 

1 FEALQ 2009 1 

Como fazer 

experimentos: pesquisa 

e desenvolvimento na 

ciência e na indústria 

Barros Neto, 

Benício de 

1 Bookman 2010 1 

Ética, cultura e 

diferença 

Bezerra, Herlon 

Alves 

1 Sertão 

pernambucano 

2012 1 

A coesão textual Koch, Ingedore 

Grunfeld Villaça 

1 Contexto 2013 2 

A coerência textual a Koch, Ingedore 

Grunfeld Villaç 

1 Contexto 2014 2 
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Cartografia básica Fitz, Paulo 

Roberto 

1 Oficina de 

Texto 

2008 1 

Morfologia vegetal: 

organografia e 

dicionário ilustrado de 

morfologia das plantas 

vasculares 

Gonçalves, 

Eduardo Gomes 

1 Instituto 

Plantarum de 

Estudos da 

Flora 

2011 2 

Antropologia: serviço 

social 

Albiazzetti, Giane 1 Pearson 

Education do 

Brasil 

2009 2 

O agronegócio do 

algodão no Brasil: Vol. 

I 

Beltrão, Napoleão 

Esberard de Macêdo; 

Azevedo, Demóstenes 

Marcos Pedrosa de 

(editores técnicos.) 

1 Embrapa 

Informação 

Tecnológica 

2008 5 

O agronegócio do 

algodão no Brasil: Vol. 

II 

Beltrão, Napoleão 

Esberard de Macêdo; 

Azevedo, Demóstenes 

Marcos Pedrosa de 

(editores técnicos.) 

2 Embrapa 

Informação 

Tecnológica 

2008 5 

Novos caminhos da 

geografia 

 Carlos, 

Alessandri Fani 

Ana [org.] 

1 Contexto 2013 1 

Climatologia: noções 

básicas e climas do 

Brasil 

Mendonça, 

Francisco 

1 Oficina de 

Textos 

2007 1 

Cálculo numérico: 

características 

matemáticas e 

computacionais dos 

métodos numéricos 

Sperandio, Décio 1 Pearson 

Prentice Hall 

2003 2 

Cálculo numérico Franco, Neide 

Bertoldi 

1 Pearson 

Prentice Hall 

2006 4 

Geografia do Brasil Ross, Jurandyr L. 

(org.) 

1 Editora da 

Universidade de 

São Paulo 

2014 5 

Sociologia: serviço 

social 

Barboza, Sergio 

de Goes 

1 Pearson 

Prentice Hall 

2009 1 

Estatística e 

indicadores sociais 

Kernkamp, 

Clarice da Luz 

1 Pearson 

Education do 

Bras 

2013 1 

Formação social, política e 

econômica do Brasil 
Lima, Gleiton 

Luiz de 

1 Pearson Education 

do Bras 
2009 1 

Processos de trabalho e 

serviço social 

Gonçalves, 

Amanda Boza 

1 Pearson 

Education do 

Brasi 

2013 1 

Oficina de formação: 

questão social 

Sikorski, Daniela 1 Pearson 

Prentice Hall 

2009 1 

Ética e Legislação 

Profissional 

Kernkamp, 

Clarice da Luz 

1 UNOPAR 2014 1 
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Economia política: 

serviço social 

 Arbex, Marco 

Aurélio 

1 Pearson 

Prentice Hal 

2009 1 

Cultura, família e 

sociedade 

 Boza, Amanda 1 Pearson 

Prentice Hal 

2010 1 

Políticas sociais II Pereira, Maria 

Lucimar 

2 Pearson 

Education do 

Brasil 

2013 1 

Filosofia  Ferreira, João 

Vicente Hadich 

1 Pearson 

Education do 

Brasil 

2009 1 

Licitações e Contratos: 

orientações e 

jurisprudência do TCU 

Brasil, Tribunal de 

Contas da União 

1 TCU - Tribunal 

de Contas da 

União 

2010 1 

Inglês Instrumental: 

estratégias de leitura: 

módulo I 

Munhoz, 

Rosângela 

 Textonovo 2000 5 

 

         

 
 

