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APRESENTAÇÃO
A ideia central para implementar a oferta do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Comercial no IFMA – Campus Timon está linkada ao trazer inovação e
tecnologia no desenvolvimento de profissionais neste município, dando suporte a
economia da cidade e possibilitando alavancagem do comércio através da formação
de profissionais qualificados, capacitados e competentes em sua área comercial. O
Projeto de Curso ora proposto busca contribuir com o desenvolvimento do perfil em
promover uma formação técnica, humana e científica, além da formação de
profissionais para gerenciar negócios, focados nas transações comerciais, prestandose à organização comercial, atendendo as diversas formas de intervenção (varejo,
atacado, representação, entre outros) de qualquer setor. O curso constitui uma carga
horária de 1.700 (um mil e setecentas) horas/relógio, no total, sob a forma de
Componentes Curriculares, Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.
O Curso será ofertado no período noturno e deverá ser integralizado no prazo
mínimo de 4 (quatro) semestres e máximo de 6 (seis) semestres, projeta-se um prazo
médio de 5 (cinco) semestres. O curso deverá ofertar 40 (quarenta) vagas anuais a
serem preenchidas através do acesso por meio do Sistema de Seleção Unificado –
SISU, ou Processo de Seleção próprio, a partir dos resultados obtidos no Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM, conforme resolução CONSUP/IFMA nº 21/2021.
O Currículo do curso está constituído como apresentado em Matriz Curricular
desenvolvido de acordo com as ementas previstas para todos os componentes
curriculares contemplados no curso. Além de o curso pautar-se em uma filosofia
humanista, oferece uma formação crítica e questionadora ao futuro profissional de
Gestão Comercial.
Os membros constituintes do trabalho de elaboração do PPC foram:
Prof.Me.Antonio Jorlan Soares de Abreu; Esp.Carmelita de Oliveira Alencar;
Prof.Me.César Augusto Albuquerque Araújo ; Prof.Drª Elisângela Alves de Sousa;
Prof.Esp.Everaldo Araújo Ferreira ; Prof.Me.Francisco Nivaldo Monteiro Cardoso;
Prof.Me.Herus Orsano Machado; Prof.Me.Marcos Antonio Alves Batista Filho;
Prof.Me.Liana Eida Marques dos Reis ; Prof.Me.Rommel de Sousa Neves.
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CONTEXTO DO CURSO
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial busca a modernidade e
a atualização contínua, norteando suas ações teórico-práticas nos princípios
humanistas

e

científicos.

O

Projeto

Pedagógico,

como

instrumento

político-social-científico, decorrente da construção colaborativa e coletiva, fundamenta
essas ações em todo período de sua formação, e pressupõe a adoção dos seguintes
princípios:
a) A garantia da autonomia institucional com a promoção de uma ação
articulada e cooperativa dos professores, enquanto principais agentes responsáveis
pela efetivação do Projeto, nele organização da matriz curricular, dos marcos
conceitual e estruturas teórico-práticas, numa formação continuada;
b) O tratamento dos componentes curriculares e atividades, bem como sua
estrutura e operacionalização, empregam a indissociabilidade teoria-prática na ação
crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento, na qual se articulam o ensino, a
pesquisa e a extensão, englobando conhecimentos de formação ampliada e
específica;
c)

Numa

conjuntura,

em

perspectiva

interdisciplinar

de

estrutura,

componentes e atividades, voltadas à dinâmica da realidade, ao trabalho e à função
social do IFMA Campus Timon, reafirmam-se o caráter formativo ético e profissional
dos alunos, objetivando atender às necessidades de mudanças sócio-educacionais, a
intervenção responsável e a participação voltada ao compromisso pedagógico, com
uma contínua atualização quanto às exigências de desenvolvimento cultural, científico
e tecnológico, coerentes com o mercado de trabalho.

