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1. CONTEXTO GERAL

1.1 Identificação Geral

Em 2008, o Governo Federal avançou, significativamente, no que se refere à

política de educação profissional e tecnológica do país com a criação dos Institutos

Federais.  Por  meio  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e

Tecnológica, trinta e um centros federais de educação tecnológica (Cefets), setenta e

cinco unidades descentralizadas de ensino (Uneds), trinta e nove escolas agrotécnicas,

sete escolas técnicas federais e oito escolas vinculadas a universidades formaram os

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em Goiás, a Escola Agrotécnica Federal  de Ceres, os Centros Federais de

Educação de Tecnológica Rio Verde e Urutaí e a Unidade de Ensino Descentralizada

de Morrinhos, tradicionalmente reconhecidos pela qualidade na oferta de ensino médio,

técnico  e  tecnológico,  foram  unificados,  surgindo,  assim,  o  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano. Atualmente, o IF Goiano oferece

cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos concomitantes e cursos

superiores (de tecnologia, bacharelado e licenciatura) e de pós-graduação latu sensu e

stricto sensu, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Além dos campus de

Campos Belos,  Ceres,  Iporá,  Morrinhos, Posse,  Rio Verde,  Trindade e Urutaí,  o IF

Goiano possui quatro campus Avançados: Catalão, Cristalina, Hidrolândia e Ipameri.

Os  campus e  campus Avançados  estão  administrativa  e  educacionalmente

vinculados à Reitoria, cuja estratégica localização em Goiânia permite fácil acesso aos

campus  do  IF  Goiano.  A missão  do  Instituto  é  promover  educação  profissional  de

qualidade,  visando  à  formação  integral  do  cidadão  para  o  desenvolvimento  da

sociedade, com o objetivo de consolidar-se como instituição de referência nacional na

promoção de educação profissional verticalizada.

1.2 Apresentação

No contexto da educação brasileira, desafios vêm surgindo nas questões ligadas

ao trabalho e à educação devido à falta de compreensão da articulação que pode ser

feita entre o saber elaborado e a qualificação profissional, ou pela necessidade de não

confundir educação técnica e tecnológica com o processo de educação profissional. 
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A articulação entre o Ensino Superior e a Educação Profissional sinaliza para a

consolidação de uma Proposta Pedagógica que considera a preparação básica para o

trabalho,  oferecendo  possibilidades  àquelas  pessoas  que  desejam  ingressar  no

competitivo mercado de trabalho, formado por pessoas que possuem um diploma de

nível superior 

Assim, o Instituto Federal Goiano - Campus Avançado Ipameri, ao estruturar o

Curso Superior  de  Tecnologia  em Gestão Comercial,  reconhece a necessidade de

preparar profissionais para conquistar espaço no mercado de trabalho e na sociedade,

alcançando dignidade, respeito e reconhecimento social como ser produtivo e cidadão.

O  curso  visa,  também,  reforçar  o  papel  proposto  para  os  Institutos  Federais  de

Educação, Ciência e Tecnologia ao possibilitar a inclusão social por meio da educação

e  da  profissionalização  e  o  desenvolvimento  acadêmico-científico-cultural  da

comunidade onde o Campus está inserido. 

Este  projeto  apresenta  a  proposta  de  implantação  do  Curso  Superior  de

Tecnologia em Gestão Comercial, no Campus Avançado Ipameri, vinculado ao Instituto

Federal Goiano. Esta proposta curricular propõe definir as diretrizes pedagógicas para

o  respectivo  curso  superior  de  tecnologia,  destinado  a  alunos  oriundos  do  ensino

médio. 

A  elaboração  deste  projeto  de  curso  fundamentou-se  nas  bases  legais  e

princípios norteadores da educação profissional e tecnológica, explicitados na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), atualizada pela Lei

nº 11.741/2008; na de Lei de criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892/2008), nos

decretos  e  resoluções  que  normatizam  a  Educação  Superior,  nas  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  de  Nível  Tecnológico  e  no

Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano.

O curso  Superior  de  Tecnologia em Gestão Comercial  visa  contribuir  com o

papel  do  Campus  Avançado  Ipameri  como  protagonista  e  estimulador  do

desenvolvimento  local  e  regional,  consciente  de  sua  responsabilidade  de  agente

transformador da realidade, articulada ao conhecimento científico e tecnológico. 

Esclarecemos, ainda, que a proposta deste curso está em consonância com o

Projeto de Desenvolvimento Institucional do IF Goiano. 
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1.3 Caracterização do Campus Avançado Ipameri 

A implantação do Campus Avançado Ipameri aconteceu em 2014, quando o

Instituto  Federal  Goiano  –  IF  Goiano  recebeu  as  instalações  do  Campus  IV,  ora

desativado, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), perfazendo uma

área de 29,04 hectares, ou seja, 6.00 alqueires, localizada às margens da Rodovia

Lídio de Faria, no município de Ipameri. 

As instalações doadas compreendem salas de aula,  prédio administrativo e

pedagógico, biblioteca, áreas de esporte e lazer, cantina e auditório, sendo, portanto,

uma estrutura viável para a implantação de diversos cursos. 

Posteriormente, foi doado pela Prefeitura Municipal de Ipameri, por meio da Lei

Municipal n°. 2.987/2014, de 24/10/2014, um imóvel, totalizando, aproximadamente, 04

alqueires. Assim, o Campus Avançado Ipameri possui, aproximadamente, uma área de

10 alqueires.

O Campus Avançado Ipameri foi criado com o objetivo de ampliar a oferta de

cursos técnicos na região,  conforme  Portaria nº 505 de 10/06/2014,  do Ministro da

Educação, publicada no Diário Oficial da União em 11/06/2014. 

Do  início  do  seu  funcionamento  até  janeiro  de  2016,  o  Campus  Avançado

Ipameri  esteve ligado,  pedagogicamente  e  administrativamente,  ao  Campus  Urutaí,

estando,  atualmente,  ligado  diretamente  à  Reitoria  do  IF  Goiano,  assim  como  os

Campus Avançados de Catalão, Cristalina e Hidrolândia. 

Como  proposta  de  educação  profissional,  são  ofertados,  desde  2014,  neste

Campus  Avançado,  os  Cursos  Técnicos  em:  Administração  (modalidade

concomitante/subsequente), Redes de Computadores (modalidade concomitante) e os

Cursos  Técnicos  Integrados  ao  Ensino  Médio  em  Comércio  e  em  Redes  de

Computadores, considerando o estudo de demanda realizado no município e em sua

área de abrangência. Além destes cursos, são ofertados Cursos de Formação Inicial e

Continuada e Educação à Distância, em nível técnico. 

Com o objetivo de construir  este projeto,  foram realizadas discussões com o

grupo de profissionais, pertencentes ao Campus Avançado Ipameri, além de setores

empresariais, que visou a realidade do município para definir as prioridades e desenhar

o perfil  de atuação dos egressos do Curso,  considerando a perspectiva dos novos

avanços tecnológicos que precisam ser dominados, no atual mundo do trabalho, e que
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exigem profissionais qualificados e com possibilidades de permanecerem em busca do

conhecimento. 

Quadro 1: Dados gerais sobre a identificação do Campus Avançado Ipameri

Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Ipameri

CNPJ: 10.651.417/0008-44
Nome do Dirigente: Juliana Cristina da Costa Fernandes

E-mail: juliana.fernandes@ifgoiano.edu.br

Endereço: Av. Vereador José Benevenuto. Qd. 11, s/n

Bairro: Setor Universitário

Cidade: Ipameri                UF: GO CEP: 75.780-000

Fone: (64) 3491-8400

2. JUSTIFICATIVA

A análise das informações relativas aos vetores regionais de desenvolvimento

de natureza social, econômica e institucional justifica a oferta do Curso Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial no Campus Avançado Ipameri.

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

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

do Estado de Goiás,  situado a 193 km da capital  do Estado e 250 km do Distrito

Federal.  O  município  alcançou  em  2015,  26.373  habitantes  (população  estimada,

conforme IBGE).  Possui  uma área territorial  de 4.368,688 km2, que corresponde a

1,32% do território goiano. Juntamente, com outros dez municípios (Catalão, Campo

Alegre de Goiás, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Goiandira, Cumari, Nova Aurora,

Anhanguera e Corumbaíba), constitui a microrregião de Catalão, perfazendo uma área

total de 15.206,842 km². Sua localização pode ser considerada privilegiada, pois além

de ser rota para o fluxo de riquezas da região, tem potencial para servir como polo

fomentador da educação e qualificação dos diversos municípios adjacentes, dada sua

fácil acessibilidade. 

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

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

milhões de reais,  sendo deste total,  62,6%, proveniente do setor primário,  7,9% do

setor  secundário  e  29,5%  do  setor  terciário.  No  mesmo  ano,  considerando-se  os

setores da economia em relação ao PIB, conforme base de dados do IBGE, Secretaria
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de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), a Indústria e os Serviços, juntos,

representaram  37,7%  do  PIB  regional.  Quando  esta  consideração  se  limita  ao

município  de  Ipameri,  a  importância  destes  setores  acumulados  é,  igualmente,

significativa, representando 35,8% do total  do PIB do município. Em 2013, segundo

dados  do  Instituto  Mauro  Borges  (IMB)/SEGPLAN/Governo  de  Goiás,  o  PIB  do

município alcançou aproximadamente 800 milhões de reais e o PIB per Capta chegou a

R$ 30.965,09. Estes dados reforçam a importância da oferta do Curso Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial, pois demonstra uma economia em crescimento, que

tem começado  a  atrair  grandes  Organizações  (Gazin  Atacado  Centro-Oeste  Ltda.,

instalada  no  município  no  início  de  2016,  por  exemplo)  e  que  demanda  por

profissionais  com formação adequada  para  se  acentuar  o  seu desenvolvimento  no

município. 

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

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

milhões de reais,  sendo deste total,  62,6%, proveniente do setor primário,  7,9% do

setor  secundário  e  29,5%  do  setor  terciário.  No  mesmo  ano,  considerando-se  os

setores da economia em relação ao PIB, conforme base de dados do IBGE, Secretaria

de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), a Indústria e os Serviços, juntos,

representaram  37,7%  do  PIB  regional.  Quando  esta  consideração  se  limita  ao

município  de  Ipameri,  a  importância  destes  setores  acumulados  é,  igualmente,

significativa, representando 35,8% do total  do PIB do município. Em 2013, segundo

dados  do  Instituto  Mauro  Borges  (IMB)/SEGPLAN/Governo  de  Goiás,  o  PIB  do

município alcançou aproximadamente 800 milhões de reais e o PIB per Capta chegou a

R$ 30.965,09. Estes dados reforçam a importância da oferta do Curso Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial, pois demonstra uma economia em crescimento, que

tem começado  a  atrair  grandes  Organizações  (Gazin  Atacado  Centro-Oeste  Ltda.,

instalada  no  município  no  início  de  2016,  por  exemplo)  e  que  demanda  por

profissionais com formação adequada para se desenvolver ainda mais relevante. 

Em  verificação  mais  recente,  quando  se  analisa  os  dados  relativos  aos

estabelecimentos localizados no município de Ipameri, oferecido pelo Cadastro Geral

de Empregados e Desempregados (CAGED, Jan. a Fev. de 2016), conforme pode ser

observado no Gráfico 1, a importância da oferta do Curso Superior de Tecnologia em

Gestão Comercial se evidencia de modo ainda mais destacado. 
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            Gráfico 1: Ipameri/GO –  Estabelecimentos por grupo - Jan a Fev/2016
 

        Fonte: adaptado do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Considerando-se  os  setores  da  economia  que  demandam  diretamente  os

profissionais  formados no  curso  proposto,  os  quase  30% dos estabelecimentos  do

setor de comércio, somados aos 33% do setor de serviços, alcança-se quase 63% do

total de estabelecimentos em funcionamento em Ipameri. Tal proporção relativa torna-

se  ainda  mais  favorável  à  oferta  do  referido  curso  quando  se  considera,  também,

setores  que  indiretamente  podem se  beneficiar  com a  formação  proposta  para  os

tecnólogos com a formação proposta,  tais  como a Construção Civil,  a Indústria  de

Transformação  e  a  Administração  Pública.  Assim,  notadamente,  os  demandantes

diretos de mão de obra qualificada em Gestão Comercial, somados aos demandantes

de setores correlatos às atividades comerciais, representam a maior parte dos agentes

econômicos  do  município,  o  que  justifica  a  oferta  de  formação  nesta  área  de

conhecimento. 

Outra análise que se mostra promissora no que tange à oferta do Curso Superior

de Tecnologia em Gestão Comercial é a relacionada ao número de empregados por

setor  de  atividade  econômica,  também oferecida  pelo  CAGED,  conforme pode  ser

observado no Gráfico 2.
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 Gráfico 2 – Ipameri/GO –  Empregados por setor da economia – Jan/2016

         Fonte: adaptado do CAGED - Cadastro Geral  de Empregados e Desempregados – Nº de
Empregos Formais – 1º Jan/2016

O Gráfico 2 revela que, no município de Ipameri, 12,2% estão empregados na

área comercial; 9,4% no setor de serviços, 17,8% na Administração Pública; 6,7% na

Indústria de Transformação e 3,3% no setor de construção civil. Considerando-se que

tratam-se  de  setores  que,  direta  ou  indiretamente,  demandam profissionais  com a

formação oferecida  pelo  curso  de tecnologia proposto,  pode-se concluir  que quase

metade  dos  empregos  formais  atualmente  existentes  no  município  (49,4%)  estão

relacionados à Gestão Comercial. Há que se destacar, ainda, a observação de que o

setor agropecuário também está, cada vez mais, necessitando de mão de obra com

competência  para  exercer  atividades  comerciais,  em  virtude  da  crescente

competitividade. 

No que diz respeito à oferta de ensino superior presencial, o município conta

com somente uma instituição,  a Universidade Estadual  de Goiás (UEG) – Unidade

Ipameri,  que  oferece,  apenas,  dois  cursos:  Engenharia  Agronômica  e  Engenharia

Florestal, em período integral.

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

humano (IDH) do município de Ipameri, oferecido pelo IBGE/Instituto Mauro Borges,

que,  em 2010,  foi  de  0,701,  inferior  ao  da região  em que está  inserido  (0,730)  e,

igualmente, inferior ao do Estado de Goiás (0,735), o que reforça a necessidade de
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melhorias em algumas áreas, dentre as quais, destaca-se a Educação. 

Neste cenário ora apresentado, a demanda por profissionais formados no curso

Superior  de  Tecnologia  em Gestão  Comercial  advém da  necessidade  de  preparar

gestores com conhecimento específico e aprofundado sobre o processo comercial, com

vistas ao desenvolvimento de posicionamentos analíticos e críticos, capazes de resultar

em intervenções rápidas e apropriadas ao cotidiano de suas atividades. Ao lado disso,

para que consiga atuar frente ao ambiente global de trabalho e identificar as causas

motivadoras de sua intervenção no processo, assim como os desdobramentos de uma

decisão, é imprescindível ao tecnólogo em Gestão Comercial que possua também um

perfil generalista passível de propiciar uma visão holística da organização e sua relação

com os diversos atores com quem se relaciona.

Considerando as constantes mudanças que ocorrem no mercado empresarial,

as  organizações  têm  buscado  profissionais  que  atendam  a  diversas  exigências  e

estejam aptos a implantar ações e estratégias que promovam diferencial competitivo,

além  de  executar,  eficazmente,  o  processo  administrativo  e  comercial  das

organizações. O curso Superior em Tecnologia de Gestão Comercial a ser oferecido

pelo IF Goiano Campus Avançado Ipameri visa a estimular o espírito empreendedor,

inovador e ousado do gestor em potencial.

Por  meio  de  uma  grade  curricular  voltada  às  necessidades  acadêmicas  e

mercadológicas,  assim como dos demais componentes de formação complementar,

este curso está em consonância com os requisitos necessários para a formação de

gestores  capazes  de  utilizar  as  práticas  de  gestão,  inovação  e  responsabilidade

socioambiental mais adequadas ao trabalho que lhe compete.

Considerando o cenário nacional relativo à expansão do ensino superior e do

ensino  técnico,  bem  como  a  condição  de  Ipameri  frente  a  esse  contexto,  é

imprescindível que a cidade disponha de instituições que ofereçam cursos de qualidade

capazes de atender às necessidades e expectativas do mercado de trabalho, assim

como às demandas da sociedade, em geral. É justamente nessa perspectiva que se

inserem as atividades do IF Goiano Campus Avançado Ipameri. 
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2.1 A inserção do curso no município de Ipameri

A decisão  de  oferta  tomada pelo  campus  levou  em consideração  os  eixos

tecnológicos  em  que  atua  e,  consequentemente,  seu  quadro  de  servidores  e

infraestrutura disponível. Tal decisão considera, também, o paradigma da verticalização

da educação, tendo em vista que o campus já oferece o Curso Técnico em Comércio

Integrado  ao  Ensino  Médio,  na  mesma  área  de  conhecimento.  Assim,  além  de

satisfazer aos anseios da população, a oferta do Curso Superior de Tecnologia em

Gestão  Comercial  consiste  no  atendimento  tanto  de  uma  demanda  relacionada  à

própria configuração do município de Ipameri e sua região, como em aspectos internos

inerentes ao próprio campus.

É  necessário  enfatizar  também,  como  já  apontado  na  seção  referente  à

Justificativa,  que,  devido  às  suas  características  socioeconômicas,  o  oferecimento

deste curso é de suma importância para a município de Ipameri. Tal relevância pode

ser estendida à microrregião em que a cidade está incluída, já que Ipameri influencia,

diretamente, quanto à oferta de serviços, cidades circunvizinhas.

3. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Os  Cursos  Superiores  de  Tecnologia  se  diferem  do  bacharelado  por  duas

principais características, sendo a primeira a menor duração, em média de dois anos e

meio,  e  a segunda  correspondente ao foco,  no qual  direciona-se para  qualificação

específica e prática do aluno.