TÍTULO AUTOR VOL. EDITORA ANO QUANTIDADE 
Contabilidade pública: 

teoria, técnica de 

elaboração de balanços 

e questões 

Bezerra Filho, 

João Eudes 

1 Elsevier 2008 1 

A arte da guerra  Tzu, Sun 1 L&PM 2011 5 

Recursos Humanos: o 

capital humano das 

organizações 

Chiavenato, 

Idalberto 

1 Elsevier 2009 1 

Licitação de Registro 

de Preços: comentários 

ao decreto nº 3.931, de 

19 de setembro de 2001 

Bittencourt, 

Sidney 

1 Fórum 2008 2 

Administração pública: 

coletânea 

Peters, B. Guy e 

Pierre, Jon (orgs.) 

1 UNESP 2010 1 

Direito Administrativo 

Descomplicado 

Alexandrino, 

Marcelo 

1 MÉTODO 2012 3 

Licitação Eletrônica - 

Pregão Eletrônico: o 

marco normativo da 

tecnologia da 

informação nos 

contratos públicos 

Amorim, Gustavo 

Rodrigue 

1 Anhanguera 

Editora Jurídica 

2010 1 

Gestão Pública: 

planejamento, 

processos, sistamas de 

informação e pessoas 

Kanaane, 

Roberto; Fiel 

Filho, Alécio e 

Ferreira, Maria 

das Graças (org.) 

1 Atlas 2010 1 

7.1.1 ACERVO ESPECÍFICO DA AREA DE ADMINISTRAÇÃO 
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Introdução à teoria 

geral da administração 

Chiavenato, 

Idalberto 

1 Elsevier 2011 1 

Brasil em 

Desenvolvimento: 

Estado, planejamento e 

políticas públicas: 

sumário analítico 

Instituto de 

Pesquisa 

Econômica 

Aplicada 

1 Ipea 2010 1 

Brasil em 

Desenvolvimento, v. 1: 

Estado, planejamento e 

políticas públicas 

Instituto de 

Pesquisa 

Econômica 

Aplicada 

1 Ipea 2010 1 

Brasil em 

Desenvolvimento, v. 2: 

Estado, planejamento e 

políticas públicas 

Instituto de 

Pesquisa 

Econômica 

Aplicada 

2 Ipea 2010 1 

Brasil em 

Desenvolvimento, v. 

III: Estado, 

planejamento e 

políticas públicas 

Instituto de 

Pesquisa 

Econômica 

Aplicada 

3 Ipea 2010 1 

Administração de 

Materiais: uma 

abordagem introdutória 

Chiavenato, 

Idalberto 

1 Elsevier 2005 2 

Orçamento Público e 

Desigualdades: 

detatendo experiências 

e metodologias de 

monitoramento. 

Fórum Brasil do 

Orçamento 

1 Fórum Brasil do 

Orçament 

2011 2 

Aprender a 

Empreender 

 Fundação 

Roberto Marinho 

e SEBRAE 

Nacional 

1 Fundação 

Roberto 

Marinho 

2010 1 

Logística para a 

indústria do petróleo, 

gás e biocombustíveis: 

estudo das redes 

logísticas estruturadas 

para atuarem em 

sistemas complexos de 

produção 

Donato, Vitório 1 Érica 2012 1 

Lei de Falências e de 

recuperação de 

empresas 

Câmera dos 

Deputados 

1 Câmera dos 

Deputados 

2009 1 

Introdução à Sociologia Viana, Nildo 1 Autêntica 2011 1 

Projeto de pesquisa: 

propostas 

metodológicas 

Barros, Aidil de 

Jesus Paes 

1 Vozes 2014 2 

A prática da pesquisa Castro, Claudio de 1 Pearson 2006 2 
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Moura 

Licitações e Contratos: 

orientações e 

jurisprudência do TCU 

- Vol II 

Brasil, Tribunal de 

Contas da União 

2 TCU - Tribunal 

de Contas da 

União 

2010 2 

Licitações e Contratos: 

orientações e 

jurisprudência do TCU 

- Vol IV 

Brasil, Tribunal de 

Contas da União 

4 TCU - Tribunal 

de Contas da 

União 

 2010 2 

Agir: Percepção da 

gestão ambiental - Vol. 