JUSTIFICATIVA
Com as intensas transformações que vêm ocorrendo na economia mundial,
pode-se afirmar que o comércio foi, é e sempre será o meio pelo qual a humanidade
buscará o desenvolvimento econômico e social, capaz de viabilizar a vida em
sociedade. Dessa forma, abre-se um cenário de oportunidades no qual se enquadraria
o profissional de Gestão Comercial, imbuído da missão de preparar a nova sociedade
para adquirir produtos e serviços em consonância com a era da informação e do
conhecimento. O cenário do mundo moderno já vem há tempos se
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caracterizando, de um lado, por uma acelerada mudança, provocada principalmente
pelo avanço, rapidez e qualidade das tecnologias produtivas; e, de outro, por uma
transformação progressiva da orientação econômica, marcada fundamentalmente por
intensa competitividade interna e externa, resultante da quebra de barreiras
comerciais entre as nações e a formação de blocos hegemônicos.
O profissional da área de vendas, enquanto propulsor da economia, é hoje, em
diferentes graus de intensidade, largamente requerido por todos os setores e ramos
produtivos e/ou de serviços. Vale destacar o nível de influência desses profissionais
para as áreas financeira, industrial, comercial e de serviços, visto que a relação clientevendedor, inicialmente simplista e duradoura, rapidamente vem ignorando fronteiras
físicas e de relacionamento, e hoje está presente em diversas regiões do mundo, de
forma direta e bastante acelerada. De igual forma, junto com a expansão do comércio,
expandiram-se também a necessidade por profissionais com capacidade técnica e
humana para atuarem neste mercado, utilizando-se de ferramentas da informática
voltadas para internet e alicerçados sobre uma ampla base tecnológica.
Assim, decorrente deste fato, alteram-se as exigências de um novo perfil de
profissional, o que extrapola o domínio do tradicional – capacidade técnica, em busca
de uma ampla atuação, está mais efetiva, logo mais eficaz. Nesse sentido, os cursos
do IFMA Campus Timon vêm acompanhando estas mudanças, principalmente após a
promulgação da LDB em 1996 (Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996) e alterações
posteriores, bem como os decretos, pareceres e resoluções regulamentadoras.
A Instituição passou, a partir daí, a organizar sua estrutura de ensino por eixos
tecnológicos e, especificamente na área de Gestão e Negócios, já oferta o curso
Técnico em Administração e irá oferecer o Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial no Campus Timon, conforme resolução CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO
DE 2021. Além de desempenhar o seu próprio papel na qualificação e requalificação
de recursos humanos, o IFMA Campus Timon atua no suporte tecnológico às diversas
instituições de ensino, pesquisa e extensão, bem como no apoio às necessidades
empresariais de gestão e atividades de comércio. Essa atuação não se restringe ao
estado do Maranhão, mas gradativamente vem se
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consolidando dentro do contexto macro-regional delimitado pelos estados do Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte.
O planejamento da oferta deste curso encontra-se previsto no Plano de
Desenvolvimento Institucional- PDI a partir de 2020 com uma turma de 40 vagas
anuais, assim, o campus possibilitará a contínua verticalização nessa área de Gestão
e Negócios que promova uma educação profissional, científica e tecnológica
comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável.
Com relação ao mercado local, o Município de Timon prepara-se para a
inserção no circuito nacional e internacional de Negócios, outrossim, com o advento
da estabilidade dos índices inflacionários, do crescimento da economia e do aumento
dos níveis de faturamento nas empresas, de qualquer porte, essas áreas de
concentração foram rompidas e cada vez mais se espalham pela região.
O município de Timon possui uma economia voltada basicamente para os
pequenos negócios, para o setor informal e para a agricultura de subsistência.O setor
do comércio e serviços é o que mais cresce e já representa 60% da economia do
município, segundo dados da JUCEMA(2022) este município apresenta 9.811
empresas ativas, locais,regionais e nacionais, o que demonstra a necessidade de
profissionais formados na área comercial.
O comércio e a prestação de serviços são as principais atividades geradoras
de receita do município. No setor industrial destacam-se principalmente a indústria
ceramista, movelaria e frigoríficos. O turismo e a agricultura, são atividades com
grande potencial de desenvolvimento. Destaque na agricultura é a visão empresarial
da Cropterra, concessionária da marca John Deere, empresa norte-americana de
máquinas agrícolas, que a pouco inaugurou suas instalações no município.
Os investimentos das empresas para se instalarem no Parque Empresarial de
Timon giram em torno de meio bilhão de reais. Cerca de 3 mil empregos diretos serão
gerados através da instalação do parque, em sua primeira fase. O local terá estrutura
de condomínio empresarial, oferecendo espaço seguro com vigilância motorizada e
vídeo-monitoramento,

saneamento

básico,

paisagismo,

transporte

público,

subestação de energia, ciclovia, centro de eventos, estacionamento para caminhões,
internet de fibra óptica, entre outros.
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Por esta razão, se percebe a relação entre oferta e demanda do mercado com
a quantidade mínima de profissionais que são formados pelas Instituições de Ensino.
Além disso, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial possibilitará a
fixação dos alunos na própria região, contribuindo para o desenvolvimento do
município.

OBJETIVOS DO CURSO
GERAL
Formar profissionais com conhecimento e aptidão de reconhecida competência
técnica, política, ética e humana na área de Gestão Comercial, disseminadores de
uma nova cultura empresarial e empreendedora comprometida com a formação
cidadã para o desenvolvimento sustentável.
ESPECÍFICOS
Preparar o aluno para:
a) Elaborar e desenvolver projetos de sistemas de Gestão Comercial;
b) Levantar necessidades funcionais, gerenciais e mercadológicos para o
desenvolvimento de processos comerciais;
c) Operacionalizar diferentes aplicações de automação comercial;
d) Gerir operações em atacado e varejo;
e) Gerenciar recursos humanos, financeiros, tecnológicos e materiais para
fins comerciais.
f) Posicionar de maneira crítica, criativa, ética, responsável e autônoma nas
relações com as pessoas e com o mundo do trabalho.

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO:

O curso considera a compreensão do contexto histórico, científico, tecnológico,
político e social bem como, observa o compromisso social com a formação do cidadão
respeitando a diversidade cultural, a ética, a solidariedade, a liberdade, a justiça, a
democracia , autonomia intelectual , postura crítica, reflexiva e transformadora.
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O curso foi concebido de modo a formar um profissional que tenha o seguinte
perfil:
● Articula e decide sobre as vendas em negócios diversos.
● Realiza estudos de viabilidade econômica, financeira e tributária.
● Elabora

análises

comerciais

considerando

as

demandas

e

oportunidades do mercado.
● Planeja pesquisas de mercado.
● Desenvolve relacionamentos pós-venda com clientes.
● Gerencia sistemas de informações comerciais.
● Define métodos de formação de preços, considerando aspectos
tributários, de custos, da concorrência e do valor para o cliente.
● Gerencia a área comercial de uma organização.
● Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação.
Áreas de atuação do egresso:
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de tecnologia o
egresso atuará: Empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos,
assessoramento técnico e consultoria. Empresas em geral (indústria, comércio e
serviços). Instituições financeiras. Órgãos públicos. Institutos e Centros de Pesquisa.
Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
Assim como trata a resolução nº 42, de 26 de abril de 2016 que aprova a política
de estágio e egressos, o acompanhamento do egresso é uma ferramenta importante
que possui vários objetivos dentre eles verificar a empregabilidade, investigar a
atuação dos estudantes recém-formados no mundo do trabalho, se estão exercendo
atividades na sua área de graduação, levantar dados em relação à formação
continuada, obter informações sobre a opinião dos egressos acerca da qualidade do
curso de Tecnologia em Gestão Comercial, possibilitar o conhecimento das
dificuldades do egresso para a integração no mercado trabalho bem como manter a
comunicação entre os ex-alunos e a Instituição.