Atendendo a legislação vigente, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial foi elaborado seguindo a seguinte legislação:

Quadro 2: Referências de legislação para a construção do PPC

Lei nº 9.394, de 20/12/1996 Estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da

Educação Nacional.
Parecer CNE nº 776, de 03/12/1997 Dispõe  sobre  a  orientação  para  as

diretrizes  curriculares  dos  cursos  de

graduação.
Lei nº 9.795, de 27/04/1999 Dispõe  sobre  a  Educação  Ambiental,

institui  a  Política  Nacional  de  Educação
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Ambiental e dá outras providências.
Lei nº 10.436, de 24/04/2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais.
Decreto nº 4.281, de 25/06/2002 Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril

de 1999, que institui a Política Nacional de

Educação  Ambiental,  e  dá  outras

providências.
Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais

Gerais  para  a  organização  e  o

funcionamento  dos  Cursos  Superiores  de

Tecnologia. 
Lei nº 10.639/2003, de 09/01/2003 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro

de  1996,  que  estabelece  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. 
Lei nº 10.861, de 14/04/2004 Institui  o  SINAES -  Sistema  Nacional  de

Avaliação da Educação Superior.
Decreto nº 5.296, de 02/12/2004 Regulamenta as Leis nº 10.048/2000, que

dá prioridade de atendimento às pessoas

que  especifica,  e  nº10.098/2000,  que

estabelece  normas  gerais  e  critérios

básicos  para  promoção  da  acessibilidade

das pessoas portadoras de deficiências.
Parecer CNE/CP nº 3, de 10/03/2004 Institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais

para  a  Educação  das  Relações  Étnico-

Raciais  e  para  o  Ensino  de  História  e

Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Resolução nº 1, de 17/06/2004. Institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais

para  a  Educação  das  Relações  Étnico-

Raciais  e  para  o  Ensino  de  História  e

Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Decreto nº 5.626, de 22/12/2005 Regulamenta  a  Lei  nº10.436/2002,  que

dispões  sobre  a  Língua  Brasileira  de

Sinais,  Libras,  e  o  artigo  18  da  Lei

nº10098/2000.
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Portaria nº 1024, de 11/05/2006 Implantação  do  Catálogo  Nacional  dos

Cursos Superiores de Tecnologia
Portaria nº 10, de 28/07/2006 Aprova em extrato o Catálogo Nacional dos

Cursos Superiores de Tecnologia 
Portaria Normativa nº12, de 14/08/2006 Dispõe  sobre  a  adequação  da

denominação  dos  cursos  superiores  de

tecnologia ao Catálogo Nacional de Cursos

Superiores  de  Tecnologia,  nos  termos  do

art.  71,  §  1º  e  2º,  do  Decreto  5.773,  de

2006. 
Parecer CNE/CES nº 8, de 31/01/2007 Dispõe  sobre  carga  horária  mínima  e

procedimentos relativos à integralização e

duração  dos  cursos  de  graduação,

bacharelados, na modalidade presencial. 
Resolução  CNE/CES  nº  2,  de

18/06/2007

Dispõe  sobre  carga  horária  mínima  e

procedimentos relativos à integralização e

duração  dos  cursos  de  graduação,

bacharelados, na modalidade presencial.
Resolução  CNE/CES  nº 3,  de

02/07/2007

Dispõe  sobre  procedimentos  a  serem

adotados quanto ao conceito de hora-aula,

e dá outras providências 
Portaria  Normativa  nº  40,  de

12/12/2007

Institui  o  e-MEC,  sistema  eletrônico  de

fluxo  de  trabalho  e  gerenciamento  de

informações  relativas  aos  processos  de

regulação,  avaliação  e  supervisão  da

educação  superior  no  sistema  federal  de

educação,  e  o  Cadastro  e-MEC  de

Instituições  e  Cursos  Superiores  e

consolida disposições sobre indicadores de

qualidade, banco de avaliadores (Basis) e

o  Exame  Nacional  de  Desempenho  de

Estudantes (ENADE) e outras disposições. 
Lei nº 11.645, de 10/03/2008 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, para incluir no currículo oficial da

rede  de  ensino  a  obrigatoriedade  da

temática “História e Cultura Afro-Brasileira
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e Indígena”.
Portaria nº 4, de 05/08/2008 Institui  o  Conceito  Preliminar  de  Curso

(CPC)
Parecer  CNE/CES  nº 239,  de

06/11/2008

Dispõe  sobre  a  carga  horária  das

atividades  complementares  nos  cursos

superiores de tecnologia.
Resolução nº 4, de 02/10/2009 Institui  as  diretrizes  operacionais  para  o

atendimento educacional especializado
Resolução  CONAES  nº  01,  de

17/06/2010  da  Comissão  Nacional  de

Avaliação da Educação Superior

Normatiza  o Núcleo Docente  Estruturante

(NDE).

Parecer CONAES nº 04 de 17/06/2010 Sobre  o  Núcleo  Docente  Estruturante

(NDE)
Portaria  Normativa  MEC  nº  23,  de

01/12/2010

Altera dispositivos da Portaria Normativa nº

40,  de  12  de  dezembro  de  2007,  que

Institui  o  e-MEC,  sistema  eletrônico  de

fluxo  de  trabalho  e  gerenciamento  de

informações  relativas  aos  processos  de

regulação,  avaliação  e  supervisão  da

educação  superior  no  sistema  federal  de

educação,  e  o  Cadastro  e-MEC  de

Instituições  e  Cursos  Superiores  e

consolida disposições sobre indicadores de

qualidade, banco de avaliadores (Basis) e

o  Exame  Nacional  de  Desempenho  de

Estudantes (ENADE) e outras disposições. 
Decreto  Federal  nº  7.611,  de

17/11/2011

Que dispõe sobre a educação especial e o

atendimento  educacional  especializado  e

dá outras providências
Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012 Diretrizes Nacionais para a Educação em

Direitos Humanos
Resolução  CNE/CP  nº  01, de

30/05/2012

Estabelece  Diretrizes  Nacionais  para  a

Educação em Direitos Humanos.

Lei nº 12.711 de 29/08/2012 Dispõe sobre o ingresso nas universidades

federais  e  nas  instituições  federais  de
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ensino técnico de nível médio
Decreto nº 7.824, de 11/10/2012 Regulamenta  a  Lei  nº  12.711  de

29/08/2012.
Lei nº 12.764, de 27/12/2012 Institui a Política Nacional de Proteção dos

Direitos  da  Pessoa  com  Transtorno  do

Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98

da  Lei  no8.112,  de  11  de  dezembro  de

1990. 
Lei nº 12.796, de 04/04/2013 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro

de  1996,  que  estabelece  as  diretrizes  e

bases da educação nacional,  para  dispor

sobre  a  formação  dos  profissionais  da

educação e dar outras providências.
Lei nº 13.146, de 06/07/2015 Institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da

Pessoa  com  Deficiência  (Estatuto  da

Pessoa com Deficiência)
Resolução nº. 07/2016/CS/IF Goiano Dispõe  sobre  a  organização  didático-

pedagógica dos cursos de Graduação, no

âmbito do IF Goiano.

Conforme consta no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia

(MEC/SETEC/2010), Parecer CNE/CES nº 08/2007 e Parecer CNE/CES nº 239/2008, o

Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  é  focado  nas  transações

comerciais,  sendo o tecnólogo capaz de atender  a diversas formas de intervenção

(varejo,  atacado,  representação,  etc.)  de  qualquer  setor.  O profissional  formado no

curso  será  capaz  de  analisar  as  condições  de  viabilidade  econômico-financeiro

tributária, os instrumentos de relacionamento com o cliente, os princípios da qualidade,

atuar  no  planejamento,  operação,  implementação  e  atualização  de  sistemas  de

informações  comerciais  que  proporcionem  maior  rentabilidade  e  flexibilidade  ao

processo  de  comercialização.  Atua  no  fluxo  de  informações  com  os  clientes,

proporcionando maior  visibilidade institucional  da  empresa,  definindo estratégias  de

venda de serviços e produtos, gerenciando a relação entre custo e preço final.

Embora o ramo comercial seja de grande importância econômica para a cidade

de Ipameri, as instituições de ensino nela situadas, até então, não oferecem cursos

regulares  que,  efetivamente,  formem e  preparem profissionais  para  atuarem como
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gestores desse tipo de atividade, o que tende a apontar um déficit de qualificação no

âmbito do Comércio no município. Dessa forma, a implantação de um curso superior

que vise à formação de profissionais capazes de gerir estabelecimentos comerciais,

assim  como demais  instituições  em que  estão  envolvidos  processos  de  compra  e

venda, tem potencial para contribuir,  significativamente, para a formação de pessoal

qualificado para atender à demanda do mercado.

Neste sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano –

Campus Avançado Ipameri entende que refletir sobre o Projeto Pedagógico do Curso -

PPC de Gestão Comercial é pensá-lo no contexto da sociedade e nas relações com o

país.

Nos  dias  de  busca  da  superação,  é  importante  inovar,  repensar,  promover

rupturas, criar uma nova formulação dos vínculos entre educação e sociedade para

orientar o trabalho teórico/prático e as decisões políticas institucionais. Neste cenário,

se  torna  necessário  que  o  curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial,

permanentemente, busque desafios para a própria superação.

O  PPC  do  Curso  de  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  foi

construído, coletivamente, por meio do seu Núcleo Docente Estruturante (NDE). Tal

núcleo tem o papel de acompanhar a consolidação do curso, assim como adequá-lo às

diretrizes do Instituto. O PPC procura considerar a importância de ambos no processo

de aprendizagem, de forma que o aluno é visto como sujeito da aprendizagem e o

professor como um mediador do processo ensino-aprendizagem.

Buscou-se conceber  um PPC próprio  que é  dinâmico e  pode ser  revisto  e

alterado  em  função  das  normas  legais  de  ensino,  da  proposta  pedagógica  da

instituição, das necessidades do mercado de trabalho e de outros aspectos que se

refiram à melhoria de sua qualidade.

Entende-se  que  para  que  o  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão

Comercial seja consolidado, este deve se apresentar como um espaço permanente de

inovação,  revisão e atualização. Dessa forma, a aprendizagem, o ensino, o projeto

pedagógico,  o  perfil  profissional,  as  competências  e  habilidades,  os  conteúdos,  os

componentes curriculares, a matriz curricular, as metodologias de ensino, as atividades

de aprendizagem, o processo de avaliação e extensão serão, frequentemente, objeto

de discussões. Assim, serão levados em consideração possibilidades de revisão de

paradigmas, mudança de modelos mentais, de hábitos e culturas.
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Almeja-se com este PPC evidenciar o objetivo de proporcionar aos alunos uma

formação prática, realista, cidadã, solidária com as necessidades do meio, preparando

profissionais pensantes, críticos, competentes, éticos, reflexivos, criativos, realizando a

sua essência, por meio do ensino e extensão e por análise regional e nacional, com um

currículo flexível que permita eleger, reformular e ampliar a formação do profissional

egresso.

4. ÁREA DO CONHECIMENTO/EIXO TECNOLÓGICO

Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST),

do  Ministério  da  Educação,  o  curso  proposto  está  vinculado  ao  eixo  tecnológico:

Gestão e Negócios. 

5. NÍVEL, MODALIDADE E HABILITAÇÃO

Trata-se de um Curso Superior de Tecnologia, ou seja, um curso destinado a

alunos oriundos do Ensino Médio  ou equivalente.  O curso  está  fundamentado nas

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico,

consubstanciadas na legislação atinente.

Ao concluir o curso, com todas as exigências previstas neste Projeto, o aluno

receberá a habitação de “Tecnólogo em Gestão Comercial”.

6. CARGA HORÁRIA TOTAL

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial terá carga horária total de

1.815 (mil, oitocentas e quinze) horas, distribuídas em 05 semestres, sendo 1.665 (mil,

seiscentas e sessenta e cinco) horas/relógio para o estudo das disciplinas do curso, 75

(setenta e cinco) horas para Atividades Complementares e 75 horas para o Trabalho de

Curso (TC). A carga horária semestral será ministrada em 18 semanas letivas.
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7. PERÍODOS E TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO

O Curso será oferecido em forma de disciplinas semestrais.  O tempo normal

para conclusão é de 02 anos e meio. Já o tempo máximo para sua integralização será,

conforme a equação especificada no Regulamento dos Cursos de Graduação do IF

Goiano: (tempo previsto de curso em anos x 2) – 1. Assim, para o Curso Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial o tempo máximo de integralização será de 04 anos. 

8. PERÍODO DE OFERTA, TURNO, NÚMERO DE VAGAS E LOCAL DE
FUNCIONAMENTO

O curso será ofertado, anualmente, considerando as condições (infraestrutura e

corpo docente) do Campus Avançado Ipameri, local de funcionamento do curso. Sua

oferta será, preferencialmente, no turno noturno, com 40 vagas, por turma. 

9. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO

O  acesso  ao  curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  ocorre

mediante  processo seletivo,  pautado nos princípios institucionais,  de acordo com a

legislação vigente, e presente em edital próprio, sendo realizada uma entrada anual.

O ingresso para o 1º semestre do curso será feito por meio do Exame Nacional

do Ensino  Médio (ENEM),  cuja  nota de corte  será definida conforme o número de

inscritos. A inscrição será através do Sistema de Seleção Unificado (SISU) do MEC.

Em atendimento a Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o

ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de

nível médio, ao Decreto n.º 7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a citada

lei e o CNCST(MEC/SETEC/2010), o IF Goiano, do total de vagas ofertadas, reserva

vagas às  ações afirmativas  e de inclusão social  pelo  sistema de cotas.  O referido

decreto determina que os editais dos concursos seletivos das instituições federais de

educação indicarão,  de forma discriminada,  por  curso e turno,  o  número de vagas

reservadas.

Para concorrer a estas vagas, o candidato deverá, no momento da inscrição,

optar por uma destas modalidades, de acordo com seu perfil. Dessa forma, durante as
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chamadas do SISU, o candidato que optar por concorrer por uma determinada ação

afirmativa concorrerá apenas com os candidatos que tenham feito essa mesma opção,

e o sistema selecionará, dentre eles, os que possuírem as melhores notas no Enem.

O  processo  seletivo  ocorrerá,  anualmente, conforme  disponibilidade

(infraestrutura e docentes) institucional. O ingresso dar-se-á, ainda, por transferência,

reingresso, aproveitamento de curso, conforme previsto no Regulamento dos Cursos

de Graduação do Instituto Federal Goiano.

Outra forma de acesso ao curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

é por meio de transferência externa/interna com regulamentação específica, sendo que

a  aceitação  de  transferências  de  alunos  de  instituições  de  ensino  superior  estará

condicionada  à  afinidade  de  área,  disponibilidade  de  vagas  e  análise  de

compatibilidade curricular (mínimo de 75% da matriz curricular).

10. OBJETIVOS

10.1 Objetivo Geral

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem como objetivo geral:

proporcionar  aos  alunos  competências  necessárias  para  atuação  na  gestão  e  nas

operações  do  comércio  e  seus  segmentos  de  forma  que  possam  contribuir  para

melhoria dos resultados organizacionais.

10.2 Objetivos Específicos

Norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia (Resolução nº 03 CNE/CP/2002) e

pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC/SETEC/2010), os

objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial são:

 Estudar os efeitos dos impactos culturais e a ética da mudança, num contexto de

sustentabilidade e cidadania;

 Compreender  a  importância  da  estratégia  no  mundo  corporativo,  bem como

tomar conhecimento das ferramentas e análises estratégicas;

 Evidenciar o conceito de crescimento econômico e dos indicadores sociais;

 Compreender  as  especificidades  do  Direito  do  Consumidor  e  capacitar  o

acadêmico para o atendimento às normas legais quanto a entrega do produto
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e/ou serviço;

 Identificar  oportunidades  de  mercado  e  desenvolver  estratégias  de

posicionamento e diferenciação de produtos;

 Entender  os  princípios  de  escrituração  contábil,  evidenciando  o  resultado

alcançado pela empresa mediante as atividades realizadas;

 Identificar e compreender os Critérios de pagamentos;

 Formular Previsão de vendas e orçamento de vendas;

 Compreender os fundamentos e conceitos introdutórios do Setor de Varejo;

 Conhecer  os  canais  de  distribuição,  as  formas  de  distribuição  física  e  as

modalidades de transporte;

 Entender  o  processo  de  compra,  passando  pelo  reconhecimento  da

necessidade, a busca e a avaliação;

 Compreender o Processo de gestão e interações entre dirigentes e funcionários.

11. METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

O processo de ensino-aprendizagem constitui-se em um processo de construção

do conhecimento no qual professor e aluno são agentes participantes na tentativa de

compreender,  refletir  e agir sobre os conhecimentos do mundo. O professor,  nessa

concepção,  busca  favorecer  um aprendizado  que  vá  ao  encontro  da  realidade  do

aluno, desenvolvendo a autonomia e criticidade do educando. Pretende-se a formação

integral e humanística, aliada à formação técnico-científica, para que o educando seja

um cidadão mais participativo e agente transformador em sua sociedade.

Nesse processo, o trabalho com os conteúdos é proposto de forma a promover o

trabalho interdisciplinar  (aprendizagem interdisciplinar),  favorecendo a  relação entre

conhecimentos,  de  forma  a  tornar  o  aprendizado  mais  significativo  (aprendizagem

significativa). Assim, o aluno torna-se capaz de relacionar o aprendizado em sala de

aula com seu universo de conhecimento, experiências e situações profissionais.

Pretende-se, também, desenvolver no educando uma atitude técnico-científica,

ou seja, interesse em descobrir, saber o porquê, questionar e propor soluções, devendo

esta atitude estar presente em todas as atividades desenvolvidas no curso e ser levada

pelo educando para sua vida profissional.

Dessa forma, as estratégias de ensino usadas no Curso Superior de Tecnologia

em Gestão Comercial, para a promoção do processo de ensino-aprendizagem, levam
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em conta os princípios metodológicos para a educação profissional, descritos no Plano

de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal Goiano. 

Neste  documento,  fica claro  que a  preocupação da Instituição não pode se

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

habilidades que deverão dominar, mas, de modo mais abrangente, como constituí-lo na

totalidade de sua condição de ser humano, capaz de considerar valores humanistas

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

cidadania. 

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

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

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

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

um preletor de conteúdos, mas um facilitador da construção de conhecimento, dentro e

fora de sala de aula, a partir dos saberes e do contexto econômico, social e cultural dos

seus alunos. O papel do professor, assim, assume caráter fundamental, pois deverá

diagnosticar,  adequadamente,  o  perfil  discente  e  fazer  uso  de  adequadas

metodologias, catalisadoras do  processo ensino-aprendizagem, sempre com foco na

associação entre teoria e prática, proporcionando a interdisciplinaridade.

Assim, as metodologias e estratégias utilizadas no Curso Superior de Tecnologia

em Gestão Comercial envolverão:

 Aulas expositivas e dialogadas, com uso dos recursos audiovisuais adequados,

para apresentação das teorias necessárias ao exercício profissional;

 Pesquisas de caráter bibliográfico, para enriquecimento e subsídio do conjunto

teórico necessário à formação do aluno;

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

das  teorias  apresentadas,  como  para  o  estímulo  à  capacidade  de

experimentação e observação do aluno;

 Estudo de casos e exibição de filmes, com vistas ao desenvolvimento do poder

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

crítico e aplicação prática dos conteúdos apresentados;

 Estudos dirigidos para facilitação da aprendizagem;

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

a serem enfrentados no ambiente empresarial;
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 Pesquisas e produção de artigos científicos que estimulem o aluno a ser mais

que  um  reprodutor  de  conhecimentos,  provocando  seu  espírito  investigativo

(iniciação científica);

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

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

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

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

 Atividades  voluntárias  de  caráter  solidário,  junto  a  Organizações  Não-

Governamentais,  que  possibilitem,  tanto  a  aplicação  prática  de  conteúdos

apresentados no curso, como o exercício da responsabilidade socioambiental;

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

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

aprendizagem e indiquem necessidades de ajustes no processo;

 Atividades  complementares,  que  enriqueçam  a  formação  e  acrescentem

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação do aluno;

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

consonância com os princípios metodológicos da instituição.

Tais metodologias e estratégias deverão sempre ser implementadas, de modo

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

atual, conscientizá-lo de seu potencial, enquanto elemento transformador da realidade

na qual está inserido e evidenciar que sua imagem profissional começa a ser formada

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

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

inerente ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial deve ser permeado

pela  constante  atualização  e  discussão  em  sala  de  aula  dos  temas  emergentes

expressos em cada componente curricular,  com vistas  a evitar  a  obsolescência do

curso ante a dinâmica dos mercados e à necessidade de constante atualização do

perfil dos profissionais de gestão na Sociedade Pós-Moderna.
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12. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
 

De  forma  geral,  o  egresso  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão

Comercial do IF Goiano – Campus Avançado Ipameri com base no Catálogo Nacional

dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC/SETEC/2010) deverá ser capaz de:

 Atuar no contexto socioeconômico e político do país;

 Analisar  e  implantar  unidade  ou  redes  de  negócios,  recrutar  e  selecionar

pessoas,  montar  e  liderar  equipes,  armazenar  e distribuir  produtos e prestar

serviços;

 Ser um profissional e cidadão comprometido com os interesses e desafios da

sociedade  contemporânea  e  capaz  de  acompanhar  a  evolução  científica  e

tecnológica  da  sua  área  de  atuação,  mantendo  adequado  padrão  de  ética

profissional, conduta moral e respeito ao ser humano.

13. ÁREAS DE ATUAÇÃO

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Gerais  para  a  organização  e  o

funcionamento dos  cursos superiores de tecnologia (Resolução CNE/CP nº 03/2002)

definem a competência profissional como sendo a capacidade de mobilizar, articular e

colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e

pelo desenvolvimento tecnológico.