V 

Hammes, Valéria 

Sucena 

5 Embrapa 2012 1 

Planejamento social Costa, Selma 

Frossard 

1 Pearson 

Education do 

Brasi 

2013 1 

Licitações e Contratos: 

orientações e 

jurisprudência do TCU 

- Vol III 

Brasil, Tribunal de 

Contas da União 

3 TCU - Tribunal 

de Contas da 

União 

2010 1 

Licitações e Contratos: 

orientações e 

jurisprudência do TCU 

Brasil, Tribunal de 

Contas da União 

1 TCU - Tribunal 

de Contas da 

União 

2010 1 

Teoria Geral da 

Administração 3ª Ed. 

 Motta, Fernando 

C. Prestes; 

Vasconcelos, 

Isabella F. 

Gouveia 

3 Cengage  5 

Administração 

Industrial e Geral 

Fayol, Henri 10 Atlas 2015  2 

Criando Organizações 

eficazes: Estruturas em 

cinco configurações 

MIntzberg, Henry 2  Atlas 2015 2 

Introdução a 

Administração 

Maximiano, 

Antonio Cesar 

Amaru 

1 Atlas  2011 7 

Estatística Básica: Para 

os cursos de 

Administração, 

Ciências contábeis, 

Tecnológicos e de 

Gestão 

Tiboni, Conceição 

Gentil Rebelo 

1 Atlas 2010 2 

Sistemas, Organização 

e Métodos: Uma 

abordagem gerencial 

Oliveira, Djalma 

de P. Rebouças de 

21 Atlas 2013  2 

Imagens da 

Organização: Edição 

executiva 

Morgan, Gareth 2 Atlas 2015 2 

A arte da guerra Machiavelli, 1 L&PM 2011 8 
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Niccolò 

Introdução à 

Administração 

Maximiano, 

Antonio Cesar 

Amaru 

1 Atlas 2011  3 

      
 

 

              

 
 

 

O IFBA Campus Irecê conta com uma ampla estrutura, integrada e confortável, que 

oferece oportunidades para aprendizagem, assegurando a construção e desenvolvimento das 

competências requeridas para o exercício profissional. 

A infraestrutura do campus mostra-se suficiente para a execução do curso, não 

gerando impacto financeiro de investimento no orçamento. Dispõe de ampla biblioteca com 

mais de cinco mil títulos de acervo atualizado, espaços para estudo composto por baias 

individuais, salas para atividades coletivas, ambiente climatizado e acesso à internet. A sala de 

professores foi ampliada para maior comodidade e facilidade no atendimento individualizado 

aos discentes, os espaços de convivência foram organizados e a acessibilidade física foi 

implementada com rampas, piso tátil, banheiros adaptados e um Núcleo de Apoio a 

Portadores de Necessidades Especiais, o Napne. Possui refeitório com funcionamento integral 

das 07:00 às 22:00 e acompanhamento nutricional. 

No total a infraestrutura é composta por vinte salas de aula, quinze laboratórios, sendo 

quatro de informática, contendo vinte computadores em cada uma, com espaço 

disponibilizado aos alunos para o acesso à internet, ginásio com quadra poliesportiva, salas de 

aula, ginástica, musculação, banheiros com chuveiros e vestiários, uma sala de reuniões, trinta 

e seis salas administrativas, uma sala de videoconferência equipada com lousa digital, data 

show e sonorização além do auditório com capacidade para 136 pessoas onde acontecem 

todos os eventos promovidos pelos alunos e apoiados pelo Instituto. 

 

 

 

 

 

 

7.2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
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Nome CH e Regime Área Formação 