Para esse acompanhamento será verificado os dados dos alunos, tais como
nome, endereço, telefone e e-mail disponíveis no Sistema Unificado de
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Administração Pública SUAP para a aplicação de questionários aos ex-alunos,
buscando avaliar a sua trajetória profissional, mantendo a comunicação aberta entre
a Instituição e a sociedade, mantendo-o informado das diversas atividades que os
mesmos poderão participar. Outras ações referentes ao acompanhamento dos
egressos incluem: manter os dados cadastrais dos egressos atualizados, promover
encontros, cursos de extensão, atualização e palestras que atendam as necessidades
desses alunos frente às contínuas inovações do conhecimento da área, a fim de
atualizar e/ou complementar os saberes adquiridos ao longo do curso finalizado,
contribuindo para a inserção no mundo do trabalho e, em consequência, obter sucesso
profissional e pessoal, incentivar e apoiar o reencontro dos alunos egressos,
mantendo-se o vínculo que possibilitará o apoio ao desenvolvimento de sua vida
profissional.

FORMAS DE INGRESSO
Por meio do Sistema de Seleção Unificado – SISU, ou Processo de Seleção
próprio, a partir dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM,
como forma de ingresso em cursos superiores, podendo também ser, no caso de
vagas residuais, essas podem ser preenchidas por meio de processo seletivo para
portadores de diploma de graduação e para alunos matriculados nesta ou em outra
instituição de ensino superior – transferência interna e externa e transferência exofficio.
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO
A concepção de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) orienta os
processos de formação com base nas premissas da integração e da articulação entre
ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos. Visa ao desenvolvimento da
capacidade de investigação científica como dimensão essencial à manutenção da
autonomia e dos saberes necessários ao permanente exercício da laboralidade, que
se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão.
Tendo em vista que é essencial à Educação Profissional e Tecnológica
contribuir para o progresso socioeconômico, portanto, as atuais políticas da educação
devem dialogar efetivamente com as políticas sociais e econômicas, em
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especial aquelas com enfoques locais e regionais. Assim, o fazer pedagógico deve
integrar ciência e tecnologia, bem como teoria e prática; deve conceber a pesquisa
como princípio educativo e científico, e as ações de extensão, como um instrumento
de diálogo permanente com a sociedade. Para isso, a política institucional no âmbito
do curso prevê o essencial incentivo à iniciação científica e ao desenvolvimento de
projetos de pesquisa que tenham como foco o desenvolvimento da interface
instituto/comunidade, priorizando metodologias participativas capazes de favorecer
um diálogo entre pesquisados e pesquisadores, que possam culminar com o
desenvolvimento de atividades comunitárias e de prestação de serviços tecnológicos
para a solução de problemas reais do cotidiano organizacional, numa perspectiva de
participação ativa dentro de um mundo de complexa e constante integração de
setores, pessoas e processos.
São exemplos de atividades que deverão promover a inter-relação do ensino
com a pesquisa, e a extensão: minicursos e projetos de ensino, de iniciação científica
e de extensão; participação em eventos e congressos acadêmico-científicos,
em programas de mobilidade e também a atuação dos discentes nos núcleos de
prática.
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

O Ensino vai além da teoria, viabilizar questões práticas desenvolvidas dentro
das disciplinas ao longo do curso. As metodologias e estratégias de ensino 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; pesquisas e
produção de artigos científicos que estimulem o aluno a
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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

acrescente

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação do aluno, bem como
quaisquer outras atividades que viabilizem o alcance dos objetivos do curso em
consonância com os princípios metodológicos da instituição.
Visando promover a extensão, e obedecendo ao que rege institucionalmente a
Resolução CONSUP/IFMA Nº 047, de 18 de setembro de 2015, dispositivo legal que
normatiza a Política de Programas e Projetos de Extensão no âmbito do IFMA, serão
realizados através de palestras, oficinas, minicursos, eventos, dentre outros, que
busquem a atualização de temas da área (pesquisa, mercado, tecnologia, inovação e
educação), tais atividades terão como objetivo maior a motivação dos alunos do curso
para a atuação na área e divulgação de novidades à comunidade em geral. A extensão
também se dará conforme resolução nº CNE/CES 07/2018 , como componente
curricular obrigatório.
Para fomentar a Pesquisa, a interdisciplinaridade e a transversalidade dos
conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento da pesquisa segue ao encontro de uma
das mais importantes diretrizes do curso, que é alcançar uma sólida formação do
aluno, para além dos limites de uma formação puramente teórica, convertendo-se em
um instrumento fundamental para a formação profissional e prática que o aluno
necessita. As atividades de pesquisas serão organizadas por meio de: elaboração e
execução de projetos interdisciplinares para integrar as áreas de conhecimento com
a apresentação de resultados práticos e objetivos construídos coletivamente
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baseados em editais de Programa de Bolsas de Iniciação científica (PIBIC) e
Programas de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) do Ensino
Superior fomentados pela instituição ou em parcerias com as agências de fomento,
por exemplo: FAPEMA, CNPQ dentre outras; implementação sistemática, permanente
e/ou eventual de seminários como por exemplo o Seminários de Iniciação Científica(
SEMIC), o Universo IFMA, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) dentre
outros, fóruns, palestras, semanas de curso e outros que articulem os currículos a
temas de relevância social, local e/ou regional potencializando os recursos materiais,
físicos e humanos disponíveis; organização de estudos que contemplem
conhecimentos relevantes e capazes de responder demandas pontuais para a
comunidade interna e externa; previsão de espaços para reflexão e construção de
ações coletivas, que atendam a demandas específicas de áreas, cursos, campus e
instituição.
APOIO AO DISCENTE
Assistência ao Educando
Os programas de Assistência Estudantil buscam garantir ao estudante a
concretização do seu objetivo de conclusão do curso, e, além disso, promover seu
desenvolvimento integral, como detentor de direitos e deveres, como cidadão. Tendo
como objetivos garantir o acesso, a permanência, o êxito e a participação dos alunos
no sistema escolar.
A Instituição, atendendo a Resolução nº 036/2020, que dispõe sobre o
Regulamento da Política de Assistência ao Educando do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a qual estabelece um conjunto de
princípios e diretrizes que norteia a implantação de programas para garantir o acesso,
a permanência e a conclusão do curso com qualidade pelos estudantes, na
perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e
melhoria do desempenho acadêmico.
Dentro de cada um desses programas existem linhas de ações, como auxílio
financeiro, para alunos em situações de vulnerabilidade social (auxílio alimentação,
auxílio transporte), além de auxílio inclusão digital, considerando, prioritariamente, a
condição socioeconômica, que é avaliada por profissional de Serviço Social.
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Para o desenvolvimento destas ações o campus possui em sua estrutura
organizacional uma Coordenadoria de Assuntos Estudantis, que juntamente com a
equipe especializada de profissionais e de forma articulada com os demais setores do
campus. A Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE) é uma equipe
multiprofissional que é composta pelo Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo,
Enfermeiro e Médico designada pela Direção Geral do Campus.
Setor Pedagógico (SP)
O Setor Pedagógico (SP) é um órgão estratégico de planejamento, apoio e
assessoramento didático-pedagógico, vinculado à Direção de Ensino do Campus, ao
qual cabe auxiliar no desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), no Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) e na Gestão de Ensino do
Campus, comprometido com a realização de um trabalho voltado às ações de ensino
e