Dessa forma, o Tecnólogo em Gestão Comercial  possuirá as competências e

habilidades de:

 Atuar no desenvolvimento de produtos, na sua distribuição e logística;

 Atuar na elaboração e operacionalização de ações de promoção de produtos e

serviços;

 Atuar na gestão de vendas, sabendo negociar promovendo o fechamento de

transações comerciais de acordo com política de preços preestabelecidos;

 Participar  na  elaboração,  implantação  e  gerenciamento  de  projetos

empresariais;

 Gerenciar atividades inerentes aos departamentos de marketing;

 Atuar na organização e gestão do varejo, atacado, representação comercial e

demais setores empresariais respeitando a peculiaridade de cada um;
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 Gerir departamentos comerciais, contemplando a íntegra do processo gerencial

nos níveis estratégico, tático e operacional;

 Ser  Capaz de generalizar  e  sintetizar  os  conceitos  matemáticos  aplicados à

transações comerciais;

 Raciocinar de maneira lógico-analítica, para operar com valores e formulações

quantitativas e estabelecer, assim, relações formais e causais entre fenômenos;

 Interpretar gráficos e modelos matemáticos;

 Analisar viabilidades econômicas, financeiras e tributárias;

 Demonstrar  espírito  empreendedor  e  visão  sistêmica,  identificando

oportunidades;

 Conhecer  e  gerenciar  o  sistema  de  logística,  canais  de  distribuição,

armazenagem e as cadeias de suprimento;

 Conhecer, analisar e gerenciar o composto mercadológico;

 Conhecer a legislação empresarial, relacionada ao direito do consumidor, além

de zelar pela segurança dos registros fiscais, legais, patrimoniais e humanos;

 Gerenciar custos e formação de preços dos produtos;

 Conhecer  e  utilizar  recursos  tecnológicos  facilitadores  e  apoiadores  da

segurança da informação e do processo de gestão;

 Integrar as atividades inerentes ao setor comercial,  como marketing, recursos

humanos, logística, contabilidade e finanças e sua aplicabilidade nas empresas;

 Conhecer  ferramentas  de  pesquisa  para  identificar  o  comportamento  do

consumidor e desenvolver estratégias inovadoras de atendimento;

 Atuar  no  planejamento,  organização,  direção  e  controle  dos  processos

organizacionais, conhecendo os princípios da qualidade e proporcionando maior

rentabilidade e flexibilidade ao processo de comercialização;

 Definir e estabelecer estratégias de venda de serviços e produtos, gerenciando a

relação entre custo e preço final.
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14. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

está fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e

o  funcionamento  dos  cursos  superiores  em  Tecnologia  (Resolução  CNE/CP  nº

03/2002);  no  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Superiores  de  Tecnologia

(MEC/SETEC/2010); na Lei nº 10.436, de 24/04/2002; no Parecer CNE/CES nº 239, de

06/11/2008; no Decreto nº 5.626, de 22/12/2012; nas Diretrizes Curriculares Nacionais

para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira  e  Indígena  (Lei  nº  10.639  de  09  de  janeiro  de  2003;  Lei  nº  11.645  de

10/03/2008;  Parecer  CNE/CP  nº  03  de  10/03/2004,  Resolução  CNE/CP  nº  01  de

17/06/2004);  nas  Políticas  de  educação  ambiental  (Lei  nº  9.795,  de  27/04/1999  e

Decreto  nº  4.281  de  25/06/2002  –  Resolução  CNE/CP  nº  2/2012);  nas  Diretrizes

Nacionais para educação Direitos Humanos (Parecer CNE/CP nº 08 de 06/03/2012,

Resolução CNE/CP nº 1 de 30/05/2012) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB nº 9394/96).

Os princípios previstos na legislação norteiam a atuação dos professores e a

formação profissional do aluno do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial.

Dessa forma, os temas transversais como ética, pluralidade cultural, meio ambiente,

saúde,  trabalho  e  consumo,  direitos  humanos,  além  de  temas  transversais

locais/específicos,  no  contexto  regional,  são  abordados  no  desenvolvimento  das

unidades curriculares do curso. Neste sentido, os temas transversais permeiam todas

as  unidades  curriculares,  porém  são  abordados  também  de  maneira  formal  em

disciplinas específicas. 

Para  abordar  os  temas  “Direitos  Humanos”,  “Educação  Ambiental”,

“Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade”, “Relações Étnico-raciais”, “História

e Cultura Afro-brasileira e Indígena”, o curso oferece a disciplina “Ética, Cidadania e

Sustentabilidade”. De forma mais contextualizada, a temática dos “Direitos Humanos” é

tratada, também, na disciplina de “Gestão de Pessoas”, quando da discussão acerca

dos Direitos Humanos e os tipos de assédio no ambiente de trabalho. Além disso, a

temática sobre “Relações Étnico-raciais, História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”,

também é abordada na disciplina de “Comunicação Empresarial”, quando da discussão

sobre a comunicação entre gêneros e etnias: paradigmas e perspectivas. Além disso,

os temas transversais  também são abordados em eventos acadêmicos,  planejados

anualmente. 
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14.1. Matriz Curricular

1º SEMESTRE
DISCIPLINAS CHS CHSE CHSE-HR  

Ética, Cidadania e Sustentabilidade 2 37 34
Fundamentos de Administração 4 74 68
Fundamentos de Economia 4 74 68
Fundamentos de Marketing 4 74 68
Metodologia e Técnicas de Pesquisa 2 74 68
Optativa I 2 37 34
Total de aulas / Semanal / Semestral 18 333 306

2º SEMESTRE
DISCIPLINAS CHS CHSE CHSE-HR

Comunicação Empresarial 2 37 34
Fundamentos de Contabilidade 4 74 68
Gestão de Pessoas 4 74 68
Inglês Instrumental 2 37 34
Matemática Aplicada a Negócios 4 74 68
Optativa II 2 37 34
Total de aulas / Semanal / Semestral 18 333 306

3º SEMESTRE
DISCIPLINAS CHS CHSE CHSE-HR

Administração Financeira 4 74 68
Administração de Materiais e Logística 4 74 68
Comportamento do Consumidor e Pesquisa de 
Mercado

4 74 68

E-commerce 2 37 34
Tecnologias de Apoio à Gestão Comercial 4 74 68
Total de aulas / Semanal / Semestral 18 333 306

4º SEMESTRE
Criatividade e Inovação 2 37 34
Custos e Formação de Preços 4 74 68
Gestão de Serviços e Qualidade 4 74 68
Gestão Operacional de Lojas 4 74 68
Planejamento e Gestão Estratégica 4 74 68
Total de aulas / Semanal / Semestral 18 333 306
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5º SEMESTRE
DISCIPLINAS CHS CHSE CHSE-HR

Atendimento, Negociação e Vendas 4 74 68
Código do Consumidor 2 37 34

Desenvolvimento Pessoal e Profissional 2 37 34
Empreendedorismo 4 74 68
Liderança e Gestão de Equipes 2 37 34
Orçamento Empresarial 4 74 68
Total de aulas / Semanal / Semestral 18 333 306

Total de Horas Semestrais do Curso 1665
Atividades Extensionistas (Complementares) 75

Trabalho de Curso (TC) 75
Total de Horas do Curso 1815

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

Optativas I – Libras e Matemática Básica
Optativas II – Informática Aplicada e Português Instrumental

É importante destacar que, para a formatação do Curso Superior de Tecnologia

em  Gestão  Comercial  do  Instituto  Federal  Goiano  Campus  Avançado  Ipameri,

configuração da sua matriz curricular e composição do ementário do curso, além dos

professores  do  Campus  Avançado  Ipameri  envolvidos,  foram  convidados  a  opinar

representantes  de  Organizações  do  município,  diretamente  ligadas  aos  setores

interessados no perfil do tecnólogo que será formado, a saber: Associação Comercial e

Industrial  de  Ipameri,  Sala  do  Empreendedor  do  município  e  Sistema Brasileiro  de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE – agência de Ipameri.

A configuração  da  matriz  curricular  do  Curso  Superior  em  Tecnologia  em

Gestão  Comercial  contempla  uma  distribuição  das  unidades  curriculares  em  três

etapas: uma etapa de nivelamento,  integração do aluno à área de conhecimento e

apresentação dos fundamentos de gestão, constituída pelos dois primeiros períodos;

uma  etapa  de  aprofundamento  e  preparação  para  especificidades  da  atuação

profissional, presente no terceiro e quarto períodos; e uma última etapa, composta pelo

último  período,  destinada  à  preparação  do  tecnólogo  em  formação,  tanto  para  o

empreendedorismo, como para o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico.

Enfatiza-se que a integração interdisciplinar e transdisciplinar das disciplinas do

curso será possível e, qualitativamente, superior, pela:

• Participação  efetiva  e  engajada  dos  professores,  tanto  no  planejamento

acadêmico (organizado no início de cada período letivo);
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• Realização de avaliações e atividades integradas;

• Planejamento, execução e avaliação das atividades de caráter prático;

• Realização e fomento de atividades complementares.

A linha de ação para integração de avaliações e atividades se dará conforme

detalhado no item  “Plano de Integração Pesquisa, Ensino e Extensão” deste PPC. 

14.2 Disciplinas optativas

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial serão ofertadas quatro

disciplinas  optativas:  Optativas  I  (Libras  e  Matemática  Básica)  e  Optativas  II

(Informática Aplicada e Português Instrumental).

As  disciplinas  optativas  são  de  livre  escolha  do  aluno  regular  e  visam  à

complementação,  nivelamento, enriquecimento  cultural  e  atualização  de

conhecimentos específicos para formação do discente. Com base no Regulamento dos

Cursos  de  Graduação  do  IF  Goiano,  aprovado  pela  Resolução  nº  07/2016,  as

disciplinas optativas são definidas no Capítulo X, Art. 59:

§ 2º  - As disciplinas optativas são aquelas previstas na matriz curricular do

curso e são cursadas à livre escolha do estudante, observadas a disponibilidade de

docentes e infraestrutura.

Cada disciplina optativa deverá ter um mínimo de 10 alunos matriculados (ou a

critério do Colegiado de Curso) para seu efetivo oferecimento, caso uma disciplina não

atinja o número mínimo de alunos definido, os discentes terão que se matricular na

outra disciplina ofertada.

14.3 Orientações Metodológicas

As  metodologias  de  ensino  devem  estar  de  acordo  com  os  princípios

norteadores  explicitados  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Gerais  para

Organização  e  Funcionamento  dos  Cursos  Superiores  de  Tecnologia  (Resolução

CNE/CP nº 3/2002), que enfatiza em seu Art. 2º que o curso deve:

I  -  incentivar  o  desenvolvimento  da  capacidade  empreendedora  e  da
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas
aplicações no mundo do trabalho;
III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas,
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;
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IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e
ambientais  resultantes  da  produção,  gestão  e  incorporação  de  novas
tecnologias;
V -  promover  a  capacidade de  continuar  aprendendo e  de  acompanhar  as
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento
de estudos em cursos de pós-graduação;
VI  -  adotar  a  flexibilidade,  a  interdisciplinaridade,  a  contextualização  e  a
atualização permanente dos cursos e seus currículos;
VII -  garantir  a identidade do perfil  profissional de conclusão de curso e da
respectiva organização curricular.

Neste sentido, é importante ressaltar a importância do planejamento das ações

educativas através de reuniões de planejamento e reuniões de área. Caberá ainda ao

professor, em período pré-definido pela instituição, entregar seus planos de ensino, que

devem contemplar o exposto neste Projeto Pedagógico considerando e utilizando de

metodologias que contemplem o perfil do egresso, de modo que o aluno:

 Torne-se  agente  do  processo  educativo,  reconhecendo  suas  aptidões,  suas

necessidades e interesses, para que possam buscar as melhores informações;

 Desenvolva suas habilidades, modificando suas atitudes e comportamentos, na

busca de novos significados das coisas e dos fatos;

 Sinta-se incentivado a expressar suas ideias, a investigar com independência e

a procurar os meios para o seu desenvolvimento individual e social.

 Obtenha uma consciência científica, desenvolvendo a capacidade de análise,

síntese e avaliação, bem como aprimorando a imaginação criadora.

Por fim, as metodologias de ensino no curso Superior de Tecnologia em Gestão

Comercial do IF Goiano Campus Avançado Ipameri devem contribuir para a formação

de profissionais, cidadãos críticos, criativos, competentes e humanistas, assim como

prega a missão do IF Goiano.

Vale  ressaltar  que,  tendo  em  vista  a  possível  demanda  de  alunos  com

dificuldades  específicas  em  determinados  conteúdos  e/ou  disciplinas,  assim  como

déficits  de  aprendizagem oriundos  de  falhas  durante  o  processo  de  escolarização,

todos os professores que atuam no curso oferecerão horários extras de atendimento

aos discentes. Tal iniciativa visa a minimizar o impacto que o não acompanhamento do

aluno  no  desenvolvimento  das  atividades  propostas  no  decorrer  do  curso  tende  a

ocasionar em sua trajetória acadêmico-profissional, além de ser passível de auxiliar em

suas práticas cidadãs e cotidianas como um todo.
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14.4  Orientações  sobre  inclusão  de  alunos  com  deficiência,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º

9394/96,  Art.  59,  e  Lei  12.796/2013,  os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades

ou superdotação:  “currículos,  métodos,  técnicas,  recursos educativos e organização

específicos, para atender às suas necessidades.” Cabe às instituições educacionais

prover  os  recursos necessários  ao  desenvolvimento  dos  alunos com necessidades

educacionais  específicas,  garantindo  aos  mesmos  o  acesso,  a  permanência  e  a

conclusão com êxito no processo educacional.

Para  isto,  o  Campus  Avançado  Ipameri  conta  com  o  Núcleo  de  Apoio  às

Pessoas  com  Necessidades  Educacionais  Especiais  (NAPNE),  instituído  pela

Resolução  CS/IF  Goiano  nº  024  de  01/03/2013,  responsável  por  assessorar  e

acompanhar  as  ações  no  âmbito  da  Educação  Inclusiva,  tendo  as  seguintes

competências:

I - apreciar os assuntos concernentes: 
a) à quebra de barreiras no campus; 
b)  ao  atendimento  de  pessoas  com  necessidades  específicas  (deficiência,
superdotação/ altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento) no
campus; 
c) à criação e revisão de documentos visando à inserção de questões relativas
à  inclusão  na  educação  profissional  e  tecnológica,  em  âmbito  interno  ou
externo do campus; 
d)  à  promoção  de  eventos  que  envolvam  a  sensibilização  e  formação  de
servidores para as práticas inclusivas em âmbito institucional. 
II - articular os diversos setores da Instituição nas diversas atividades relativas
à  inclusão,  definindo  prioridades,  uso  e  desenvolvimento  de  tecnologia
assistiva,  além de  material  didático-pedagógico  a  ser  utilizado  nas  práticas
educativas; 
III  -  prestar  assessoria  aos dirigentes dos  campus  em questões  relativas  à
inclusão de pessoas com necessidades específicas; 
IV - estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo
que  o(a)  estudante,  em  seu  percurso  formativo,  adquira  conhecimentos
técnicos,  científicos  e  também valores  sociais  consistentes,  que  o  levem a
atuar na sociedade de forma consciente e comprometida; 
Parágrafo  único.  O  NAPNE  buscará  desenvolver  estas  atividades
preferencialmente por meio de projetos de extensão.
V -  estimular  a  prática  da pesquisa em assuntos  relacionados à Educação
Profissional Tecnológica inclusiva, preferencialmente por meio de parcerias; 
VI  –  elaborar,  em conjunto  com os  demais  setores  dos  campus,  ações  de
atendimento aos estudantes com necessidades específicas; 
VII - auxiliar, com o apoio da Direção de Ensino e demais setores, a adequação
curricular, conforme programas definidos.
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Em consonância com o NAPNE foram elaboradas as seguintes orientações,

parte fundamental dos Projetos Pedagógicos de Cursos, garantindo-se o que determina

a legislação em vigor - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96),

a  Lei  nº  13.146/2015,  que  institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a Lei nº 12.764 de 27/12/2012, que

institui  a  Política Nacional  de  Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista; Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011,  que dispõe sobre a

educação especial e o atendimento educacional especializado,  Resolução nº 4, de 2

de  outubro  de  2009,  que  institui  as  diretrizes  operacionais  para  o  atendimento

educacional  especializado,  o  Decreto  nº  5.626,  de  22  de  dezembro  de  2005,  que

regulamenta  a  Lei  nº10.436,  de  24  de  abril  de  2002,  que  dispõe  sobre  a  Língua

Brasileira de Sinais – Libras e, as quais devem ser observadas por todos os envolvidos

no processo educativo.

Diante  disso,  os  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação que ingressarem no Curso Superior

de  Tecnologia  em Gestão  Comercial  serão  acompanhados  pelo  NAPNE que,  com

apoio  dos  setores  de  Assistência  Estudantil  e  Pedagógico,  docentes,  familiares  e

demais integrantes da comunidade escolar, fará uma primeira avaliação dos mesmos,

encaminhando-os, se necessário, a outros profissionais da área da saúde, bem como,

acompanhando-os em seu processo educativo, a fim de garantir a permanência e a

conclusão do curso  com êxito,  dentro  de  suas limitações,  auxiliar  sua inserção no

mercado de trabalho e, sobretudo, assegurar o cumprimento da legislação nacional e

das Políticas de Inclusão do IF Goiano.

14.5 Prática profissional

As atividades práticas do curso acontecerão durante o andamento de cada

disciplina  que  compõe  a  matriz  curricular.  Dentre  as  principais  atividades  práticas

previstas no processo de ensino e aprendizagem, constam:

Aula prática:  módulo de atendimento com duração estabelecida, envolvendo

atividades práticas, ou teóricas e práticas, na sala de aula, laboratório de informática ou

espaço alternativo, conforme programação feita pelo professor e previsão nos projetos

de curso. 
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Visita técnica: visita orientada de alunos e professores a ambientes externos

as salas de aula, com intuito de explorar o conhecimento prático. A visita técnica pode

ser computada como aula, quando envolver toda a turma à qual a aula se aplica. As

visitas técnicas poderão ocorrer, também, aos finais de semana.

Atividade  de  extensão:  atividade  complementar  orientada  pelos  docentes

(feira, mostra, oficina, encontros, etc.), que desenvolva algum conteúdo trabalhado em

sala de aula ou ambiente assemelhado, dentro do curso, e que pode ser computada

como parte das horas de atividades complementares, se estiver em conformidade com

este projeto pedagógico de curso.

Atividade  de  pesquisa  científica:  atividade  complementar  orientada  por

docentes,  a  partir  de  um  projeto  de  pesquisa,  vinculada  ou  não  a  programas  de

fomento, como os de Iniciação Científica, e que pode ser computada como parte da

carga horária de estágio.

Estágio Não-obrigatório: atividade não obrigatória, podendo ser contabilizada

como  parte  da  carga  horária  da  atividade  complementar  após  ser  analisada  pelo

colegiado de curso.

14.6 Atividades complementares

As atividades complementares estão previstas como sendo obrigatórias para a

integralização do curso, perfazendo um total de 75 horas, que deverão ser cumpridas

e, devidamente, certificadas, preferencialmente,  concomitantemente aos períodos do

curso, realizadas dentro ou fora do Instituto Federal Goiano.  As  atividades

complementares representam o desenvolvimento de habilidades além do cumprimento

da carga horária de disciplinas, sendo distribuídas em atividades que incluem, cursos e

eventos extracurriculares, dentre outras atividades.

Tais  atividades,  de  caráter  complementar,  devem  ser  estimuladas  como

estratégia pedagógica para possibilitar a interação entre teoria e prática, permitindo que

o acadêmico do Curso de Tecnologia em Gestão Comercial vivencie oportunidades de

aplicar  os  conhecimentos  construídos  durante  o  curso,  bem  como  proporcionar

convivência e compartilhamento de experiências com a comunidade acadêmica e local.