Aécio Cleber Santos Silva 40h DE Eng. Mecânica Especialização 

Airan dos Santos Protázio 40h DE Biologia Mestrado 

Alba Valéria Neiva Rodrigues 20h Artes Mestrando  

Aline Cristina da Silva Moraes 40h DE Biologia Doutorado 

Amanda Mendes de Santana 

Dourado 

40h DE Língua Portuguesa Mestrado 

Anderson Dourado França 40h Substituto Filosofia  

Carla Renata Santos dos Santos 40hDE Adminsitração Doutorado 

Carlos Joulbert Alves de Souza 40h DE Biocombustíveis 

/Bioquímica 

Doutorado 

Cássio Almeida Lima 40h DE Ciências da 

Computação 

Mestrado 

Cynara Gomes Barbosa Cedida pela UFBA Bioquímica Doutorado 

Dílson Silva Magalhães 40h DE Desenho Técnico Especialista 

Eduardo Pereira Lopes 40h DE Língua Portuguesa Mestrado 

Erivelton Façanha da Costa 40hDE Física Doutorado 

Filipe Gomes dos Santos  Eng. Elétrica Graduação 

Flánelson Maciel Monteiro 40h DE Eng. Mecãnica Mestrado 

Gilma Brito da Silva  20h Geografia Especialização 

Gustavo Falcão Paim da Silva  40h DE Ciências da 

Computação 

Especialização 

Henrique Martins de Miranda 40h Substituto  Matemática Mestrando 

Ivan Dutra Belo 40h DE Sociologia Mestrado 

Janaína Novaes Sobrinho 40h DE Geografia Mestrado 

Jônatas Ferreira Bastos 40h DE Ciências da 

Computação 

Doutorando 

Jeime Nunes de Andrade 40h DE Ciências da 

Computação 

Mestrado 

Jéssica Ferreira França 40h Substituta Ciências da 

Computação 

Especialista 

José Oliveira da Conceição 40h Língua Portuguesa Especialização 

Jorge Raphael Rodrigues de 

Oliveia Contiguiba. 

40h DE Física Especialização 

José Airton de Mattos Carneiro 

Júnior 

40h DE  Mestrado 

Juliana Paiva Santiago 20h Espanhol Mestrado 

Juliano Santa Inês de Andrade 40DE Eng. Elétrica Especialização 

8.  PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ENVOLVIDO NO CURSO 

8.1   PERFIL DO PESSOAL DOCENTE 
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Marques  

Juliano da Silva Lopes 40h DE Eng 

Agrônomo/Biocombus

tíveis 

Doutorado 

Laís Farias Alves 40h Substituta Ciências da 

Computação 

Pós-graduanda 

Leandro Oliveira Souza 40h DE Ciências da 

Computação 

Doutorado 

Leonardo Ferreira de Jesus 20h História Mestrado 

Lucas Simões Santos 40hDE Física Mestrado 

Luciene Chaves  Lopes  40h Substituta Inglês  

Luzia de Azevedo Albuquerque 40h DE Sociologia Mestrado 

Marcondes Dourado Matos  40h Substituto Matemática  

Marlaine Lopes Almeida 40h DE Ed. Física Doutorado 

Nalysson Luís da Silva  40h Substituta Ciências da 

Computação 

 

Palloma Rios da Silva  40hDE Língua Inglesa Mestrada 

Paulo André da Rocha Reis  Ciências da 

Computação 

Mestrado 

Priscila de Jesus Santos 20h Substituta Ed. Física  

Priscila Godinho Martins dos 

Santos 

Substituta História  

Rafael Xavier de Oliveira Souza 40h DE Ciências da 

Computação 

Mestrado 

Raimundo Adson Andrade 

Cardoso 

40h DE Bioquímica Mestrando 

Raphael Calazans Cardoso 40h DE Eng. Mecânica Mestrado 

Raquel de Lima Sachdev 40h DE Química Mestrado 

Raquel Guilherme de Carvalho 40h DE Eng. Mecânica Doutorado 

Reginey Azevedo Barbosa 40h DE Eng. Elétrica Mestrando 

Robério Batista da Rocha 40h DE Matemática Mestrado 

Rogério Batista da Rocha 40h DE Matemática Mestrado 

Rogério da Silva Vilas Boas 40h DE Administração Especialização 

Renata de Moura Issa Vianna 40h DE Matemática Mestrado 

Samille Guimarães Nogueira 20h Ed. Física Especialização 

Stéfani Silva Pires 40h DE Ciências da 

Computação 

Doutorado 

Tiago Fernandes Machado 40h DE  Especialização 

Thiago Raphael Felípe de Araújo  Met. Da Pesquisa Mestrado 

Ualace Santana de Melo 40h DE Matemática Mestrado 

Ubaldo José Costa dos Anjos 40h DE Eng. Agrônomo/ Seg. 