aprendizagem,

em

especial

no

acompanhamento

didático-pedagógico,

oportunizando, assim, melhorias na aprendizagem dos estudantes e na formação
continuada dos docentes e técnico-administrativos em educação.
O SP é constituído por servidores que se interrelacionam na atuação e
operacionalização das ações que permeiam os processos de ensino e aprendizagem
na instituição. Tendo como membros natos os servidores no exercício dos seguintes
cargos e/ou funções: Diretor (a) de Ensino; Coordenador (a) Geral de Ensino;
Pedagogo(o); Responsável pela Assistência Estudantil no Campus; Técnico(s) em
Assuntos Educacionais lotado(s) na Direção de Ensino. Além dos membros citados
poderão ser convidados para compor o Setor Pedagógico, como membros titulares,
outros servidores efetivos do Campus.
A finalidade do SP é proporcionar estratégias, subsídios, informações e
assessoramento aos docentes, técnico-administrativos em educação, educandos,
pais e responsáveis legais, para que possam escolher, entre diversos itinerários e
opções, aquele mais adequado enquanto projeto educacional da instituição e que
proporcione meios para a formação integral, cognitiva, inter e intrapessoal e a inserção
profissional, social e cultural dos estudantes. Além do mais, a constituição desse
núcleo

tem

como

objetivo,

promover

o

planejamento,

implementação,

desenvolvimento, avaliação e revisão das atividades voltadas ao processo de ensino
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e aprendizagem em todas as suas modalidades, formas, graus, programas e níveis
de ensino, com base nas diretrizes institucionais.
O envolvimento do SP abrange em seu trabalho a elaboração, reestruturação
e implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o desenvolvimento de
atividades voltadas à discussão, orientação, elaboração e garantia de execução dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos em todos os níveis e modalidades ofertados no
Campus, a divulgação e orientação sobre novos saberes, legislações da educação e
ensino técnico e tecnológico, na prevenção de dificuldades que possam interferir no
bom inter-relacionamento entre todos os integrantes das comunidades educativas do
Campus.
O SP deve garantir além da qualidade do ensino, a comunicação clara, ágil e
eficiente entre os envolvidos nas ações de ensino e aprendizagem, para efetivar a
coerência e otimizar os resultados.
AÇÕES AFIRMATIVAS
NEABI - Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indiodescendentes
Após a promulgação das leis 10.639, de 2003 alterada pela lei 11.645, de 2008,
passou-se a ter a garantia legal da inclusão nos currículos escolares dos conteúdos
de História e Literatura africana, afro-brasileira e indígena, o que tem possibilitado
inclusive, a abertura de canais de diálogo com instâncias políticas, jurídicas e
acadêmicas, muitas das quais até então fechadas para quaisquer discussões sobre a
temática da inclusão social de negros, negras e indígenas neste país que ainda exige
da parte dessas populações um constante estado de vigilância e de estratégias
coletivas de resistências, no combate ao racismo e às desigualdades sociais.
A resolução CONSUP nº 124/2018 trata sobre as competências e, nesse
contexto, foi institucionalizado, pela Resolução CONSUP nº 008/2010, de 20 de
janeiro de 2010, o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indiodescendentes)
do Instituto Federal do Maranhão – IFMA, tendo como objetivo geral do núcleo a
execução de práticas pedagógicas no desenvolvimento de pesquisa, ensino e
extensão voltadas para o estudo da diversidade, contemplando as duas leis
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inicialmente referidas. E como objetivos específicos deste núcleo são elencados,
conforme a Resolução citada, os seguintes: a) identificar a necessidade de formação
continuada dos profissionais da educação sobre as questões étnico-culturais; b)
levantar dados de pesquisa para publicação em periódicos, como meio de divulgação
de resultados de estudos e pesquisas desenvolvidas pelo núcleo; c) promover
atividades de extensão sobre as questões étnico-culturais; d) intercambiar os
resultados de pesquisas e publicações com as comunidades do campi e comunidades
externas ao Instituto; e) constituir um acervo bibliográfico das produções e estudos
dos participantes do NEABI/IFMA; f) divulgar os trabalhos científicos do/s grupo/s de
estudo em eventos científicos (locais, nacionais e internacionais) através de produção,
artigos, revistas e outros.
Com o intuito de efetivar esses objetivos, o NEABI do IFMA/ Campus Timon
atua junto à comunidade interna e externa do referido campus desde 2011, em que
desenvolve diversas práticas, como constante formação de seus membros, por meio
de reuniões de estudos, incentivo à participação em cursos e eventos sobre a
temática, iniciativa de realização de eventos temáticos próprios no âmbito da
extensão, dentre os quais a Semana dos Povos indígenas e a Semana da Consciência
Negra, projetos de pesquisas, palestras, parcerias com instituições e grupos afins da
comunidade timonense e de outras cidades. Também recentemente o núcleo tem tido
participação efetiva na Comissão de heteroidentificação do Seletivo de acesso ao
IFMA local.
A comissão do NEABI do Campus Timon, normalmente é composta por
servidores(as) de múltiplas áreas de atuação e formação, o que tem favorecido um
trabalho pautado em visões diversa,resultando em significativas atividades que,
finalmente, contribuem para minimizar os impactos negativos de se viver numa
sociedade historicamente regida por um pensamento racista, com políticas e práticas
institucionais que desfavorecem a luta por melhoria de vida das populações negras e
indígenas.
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AÇÕES DE INCLUSÃO
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE)
A inclusão escolar para Romeu Sassaki (2013) é o processo de adequação da
escola para todos os alunos que possam receber uma educação de qualidade, cada
pessoa a partir de sua realidade quando chegam à escola, independente de raça,
etnia, gênero, situação socioeconômica, deficiências, etc. É a escola que deve ser
capaz de acolher todo tipo de aluno e de lhe oferecer uma educação de qualidade, ou
seja, respostas educativas compatíveis com as suas habilidades, necessidades e
expectativas.
Em consonância ao que se considera ser inclusão escolar foi instituído o núcleo
de atendimento às pessoas com necessidades específicas (NAPNE) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, pela Resolução n°
15 de 27 de fevereiro de 2015 do CONSUP-IFMA, e disciplina a natureza, finalidade,
competências e atribuições do NAPNE – IFMA.
O NAPNE é uma unidade organizacional de natureza propositiva e consultiva
e que tem por finalidade coordenar a Política de Educação Inclusiva dos Campi.
Encontra-se ligado à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) que com base nos princípios
gerais da Educação Especial do Capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei Nº 9394), de suas diretrizes educacionais e outras legislações
pertinentes, orienta implantarem os NAPNES.
No Capítulo I, Art. 1º parágrafo único da Resolução Nº 15 que institui o
NAPNE são consideradas Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
aquelas com deficiência de natureza física, intelectual e sensorial, alunos com
transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades e superdotação
e alunos com transtornos específicos.
A implantação dos NAPNES nos campi contribui para uma nova identidade
cultural do IFMA, alicerçada no respeito às diferenças e à igualdade de oportunidades,
promovendo a cultura da Educação para a convivência, a aceitação da diversidade e,
principalmente, a quebra de barreiras educacionais arquitetônicas,
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comunicacionais, instrumentais