Dessa  forma,  tais  atividades  não  se  resumem  a  ações  de  naturezas  didática  e

acadêmica,  envolvendo  práticas  socioculturais  que  estejam,  de  algum  modo,

relacionadas à formação profissional. Entende-se que, também, no ensino superior, os
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discentes devem estar imersos em atividades que contribuam tanto para sua formação

cidadã, quanto para a sua prática profissional, principalmente, porque os profissionais a

serem formados serão agentes ativos nas organizações e potenciais formadores de

opiniões.

Estas atividades têm a finalidade de enriquecer a aprendizagem, privilegiando

a complementação/suplementação da formação social e profissional dos discentes;

colaborar para a elevação da qualidade profissional; incentivar a participação do

Campus  Avançado  Ipameri no cenário técnico-científico  e  manter  a  atualização

constante do curso, evitando sua obsolescência.

As  atividades  complementares  consistem,  portanto,  em  um  somatório  de

atividades consideradas relevantes para a complementação da formação do Tecnólogo

em Gestão Comercial. No cômputo dessas atividades, estão incluídas: a participação

dos discentes em eventos de divulgação científica, tais como congressos, simpósios,

ciclos de seminários; o envolvimento em projetos de extensão; a realização de estágios

não-obrigatórios; o desenvolvimento de iniciação científica; publicações em periódicos

indexados  ou  em  eventos  nas  áreas  de  conhecimento  do  curso;  a  monitoria  de

disciplinas relacionadas ao curso; a realização de minicursos tangentes ao âmbito da

Gestão Comercial e Administração; a participação em workshops e congressos; e o

envolvimento  em  atividades  que  permitam  o  conhecimento  e  a  valorização  da

diversidade  sociocultural  caracterizadora  dos  diferentes  públicos  com  que  o  futuro

profissional terá contato.

As atividades complementares,  também  consideradas  como  de  caráter

extensionista, podem ser cumpridas em atividades promovidas pelo Instituto Federal

Goiano, por outras Instituições ou empresas, sejam estas públicas ou privadas.

Deverão contemplar  alguns temas correlatos  à  atividade comercial  e/ou  de caráter

acadêmico/administrativo,  a  saber:  “Atividades  Acadêmicas  de  Aperfeiçoamento”,

“Comércio e Agronegócio”, “Comércio e Indústria”, “Comércio e Serviços”, “Comércio,

Cidadania  e  Sustentabilidade”,  “Comércio  e  Inovação  Tecnológica”  e  “Temas

Emergentes”. 

Embora complementares, essas atividades são obrigatórias, já que todos os

discentes devem cumprir setenta e cinco horas. É desejável que tais atividades sejam

ser realizadas pelos graduandos desde o primeiro semestre letivo do curso, devendo

ser  devidamente  comprovadas  por  meio  da  apresentação  de  certificados  ou

declarações,  cuja  veracidade  poderá  ser  passível  de  verificação.  A  análise  e  a
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validação das atividades em questão, bem como a pontuação máxima a ser permitida

para cada categoria, entre as que foram acima elencadas, serão de responsabilidade

do  Colegiado  de  Curso  que,  por  sua  vez,  definirá  o  “Regulamento  das  atividades

complementares do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial”. No Anexo II

deste documento, pode ser vista uma minuta de tal regulamento. 

As  atividades complementares  apresentadas  pelos  discentes  (mediante

apresentação  de documentos comprobatórios  tais  como diplomas, certificados e/ou

outros  documentos nos quais constem, obrigatoriamente, carga horária e atividades

desenvolvidas) serão analisadas,  avaliadas, aprovadas e validadas pela coordenação

de curso e pelo Colegiado de Curso. Estes documentos deverão ser validados tomando

por  base  o  “Regulamento  de  Atividades  Complementares  do  Curso  Superior  de

Tecnologia  em  Gestão  Comercial”,  validação  esta  que será  informada  pela

Coordenação do Curso à Coordenação de Registros Escolares.

Devido à  diversidade de atividades possíveis, a coordenação de curso

orientará os alunos no sentido de que a escolha das atividades possa fortalecer, ainda

mais, a sua formação. Exemplos de atividades complementares válidas:

a) Grupos de estudos supervisionados por um docente;

b) Unidades Curriculares que não integrem a matriz curricular do curso;

c) Elaboração de material didático com orientação de um docente;

d) Curso regular de língua estrangeira;

e) Estágio extracurricular;

f) Participação em projetos de pesquisa;

g) Apresentação de trabalhos em eventos científicos;

h) Trabalhos publicados em periódicos científicos;

i) Participação em evento científico;

j) Participação em minicursos;

k) Participação em oficinas;

l) Apresentação de trabalhos em eventos de extensão;

m) Participação como voluntário em atividades de caráter humanitário e

social, programadas e organizadas pela instituição.

Caso exista alguma atividade complementar que não esteja contemplada acima,

ou no “Regulamento de Atividades Complementares do Curso Superior de Tecnologia

em Gestão Comercial”,  a mesma será objeto de análise por parte  do Conselho de
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Curso para validação. Em anexo, encontra-se a Minuta de Regulamento das Atividades

Complementares.

15. TRABALHO DE CURSO (TC)

O Trabalho de Curso (TC) irá compor a carga horária total do Curso Superior

de Tecnologia em Gestão Comercial, terá caráter obrigatório para a conclusão do curso

e  será  desenvolvido  por  meio  de  projetos  teóricos  ou  práticos,  desenvolvidos  na

instituição de ensino ou fora, executados pelos alunos, regularmente matriculados no

último semestre letivo do curso, e expresso/descrito em trabalho escrito em formato de

artigo  científico.  Vale  lembrar  que  o  aluno  já  produzirá  artigos  científicos  desde  o

segundo semestre do curso, o que facilitará a produção do TC, além de prepará-lo para

seus próximos passos na vida acadêmica, com vistas às especializações lato sensu,

mestrados e doutorados. 

O  aluno  poderá  iniciar  o  desenvolvimento  do  TC  (escolha  do  orientador,

elaboração do projeto, desenvolvimento do projeto) a partir  do 3º período do curso.

Para  o  aluno  matricular-se  na  disciplina  de  TC,  ele  deverá  ter  completado,  com

aproveitamento, no mínimo 75% da carga horária total  do curso. Para isso, deverá

assinar o Termo de Aceite de Orientação, com o professor orientador, e entregá-lo à

secretaria  de  registro  escolar  em  período  determinado  conforme  o  calendário  de

atividades do TC de cada semestre letivo, aprovado pelo colegiado do curso.

Após  a  conclusão  do  trabalho, o  artigo  científico  resultante  deverá  ser

encaminhado  para  uma  banca  formada  por  dois  professores  ou  profissionais

graduados da área ou áreas afins, sendo de preferência um membro externo e um

suplente, além do orientador que é o presidente da banca. Um coorientador apenas

participará da banca, na ausência do orientador, assumindo a presidência da banca.

Em período determinado pelo Colegiado do Curso, será realizada uma defesa pública

do trabalho perante esta banca, conforme calendário aprovado. 

Para  o trabalho escrito,  a  banca examinadora  deverá  fazer  a  avaliação da

organização sequencial, argumentação e profundidade do tema, correção gramatical

dos seguintes itens do trabalho de curso: Introdução, Objetivos, Revisão de Literatura,

Metodologia, Resultados e Discussão e Considerações Finais. Deverá, ainda, observar

os aspectos formais das regras de apresentação de referências segundo o “Manual de
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Normas de Redação de Projetos e Trabalhos de Curso” e as Normas Brasileiras de

Referências (NBR6023). Para a apresentação oral, a banca deverá observar clareza e

objetividade,  domínio  do  tema,  adequação  explanatória  à  metodologia  utilizada,

apresentação  dos  resultados  obtidos,  bem  como  desenvoltura  e  segurança  nas

respostas aos questionamentos da banca.

A banca emitirá uma nota final, que será equivalente à média aritmética das

três notas dos componentes da banca, ficando estabelecida a necessidade da média

igual ou superior a 6,0 pontos, numa escala de 0,0 a 10,0 pontos, para a aprovação na

defesa do TC.

Para  os  casos  de  reprovações,  a  banca  emitirá  um  parecer  sobre  os

procedimentos  a  serem realizados pelo discente para nova investidura no pleito,  a

saber:

a)  Correção  e  revisão  do  projeto  conforme as  observações  propostas  pela

banca;

b) Elaboração de novo projeto e apresentação no semestre seguinte.

A versão final deverá ser entregue pelo discente ao  coordenador de TC em

data estipulada no calendário acadêmico em formato digital  (PDF), gravado em CD

(uma via), devidamente identificado com o título do trabalho, nome do aluno, curso e

ano de defesa. Deverá estar acompanhado do termo de autorização para publicação

eletrônica  (TAPE)  (devidamente  assinado  pelo  autor),  para  posterior  inserção  no

Sistema de Gerenciamento do Acervo e acesso ao usuário via internet.

As normas para redação do trabalho, escolha de orientador, de componentes

da banca,  período de realização das defesas e demais questões referentes ao TC

serão definidas pelo Colegiado do Curso.

16. PLANO DE INTEGRAÇÃO PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 
 

Partindo  do  entendimento  de  que,  para  o  adequado  desenvolvimento  dos

conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  do  Tecnólogo  em  Gestão  Comercial  em

formação, há necessidade da integração das dimensões pesquisa, ensino e extensão,

elaborou-se uma clara linha de ação que envolve todas as disciplinas, sistemas de

avaliação e produção acadêmica envolvendo alunos e professores.

No que diz respeito à Pesquisa, todas as disciplinas do curso (representando a

dimensão  Ensino)  possuem,  em  seus  respectivos  ementários,  o  tópico  “Temas

Emergentes” (TE). Em cada início de semestre o Núcleo Docente Estruturante (NDE),

Página: 42



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

podendo contar com o auxílio da Coordenação de Pesquisa (ou equivalente) e dos

pesquisadores do Campus, definirá os temas emergentes a serem explorados pelas

disciplinas do curso, no período em andamento. 

Espera-se que a exploração de tais temas emergentes subsidie a atualização

constante do curso, evitando sua obsolescência diante do dinamismo do mercado. Tal

escolha servirá, também, para retroalimentar as linhas de pesquisa desenvolvidas no

Campus e a produção acadêmica, favorecendo, simultaneamente, o desenvolvimento

das  competências  dos discentes,  tendo  em vista  que  todos os  alunos,  a  partir  do

segundo período, deverão estar envolvidos na produção de, pelo menos, um artigo

científico. 

A  avaliação  dos  artigos  científicos,  obrigatoriamente,  constituirá  parte  da

formação das notas de cada aluno no período. Os alunos, em grupos cujo número será

definido  pela  Coordenação  do  Curso,  poderão  escolher  os  temas  que  mais  se

interessarem e a avaliação dos artigos se dará pelos professores orientadores, cujas

disciplinas e áreas de competência melhor se identifiquem com as escolhas dos temas

por parte dos alunos. Os “Temas Emergentes”  poderão ser inspiradores das temáticas

para produção acadêmica. 

Destaca-se que a produção constante de resumos, resenhas e artigos servirá

de  preparação  dos  discentes,  tanto  para  o  trabalho  de  curso,  como  para  sua

preparação  para  seus  próximos  passos  na  vida  acadêmica  (especializações  Lato

sensu, mestrados e doutorados). Além disso, a produção dos referidos artigos poderá

subsidiar  tanto  a publicação externa como a  alimentação de revistas  científicas  do

Campus.

Quanto  à  Extensão,  todas  as  disciplinas  de  cada  período  do  curso

(representando a dimensão Ensino)  deverão proceder,  pelo menos,  uma “Atividade

Integrada” (AI), a partir da realização de uma atividade, evento, projeto ou programa,

que  se  encaixe  nas  diversas  linhas  de  extensão  definidas  pela  Pró-Reitoria  de

Extensão do Instituto Federal Goiano e difundidas pela Coordenação de Extensão (ou

equivalente). 

As  atividades  integradas  de  cada  período  serão  definidas  pelo  NDE,  que

poderá  contar,  para  tanto,  com  o  auxílio  da  Coordenação  de  Extensão  (ou

equivalente).

Cada  atividade,  evento,  projeto  ou  programa  definido,  será  devidamente

cadastrado no Campus, por meio dos mecanismos de registro disponíveis, podendo-se,
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em  decorrência  e  ao  seu  final,  emitir-se  certificados  de  extensão,  valendo  como

atividades complementares, desde que contemplados pelo “Regulamento de atividades

complementares do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial”. 

Espera-se que a implementação das atividades integradas subsidie a produção

extensionista  no  Campus,  além  de  oportunizar  ao  tecnólogo  em  formação,  a

intervenção junto à comunidade na qual está inserido, enquanto elemento ativo e/ou

catalisador  de  transformações  sociais  positivas,  além  de,  simultaneamente,

desenvolver suas competências. 

A avaliação das atividades integradas se dará de forma colegiada, envolvendo

todos os professores das disciplinas do período e, obrigatoriamente, constituirá parte

da  formação  das  notas  de  cada  aluno  no  período.  A  avaliação  das  atividades

integradas  poderá  ser  validada  a  partir  de  apresentações  orais  para  uma  banca

composta pelos professores do período. As notas obtidas serão utilizadas por todos os

professores, ou seja, uma única nota será lançada por todos os professores em todas

as disciplinas do período.

Vale destacar que, tal como os temas emergentes, as atividades integradas

também podem servir  de opção para a produção acadêmica no formato de artigos

científicos  e,  ambas,  atuando,  sistemicamente,  servirem  de  referências  para

atualizações nos conteúdos, estratégias e metodologias de ensino das disciplinas do

curso.  A figura 1 ilustra a linha de ação ora descrita.

Figura 1 – Integração Pesquisa, Ensino e Extensão – Linha de Ação
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Além da linha de ação descrita, as iniciativas de integração Pesquisa, Ensino e

Extensão serão realizadas por meio de fóruns de debates sobre temas relacionados à

Gestão e Negócios, envolvendo os professores do Campus Avançado Ipameri e de

outras instituições, com o objetivo de promover Núcleos de Pesquisa. 

As linhas de pesquisa deverão considerar as demandas sociais para as

pesquisas existentes na região; a relevância e a pertinência das linhas de pesquisa

para o processo de desenvolvimento humano e social da região; o número de

professores disponíveis em termos de titulação e de tempo disponível, obviamente,

observando as diretrizes do Projeto  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI), em

consonância com as ações das coordenações dos cursos que o Campus Avançado

Ipameri consolidar ou mesmo vier a implementar.

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

relacionadas aos egressos, com o objetivo de aproximar a comunidade e os diversos

segmentos  do  setor  produtivo,  captando  informações  sobre  as  necessidades  de

qualificação,  requalificação  profissional  e  avaliação  constante  do  papel  do  Instituto

Federal Goiano Campus Avançado Ipameri no desenvolvimento local e regional.

17. AVALIAÇÃO

Neste tópico, serão apresentados os sistemas de avaliação utilizados no Curso

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial.

17.1. Sistema de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem

A função da avaliação é aperfeiçoar métodos, estratégias e materiais, visando

o aprimoramento da aprendizagem do aluno e a melhoria no método de ensino do

professor, possibilitando a comunicação contínua e permanente entre os agentes do

processo educativo. A avaliação não deve ser encarada como um fim em si mesma.

Pelo  contrário,  deve  ter  como  principal  função,  orientar  o  professor  quanto  ao

aperfeiçoamento de suas metodologias e possibilitar ao aluno, a consciência de seu

desempenho e das suas necessidades de aprimoramento. 

 Neste contexto, o sistema de avaliação a ser adotado em cada componente

curricular ou atividade depende dos seus objetivos. Além dos artigos científicos e das

avaliações integradas descritas no “Plano de Integração Pesquisa, Ensino e Extensão”,

para avaliação dos alunos, os professores poderão utilizar provas teóricas e práticas;

Página: 45



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

relatórios  de  atividades;  trabalhos  de  pesquisa  e/ou  apresentação  de  seminários;

desenvolvimento de projetos e participação,  durante as atividades acadêmicas, nas

disciplinas,  respeitando  a  autonomia  didática  do  professor,  porém,  dando  ênfase,

sempre que possível,  às atividades de caráter  prático e/ou que ensejem a relação

teoria/prática.

O  aproveitamento  acadêmico  nas  atividades  didáticas  deverá  refletir  o

acompanhamento contínuo do desempenho do aluno, avaliado através de atividades

avaliativas, conforme as peculiaridades da disciplina.

Dada a natureza das competências necessárias ao profissional que atua na

gestão comercial, as avaliações poderão ser realizadas, utilizando-se instrumentos que

contemplem trabalhos efetuados de forma coletiva ou individual, porém, dando ênfase

sempre  que  possível,  às  atividades  em  equipe. Os  conteúdos  a  serem  avaliados

deverão  atender  os  objetivos,  com  vistas  a  atingir  as  competências  e  habilidades

exigidas do educando previstas no projeto pedagógico do curso.

A avaliação será diagnóstica e formativa,  ocorrendo de forma processual  e

contínua na qual o professor munido de suas observações terá um diagnóstico pontual

da turma. O professor poderá utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliação,

que levem o discente ao hábito da pesquisa, da reflexão, da criatividade e aplicação do

conhecimento em situações variadas.

Os resultados das avaliações deverão ser discutidos com os alunos e utilizados

pelo  professor  como  meio  para  a  identificação  dos  avanços  e  dificuldades  dos

discentes, com vistas ao redimensionamento do trabalho pedagógico na perspectiva da

melhoria do processo ensino aprendizagem.

A  sistemática  de  avaliação  do  curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão

Comercial terá como base no Regulamento dos Cursos de Graduação do IF Goiano

(Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano).

Para efeito de aprovação ou reprovação em disciplina, cursos de graduação,

serão aplicados os critérios abaixo, resumidos no Quadro 3:

I. O aluno será considerado APROVADO quando obtiver nota final na disciplina

(NF) igual ou superior a 6,0 (seis) pontos e frequência por disciplina igual ou superior a

75% (setenta e  cinco por  cento),  sendo a  composição das notas  semestrais  feitas

através da média das avaliações.

II. Terá direito à Avaliação Final (AF) da disciplina o estudante que obtiver NF

igual ou superior a 3,0 e inferior a 6,0 e frequência igual ou superior a 75%. Após a
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avaliação final, será considerado aprovado o estudante que obtiver Média Final (MF)

maior ou igual a 6,0. A Média Final da disciplina, após a Avaliação Final (AF), será

calculada  pela  média  aritmética  entre  Nota  Final  (NF)  e  Avaliação  Final  (AF).  A

Avaliação Final deverá abranger, no mínimo, 75% do conteúdo desenvolvido ao longo

do semestre, previsto no plano de ensino.

III. Caso a Nota Final seja igual ou superior a 6,0, esta será considerada como

a Média Final.

IV. Estará REPROVADO o aluno que obtiver Nota Final (NF) inferior a 3,0 (três)

pontos ou Média Final (MF) inferior a 6,0 (seis) pontos ou frequência inferior a 75%,

representado no quadro a seguir:

Quadro 3: Resumo de critérios para efeito de promoção ou retenção nos Cursos

de Graduação do IF Goiano

CONDIÇÃO SITUAÇÃO FINAL

NF ≥ 6,0 e FREQ ≥ 75% APROVADO

3,0 ≥ NF < 6,0 e FREQ ≥ 75% EXAME FINAL

NF ≤ 3,0 ou MF < 6,0 ou FREQ < 75% REPROVADO
NF = Nota Final    FREQ = Frequência      MF = Média Final

V. A Avaliação Final do estudante que for reprovado em determinada disciplina,

deverá ficar retida na Coordenação de Registros Acadêmicos, arquivada com a pasta

do estudante, para fins de comprovação da reprovação do mesmo.

VI. A revisão de avaliações, referente à Avaliação Final, deve ser requerida pelo

estudante  ao  coordenador  do  curso,  através  do  Protocolo  da  Instituição,  mediante

exposição de motivos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação da

nota.