Meio Ambiente e 

Saúde 

Mestrado 

Vivian Souza de Santana 40h DE Língua Inglesa Mestrado 

Willian Souza de Santana Substituto 20h Química  
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Nome Cargo Formação 

Aizio Nunes de Figueiredo Assistente em 

Administração 

Gradução 

Ana Carolina de Santana Guedes Técnico em Assuntos 

Educacionais 

Mestrado 

Ana Paula Alecrim Machado Auxilar em Administração Graduação 

Ancelmo Machado Miranda 

Bastos 

Pedagogo Mestrado 

Alexandre Caetano Pereira Técnico em Assuntos 

Educacionais 

Especialização 

Bruno Luiz Borges Lemos Técnico em Laboratório: 

Eletromecânica 

Nível Médio 

Carlos Vinícius Leal Almeida Técnico de Tecnologia da 

Informação 

Especialização 

Carlos Vinícius    

Cassileny Amorim Reis Técnico em Contabilidade Graduação 

Cláudia Marizi Martins dos Santos Assistente em 

Administração 

Graduação 

Edite Barros de Oliveira Assistente em 

Administração 

Graduação 

Elis Franciélis Barbosa Paiva Assistente de Alunos Especialização 

Elvis Nunes de Figueredo Assistente de Biblioteca Nível Médio 

Esiel Rodrigues da Silva Assistente de Alunos Nível Médio 

Ezequias Magno do Ouro Neto Assistente em 

Administração 

Graduação 

Gilcélia Goncalves Machado Vestiarista Especialização 

Gustavo Dourado Santos Médico Graduação 

Herick Leite de oliveira Assistente de 

administração 

Graduação 

Iza Rocha Souza Tradutor e Intérprete de 

Linguagem de Sinais 

Especialização 

Jadilton Alves Machado Técnico em Audiovisual Nível Médio 

Janaína da Silva Rocha Barreto Psicóloga Especialiação 

Jainara Dias da Silva Ténico de laboratório: 

Quimíca 

Nível Médio 

Joander Nunes Neiva Técnico de laboratório: 

Informática 

Nível Médio 

José Fernandes Andrade Júnior Assistente de alunos Nível Médio 

Juliana Pires de C. Rocha 

Machado 

Assistente em 

administração 

Especialização 

Júlio Cézar Araújo Barreto Assitente de Administração Superior 

8.2 PERFIL DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
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Kércia Santana de Oliveira Auxiliar de administração Especialização 

Larice de Souza Dourado Nutricionista Especialização 

Lívia Dourado Rodrigues Assistente em 

administração 

Especialização 

Marcílio Batista Rocha Analista de Tec. da 

Informação 

Superior 

Marcos Vilarinho Torres Assistente em 

adminstração 

Graduação 

Maria Aparecida Rafael da Silva 

Alecrim 

Pedagoga Especialização 

Mirella Souza Neiva Assistente social Graduação 

Paula Pires Martins Administradora Graduação 

Regiane Silva de Azevedo Técnica em enfermagem Especialização 

Silas Ferreira Alves Analista de TI Mestrado 

Sócrates de Sousa Lelis Contador Especialização 

Suélia dos Santos Braga Assistente em 

administração 

Graduação 

Taiane Dantas Martins Pedagoga Mestrado 

Tatiana Barreto Carvalho Auxiliar de biblioteca Especialização 

Wellington Romualdo de Almeida Técnico de laboratório: 

Biologia 

Mestrado 

 

 

 

 

       

 
 

Após a integralização curricular e da apresentação e aprovação do 

Trabalho de Conclusão de Curso, será conferido ao estudante o Diploma 

de Técnico de Nível Médio em Administração na Habilitação Profissional 

de Administração, conforme Resolução CONSUP nº 03/2014, que 

Estabelece as Diretrizes para Emissão e Registro de Diplomas dos Cursos 

de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, assim como 

modelos do diploma e do certificado. 

 

 

     

 

 

Conforme já citado neste PPC, o discente do Curso Técnico em Administração fará jus 

ao certificado de qualificação profissional Auxiliar de Recursos Humanos após concluir 

9. DIPLOMAS 

9.1 CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA 
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todos os componentes curriculares do 1º e 2º semestres, totalizando 900 (novecentas) 

horas/aula.  