atitudinais, metodológicas e programáticas, de

forma a buscar a inclusão de todos na educação profissional e tecnológica.
De acordo com a resolução citada compete ao NAPNE:
I.

Propor em conjunto com a PROEN/NAPNES, a formação continuada para a
comunidade escolar, com vistas à efetivação da Educação Inclusiva;

II.

Estimular a comunidade interna na perspectiva do processo de Educação
Inclusiva de modo a proporcionar ao aluno, em seu percurso formativo, a
aquisição de conhecimentos técnicos, científicos, humanísticos que o leve a
atuar na sociedade de forma consciente e comprometida;

III.

Promover ações que envolvam a sensibilização e formação de servidores para
as práticas inclusivas em âmbito institucional;

IV.

Articular parcerias com instituições públicas e privadas, associações,
cooperativas, ONGs, e órgãos representativos das pessoas com deficiência na
perspectiva da Educação Inclusiva;

V.

Promover a articulação do Campus com a família do aluno com necessidade
educacional especial;

VI.

Fomentar no Campus ações de incentivo e de apoio aos alunos para o
desenvolvimento de tecnologias, instrumentos, recursos didáticos e soluções
arquitetônicas que promovam a acessibilidade, mobilidade e a inclusão de
pessoas;

VII.

Desenvolver estudos e pesquisa voltada para a educação inclusiva.
Ao NAPNE cabe a função de desenvolver ações que propiciem a inclusão de

pessoas com necessidades educacionais específicas dos programas de inclusão, dos
cursos técnicos, tecnológicos e superiores, respeitando os dispositivos legais, as
orientações para inclusão do Ministério de Educação (MEC) e as políticas de inclusão
do IFMA.
ACESSIBILIDADE
O campus conta com rampa de acesso ao pátio e estacionamento com
acessibilidade. Rampas na entrada do prédio e para acesso ao 1º piso, salas de aulas
e banheiros com acessibilidade.
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Dispõe de alguns recursos de tecnologia assistiva como material em braille e
disponibiliza atendimento em Libras , possuindo 1 profissional intérprete.

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular baseia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (Resolução CNE/CP Nº 1, DE 5
DE JANEIRO DE 2021.
O presente projeto tem como princípio básico guiar uma sólida formação de
profissionais na área de Gestão e Negócios socialmente conscientes, éticos,
instigantes, cooperativos, responsáveis, solidários, reconhecedores de diversidades,
proativos e promotores da justiça e da dignidade humana. Referidos princípios
possibilitam, portanto:
● Que o ser humano seja o princípio e o fim de todo processo formativo
no qual haja comprometimento com a ética na busca da verdade e
do conhecimento;
● A prevalência da integração entre formação básica, diferenciada,
garantindo a esta uma flexibilidade do pensamento e da liberdade
de expressão;
● O compromisso com o fortalecimento da cultura acadêmica, através
da integração do ensino, pesquisa e extensão;
●

A reflexão e a articulação entre teoria e prática, técnica e
humanismo;

●

A capacidade de adaptação à evolução tecnológica.