17.2. Sistema de Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso

A avaliação do projeto do Curso consiste numa sistemática que envolve três

dimensões:

A primeira trata-se da atuação da  Comissão Própria de Avaliação  (CPA) do

Instituto  Federal  Goiano  que  tem  como  finalidade  a  condução  dos  processos  de

avaliação de todos os aspectos e dimensões da atuação institucional do IF Goiano em
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conformidade com o  Sistema Nacional  de Avaliação do Ensino Superior  (SINAES),

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.

A segunda  dimensão  seria  a  atuação  do  Colegiado  de  Curso  e  NDE que

organizará espaços de discussão e acompanhamento do processo didático-pedagógico

do curso, por meio de reuniões e levantamentos semestrais. Estas reuniões permitirão

observar além da produção dos professores, o investimento realizado no sentido da

socialização de pesquisas em diferentes espaços da comunidade e o desempenho dos

estudantes.

A terceira dimensão, que auxilia na avaliação do Projeto Pedagógico do Curso

e do processo de ensino será a Avaliação do desempenho dos estudantes do Curso

Superior  de  Tecnologia  em Gestão  Comercial,  realizada  por  meio  da  aplicação  do

Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  (ENADE),  consiste  em  um

instrumento  de  avaliação  que  integra  o  Sistema  Nacional  da  Avaliação  do  Curso

Superior (SINAES) e, tem como objetivo acompanhar o processo de aprendizagem e o

rendimento  dos  alunos  dos  cursos  de  graduação  em  relação  aos  conteúdos

programáticos, às habilidades e competências desenvolvidas.

De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, Art. 5º, § 5º: o ENADE

é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação. Por isso, os estudantes

selecionados pelo INEP para participarem do ENADE deverão comparecer e realizar,

obrigatoriamente, o Exame, como condição indispensável para sua colação de grau e

emissão de histórico escolar.

São avaliados pelo ENADE todos os alunos do primeiro ano do curso, como

Ingressantes, e do último ano do curso, como Concluintes, de acordo com orientações

do INEP a cada ciclo de avaliação.

Destacamos, ainda, que o Ministério da Educação alterou a forma de avaliar os

cursos de superiores e divulgou a Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008,

publicada no DOU em 07 de agosto de 2008,  instituindo o Conceito  Preliminar  de

Curso  (CPC).  Dessa  maneira,  em  conformidade  com  esta  Normativa,  o  curso  de

Tecnologia em Gestão Comercial trabalhará para obter conceitos entre 3 e 5, visando

atender plenamente aos critérios de qualidade para funcionamento do curso.

A Instituição visa uma proposta inovadora, em que pretende ter conhecimento

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

de conquistas e dificuldades, como também obtendo dados como: nível salarial atual,

tempo de aquisição do primeiro emprego, rotatividade do emprego, compondo, assim,
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um grande banco de dados dos alunos egressos. Para tanto, a Instituição prevê a

criação de um sistema on line disponível pelo site, que viabilizará, aos egressos, o

preenchimento de um formulário de coleta de informações, instrumento fundamental

para o sucesso da avaliação da eficiência do curso. Além disso, a Instituição procurará

proporcionar, anualmente, um Encontro de Egressos, para  que  haja troca de

experiência entre estes.

18. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Normatizado  pela  Resolução  CONAES  nº  01/2010,  o  Núcleo  Docente

Estruturante constitui-se por um grupo de docentes com atribuições acadêmicas de

acompanhamento,  atuante  no  processo  de  concepção,  consolidação  e  contínua

atualização do Projeto Pedagógico do Curso e tem como seguintes atribuições:

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
II. zelar pela integralização curricular entre as diferentes atividades de ensino
constantes no currículo; 
III.  indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado
de  trabalho  e  afinadas  com  as  políticas  públicas  relativas  à  área  de
conhecimento do curso.

O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão

Comercial será constituído pela Direção-Geral do campus, considerando a Resolução

CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010 e Parecer CONAES nº 04 de 17 junho de

2010, e atenderá, no mínimo, os seguintes critérios: 

I.  ser  constituído  por  um mínimo de 05(cinco)  professores  pertencentes  ao

corpo docente do curso; 

II. ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em

programas de pós-graduação Stricto sensu;

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral,

sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

IV. assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE, a cada

dois (02) anos, de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento

do curso.

 O Núcleo Docente Estruturante, de caráter consultivo, propositivo e executivo

em matéria acadêmica, possui as seguintes atribuições:
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 Elaborar  o  projeto  pedagógico  do  curso,  definindo  sua  concepção  e

fundamentos;

 Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;

 Avaliar e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado

de Curso, sempre que necessário;

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas

pelo Colegiado;

 Analisar e avaliar os planos de ensino das disciplinas e sua articulação com o

projeto pedagógico do curso;

 Promover  a  integração  horizontal  e  vertical  do  curso,  respeitando  os  eixos

estabelecidos pelo projeto pedagógico.

A  participação  dos  docentes  na  implementação  de  ações  e  tomada  de

decisões, relacionadas ao curso, é efetiva e ocorre por meio de reuniões, previamente,

agendadas e orientadas pelo coordenador do curso. As reuniões permitem a constante

atualização  da  linguagem  referente  ao  mecanismo  de  funcionamento  do  Curso,

discutindo e sugerindo ações a serem implementadas no projeto pedagógico do curso.

Neste sentido destaca-se a participação do Núcleo Docente Estruturante do

curso no momento de reformulação das matrizes do curso.

19. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO (NAP)

O  NAP  configura-se  como  espaço  de  estudos  e  ações  educacionais,

desenvolvendo atividades didático-pedagógicas voltadas para o ensino,  oferecendo

mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem e de apoio ao corpo docente,

contribuindo para o aprofundamento dos conhecimentos pedagógicos.

São atribuições do NAP:

I.  analisar  os  resultados  da  avaliação  do  processo  acadêmico  dos  cursos,
detectando  fragilidades  a  serem  corrigidas  e  potencialidades  a  serem
reforçadas; 
II.  examinar  os  dados  estatísticos  referentes  ao  rendimento  escolar  dos
discentes  (aproveitamento  e  frequência),  nos  diferentes  componentes
curriculares de todos os cursos; 
III.  examinar  os  dados  estatísticos  das  avaliações  docentes  semestrais
realizadas pelos estudantes, bem como elaborar relatório; 
IV.  identificar  e  minimizar  as  causas  das  dificuldades  e  insatisfações  dos
discentes, que ocasionam a retenção, as faltas, o baixo rendimento escolar e a
evasão; 
V.  assessorar  a  prática  pedagógica  voltada  à  inovação educacional  para  a
qualidade de ensino; 
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VI. auxiliar no processo de seleção e acompanhamento de monitores e tutores; 
VII. assessorar as coordenações de curso, os colegiados de curso, os NDEs e
o  corpo  docente  para  a  concepção,  consolidação,  avaliação  e  contínua
atualização do PPC.

20. COLEGIADO DO CURSO

De acordo com a Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano, o colegiado de curso é

responsável pela coordenação didática e a integração de estudos de cada curso, é,

portanto,  um  órgão  primário  normativo,  deliberativo,  executivo  e  consultivo,  com

composição, competências e funcionamento definidos no Regimento Interno e tem as

seguintes atribuições:

I.  avaliar  e  deliberar  a  respeito  do  projeto  pedagógico  do  curso  e  suas
alterações, conforme sugestões do NDE; 
II. assessorar a coordenação do curso nas decisões; 
III. reunir-se e tomar decisões conjuntas com os demais Colegiados de Curso
do campus quando o assunto da matéria exigir, a critério da diretoria de ensino;
IV.  deliberar  sobre  demandas  acadêmicas  encaminhadas  por  docentes  e
discentes; 
V.  analisar  os  processos  dos  estudantes  em  programas  de  mobilidade
estudantil;
VI.  deliberar  solicitações  de  aproveitamento  de  disciplinas,  após  análise  do
professor da área; 
VII. apreciar e deliberar os processos de reconsideração de desligamento de
discentes.

20.1 Constituição do Colegiado

Com base no Art. 42 da Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano, o Colegiado do

Curso será constituído de:

I. coordenador do curso, como presidente do colegiado; 
II. mínimo de três professores efetivos, relacionados ao curso de graduação,
eleitos  entre  seus  pares,  que  estejam  efetivamente  exercendo  atividades
docentes; 
III.  dois  discentes,  regularmente  matriculados  no  curso,  eleitos  entre  seus
pares.
§ 1º -  À exceção do coordenador,  os demais membros do Colegiado terão
mandato de dois anos, com possibilidade de recondução, por igual período. 
§ 2º - Cada segmento que compõe o Colegiado deverá ter um suplente eleito
entre seus pares.
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20.2 Atribuições do Presidente do Colegiado

Compete ao Presidente do Colegiado:

I. convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 
II. representar o Colegiado junto aos órgãos da Instituição; 
III. encaminhar as deliberações do Colegiado; 
IV. coordenar a integração do Colegiado com os demais órgãos da instituição; 
V. arquivar as atas das reuniões do colegiado e do NDE.

20.3 Das Reuniões

O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, duas vezes por semestre

sempre que convocado pelo Presidente. Estas reuniões deverão ocorrer somente com

a maioria absoluta de seus membros. 

As reuniões do Colegiado poderão ocorrer,  extraordinariamente,  a  qualquer

tempo, desde que convocadas pelo Presidente ou por requerimento de, no mínimo, 1/3

de seus membros. 

As decisões do Colegiado serão tomadas por maioria simples de votos, com

base no número de membros presentes e serão lavradas em Ata.

21. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

A  Resolução  nº  07/2016/CS/IF  Goiano  prevê  a  possibilidade  de

aproveitamento de estudos pelos estudantes dos Cursos de Graduação:

Art.  89  -  O aproveitamento de disciplinas será analisado pelo  colegiado de
curso, atendendo a legislação vigente e as normas internas do IF Goiano. 
§1º  -  O  aproveitamento  de  disciplinas  poderá  ser  concedido  desde  que  o
estudante tenha sido aprovado na referida disciplina, e essa tenha, no mínimo,
75% de semelhança na ementa, no conteúdo programático e na carga horária. 
§2º  -  Quando  não  cumpridos  os  requisitos  mínimos  para  aproveitamento
previsto no § 1º, poderá ser feita a combinação de duas ou mais disciplinas
para alcançar o aproveitamento solicitado; 
§3º - O aproveitamento de componentes curriculares cursados em programas
de mobilidade acadêmica será realizado conforme regulamento próprio.

Dessa forma, aos alunos interessados, poderá ser concedido o aproveitamento

de  estudos  mediante  requerimento  protocolado  e  dirigido  à  coordenação  do  curso

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial do IF Goiano Campus Avançado Ipameri,

acompanhado dos seguintes documentos autenticados e assinados pela instituição de

origem:

a) histórico acadêmico/escolar;
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b) programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s), objeto da solicitação, com carga

horária.

O coordenador  do  curso  encaminhará  o pedido de análise  de equivalência

entre ementários, carga horária e programa da disciplina para o docente especialista da

disciplina objeto do aproveitamento, que emitirá parecer sobre o pleito e o encaminhará

ao  Colegiado  de  Curso  para  emissão  do  parecer  final  que  será  comunicado  à

Secretaria de Registro Acadêmico.

A análise do conteúdo será efetuada apenas no caso de disciplinas cuja carga

horária  apresentada  atinja  pelo  menos  75% (setenta  e  cinco  por  cento)  da  carga

horária prevista na disciplina do curso pleiteado, sendo assim, serão aproveitadas as

disciplinas  cujos  conteúdos  coincidirem em,  no  mínimo,  75% (setenta  e  cinco  por

cento), com os programas das disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão

Comercial oferecido pelo IF Goiano Campus Avançado Ipameri.

A análise e avaliação da correspondência de estudos deverá recair sobre os

conteúdos/ementas que integram os programas das disciplinas apresentadas e não

sobre a denominação das disciplinas cursadas.

Com  vistas  ao  aproveitamento  de  estudos,  os  alunos  de  nacionalidade

estrangeira ou brasileiros com estudos no exterior, deverão apresentar documento de

equivalência de estudos legalizados por via diplomática.

O  pedido  só  será  analisado,  quando  feito  dentro  do  período  previsto  no

calendário acadêmico do campus.

O  processo  de  aproveitamento  de  estudos/disciplina  para  alunos  de

nacionalidade estrangeira consistirá em avaliação teórica ou teórico-prática, conforme

as características da disciplina, realizada por uma banca examinadora indicada pelo

dirigente da respectiva Unidade Acadêmica e constituída por um membro da equipe

pedagógica e,  no mínimo, dois  docentes especialistas da(s)  disciplina(s)  em que o

aluno será avaliado, cabendo a essa comissão emitir parecer conclusivo sobre o pleito.

Será  dispensado  de  cursar  uma  disciplina,  o  aluno  que  alcançar

aproveitamento igual ou superior a 6,0 pontos nessa avaliação, numa escala de 0,0 a

10,0  pontos,  sendo  registrado  no  seu  histórico  acadêmico  o  resultado  obtido  no

processo. O aluno poderá obter certificação de conhecimentos de, no máximo, 30% da

carga horária das disciplinas do curso.

Da mesma forma, estudantes do IF Goiano que participem de programas de

mobilidade estudantil, firmados por acordos e convênios oficiais, poderão ter validadas

Página: 53



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

as  disciplinas  cursadas  em outras  instituições  de  ensino  superior  no  Brasil  ou  no

exterior. Para tanto, os estudantes deverão cumprir, integralmente, os requisitos legais

previstos nos acordos e programas e o plano de trabalho apresentado, ainda que este

seja  passível  de  alteração  com  autorização  institucional,  assim  como  cumprir  as

normas presentes neste documento.

O  IF  Goiano  Campus  Avançado  Ipameri  incentivará  a  participação  nos

programas  oficiais  de  mobilidade  acadêmica,  de  forma  que  os  estudantes  façam

estágios  e  cursos  no  exterior,  colaborando,  assim,  com  a  ideia  de  promover  a

consolidação,  expansão  e  internacionalização  da  ciência  e  tecnologia  por  meio  do

intercâmbio e da mobilidade internacional.

O estudante, regularmente matriculado no curso Superior de Tecnologia em

Gestão Comercial, que participar em algum dos programas de mobilidade acadêmica

será amparado pela legislação vigente à época de sua realização, não se aplicando a

esta  situação  os  pedidos  de  transferência,  que  são  enquadrados  em  normas

específicas. O aluno participante deste programa, durante e após o afastamento, terá

sua vaga assegurada no curso  de origem,  quando de seu retorno,  lembrando que

somente serão aceitas e lançadas em seu histórico escolar as disciplinas cursadas em

outra instituição de ensino que foram aprovadas previamente em seu plano de trabalho.

Casos  específicos  de  equivalência  de  disciplinas  cursadas,  durante  a

mobilidade, com as disciplinas do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

poderão  ser  analisados  e  discutidos,  com  emissão  de  parecer  pelo  Colegiado  de

Curso, desde que apresentem nome, carga horária e programa da disciplina objeto do

pedido de estudo de equivalência.

22. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS

Os  pedidos  de  transferência  terão  como  elemento  norteador  as  etapas  e

procedimentos  descritos  na  Resolução  nº  07/2016/CS/IF  ou  em outras  orientações

legais a serem determinadas no âmbito do IF Goiano.
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23. CONCLUSÃO DO CURSO (CERTIFICADOS E DIPLOMAS)

Para obter o grau de Tecnólogo em Gestão Comercial o aluno deverá concluir

com aprovação todos os componentes curriculares descritos na matriz, o Trabalho de

Curso,  Atividades  Complementares  e  demais  atividades  previstas  neste  Projeto

Pedagógico de Curso. Em relação a expedição de Diplomas e Certificados as Normas

Acadêmicas dos Cursos de Graduação do IF  Goiano (Resolução nº  07/2016/CS/IF

Goiano) disciplina:

Art.  140  -  O  IF  Goiano  conferirá  o  diploma  de  graduado  àqueles  que
concluírem  todas  as  exigências  curriculares  estabelecidas  no  PPC  de  seu
respectivo curso e a colação de grau oficial. 
Art.  141  -  A expedição  do  diploma de  cursos  de  graduação dos  discentes
deverá ser feita pelo campus de origem e o registro do mesmo será realizado
pelo Núcleo de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino do IF Goiano. 
Art. 142 - O diploma dos cursos de graduação deverá ser assinado pelo Reitor
e pelo Diretor-Geral do campus de origem.

24. PERFIL DOS DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Neste tópico são apresentados o perfil dos técnicos administrativos e docentes

do IF Goiano Campus Avançado Ipameri.

24.1 Perfil dos Técnicos Administrativos

SERVIDOR TITULAÇÃO MÁXIMA
REGIME DE
TRABALHO

CARGO/FUNÇÃO

Ana Maria de
Aguiar

Especialista em
Comporta

40 h
Assistente em
Administração

Anderson Souza
da Silva

Ensino Médio 40 h
Auxiliar de
Biblioteca

Bárbara Helena
Torquato de

Oliveira

Bacharel em Ciências
Contábeis

40 h
Técnico em

Contabilidade

Hiannka Nunes
Carvalho

Ensino Médio 40 h

Assistente de
Alunos/

Responsável pelo
Núcleo de
Assistência
Estudantil
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Lázaro Antônio de
Oliveira

Tecnólogo em Gestão
de Recursos Humanos

40 h
Assistente em
Administração

Maria Aparecida de
Oliveira

Mestre em Educação
Agrícola

40 h Pedagoga

Paulo Henrique
Santana de

Oliveira

Especialista em
Gerenciamento de

Projetos
40 h

Técnico de
Tecnologia da

Informação

Uiara Vaz Jordão
Mestre em Educação

Especial
40 h

Tradutor Intérprete
de Linguagem

Sinais 

Vilson Antônio de
Amorim

Especialista em
Desenvolvimento

Sustentável e Meio
Ambiente

40 h
Técnico em

Contabilidade

24.2 Perfil dos Docentes

24.2.1 Coordenador do Curso

Nome: Welton Lourenço Calháo de Jesus

Titulação: Mestre em Ciências da Religião

Formação Acadêmica: Bacharel em Administração

Experiência  Profissio-
nal:

Docência, coordenação de Curso, mercado de trabalho.