O discente que concluir todos os componentes curriculares do 1º, 2º, 3º e 4º semestres 

fará jus à ao certificado de qualificação profissional em Auxiliar Administrativo, totalizando 

1800 (mil e oitocentas) horas/aula.  

  Concluindo os componentes curriculares do 1º, 2º, 3º, 4º e 5 º  semestres fará jus ao 

certificado de Auxiliar Financeiro, totalizando 2.232 (duas mil e duzentas e trinta e duas) 

horas/aulas.  
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RELATÓRIO DO I SEMINÁRIO PROEJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS DO IFBA CAMPUS IRECÊ. 

 

 

Conforme programação estabelecida pela Comissão responsável pela elaboração 

do Projeto de curso de Administração na modalidade de PROEJA, no dia 

25/09/2018 ocorreu o I Seminário PROEJA – Educação de Jovens e Adultos do 

IFBA Campus Irecê que trouxe como tema: perspectivas para construção 

coletiva do currículo integrado. Participaram do evento: educadores, estudantes 

da EJA dos municípios de Irecê e de Lapão, estudantes da UNEB, profissionais 

de outras instituições. Foi trazido para a mesa de debates as perspectivas para 

implantação do Curso Técnico em administração articulada ao ensino médio na 

modalidade de PROEJA. Tivemos como convidados o Professor e Diretor do 

Campus Irecê, Robério Batista da Rocha que trouxe para os participantes o 

histórico do IFBA e a importância do Campus para o Território; a Pedagoga e 

Coordenadora do setor Multidisciplinar, Maria Aparecida Rafael da Silva 

Alecrim que apresentou o resumo da proposta do curso a ser implantado e 

Daniela Lopes Oliveira Dourado, Professora da UNEB discutiu sobre o tempo de 

aprender. Após explanação da mesa, foi realizada uma atividade distribuída em 

seis grupos de trabalhos, cujos temas farão parte dos eixos temáticos que serão 

abordados ao longo do curso, a saber:  

 Eixo 01 – Mundos da Educação e do trabalho: o reencontro com a escola. 

 Eixo 02 – Memória e cidadania: o sujeito como autor da história. 

 Eixo 03 -  Trabalho, cultura e Administração: a produção de saberes e de valores 

compartilhados. 

 Eixo 04 -  Ciência e tecnologia: os princípios científicos e a construção do 

conhecimento. 

 Eixo 05 – Sociedade e responsabilidade socioambiental: o mundo que queremos 

construir. 

ANEXOS 
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 Eixo 06 – O Técnico em Administração e suas possibilidades de atuação. 

Em cada grupo de trabalhos os participantes responderam as seguintes questões, conforme o 

eixo escolhido. 

 

 

 

Questões para estudantes da EJA 

 

 Eixo 1 - Mundos da Educação e do Trabalho: o reencontro com a escola. 

 

1. Por que você deseja retornar a escola? Quais foram as dificuldades que te 

afastaram da escola? 

2.  O que você espera do Ensino Médio?  

  

 

 Eixo 2 -  Memória e Cidadania: o sujeito como autor da história 

 

1. O que lhe motivou voltar a estudar? 

2. Tem mais alguém na sua família que não estudou? Se sim, quantos? 

3. Conte um pouco da sua  história. 

 

 

 Eixo 3 - Trabalho, Cultura e Administração: a produção de saberes e de valores 

compartilhados. 

1. Qual a sua ocupação? 

2. Quais saberes práticos do seu cotidiano você poderá compartilhar durante o curso? 

3. Como você acha que um curso de Administração pode contribuir para o 

desenvolvimento local? 

 

 Eixo 4 - Ciência e Tecnologia: os princípios científicos e a construção do 

conhecimento. 
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1. Você identifica algum equipamento ou procedimento do seu dia a dia na 

comunidade e/ou no seu  trabalho (seja ele na agricultura, na produção de 

alimentos ou de outros produtos, na prestação de serviços etc) que precisa de 

algum tipo melhoramento?  Qual e por qual motivo? 

 

2.  A sua comunidade possui algum tipo de Organização (Associação, cooperativa, 

grupo de mulheres etc.)? E possui algum tipo de bem coletivo (casa de farinha, 

unidade de produção de alimentos etc.)? Você participa desse empreendimento? 