Considerando os elementos em referência, o Projeto Pedagógico do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, busca a consolidação de uma
identidade própria, orientado por princípios que compreendem que a formação
profissional em Gestão e Negócios, envolve uma prática específica, que pressupõe
saberes e competências coerentes. Para isso, é preciso que o currículo seja flexível
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e possibilite não só a formação de competência técnica como também o
compromisso da ciência com as transformações sociais.
As extensões permeiam o processo formativo do aluno, e estão inseridas em
dois semestres como componentes específicos de extensão. O componente curricular
“ ATIVIDADES DE EXTENSÃO I” previsto na matriz curricular para o 2 º semestre
com a carga horária de 100 horas e o componente curricular “ATIVIDADE DE
EXTENSÃO II” previsto para o 3º semestre com a carga horária de 100 horas.
Os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental em atendimento
à Lei 9795/1999 e de acordo com o Decreto 4281/2002, a educação ambiental será
desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos
os níveis e modalidades de ensino. Assim, as ações e práticas educativas envolvendo
esta temática deverão ser desenvolvidas de forma transversal dentro do componente
curricular (TMN.SGC.1 Gestão Ambiental), com intuito de promover a sensibilização
dos alunos frente às questões ambientais, bem como a sua participação nas ações
em defesa da qualidade do meio ambiente.
No âmbito da diversidade sócio cultural, merecem destaque as questões
étnico-raciais, que são de extrema importância para a nossa sociedade. O Brasil é um
país de proporções continentais e que apresenta uma grande pluralidade étnica.
Através do componente curricular (TMN.SGC.2) - Introdução ao direito público
e privado, (TMN.5) Ética e Cidadania, contendo a temática de Educação em direitos
humanos em atendimento a Lei de Educação de Direitos Humanos (Res. CNE/CP nº
01 de 30/05/12), essa temática também se fará presente nas atividades
complementares do curso, realizadas no âmbito da instituição, tais como palestras,
oficinas, semanas acadêmicas, entre outras. Além das atividades curriculares, o
Campus conta com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena (NEABI) que
desenvolve atividades formativas sobre essa temática voltadas para os estudantes e
servidores.
O Instituto Federal do Maranhão regula as práticas afirmativas através de
dispositivo legal, como a Resolução nº 124 de 10 de dezembro de 2018, que dispõe
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acerca do Regimento Interno dos Campi, que institui no âmbito de todos os Campi a
criação dos Órgãos Executivos NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e
Indiodescendentes).
O Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indiodescendentes (NEABI), cujo
regimento geral enfatiza que um dos objetivos do núcleo é realizar ações pedagógicas
de ensino, pesquisa, extensão e cultural que contemplem as temáticas étnico-racial,
indígena e de fronteira.
As atividades realizadas pelo NEABI reforçam o respeito ao cumprimento da
Lei 10.639/2003 alterada pela lei 11.645, de 2008, que exige a inclusão no currículo
oficial da rede de ensino da temática história e cultura afro-brasileira e indígena,
estando assim presente no componente curricular (TMN.SGC.9) Relações ÉtnicoRaciais, essa temática também se fará presente nas atividades complementares do
curso, realizadas no âmbito da instituição, tais como palestras, oficinas, semanas
acadêmicas, entre outras. Além das atividades curriculares, o Campus conta com o
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena (NEABI) que desenvolve atividades
formativas sobre essa temática voltadas para os estudantes e servidores. Assim como
o atendimento ao preceituado pela Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de Junho de 2004,
que determina para as instituições formadoras de professores, bem como para o
NEABI, a tarefa de buscar subsídios e trocar experiências para elaboração de planos
institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino que contemplem a temática
racial. As atividades do NEABI irão envolver todos os alunos de graduação de forma
a cumprir o que determina o § 1º do art, 1º da Resolução CNE/CP nº1, de 17 de junho
de 2004:
“[...] a Educação das Relações Étnico-Raciais tem por
objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de
atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de
negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos
legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da
democracia brasileira”.

Componente curricular (TMN.SGC.9) de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais),
atendendo o que diz o Decreto 5.626/2005, e cuja carga horária é de caráter optativo.
A disciplina tem o objetivo de capacitar o aluno a interagir com colegas e
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atuar no mercado de trabalho sem restrições quanto a comunicação com a
comunidade surda.
Segundo o catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, o Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial deve conter no mínimo 1600 (mil e
seiscentas) horas/relógio de ensino tecnológico. Para contemplar as 1600 (mil e
seiscentas) horas/relógio a organização das disciplinas que integram a matriz
curricular encontra-se estruturada por 4 (quatro) semestres, sendo que as cargas
horárias semanais serão de 20 (vinte) horas relógio, e o aluno precisa cursar duas
disciplinas optativas dentre as opções ofertadas. O curso tem um total de 1.700 (mil e
setecentos) horas, sendo 1.600 (mil e seiscentos) horas de disciplinas obrigatórias, e
100 (cem) horas horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As atividades
complementares e o estágio supervisionado não serão obrigatórios neste curso,
contudo para enriquecimento da formação do aluno serão reconhecidas as horas de
atividades ou de estágio supervisionado que o aluno optar por fazer.