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva

24.2.2 Docentes

Importante ressaltar que o atual  quadro de docentes do IF  Goiano Campus

Avançado Ipameri  atende às necessidades do Curso. Os docentes que ministrarão

aulas no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial são:
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1º SEMESTRE
DISCIPLINAS PROFESSORES(AS)  

Ética, Cidadania e Sustentabilidade Prof. Esp. Rhennan Lazaro de Paulo Lima
Fundamentos de Administração Prof. Me. Ricardo Marques de Carvalho
Fundamentos de Economia Prof. Me. Ivan Alves
Fundamentos de Marketing Prof. Me. Welton Lourenço Calháo de Jesus
Metodologia e Técnicas de Pesquisa Drª Juliana Cristina da Costa Fernandes
Optativa I Ver Tabela de Disciplinas Optativas

2º SEMESTRE
DISCIPLINAS PROFESSORES(AS)

Comunicação Empresarial Prof. Me. Welton Lourenço Calháo de Jesus
Fundamentos de Contabilidade Prof. Me. Ricardo Marques de Carvalho
Gestão de Pessoas Prof. Esp. Rhennan Lazaro de Paulo Lima
Inglês Instrumental Dra. Jussara de Fátima A. Campos Oliveira 
Matemática Aplicada a Negócios Prof. Me. Ivan Alves
Optativa II Ver Tabela de Disciplinas Optativas

3º SEMESTRE
DISCIPLINAS PROFESSORES(AS)

Administração Financeira Prof. Me. Ivan Alves
Administração de Materiais e 
Logística

Prof. Me. Ricardo Marques de Carvalho

Comportamento do Consumidor e 
Pesquisa de Mercado

Prof. Me. Welton Lourenço Calháo de Jesus

E-commerce Prof. Dr. Rogério Carneiro Machado
Tecnologias  de  Apoio  à  Gestão
Comercial

Prof. Me. Ricardo Marques de Carvalho

4º SEMESTRE
DISCIPLINAS PROFESSORES(AS)

Criatividade e Inovação Prof. Me. Welton Lourenço Calháo de Jesus
Custos e Formação de Preços Prof. Me. Ivan Alves
Gestão de Serviços e Qualidade Prof. Esp. Rhennan Lazaro de Paulo Lima
Gestão Operacional de Lojas Prof. Me. Ricardo Marques de Carvalho
Planejamento e Gestão Estratégica Prof. Esp. Rhennan Lazaro de Paulo Lima

5º SEMESTRE
DISCIPLINAS PROFESSORES(AS)

Atendimento, Negociação e Vendas Prof. Esp. Rhennan Lazaro de Paulo Lima
Código do Consumidor Prof. Esp. Rhennan Lazaro de Paulo Lima
Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional Prof. Me. Welton Lourenço Calháo de Jesus
Empreendedorismo Prof. Me. Ricardo Marques de Carvalho
Liderança e Gestão de Equipes Prof. Me. Welton Lourenço Calháo de Jesus
Orçamento Empresarial Prof. Me. Ivan Alves
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Optativas - Disciplinas e Professores(as)

OPTATIVAS PROFESSORES(AS)  

Optativa I – Libras Ma. Uiara Vaz Jordão
Optativa I – Matemática Básica Prof. Me. Ivan Alves
Optativa II – Informática Aplicada Prof. Dr. Rogério Carneiro Machado
Optativa II – Português Instrumental Prof.ª. Dra. Jussara de Fátima A. Campos Oliveira

24.2.2.1  Regime  de  trabalho  e  Projeção  de  Carga  Horária  dos

Docentes

DOCENTE REGIME DE
TRABALHO

PROJEÇÃO DE
CARGA HORÁRIA

SEMANAL

Ivan Alves DE 19

Juliana Cristina da Costa Fernandes DE 10

Jussara de Fátima Alves Campos Oliveira DE 14

Rhennan Lázaro de Paulo Lima DE 16

Ricardo Marques de Carvalho DE 20

Rogério Carneiro Machado DE 14

Welton Lourenço Calháo de Jesus DE 18

25. INFRAESTRUTURA 

O Campus Avançado Ipameri possui uma área total de 29,04 hectares (290.400

m²), sendo que 4.922,50 m² são de área construída, distribuídas em vários ambientes.

O quadro, a seguir, apresenta a estrutura física disponibilizada para o funcionamento

do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial.

Quadro 04 – Infraestrutura do Campus Avançado Ipameri

Ocupação do Terreno Área m²

Área Total do Terreno 290.400,00

Área Construída Total 4.922,50

Área Construída Coberta 3.730,32

Pavimentação Asfáltica 3.200,96

Bloco E

Sala de primeiros socorros 01
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Sala de assistência ao educando 01

Sanitários (feminino e masculino) 03

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

02

Zeladoria (sala, cozinha e despensa) 01

Bloco C

Biblioteca 01

Salas de estudo individual 04

Sala de estudo coletivo 01

Sala 01

Banheiro 01

Almoxarifado 01

Bloco B, C e D

Salas de aula 10

Bloco B 

Laboratórios 02

Bloco A

Secretaria 01

Sala dos Professores 01

Sala da Coordenação de Administração 01

Sala de Processamento de Dados 01

Reprografia 01

Sala de Coordenação de Curso 01

Sala da Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão 01

Sala da Coordenação Geral 01

Copa 01

Garagem para 03 veículos 01

Banheiros (Masculino/Feminino) 02

Bloco C

Pátio coberto 01

Auditório

Auditório (capacidade para 350 pessoas) 01

Camarim 02

Sanitário dos camarins (masculino e feminino) 02

Sanitários (masculino e feminino) 02

Quadra Poliesportiva
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Quadra Poliesportiva coberta 01

Sanitários (masculino e feminino) 02

Centro de Convivência

Centro de convivência 01

Cantina 01

Centros Acadêmicos 04

Alojamento 

Dormitórios (capacidade total para 128 alunos) 08

Salas de estudo 08

Banheiros 08

Garagem (04 veículos) 01

Depósito 02

Guarita

Sala 01

Banheiro 01

Bovinocultura/Suinocultura

Sala ambiente 02

Banheiros 04

Hall de entrada 02

Depósito 02

Galpão de bovinocultura 01

Galpão de suinocultura 01

O quadro acima apresenta uma excelente infraestrutura, preparada para a

oferta  de cursos de graduação de qualidade,  pois,  além das salas de aula,  conta,

também,  com  alojamento  (capacidade  para  128  alunos),  unidades  de  produção

(bovinocultura  e  suinocultura),  laboratórios,  quadra  poliesportiva,  cantina,  centro  de

convivência e auditório (capacidade para 350 pessoas). 

É importante informar que a rodovia que dá acesso ao Campus Avançado é

pavimentada, bem como as ruas e avenidas no seu interior, proporcionando condições

adequadas de tráfego interno.
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25.1 Sala de Professores

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

computadores e acesso à Internet,  além de armários individuais para guardar seus

pertences, mesa e cadeiras. O espaço físico é adequado ao número de professores por

período.

25.2 Salas de Aula

Todas as salas de aulas são climatizadas, são bem iluminadas e com espaço

físico adequado ao número de alunos, previsto por turma. 

25.3 Sala de Coordenação

A sala do coordenador é arejada e iluminada,  com computador conectado à

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

docentes, discentes e comunidade.

25.4 Laboratório a ser utilizado no curso

Quadro 05 – Laboratório de Informática I

Especificações Quantidade Status

Laboratório  de  Informática  com  30  Computadores  em
Rede  com  Internet,  data  show,  Quadro  de  Vidro  e
Armário.

1 Já Implantado

25.5 Biblioteca

A Biblioteca  possui  uma área total  de  152,54 m² e opera  com um sistema,

completamente informatizado, possibilitando fácil acesso via terminal ao seu acervo. O

sistema informatizado propicia a reserva de exemplares, cuja política de empréstimos

prevê prazos máximos para alunos e professores, além de manter, pelo menos, 1 (um)

volume  para  consultas  na  própria  Instituição.  O  acervo  é  dividido  por  áreas  de

conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de

livros  e  periódicos,  contemplando  áreas  de  abrangência  do  curso.  A  biblioteca,

também, oferece serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas
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informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos

acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas. 

O atendimento ao público acontece em todos os períodos de funcionamento da

Instituição, no intervalo das 7 h às 11 h, das 13 h às 16 h e das 19 h às 22 h.

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

ambiente  climatizado,  permitindo  a  acessibilidade  aos  portadores  de  necessidades

especiais.  A  biblioteca  é  informatizada (Sistema  Pergamum),  com todos  os  títulos

tombados junto ao patrimônio da Instituição.  O acervo bibliográfico disponível para o

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, consta nas especificações dos

componentes curriculares no Anexo I. 

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

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

periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES) pode ser realizado por meio do endereço http://www.periódicos. capes.gov.br.

25.6 Atendimento às  pessoas  portadoras  de  necessidades
educacionais específicas e/ou de mobilidade reduzida

O  atendimento  às  pessoas  portadoras  de  necessidades  educacionais

específicas  conta  com as orientações  do Núcleo  de Atendimento às Pessoas com

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE). 

O  Campus  Avançado  Ipameri  apresenta  infraestrutura  mínima  para  atender

pessoas com mobilidade reduzida, possui rampas de inclinação suave, com corrimãos

de  altura  adequada  aos  portadores  de  necessidades  específicas  e  sanitários

adaptados.

25.7 Recursos Audiovisuais

O Campus Avançado Ipameri conta com infraestrutura de apoio pedagógico, a

fim de ofertar  suporte  ao  desenvolvimento  das atividades acadêmicas como aulas,

reuniões  e  eventos.  Os  recursos audiovisuais  e  multimídia  visam contribuir  para  a

qualidade dos trabalhos realizados em sala de aula, contribuindo para o desempenho

didático-pedagógico  dos  docentes  e,  consequentemente,  para  a  aprendizagem dos

discentes.
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Para o desenvolvimento/apresentação dos trabalhos acadêmicos, os alunos

poderão utilizar notebook, data show e outros recursos didáticos disponibilizados pela

coordenação do curso. 

25.8 Área de Lazer e Circulação

O Campus Avançado Ipameri dispõe de uma quadra poliesportiva coberta, para

as atividades de esporte e lazer, com sanitários. Além disso, dispõe de pátio coberto;

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

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

necessárias às atividades desenvolvidas.

25.9 Serviços

O setor de atendimento ao aluno dispõe de sala de primeiros socorros e sala de

assistência  ao  educando. Na área da saúde, será  disponibilizado  ao  discente o

atendimento de primeiros socorros. Os alunos do Curso também poderão contar com o

serviço de fotocópia, cantina terceirizada, Programa de Bolsa Alimentação e Programa

de Bolsa Transporte. Esses auxílios são disponibilizados aos alunos, por meio de Edital

divulgado pela Assistência Estudantil do Campus Avançado Ipameri.

Página: 63



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

26. REFERÊNCIAS

BRASIL.  Lei  nº  9.394,  de  20 de dezembro de 1996.  Lei  de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
23 de dezembro de 1996, Seção 1, p. 27.833.

________. Parecer CNE nº 776, de 03 de dezembro de 1997.  Orientação para as
diretrizes curriculares dos Cursos de Graduação.

________. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental,
institui  a Política Nacional  de Educação Ambiental  e dá outras providências.  Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 de abril de 1999.

_______. Lei nº 10.436, de 24/04/2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS.

________. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei n. 9.795 de
abril  de 1999, que instituiu a Política Nacional  de Educação Ambiental  e dá outras
providências.  Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 de
junho de 2002.

________.CNE/CP. Resolução CNE/CP nº 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.Institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos
cursos superiores de tecnologia.2002.

_______.  Lei nº 10.639 de 09/01/2003.  Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996,  que  estabelece  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.

________.  Lei  nº  10.861,  de  14  de  abril  de  2004.  Institui  o  Sistema  Nacional  de
Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras Providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 abril de 2004. Seção 1, p. 3-4

______. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana. Parecer  CNE/CP 3/2004,  homologação  publicada  no  DOU 19/05/2004,
Seção 1, p. 19. Resolução CNE/CP 1/2004, publicada no DOU 22/06/2004, Seção 1, p.
11. 

________.  Resolução  CNE/CP nº  01,  de  17  de  junho  de  2004.  Institui  Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 22 de junho de 2004. Seção 1, p. 11.

________. Decreto  nº 5.296, de 02/12/2005. Regulamenta as Leis  nº 10.048/2000,
que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e  nº 10.098/2000, que
estabelece normas gerais  e  critérios  básicos para  promoção da acessibilidade das
pessoas  portadoras  de  deficiências.  Diário  Oficial  da  República  Federativa  do
Brasil, Brasília, DF, 03 de dezembro de 2005.

Página: 64



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

________.  Decreto  nº  5.626,  de  22 de dezembro de 2005.  Regulamenta  a  Lei  no
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras,
e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 2005, Seção 1, n. 246, p.28-30.

_______.  Ministério  da  Educação.  Portaria  nº  1024 de  11/05/2006.  Implanta  o
Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Superiores  de  Tecnologia.  Publicada  no  DOU  de
11/05/2006, Seção 1 página 11.

________. Ministério da Educação. Portaria nº 10, de 28/07/2006. Aprova em extrato o
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.

_______. Ministério da Educação.  Portaria Normativa nº 12, de 14/08/2006. Dispõe
sobre a adequação da denominação dos cursos superiores de tecnologia ao Catálogo
Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, nos termos do art.  71, § 1º e 2º, do
Decreto 5.773, de 2006.

_______. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES  nº 2, de 18/06/2007. Dispõe
sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

______. Ministério da Educação.  Resolução CNE/CES  nº 3, de 02/07/2007. Dispõe
sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras
providências.

______. Ministério da Educação. Portaria Normativa  nº 40, de 12/12/2007. Institui o
e-MEC,  sistema  eletrônico  de  fluxo  de  trabalho  e  gerenciamento  de  informações
relativas  aos  processos de  regulação  da educação superior  no  sistema federal  de
educação. 

________. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a lei  nº 9.394, de 20 de
dezembro  de  1996,  modificada  pela  lei  n.  10.639,  de  9  de  janeiro  de  2003,  que
estabelece 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
Indígena”.  Diário Oficial da República Federativa do Brasil,  Brasília,  DF, 11 mar.
2008.

_______. Ministério da Educação. Portaria Normativa nº 4, de 05/08/ 2008. Institui o
Conceito Preliminar de Curso (CPC).

_______. Ministério da Educação.  Parecer CNE/CES  nº 239, de 06/11/2008. Dispõe
sobre  a  carga  horária  das  atividades  complementares  nos  cursos  superiores  de
tecnologia.

________.  Resolução  nº  04,  de  02  de  outubro  de  2009.  Institui  as  Diretrizes
Operacionais  para  o  Atendimento  Educacional  Especializado  na  Educação  Básica,
modalidade Educação Especial.  Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 05 de outubro de 2009. Seção 1, p. 17.

________.  Lei  nº  11.892,  de 29 de dezembro de 2008.  Institui  a  Rede Federal  de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os institutos federais de educação,
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ciência e tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 30 de dezembro de 2008, Seção 1, p. 1.

________. Resolução CONAES n° 01, de 17 de junho de 2010. Normatiza o núcleo
docente estruturante e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 27 de julho de 2010, Seção 1, p. 14.

_______.  Parecer  CONAES   nº  4,  de  17/06/2010.  Sobre  o  Núcleo  Docente
Estruturante (NDE). 

_______. Ministério da Educação.  Portaria Normativa n° 23,  de 01/12/2010. Altera
dispositivos da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que Institui o e-
MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas
aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema
federal  de  educação,  e  o  Cadastro  e-MEC  de  Instituições  e  Cursos  Superiores  e
consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e
o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições. 

BRASIL.  Ministério  da  Educação  -  MEC/SETEC.  Catálogo  Nacional  de  Cursos
Superiores de Tecnologia. Brasília/DF, 2010.

________. Decreto n° 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação
especial,  o atendimento educacional  especializado e dá outras providências.  Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 de novembro de 2011,
Seção 1, p. 12.

_______. Ministério da Educação.  Parecer CNE/CP n° 8, de 06/03/20012. Institui as
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

________.  Lei  n.º  12.711,  de 29 de agosto de 2012.  Dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá
outras providências.  Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
30 de agosto de 2012, Seção 1, p. 1.

________. Decreto n.º 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.711,
de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 de outubro de 2012, Seção 1, p. 6 e retificado no
Diário Oficial  da República Federativa  do Brasil,  Brasília,  DF,  16 de outubro de
2012, Seção 1, p. 6.

_______. Lei n.º 12.764, de 11/02/2012. Regulamenta a Lei  n.º 12.711, de 29/08/2012.

BRASIL. Lei n.º 12.796, de 04/04/2013. Altera a Lei  no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a
formação dos profissionais da educação e dar outras providências. 

________.  Lei  n.º  13.  146,  de  06/07/2015.  Institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
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INSTITUTO  BRASILEIRO  DE  GEOGRAFIA  E  ESTATÍSTICA  –  IBGE.  Censo
Demográfico  do  Brasil:  2010.  Disponível  em:  <http://www.ibge.gov.br/home/>
20/03/2016.
________. Ministério da Educação. Portaria nº 505, de 10/06/2014. Altera a Portaria nº
333, de 24 de abril de 2013, do Ministério da Educação. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jun. 2014.

INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTUDOS  E  PESQUISAS  EDUCACIONAIS  ANÍSIO
TEIXEIRA  –  INEP.  2012.  Disponível  em:  <http://portal.inep.gov.br/>  Acesso  em:
03/04/2016.

INSTITUTO FEDERAL GOIANO.  Resolução CS/ IF Goiano  n.º 07. Dispõe sobre a
organização didático-pedagógica dos cursos de Graduação, no âmbito do IF Goiano. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 2015. Disponível
em: <http://www.ibge.gov.br/home/> Acesso em: 03/04/2016.

INSTITUTO  FEDERAL  GOIANO.  Regulamento  dos  Cursos  de  Graduação.
2016.Disponível em: www.ifgoiano.edu.br. Acesso em: 30/03/2016.

Ministério do Trabalho e do Emprego. Programa de Disseminação de Estatísticas do
Trabalho.  CAGED.  Perfil  do  Município.  Disponível  em:
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php. Acesso em: 30/03/2016.

Prefeitura  Municipal  de  Ipameri.  História  e  Tradições.  Disponível  em:
http://www.ipameri.go.gov.br/html/historia_e_tradicoes.html. Acesso em: 27/03/2016

Prefeitura  Municipal  de  Ipameri.  Histórico  da  Região/  Município  de  Ipameri.
Disponível em: http://www.ipameri.go.gov.br/html/informacoes_gerais.html. Acesso em:
27/03/2016.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. Instituto Mauro Borges
de  Estatísticas  e  Estudos  Socioeconômicos.  Goiás  em  Dados  2013.  Goiânia:
SEGPLAN, 2013.

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  GESTÃO  E  PLANEJAMENTO  DO  ESTADO  DE
GOIÁS. Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Goiás em
Dados. Goiânia: SEGPLAN, 2016.

Ypameri.com.  Perfil  geográfico,  social,  econômico  e  turístico. Disponível  em:
http://www.ypameri.com/. Acesso em: 30/03/2016.
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ANEXO I – PROGRAMA DAS DISCIPLINAS

PRIMEIRO SEMESTRE

ÉTICA, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Código  de  Ética  Empresarial.  História  dos  Códigos  de  Ética.  Introdução  à

sustentabilidade  e  suas  características.  Ética  empresarial  como  suporte  à

Sustentabilidade.  Direitos  Humanos.  Direitos  Especiais  (Criança  e  Adolescente,

Gênero,  Raça,  Idoso,  Mulher,  Portadores  de  necessidades  especiais,  Consumidor,

Meio  Ambiente).  Noções  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Indígena.

Responsabilidade  Social  x  Função  Social  da  Empresa.  Temas  emergentes

relacionados à Ética, Cidadania e Sustentabilidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PENA-VEGA, Alfredo.  O despertar ecológico: Edgar Morin e a ecologia complexa.
Rio de Janeiro, RJ: Garamond, 2003. 

RIOS,  Terezinha  Azerêdo.  Ética  e  competência. 17ª  ed.  São  Paulo:  Coleção
Questões da Nossa Época, 2007.

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARSANO, Paulo Roberto. Ética e cidadania organizacional: guia prático e didático.
São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 

CORTELLA, Mario Sergio; BARROS FILHO, Clóvis de.  Ética e vergonha na cara!.
Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2014.

CARVALHO, José Murilo de.  Cidadania no Brasil: o longo caminho. 15. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2012.

MEDINA,  Naná  Mininni;  SANTOS,  Elizabeth  da  Conceição.  Educação  ambiental:
uma metodologia participativa de formação. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

PINEDA, Eduardo Soto; CÁRDENAS, José Antonio. Ética nas empresas. São Paulo,
SP: MacGraw-Hill, 2008. 
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PRIMEIRO SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Conceitos de Administração. Importância do estudo da administração e sua aplicação.

As  Organizações.  Principais  correntes  do  Pensamento  Administrativo  e  Evolução

Histórica. Funções e Processo Administrativo: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar.

Administração Moderna . Temas emergentes relacionados à Administração.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

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

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

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas,
2000.

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

FERREIRA, Ademir Antônio et al.  Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias.
São Paulo: Pioneira, 1997.

ROBBINS, Stephen P.; ROBBINS, Stephen P. et al. A nova administração. São Pau-
lo, SP: Saraiva, 2014. 