  

3. Você deseja desenvolver ou participar de algum aprofundamento de estudo ou 

pesquisa/projeto científico? 

 

 Eixo 5 - Sociedade e Responsabilidade Socioambiental: o mundo que queremos 

construir. 

1. Qual mundo você sonha? Como ele deveria ser? 

2. Qual contribuição você poderia dar para construir o mundo dos seus sonhos? 

3. Quais as medidas necessárias para melhorar o meio ambiente na sua cidade?  

4. Sua rua tem saneamento básico? Quais as principais dificuldades do seu bairro? 

 

 Eixo 6 - o Técnico em Administração e suas possibilidades de atuação. 

1. O que você  gostaria de aprender fazendo um curso de Administração?  

2. Como um curso de Administração pode contribuir na sua formação ?  

3. Como um curso de Administração pode contribuir no desenvolvimento da nossa 

região? 

 

Questionário 02 – convidados representantes de instituições  

 

1. Quais as perspectivas desse curso para o desenvolvimento local? 

2. De que forma sua instituição pode contribuir com ações de parceria para o andamento 

do curso? 

Questionário 03 (educadores ou estudantes universitários) 
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1. O que representa a Educação de Jovens e Adultos para você? 

2. Quais as maiores dificuldades em lidar com as defasagens de aprendizagem que 

existem na sala de aula? 

3. Quais estratégias você utiliza para ajudar aos alunos a superar as dificuldades? 

4. Quais sugestões a partir da sua experiência na EJA você disponibiliza para ser 

pensado no currículo do curso de Administração e Negócios em EJA? 

Não pretendemos aqui traçar uma análise de todas as questões, mas consideramos 

importantes para a construção do projeto, analisar as respostas de algumas delas, pois não 

podemos deixar de registrar o quanto é importante conhecer os sujeitos para quem se estar 

pensando um projeto de curso.  

 Após analisarmos algumas respostas, percebemos falas que reafirmam o quanto o 

público da EJA é formado por sujeitos que foram expropriados dos seus  direitos, excluídos 

do acesso à cultura, ao trabalho, a moradia e que veem na educação uma porta de entrada para 

um trabalho melhor ou para torna-se cidadão, ou seja, ele não se reconhece como cidadão. 

Quando questionados porque deixaram de estudar, as falas mais frequentes estavam 

relacionadas à necessidade de trabalhar para sobreviver. A reprovação constante no ensino 

fundamental também foi citada.  Isso nos direciona a pensar todo processo de ensino 

aprendizagem durante a realização do curso a ser implantado e buscar alternativas 

pedagógica, institucionais para garantir a permanência deste sujeito no curso.  

Também foi observado que a maioria trabalha e sentem a necessidade de estudar para 

ter um emprego melhor e consequentemente um futuro melhor. As ocupações mais comuns 

são: trabalhador rural, diarista, manicure, donas de casa, ajudante de pedreiro, marceneiro. 

Todos consideram que o Curso de Administração será importante, principalmente porque eles 

veem como possibilidade de adquiri conhecimento, se profissionalizar.  

Como é possível notar, o Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio na modalidade de PROEJA que o Campus Irecê pretende implantar está referendado 

pelo público alvo da propostas, que são os estudantes da EJA do munício de Irecê e região, 

além de demais profissionais da sociedade cível. 

 

 

CARTAZ DO I SEMINÁRIO PROEJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

DO IFBA CAMPUS IRECÊ. 
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FOLDER  
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO I SEMINÁRIO PROEJA DO IFBA CAMPUS 

IRECÊ 
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Figura 1 Estudantes e profissionais da EJA dos Munípios; representantes da sociedade Civil; servidores do Campus Irecê 

 

 

Figura 2 - Estudante do Curso Técnico Integrado do Campus Irecê - Mestre de Cerimônia do Evento 
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LISTAS DE PRESENÇA DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE JOVEN E 

Figura 3  Estudantes e profissionais da EJA dos Munípios; representantes da sociedade Civil; servidores do Campus 
Irecê 
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ADULTOS DO IFBA CAMPUS IRECÊ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

173  

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

174  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 CAMPUS IRECÊ 
 

175  

 