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

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

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Introdução à Microeconomia (demanda, oferta, equilíbrio de mercado, elasticidade e

estruturas  de  mercado).  Introdução  à  Macroeconomia  (renda  e  produto  nacional,

política  monetária,  política  de  câmbio,  política  de  inflação  e  política  externa).

Crescimento  e  Desenvolvimento  Econômico.  Uso  da  economia  para  a  análise  do

contexto da decisão empresarial. Temas emergentes relacionados à Economia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PASSOS,  Carlos  R.  M.;  NOGAMI,  Otto.  Princípios  de  economia.  6ª  edição  São
Paulo: Cengage Learning, 2014.

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval.  Fundamentos De Economia. 5ª edição
São Paulo: Saraiva, 2014.

PINDYCK, Roberto. Microeconomia. 8ª edição São Paulo: Pearson, 2013.

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

MENDES,  Judas Tadeu Grassi.  Economia:  fundamentos e aplicações.  2.  ed.  São
Paulo, SP: Pearson, 2009. 

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

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

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

Página: 70



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

PRIMEIRO SEMESTRE

FUNDAMENTOS DE MARKETING
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Introdução ao Marketing, definições e histórico do marketing. Ambientes de marketing,

variáveis  controláveis  e  variáveis  incontroláveis.  Mix  Marketing.  Ferramentas  de

marketing, 4 As, 4Cs e Análise de portfólio de produtos - Matriz BCG. Segmentação de

mercado.  Comportamento  do  consumidor.  Planejamento  estratégico  de  marketing.

Marketing e sustentabilidade. Temas emergentes relacionados ao Marketing.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COBRA, Marcos.  Administração de Marketing no Brasil. 4 ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2015.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
 
KOTLER, Philip; et al. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing
centrado no ser humano. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMARGO, Pedro Celso Julião de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comporta-
mento do consumidor. São Paulo, SP: Atlas, 2016. 

Kim, W.; Mauborgne, René. A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados
e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary.  Princípios de marketing. 15. ed. São Paulo,
SP: Pearson Prentice Hall, 2015. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de Marketing para micro e pequena empresa.
São Paulo: Atlas, 2001.

RAFAEL,  D'Andrea.  Shopper  Marketing:  A nova estratégia  integrada de marketing
para a conquista do cliente no ponto de venda. São Paulo, SP: Atlas, 2011. 
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PRIMEIRO SEMESTRE

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Ciência  e  Conhecimento  Científico;  Pesquisa  Científica:  conceito  e  características;

Técnicas  de Pesquisa Bibliográfica; Gêneros textuais acadêmicos; Normalização de

Trabalhos Acadêmicos; Elaboração de Artigos; Publicação de Trabalhos Científicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BASTOS,  C.  L.;  KELLER,  V.  Aprendendo  a  aprender: introdução  à  metodologia
científica. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. Manual para Normalização de Publicações
Técnico-Científicas. 8.ª ed. rev. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011.

MEDEIROS, J.B.  Redação Científica: Fichamentos, Resumos, Resenhas -. 11ª Ed.
São Paulo, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo, SP: At-
las, 2010. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2009.

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M.  Fundamentos de metodologia científica. 7.  ed.
São Paulo: Atlas, 2009.

RUIZ,  J.  A.  Metodologia  científica:  guia  para  eficiência  nos  estudos.  6.  ed.  São
Paulo: Atlas, 2006.
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PRIMEIRO SEMESTRE

OPTATIVA I
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34
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SEGUNDO SEMESTRE

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Elementos da comunicação. Redes de comunicação formal e informal. Rádio Peão,

implicações e precauções. Comunicação da violência e cultura de paz. Técnicas de

oratória.  Comunicação entre gêneros e etnias: paradigmas e perspectivas. Produção

textual de caráter empresarial. Endomarketing como ferramenta competitiva. Temas

emergentes relacionados à Comunicação Empresarial. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARGENTI, Paul.  Comunicação empresarial:  a construção da identidade, imagem e
reputação. 6ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

PENTEADO, José Roberto Withacker. A Técnica da Comunicação Humana. 13ª Ed.,
São Paulo: CENCAGE Learning, 2012.

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 8 ed. Campinas: Alínea, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LUCAS, Stephen E. A arte de falar em público. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014.

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

POLITO, Reinaldo. Como falar de improviso: e outras técnicas de apresentação. 12.
ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2015.

________. Como falar: corretamente e sem inibições. 111. ed. São Paulo, SP: Saraiva,
2013. 

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

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Introdução  aos  conceitos,  aplicação,  finalidades  da  contabilidade.  Características

Patrimoniais: ativo e passivo, situação líquida, fatos contábeis. Contas e Planos de

Contas;  Escrituração;  Princípios  Contábeis:  abordagem  inicial.  Estruturação  das

Principais  Demonstrações  Contábeis.  Temas  emergentes  relacionados  à

Contabilidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRUNI, Adriano Leal. Análise contábil e financeira. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

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

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 29ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

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

GOUVEIA, Nelson, Contabilidade básica. 2ª ed. São Paulo; Habra, 2001.

IUDÍCIBUS,  Sérgio  de;  MARION,  José Carlos. Curso de contabilidade para  não
contadores. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 11ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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SEGUNDO SEMESTRE

GESTÃO DE PESSOAS
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
A Gestão de Pessoas e o Departamento de Pessoal nas Organizações. Planejamento

estratégico de Gestão de Pessoas. Noções de Direito do Trabalho. Levantamento de

Necessidades de Pessoal.  Descrição e Análise de Pessoal. Recrutamento e Seleção.

Treinamento  e  Desenvolvimento.  Motivação e  Avaliação de  Desempenho.  Desliga-

mento e Recolocação. Politicas de Recursos Humanos. Qualidade de vida no trabalho

– QVT. Temas emergentes da Gestão de Pessoas. Temas emergentes relacionados à

Gestão de Pessoas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos
nas organizações. 4ª Ed. Baueri, SP: Manole, 2014. 

MARRAS, Jean Pierre.  Administração de Recursos Humanos. 15ª Ed. São Paulo:
Saraiva, 2016.

RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOOG, Gustavo (coord.).  Manual de treinamento e desenvolvimento: um guia de
operações – manual oficial da ABTD. 6ª Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2013. 

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

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

MARTINELLI, Dante Pinheiro.  Negociação e solução de conflitos:  do impasse ao
ganha-ganha através do melhor estilo. São Paulo, SP: Atlas, 2018. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar  Amaru.  Recursos humanos/ Estratégia e gestão de
pessoas na sociedade global. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. 
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SEGUNDO SEMESTRE

INGLÊS INSTRUMENTAL
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34
EMENTA

Leitura de textos técnicos em língua inglesa, em diferentes modalidades, a partir de

conteúdos pertinentes à área de administração, comércio e negócios. Com o uso de

estratégias de compreensão textual.  Temas emergentes relacionados ao estudo do

Inglês Instrumental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CRUZ, Décio Torres; OLIVEIRA, Adelaide. Inglês para Administração e Economia.
São Paulo: Disal, 2007.

ROSSETI,  Catarina Roberta.  Inglês Instrumental.  São Paulo: Editora Independente,
2015.

SPÍNOLA, Vera. Let´s Trade in English: Negociando em inglês. 3. ed. São Paulo, SP:
Aduaneiras, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABSY, Conceição A.  Costa, Gisele Cilli da.  Mello, Leonilde Favoreto de. Leitura em
língua inglesa. São Paulo: Disal Editora, 2010.

SILVA,  Sônia  Mara  Braga.  Inglês  instrumental  acadêmico:  leitura,  interpretação
tradução. São Paulo: Aplicada Livraria e Editora, 2018.

SOUZA, A. G. F. et al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed.
São Paulo: Disal, 2010.

THOMPSON, Marco Aurélio. Inglês Instrumental. São Paulo: Érica/Saraiva, 2018

VALENTE, André. A linguagem nossa de cada dia. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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SEGUNDO SEMESTRE

MATEMÁTICA APLICADA A NEGÓCIOS
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Juros simples,  desconto simples,  juros compostos, equivalência de capitais a juros

compostos, sequências de capitais e amortização. Temas emergentes relacionados ao

estudo da Matemática Aplicada aos Negócios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira  e suas aplicações 12ª  Ed.  São
Paulo: Atlas, 2012.

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: Objetiva e aplicada 10ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2017.

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Manual de aplicações financeiras HP-12C. 7ª Ed.
São Paulo: Atlas, 2015.

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

GUIDORIZZI,  Hamilton Luiz.  Matemática para administração. Rio de Janeiro,  RJ:
LTC, 2015.

MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo; ZANI, Sheila Cristina. Progressões
e Matemática Financeira. 6ª Ed. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da.
Matemática básica para cursos superiores. São Paulo, SP: Atlas, 2016.

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7ª ed. - São Paulo: Atlas,

2000.
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TERCEIRO SEMESTRE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Interação entre Administração, Economia e Contabilidade. Sistema financeiro nacional.

A função financeira nas empresas e o papel do administrador financeiro. Análise das

demonstrações  financeiras.  Técnica  de  análise  de  investimento,  Decisões  de

Financiamento  e Financiamento.  Estrutura de Capital,  Capital  próprio  e Política de

dividendos, Capital de terceiros, custo de capital próprio e custo médio ponderado de

capital,  Mensuração  de  Risco  e  Retorno.  Temas  emergentes  relacionados  à

Administração Financeira.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SANVICENTE, A. Z Administração Financeira. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

LEMES JÚNIOR, A. B Administração financeira:  princípios, fundamentos e práticas
brasileiras. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

HOJI,  Masakazu. Administração  financeira:  uma abordagem prática. 5ª  Ed.  São
Paulo: Atlas, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financei-
ra. 3ª Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor.  7ª Ed. São Paulo: Atlas,
2016.

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

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira.  12 Ed. São Paulo,
SP: Pearson Education do Brasil, 2009

HIGGINS, Robert C.  Análise para administração financeira.  10 Ed. Porto Alegre,
RS: AMGH, 2014. 
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TERCEIRO SEMESTRE

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Conceitos e aplicação da gestão de materiais,  controles de estoques e do gerencia-

mento da Logística de Suprimentos, focando a integração nas diversas áreas. O estu-

do de temas como, índices de desempenho, Suplay Chain, a importância dos meios de

transportes e suas características, MRP, Sistemas de Distribuição, entre outros.   Te-

mas emergentes relacionados à Administração de Materiais e Logística.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e
distribuição fisica. São Paulo, SP: Atlas, 1992.

CORRÊA,  Henrique  L.;  CORREA,  Carlos  A.  Administração  de  produção  e
operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 4. ed. São Paulo, SP:
Atlas, 2017. 

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair;  JOHNSTON, Robert.  Administração da
produção. 8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, Marco Aurélio. Administração de Materiais. São Paulo: Atlas, 2015. 

VIANA,  João José. Administração de Materiais:  Um enfoque prático.  São Paulo:
Atlas, 2015. 

POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. 7ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2017.

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações.  2ª ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2008.

MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
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TERCEIRO SEMESTRE

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E PESQUISA DE MERCADO
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Relações  entre  o  comportamento  do  consumidor  e  as  estratégias  de  negócios.

Processo de decisão e influenciadores. Estratégias de fidelização e relacionamento.

Pesquisa  de  marketing,  etapas,  planejamento,  execução  e  implicações  sobre  a

composição do mix marketing. Temas emergentes relacionados ao Comportamento do

Consumidor  e à Pesquisa de Mercado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MATTAR,  Fauze  Najib;  OLIVEIRA,  Braulio;  MOTTA,  Sérgio  L.  S.  Pesquisa  de
marketing: Metodologia, planejamento, execução e análise. 7ª Ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2014.

LIMEIRA,  Tania  Maria  Vidigal.  Comportamento  do  consumidor  brasileiro.  São
Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2016

SAMARA,  Beatriz  S.;  MORSCH,  Marco  A.  Comportamento  do  consumidor:
conceitos e casos. São Paulo: Practice Hall, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PARENTE, Juracy; LIMEIRA, Tania Maria Vidigal; BARKI, Edgard (Org.). Varejo para
a baixa renda. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008. 

PARENTE, J. Varejo no Brasil: gestão e estratégia. São Paulo: Atlas, 2017.

SAMARA, Beatriz S. e BARROS, José C. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Makron
Books, 1994.

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. 6. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2000.

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e
sendo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
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TERCEIRO SEMESTRE

E-COMMERCE
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Conceitos de E-business e E-commerce e sua interação com o curso. Formas e Mode-

los de Comércio Eletrônico (E-commerce, Mobile Commerce, Social Commerce e ou-

tras). Conceitos de Fundamentos de Informática. Aspectos da Gestão voltada para o

Comércio Eletrônico. Casos de sucesso no cenário de Comércio Eletrônico Brasileiro e

Mundial. Segurança da informação (Firewall). Prospecção de Oportunidades de Co-

mércio Eletrônico. Ética no âmbito geral na rede mundial  de computadores. Temas

emergentes relacionados ao E-commerce.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEGHI, Carlos Antônio José; OLIVIERO, Carlos Antônio José.  E-commerce: princí-
pios  para  o  desenvolvimento  e  gerenciamento  de  uma  loja  virtual.  São  Paulo:
Érica/Saraiva, 2015.

PROVOST, Foster; FAWCETT. TOM.  Data Science para negócios.  Rio de Janeiro,
RJ: Alta Books, 2016.

TURBAN, Efraim;  KING, David.  Comércio Eletrônico: Estratégia e Gestão. 1ª ed.
São Paulo: Pearson Education. 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane.  Inteligência competitiva em tempos de Big-
Data.Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 

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

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves.  Business model generation: inova-
ção em modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucio-
nários. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2011. 

RAINER JR., Rex Kelly; CEGIELSKI, Casey G. Introdução a sistemas de informa-
ção: apoiando e transformando negócios na era da mobilidade. 5. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2016.

REZENDE, Denis Alcides; ABREU (Professora). Tecnologia da informação: aplicada

a sistemas de informação empresariais. 9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013.
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TERCEIRO SEMESTRE

TECNOLOGIAS DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Conceituação de Tecnologias e Sistemas de Informação.  Sistemas de informações

Operacionais (Finanças, Materiais, Vendas e Distribuição, Controladoria, Planejamento

da Produção e Serviços). Sistemas de Informação Gerencial (SIG). Sistemas de Apoio

às  Decisões  (SAD).  Automação  Comercial.  Conceitos  de  Governança  em  TI  nas

Organizações.  Sistemas de gestão para pequenas empresas e softwares livres  de

gestão.  Temas  emergentes  relacionados  às  Tecnologias  de  Apoio  à  Gestão

Comercial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DINIZ, Roberto. Processo decisório em tecnologia da informação. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2008. 

GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane.  Inteligência competitiva em tempos de big
data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 

RAINER JR., Rex Kelly; CEGIELSKI, Casey G.  Introdução a sistemas de informa-
ção: apoiando e transformando negócios na era da mobilidade. 5. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed.
São Paulo, SP: Pearson, 2010. 

MILTON, Michael. Use a cabeça: análise de dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.

REZENDE,  D.  A.  Tecnologia  da  Informação  aplicada  a  sistema  de  informação
empresarial: o papel  estratégico da informação e dos sistemas de informação nas
empresas. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W.  Princípios de sistemas de informação.
11. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2015.

VIEIRA, M. F. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Campus, 2007.
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QUARTO SEMESTRE

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Criatividade nas Organizações. Criatividade X Inovação. Perfil  do indivíduo criativo.

Características das Organizações criativas. Técnicas para dinamização da criatividade.

Aspectos legais das marcas e patentes. Potencial criativo inovador. Temas emergentes

relacionados à Criatividade e Inovação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERG, Ernesto Artur.  Manual de Criatividade Aplicada: Técnicas eficazes para de-
senvolver sua criatividade e inovação na profissão e nos negócios. Curitiba, PR: Juruá,
2017. 

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business model generation: inovação
em modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários.
Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2011. 

SANMARTIN, Stela Maris.  Criatividade e inovação: do potencial à ação criadora.
São Paulo: Trevisan Editora, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASHTON, Kevin; CALADA, Alves (Trad.).  A história secreta da criatividade. Rio de
Janeiro, RJ: Sextante, 2016.

FARIA, Maria de Fátima e outros (org.). Criatividade e Inovação nas organizações:
desafios para a competitividade. São Paulo: Atlas, 2013. 

KNAPP, Jake; ZERATSKY, John; KOWITZ, Braden; GOTTLIEB, Andrea. Sprint: O mé-
todo usado no Google para testar e aplicar novas idéias em apenas cinco dias.
Rio de Janeiro, RJ: Intrínseca, 2017.

OSBORN, Alex F. O poder criador da mente: princípios e processos do pensamento
criativo e da Brainstorming. 2ª Ed. São Paulo, SP: IBRASA, 1965. 

TIDD, Joe; BESSANT, John. Gestão da inovação. 5ª Ed. Porto Alegre, RS: Bookman,
2015.
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QUARTO SEMESTRE

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Conceitos  de  Custos  e  sua  interação  com  a  gestão  financeira  e  Gerencial.

Departamentalização.  Critérios  de  rateio.  Tipos  de  produção.  Custo  fixo,  lucro  e

margem de contribuição. Custeio variável. Retorno sobre investimento. Relação custo/

volume/ lucro. Fixação de preço de venda (à vista e a prazo) e decisão sobre comprar

e produzir. Temas emergentes relacionados a Custos e Formação de Preços.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERNARDI, Luiz Antônio. Formação de Preços: estratégias, custos e resultados. São
Paulo: Atlas, 2017.

MARTINS, Eliseu Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo; Atlas 2010.

SANVICENTE,  Antonio  Zoratto.  Administração financeira. 3ª  Ed.  São Paulo,  SP:
Atlas, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor.  7ª Ed. São Paulo: Atlas,
2016. 

BRUNI Adriano Leal. Análise Contábil E Financeiro. Série desvendando as finanças
3ª Ed. São Paulo: Atlas 2014.

CREPALDI Sílvio Aparecido.  Contabilidade Gerencial teoria e prática. 7ª Ed.  São
Paulo: Atlas, 2014.

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 12 Ed. São Paulo,
SP: Pearson Education do Brasil, 2009.

LEMES JÚNIOR, A. B Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas
brasileiras. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
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QUARTO SEMESTRE

GESTÃO DE SERVIÇOS E QUALIDADE
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Características básicas dos serviços. Conceitos. Diferenças entre serviços e produtos.

A evolução da prestação de serviços. Produtividade em serviços. A importância de

tangibilizar serviços. Estratégia em Serviços. O Triângulo do Serviço. Entendendo o

mundo de serviços. Tipos de prestadores de serviços. Ciclos dos serviços e horas da

verdade.  Gestão  da  qualidade  em  serviços.  Ferramentas  da  qualidade.  Temas

emergentes relacionados à Administração de Serviços.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FITZSIMMONS,  James  A.;  FITZSIMMONS,  Mona  J.  Administração  de  serviços:
Operações, estratégia e tecnologia da informação. 7ª Ed. Porto Alegre, RS: AMGH,
2014. 

PALADINI, Edson P.  Gestão da qualidade: teoria e prática. 3ª Ed. São Paulo, SP:
Atlas, 2012

ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwayne D. Marketing de ser-
viços: a empresa com foco no cliente. 6ª Ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Gestão de qualidade, produção e ope-
rações. 2ª Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2016.

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

CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson P. Gestão da Qualidade: teoria e
casos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

KIM, W. Chan; SIMYSS, Christiane. A estratégia do oceano azul: como criar novos
mercados e tornar a concorrência irrelevante. 1ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015

LOVELOCK, Christopher.  Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e resultados.
São Paulo: Pearson, 2011.
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QUARTO SEMESTRE

GESTÃO OPERACIONAL DE LOJAS
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Gestão Operacional de Lojas enquanto fator competitivo. Dimensionamento do espaço

físico de lojas. Layout. Merchandising. Vitrinismo. Procedimento operacional padrão.

Adequação do quadro funcional aos resultados Organização e controle de estoques.

Redução de perdas. Temas emergentes relacionados à Gestão Operacional de Lojas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BLESSA, Regina. Merchandising no ponto de venda. 4ª Ed. São Paulo, SP: Atlas,
2015.

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. 4ª Ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2015. 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor/ Comprando, possuindo
e sendo. 11 Ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANGELO, Claudio Felisoni de; BELTRAME, Nelson Bruxellas; FOUTO, Nuno Manoel
Martins Dias (Org.). Finanças no varejo gestão operacional: exercícios práticos com
respostas. 4. ed. São Paulo, SP: ABDR, 2009.

MERLO, Edgard. (org.).  Administração de varejo: com foco em casos brasileiros.
São Paulo: Ltc, 2010. 

MORGAN, Tony. Visual merchandising: vitrines e interiores comerciais. 2ª Ed. São 
Paulo, SP: Itinerário Editorial 2017. 

PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil: gestão e estratégia. São Paulo: Atlas, 2017.

PARENTE, Juracy; LIMEIRA, Tania Maria Vidigal; BARKI, Edgard (Org.). Varejo para
a baixa renda. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008. 
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QUARTO SEMESTRE

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Elementos  essenciais  de  gestão  e  negócios.  Conceitos  básicos  relacionados  a

planejamento estratégico. Modelos para elaboração de um planejamento estratégico.

Diagnóstico  empresarial.  Missão,  Visão,  Valores  e  Fatores  Críticos  de  Sucesso.

Objetivos e Metas. Cenários.  Planos de Ação. Controle e Avaliação. Tendências e

Desafios  do  Planejamento  Estratégico.  Temas  emergentes  relacionados  ao

Planejamento Estratégico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CERTO,  Samuel  C.;  PETER,  J.  P.  Administração  estratégica: planejamento  e
implantação da estratégia. 3ª Ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2010.

CHIAVENATO, Idalberto.  Planejamento estratégico: Fundamentos e aplicações. 3.
ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016

OLIVEIRA,  Djalma de Pinho Rebouças de.  Planejamento Estratégico: Conceitos,
metodologia e práticas. 34 Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em
administração. 3ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

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

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. 8ª Ed. São Paulo,
SP: Atlas, 2017. 

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

ROBBINS, Stephen P.; ROBBINS, Stephen P. et al. A nova administração. São Pau-
lo, SP: Saraiva, 2014. 
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QUINTO SEMESTRE

ATENDIMENTO, NEGOCIAÇÃO E VENDAS
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Atendimento  e  tratamento.  Conceitos  e  técnicas  de  atendimento.  Conceitos

fundamentais sobre negociações e vendas. Perfil necessário à negociação e venda.

Estilos  de  negociação  e  vendas.  Etapas  do  processo  de  negociação  e  vendas.

Equipes de vendas. Temas emergentes relacionados ao Atendimento, à Negociação e

às Vendas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Técnicas de vendas: como vender e obter bons resul-
tados. 4ª Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011. 

MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação e solução de conflitos: do impasse ao 
ganha-ganha através do melhor estilo. São Paulo, SP: Atlas, 2018. 

MOREIRA,  Júlio  César  Tavares.  Administração  de  Vendas.  4ª  Ed.  São  Paulo:
Saraiva, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARLZON, Jan. A hora da verdade. Rio de Janeiro, RJ: Sextante, 2005. 

COBRA, Marcos. Administração de vendas. São Paulo, SP: Atlas, 2014

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010.

LEWICKT, Roy J.  Fundamentos da Negociação. 2ª. edição. São Paulo: Editora
Atlas, 2002.

LEWICKI,  Roy  J.;  SAUNDERS,  David  M.;  BARRY,  Bruce.  Fundamentos  de
Negociação. 5ª Ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. 

WANDERLEY,  José  Augusto.  Negociação  total: encontrando  soluções,  vencendo
resistências, obtendo resultados. 24 Ed. São Paulo, SP: Gente, 1998.
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QUINTO SEMESTRE

CÓDIGO DO CONSUMIDOR
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Noções introdutórias e conceitos básicos. Evolução histórica do direito do consumidor.

O  E-Commerce  e  o  direito  do  consumidor.  Noções  de  consumidor,  fornecedor,

produtos  e serviços.  Contratos,  cláusulas  abusivas  e  contratos  de adesão.  Crimes

contra o consumidor. SNDS – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Temas

emergentes relacionados aos direitos do consumidor .
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERTOLO,  José  Gilmar.  Manual  Prático  do Consumidor: Doutrina,  Legislação  e
Prática. 2ª Ed. São Paulo: JH Mizuno, 2010.

CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Direito do consumidor: Fundamentos dou-
trinários e visão jurisprudencial. 5ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2012.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Direitos do consumidor. 9ª Ed. Rio de Janeiro, RJ:
Forense, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CÓDIGO de proteção e defesa do consumidor: Lei n.8.078, de 11 de setembro de
1990. 27. Ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2017 .

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Cartão de crédito, cheque e direito do consumidor. São
Paulo, SP: Atlas, 2011. 

OLIVEIRA, Fabiana Luci de; WADA, Ricardo Morishita.  Direito do Consumidor: 22
anos de vigência do CDC. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012.

OLIVEIRA, Felipe Guimarães de. Direito do consumidor superendividado: Perspec-
tiva para uma Tutela Jurídico-Econômica no século XXI. Rio de Janeiro, RJ: Lumen
Juris, 2017

VENOSA, Sílvio de salvo. Direito civil: Contratos. 17. Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2017.
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QUINTO SEMESTRE

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Importância do planejamento pessoal e profissional. Autoconhecimento. Dom, Vocação

e Talento. Missão, Visão, Valores individuais e Vida Profissional. Gestão de carreira.

Marketing Pessoal. Trabalho e Qualidade de Vida. Administração do Tempo. Adminis-

tração de Finanças Pessoais.  Temas emergentes relacionados ao Desenvolvimento

Pessoal e Profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Coaching & mentoring: Construção de talentos: As novas 
ferramentas da gestão de pessoas. 3ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2017

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São 
Paulo, SP: Pearson Education, 2009.

KAPLAN, Robert Steven. Conduza sua carreira. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORTELLA, Mario Sergio; MANDELLI,  Pedro. Vida e carreira: um equilíbrio pos-
sível? Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2011. 

CORTELLA,  Mario  Sergio.  Qual  é  a  tua obra?:  inquietações propositivas  sobre
gestão, liderança e ética.

GOLEMAN, D. Liderança/ A inteligência emocional na formação do líder de su-
cesso. Rio de Janeiro, RJ: Objetiva, 2015. 

MOTTI, João Carlos; BETTEGA, Eduardo. Insatisfação e felicidade: ciclo motiva-
cional. Curitiba: Gráfica Wunderlich, 2004. 

SANTOS, Valdir Aparecido dos. Orientações para seu sucesso profissional. 3ª Ed.
São Paulo: Isis, 2012. 
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QUINTO SEMESTRE

EMPREENDEDORISMO
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Tipologia  das  empresas.  Perfil  empreendedor.  Cases  de  empreendedorismo.

Prospecção de oportunidades de mercado. Metodologia CAVES. Modelos de Planos

de Negócios. Elaboração de Modelos de negócios e de Planos de Negócios.  Temas

emergentes relacionados ao Empreendedorismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor.
4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º: A prática na prática. São Paulo, SP: 
Atlas, 2017. 

DORNELAS,  José  Carlos  Assis.  Empreendedorismo: Transformando  ideias  em
negócios. 7ª Ed. São Paulo, SP: Elsevier, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEGEN, Ronald Jean.  O empreendedor: empreender como opção de carreira. São
Paulo, SP: Pearson Education, 2009. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. São Paulo: SEXTANTE, 1999.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa.
6ª Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2011

OSTERWALDER, Alexander.  Inovação em modelos de negócios: business model
generation. São Paulo: Alta Books, 2011. 

SCHREINER, José Mário. Empreender é a saída: (inclusive para quem não tem nem
o dinheiro da entrada). Goiânia, GO: FAEG, 2014. 
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QUINTO SEMESTRE

LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

Conceitos  de  liderança.  Estilos  de  liderança.  Liderança  e  teorias  da  motivação.  O

paradigma da liderança servidora.  Autoconhecimento  e  liderança.  Diferenças entre

grupos e equipes.  Critérios para formação de equipes.  Gestão de equipes. Temas

emergentes relativos à Gestão de Equipes e Liderança. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOOG,  Gustavo  G.  Manual  de  Treinamento  e  desenvolvimento: processos  e
operações. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2013.

CHIAVENATO, Idalberto.  Administração: teoria, processo e prática. 5ª Ed. Barueri,
SP: Manole, 2014.

______.  Coaching & mentoring:  Construção de talentos: As novas ferramentas da
gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 
nas organizações. 4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 

CORTELLA, Mario Sergio. Liderança em foco. 7ª Ed. Campinas, SP: Papirus 7 Ma-
res, 2017. 

______. Qual é a tua obra?: inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética.
25. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 

DYER,  William G.;  DYER  JR,  W.  Gibb;  DYER,  Jeffrey  H.  Equipes  que  fazem a
diferença (Team building): Estratégias comprovadas para desenvolver equipes de
alta performance. São Paulo, SP: Saraiva, 2011.

MAY,  Rollo.  O  homem  à  procura  de  si  mesmo: incertezas  e  desafios.  36.  Ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
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QUINTO SEMESTRE

ORÇAMENTO EMPRESARIAL
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

74 68

EMENTA
Conceitos  e  princípios  do  planejamento  e  controle  de  resultados.  Orçamento  de

vendas,  produção,  matérias-primas,  mão  de  obra  e  custos  indiretos  de  produção.

Orçamento de capital  e  de disponibilidades.  Demonstrativo  de resultado e balanço

patrimonial  projetado.  Controle  gerencial:  conceitos  e  características. Temas

emergentes relacionados ao Orçamento Empresarial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HOJI, Masakazu. Administração financeira na prática: guia para educação financei-
ra corporativa e gestão financeira pessoal. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014.

MARTINS, Eliseu Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo; Atlas 2010.

SANVICENTE,  Antonio  Zoratto.  Administração  financeira. 3.  ed.  São  Paulo,  SP:
Atlas, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSAF NETO, Alexandre.  Finanças corporativas e valor.  7ª  Ed.  São Paulo,  SP:
Atlas, 2016.

BRUNI, Adriano Leal. Análise Contábil E Financeiro. Série desvendando as finanças
3ª edição São Paulo: Atlas 2014.

CREPALDI,  Silvio  Aparecido;  CREPALDI,  Guilherme  Simões.  Contabilidade
gerencial: teoria e prática. 7ª Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014

GITMAN, Lawrence J.  Princípios de administração financeira. 12 Ed. São Paulo,
SP: Pearson Education do Brasil, 2009.

LEMES  JÚNIOR,  Antônio  Barbosa.  Administração  financeira: princípios,
fundamentos e práticas brasileiras. 4ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: ELSEVIER, 2016.

Página: 95



Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

DISCIPLINAS OPTATIVAS I

LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Línguas de Sinais e minoria linguística; as diferentes línguas de sinais; status da língua

de  sinais  no  Brasil;  cultura  surda;  organização  linguística  da  LIBRAS  para  usos

informais  e  cotidianos:  vocabulário;  morfologia,  sintaxe  e  semântica;  a  expressão

corporal como elemento linguístico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Ed. Parábola, 2009.

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (Org). Libras: conhecimento além dos sinais. São
Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L.  Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos .
ArtMed: Porto Alegre, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANDÃO, Flávia.  Dicionário ilustrado de libras: língua brasileira de sinais.  São
Paulo, SP: Global, 2011.

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte et al. Dicionário da Língua
de Sinais do Brasil: A libras em suas mãos. São Paulo, SP: Edusp, 2017.

FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de libras.
São Paulo, SP: Phorte, 2011. 

QUADROS, Ronice Müller de; CRUZ, Carina Rebello. Língua de sinais: instrumentos
de avaliação. Porto Alegre, RS: Artmed, 2011. 

SANTANA, Ana Paula. Surdez e Linguagem - Aspectos e Implicações Neurolingüísti-
cas. São Paulo: Plexus Editora, 2007.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS I

MATEMÁTICA BÁSICA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Conjuntos  Numéricos:  Conjunto  dos  números  Naturais  e  Inteiros.  Conjunto  dos

números Racionais.  Conjunto dos números Reais. Expressões numéricas. Razão e

Proporção. Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Potências, radiciação e

equações. Estudo das funções de 1o e 2o graus; apresentações e construções gráficas.

Aplicabilidade das funções de 1o e 2o graus ao cotidiano.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUIDORIZZI,  Hamilton  Luiz.  Matemática  para  Administração.  1ª  edição.  Rio  de
Janeiro: LTC,2010.

SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Sebastião Medeiros da.
Matemática para os Cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis.
São Paulo: Atlas, 2008.

SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Élio Medeiros da; SILVA, Sebastião Medeiros da.
Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BUSSAB, W. O; MORETTIN, P.; HAZZAN, S. Introdução ao cálculo para adminis-
tração, economia e contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2017. 

GUELLI, Oscar; NAPOLITANO, Celso. Matemática para economia e administração.
São Paulo, SP: Harbra, 2014.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz.  Um curso de cálculo. 5ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC,
2001. 

HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de Ja-
neiro, RJ: LTC, 2016.  

MURAKAMI, Carlos; LEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar - Vol. 1
- Conjuntos - Funções. 9ª Ed. São Paulo: Atual, 2013.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS II

INFORMÁTICA APLICADA
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Conceitos básicos da informática: Tipos de computadores, hardware, software, peo-

pleware, bit, byte, caractere, palavra, unidade de armazenamento e transferência; Evo-

lução do computador e dos sistemas operacionais; Conceitos básicos de operação e

configuração de um sistema operacional;  Processador de texto; Planilha eletrônica;

Programa de apresentação ao acaso (não linear); Noções de redes de computadores,

vírus computacional e pirataria. Temas emergentes relacionados à informática aplica-

da.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MONTEIRO, Mário A.  Introdução à organização de computadores. 5ª Ed. Rio de
Janeiro, RJ: LTC, c2007.

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

MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 5.
ed. Rio de Janeiro, RJ: Livros Tecnicos e Científicos, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARRIVEIRA, R. O.;  OLIVEIRA, E. D. De.  Introdução à informática. Curitiba: LT,
2012.

CHAFFEY, Dave. Gestão de e-business e e-commerce: estratégia, implementação e
prática. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014.

CAPRON, H. L. Introdução à Informática Pearson Education do Brasil, 2004.

FINGER, M.; SILVA, F. S. C. Da. Introdução à computação para administradores. 
São Paulo: Elsevier, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN,Peter Baer; GAGNE, Greg. Sistemas operacio-
nais com java. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS II

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
CARGA HORÁRIA HORA/AULA

37 34

EMENTA
Aspectos da leitura e da linguagem que oferecem subsídios práticos para a atuação

na área de processos gerenciais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEMAI, Fernanda Mello. Português Instrumental. São Paulo: Érica, 2014.

FIORIN,  José  Luiz;  SAVIOLI,  Francisco  Platão.  Para  entender  o  texto: leitura  e
redação. 17 Ed. São Paulo, SP: Ática, 2007.

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental. 29. Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1999.

BUSUTH, Mariangela Ferreira.  Redação técnica empresarial. Rio de Janeiro: Qua-
lityMark, 2009.

GOLD, Miriam. Redação Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2017.

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar.  Português instrumental:  de
acordo com as normas da ABNT. São Paulo: Atlas, 2010.

MEDEIROS, João Bosco.  Português Instrumental:  contém técnicas de elaboração
de trabalho de conclusão de curso (TCC). São Paulo: Atlas, 2013.
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ANEXO II

MINUTA DO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL

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

curricular  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  do  Campus

Avançado Ipameri. 

Art.  2º. A  integralização  das  Atividades  Complementares  do  Curso  Superior  de

Tecnologia em Gestão Comercial deverá ocorrer durante o período em que o aluno

estiver, regularmente, matriculado.

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

desenvolvidas  ao  longo  do  curso,  criando  mecanismos  de  aproveitamento  de

conhecimentos adquiridos pelo aluno, por meio de estudos e práticas independentes,

presenciais  e/ou  à  distância,  de  maneira  complementar  ao  currículo,  levando  em

consideração  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  contextualizas  com  as

seguintes  temáticas:  “comércio  e  agronegócio”,  “comércio  e  indústria”,  “comércio  e

serviços”, “comércio, cidadania, sustentabilidade”, “comércio e inovação tecnológica” e

“comércio e temas emergentes”.

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

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

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao exercício das

atividades profissionais do aluno.

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

um total de 75 horas, no decorrer do curso, como requisito para sua integralização. 

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

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

Científicos.  

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

Curso, bem como suas respectivas cargas horárias e documentação comprobatória,

são as seguintes:
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Quadro 6 – Aproveitamento das Atividades Complementares do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Comercial

01. INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA

DESCRIÇÃO  DAS
ATIVIDADES

CARGA  HORÁRIA
VÁLIDA  COMO
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

DOCUMENTO  DE
COMPROVAÇÃO

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

Até  15  horas  por
pesquisa,  máximo  de
20  horas  em  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

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

Até  15  horas  por
pesquisa,  máximo  de
20  horas  em  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

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

Até  05  horas  por
publicação,  máximo
de 15 horas em todo o
curso.

Cópia  do  Aceite  da
publicação  ou
Certificado. 

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

Até  15  horas  por
trabalho,  máximo  de
20  horas  em  todo  o
curso.

Cópia  do  Aceite  da
publicação  ou
Certificado. 

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

Até  15  horas  por
trabalho,  máximo  de
20  horas  em  todo  o
curso.

Cópia da publicação

1.6 Participação  em
grupos  de  estudos
sob  orientação
docente.

Até  15  horas  por
trabalho,  máximo  de
20  horas  em  todo  o
curso.

Declaração  do
Professor
Orientador

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

Até  15  horas  por
projeto  ou  curso,
máximo de 20 durante
todo o curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.
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3.2 Participação  em
projetos  e/ou  cursos
de  extensão,
congressos  e
seminários oferecidos
por  outras
instituições.

Até  10  horas  por
projeto  ou  curso,
máximo de 20 durante
todo o curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

3.3 Socialização  dos
projetos  de  extensão
ou  de  cursos  de
extensão.

Até  05  horas  por
evento, máximo de 15
horas  durante  todo  o
curso.

Certificado  ou
Declaração  de
participação.

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

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

Certificado  ou
Declaração  de
participação

03. ESTÁGIO 
EXTRACURRICULAR

4.1  Prática  de
Estágios
Extracurriculares  na
área/
nível/modalidade
relacionada ao Curso
Superior  de
Tecnologia  em
Gestão  Comercial  do
IF Goiano.

Até  10  horas  por
semestre  letivo,
máximo  de  20  horas
durante  todo  o  curso
(sujeito  a  análise  da
coordenação  do
Curso).

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

04. EVENTOS 
CIENTÍFICOS

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

Até 10 horas por ano
letivo,  máximo  de  20
horas  durante  todo  o
curso  (sujeito  a
análise  da
coordenação  do
Curso).

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

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

Até  15  horas  por
evento,  máximo  20
horas  durante  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo coordenador do
evento.
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5.3 Participação  em
comissões
organizadoras  de
eventos científicos ou
culturais  promovidos
pelo  Curso  de
Técnico em Comércio
do IF Goiano.

Até  05  horas  por
evento, máximo de 20
horas  durante  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinado
pelo coordenador do
evento.

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

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

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

das categorias/atividades elencadas no artigo 7º.

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

forma de conceito Satisfatório ou Não Satisfatório.

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

documentação  comprobatória  da  sua  participação  em  Atividades  Complementares,

com apresentação dos originais,  ao  coordenador  do  curso,  que fará  o  registro  em

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

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

Escolares. 

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

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

atividades complementares, constantes da matriz curricular de seu curso.

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