MATRIZ CURRICULAR E TURNO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
Todas as disciplinas que compõem a matriz curricular serão trabalhadas no
turno noturno com carga horária de 1.600 horas acrescidas de 100 horas de Trabalho
de Conclusão do Curso previstas neste Plano Pedagógico, considerando um total de
1.700 horas, distribuídas em 4 (quatro) semestres letivos. As aulas terão início às
18:00 horas (dezoito horas), com duração de 60 minutos e terminando às 22:00 horas.
O sábado constitui dia letivo e poderá ser usado para reposição de aulas,
complemento de carga horária, atividades artísticas e culturais, bem como para
realização de visitas técnicas.
A seguir será demonstrada a Matriz do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Comercial com a disposição das disciplinas por semestre.
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SUPERIOR EM GESTÃO COMERCIAL - SGC
SE
ME
ST
RE

IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA

CRÉDI
TOS(
20H - 1
CREDI
TO)

CARG
A
HORÁ
RIA
DE

CARG
A
HORÁ
RIA
TOTAL

PRÉ-REQUI
SITO
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EXTEN
SÃO

TMN.SGC. 1
TMN.SGC. 2
TMN.SGC. 3
TMN.SGC. 4
1º
se
me
stre

TMN.SGC. 5
TMN.SGC. 6
TMN.SGC. 7
TMN.SGC. 8

Teoria das
Organizações
Introdução ao
Direito Público e
Privado
Sociologia Geral
Matemática
Financeira
Ética e
Cidadania
Contabilidade
Geral
Informática
Aplicada
Comunicação e
Expressão Oral

3

60

-

3

60

-

2
2

40
40

-

2

40

-

3

60

-

3

60

-

2

40

-

400

-

2

40

-

3

60

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-

20

TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.
2º
Se
me
stre

TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.

TMN.SGC.
TMN.SGC.
3º
Se
me
stre

TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.
TMN.SGC.

Subtotal
Gestão de
9
Pessoas
Direito
10
Empresarial
Administração
11
de Marketing
Inglês
12
Instrumental
Tópicos de
13
Filosofia
Metodologia
14
Científica
DISCIPLINA
15
OPTATIVA I
ATIVIDADE DE
16
EXTENSÃO I
Subtotal
Gestão da
17
Cadeia de
Suprimento
Sociologia do
18
Trabalho
Publicidade e
19
Propaganda
Direito do
20
Consumidor
Comunicação
21
Empresarial
Estratégia
22
Organizacional
Comércio
23
Eletrônico

-

5

100

100

-

20

100

400

-

3

60

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-

2

40

-
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100

100

-

20
100
Subtotal
Pesquisa de
3
TMN.SGC. 25
Mercado
Administração
2
TMN.SGC. 26
de Vendas
Gestão da
2
TMN.SGC. 27
Qualidade e
Produtividade
Contabilidade
2
TMN.SGC. 28
de Custos
Administração
2
4º
TMN.SGC. 29
Financeira e
Se
Orçamentária
me
Direito Tributário
2
stre TMN.SGC. 30
Empreendedoris
3
TMN.SGC. 31
mo e Inovação
2
Gestão
TMN.SGC. 32
Corporativa
(Foco na
Liderança)
DISCIPLINA
2
TMN.SGC. 33
OPTATIVA II
subtotal
20
Total carga horária das Disciplinas
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC)
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
DISCIPLINAS OPTATIVAS
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
CRÉDITOS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

400

-

60

-

40

-

40

-

40

-

40

-

40
60

-

40

-

40

-

400
1.600
100
1.320
80
200
80
1.700
Horas

-

TMN.SGC. 24

ATIVIDADE DE
EXTENSÃO II

5

Horários regular de aulas de 60 minutos
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FLUXOGRAMA DE FORMAÇÃO DO CURSO

30

COERÊNCIA

DOS

CONTEÚDOS

CURRICULARES

COM

O PERFIL

DO

EGRESSO

A Matriz Curricular foi elaborada com disciplinas que integram o curso como
parte essencial do Projeto Pedagógico. Esta estrutura expressa a sugestão
institucional de currículo e integra a proposta semestral de cumprimento de disciplinas
para a integralização do curso no tempo definido neste Projeto Pedagógico. A
otimização do corpo docente possibilita a prática interdisciplinar e não somente
teorizada. A organização da estrutura das disciplinas objetiva inter-relacionar,
contrastar, complementar e ampliar os conhecimentos do egresso. O curso apresenta
estrutura curricular e conteúdos programáticos previamente definidos que serão
estudados de forma interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinarmente para
atender a formação do perfil do profissional egresso.
COERÊNCIA CURRICULARES COM OS OBJETIVOS DO CURSO
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial do IFMA – Campus
Timon, pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos superiores de
tecnologia, atende às premissas de uma organização curricular pontuadas pelos
contributos dos padrões qualitativos da intervenção acadêmico-profissional,
potencializada pela ética e cientificidade.
Os conteúdos dos componentes curriculares demonstram plena coerência com
o objetivo do curso, pela interligação existente entre eles por estarem distribuídos de
forma inter-relacionada com o contexto, proporcionando assim a integralidade das
ações realizadas pelo Curso. Desse modo, pretende-se propiciar, ao aluno, meios
para fomentar sua capacidade de criar, ter iniciativa, autonomia e liberdade de
expressão, abrindo espaço, ainda, para que desenvolva atributos como o respeito à
postura ética nas relações humanas e a valorização da convivência em sociedade e
nas relações profissionais, contribuindo para a percepção de seu trabalho como uma
forma concreta de cidadania.
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS
1º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.1 - Teoria das Organizações
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Entender os pilares epistemológicos e possíveis aplicações concretas voltadas à
administração. Dentre os chamados pilares, levar-se-á em consideração, entre
tantas outras disciplinas científicas, o Direito, a Sociologia e a Psicologia. A partir
desta visão, é possível imaginar um movimento em relação a um conjunto de
possíveis aplicações, dentre as quais, e respectivamente ligadas a cada uma das
ciências acima, podem ser citados o pensamento estratégico, os sistemas
complexos, bem como o papel e perfil do gestor. Não se quer, com isso, manter uma
relação linear entre pilar-aplicação. O objetivo é permitir que os alunos possam
desenvolver um olhar crítico concomitante sobre questões de fundo e de atualidade
nos diferentes campos da administração.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceito de Administração, evolução do pensamento e da Teoria Administrativa. As
Organizações. O processo administrativo. Novos Paradigmas da
Administração do Mundo Globalizado. A administração e suas perspectivas. O papel
da administração e do administrador nas organizações contemporâneas.
Habilidades de Administração. A ética e a responsabilidade social nas organizações
modernas. As tendências da Administração.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração 9. ed.
Barueri/SP: Manole, 2014.
LACOMBE, Francisco J. M. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Saraiva,
2009.
MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da administração: introdução à teoria geral
e aos processos da administração. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BATEMAN, S. T.; SNELL, S. A. Administração: novo cenário competitivo. São
Paulo: Atlas, 2006.
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo:
Makron Books, 2000.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria Geral da Administração. São
Paulo: Atlas, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.2 - Introdução ao Direito Público e
Privado
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Conhecer noções do Direito público e privado; Conhecer a regulamentação jurídica
sobre a informática; Aplicar as normas legais pertinentes à informática.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução

ao

Direito:

Conceito

e

divisões

acadêmicas;

Lei:

conceito,

características, conflitos, estrutura. Direito Constitucional: Constituição: Conceito e
poder constituinte. Constituição de 1988: histórico e princípios fundamentais.
Direitos e garantias fundamentais e sua relação com Direitos Humanos. Direito
Administrativo: Princípios da Administração Pública. Administração Pública Direta e
Indireta. Direito Civil: Pessoas naturais e pessoas jurídicas: personalidade,
capacidade, direitos de personalidade. Noções de Direito dos contratos.
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PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALEXANDRINO,

Marcelo;

PAULO,

Vicente.

Direito

Administrativo

Descomplicado. 28ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 24ed. São Paulo:
Saraiva, 2020.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 42ed. rev. atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2019.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade. 21ed. São Paulo: Paz & Terra,
2017.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETO, Felipe
Peixoto. Manual de Direito Civil – Volume Único. 5ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
NUCCI, Guilherme de Souza. Instituições de Direito Público e Privado. Rio de
janeiro: Forense, 2019.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.3- Sociologia Geral
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Compreender a visão sociológica da sociedade onde vive e principalmente, onde
irá atuar.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A construção do conhecimento científico e do pensamento crítico; a Sociologia como
campo de conhecimento, contextualização histórica do seu surgimento. O
pensamento

sociológico

clássico

seus pensadores

socialização, ideologia e indústria cultural.

e

conceitos.

Cultura,
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PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FORACCHI, Marialice M. MARTINS, José de. Sociologia e Sociedade: leituras de
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 33ª tiragem,
1977.
GALLIANO, Alfredo Guilherme. Introdução à Sociologia. São Paulo: Harbra, 2001.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 6ª edição, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 18ª edição, 2005.
MARTINS, Carlos Benedito. O Que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense,2001.
QUINTANEIRO, Tânia. BARBOSA, Maria L. de Oliveira. OLIVEIRA, Maria G.
Monteiro de. Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim, Weber. Belo Horizonte:
UFMG, 2ª edição, 2017.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.4- Matemática Financeira
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Analisar, relacionar, comparar e sintetizar conceitos para resolver problemas
envolvendo a questão financeira; Desenvolver hábitos de leitura, de rigor e precisão,
de clareza, de uso correto da linguagem, de crítica e discussão dos resultados
obtidos; Compreender fatos novos a partir de condições dadas, aplicando o método
dedutivo; Adquirir informações e conhecimentos sobre os diversos tipos de conceitos
e métodos utilizados em Matemática Financeira.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

35

Razão e proporção. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
Porcentagem. Capital, juros, taxa de juros e montante. Regimes de capitalização.
Juros simples. Desconto simples. Juros compostos. Séries de pagamento. Métodos
de avaliação de fluxos de caixa. Taxas de juros. Sistemas de amortização.

PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 7ª Ed.
São Paulo: Saraiva, 2006.
IEZZI, Gelson, HAZZAN, Samuel, DEGENSZAJN, David Mauro. Fundamentos de
Matemática Elementar. 11. 9° Ed. São Paulo: Atual, 2013.
MORGADO, AUGUSTO CÉSAR; ZANI, S. C. W. E. Progressões e Matemática
Financeira. Rio de Janeiro: SBM.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. São Paulo: Atlas. Atlas, São
Paulo, 2000.
HAZZAN, Samuel e POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. São Paulo.
Saraiva, 2001.
SAMANEZ, C. P. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos,
4a ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.5- Ética e Cidadania
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Compreender a convivência humana nas sociedades contemporâneas sob a ótica
da Ética e da Cidadania.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamento da ética, da moral e da cidadania; moral e política, sobre a pluralidade
como condição humana; Cidadania, inclusão e diversidade; Democracia e
conquistas de direitos; Movimentos sociais, direitos humanos e desigualdades na
sociedade brasileira.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2007.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil - o longo caminho. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
CARVALHO, José Maurício. Problemas e teorias da ética contemporânea. Porto
Alegre: Edpucrs, 2004.
COVRE-MANZINI, Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense,
Coleção Primeiros Passos, s/d.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hannah. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
BOFF, Leonardo. Ética e Moral: A busca dos Fundamentos. Rio de Janeiro
Petrópolis: Vozes, 2003.
HANS, Jonas. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para uma
civilização tecnológica. Rio de Janeiro: PUC, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.6- Contabilidade Geral
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
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Estudar as funções, os conceitos e as aplicações da Contabilidade bem como suas
técnicas para o futuro gestor melhorar a qualidade de sua decisão no âmbito
comercial através do conhecimentos desses demonstrativos contábeis.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução aos Conceitos de Contabilidade, O Patrimônio, Capital, Fatos Contábeis,
Escrituração Contábil, Detalhamento das contas do Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido. Plano de contas, classificação e função das contas. Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício e Introdução a Análise das Demonstrações
Financeiras.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IUDÍCIBUS, Sérgio de. revisão Eliseu Martins; atualização Ana Carolina Marion
Santos. Contabilidade introdutória. 12. ed. – São Paulo : Atlas, 2019.
MARCIA, da Silva Carvalho; GUIMARÃES, Guilherme Otávio Monteiro; CRUZ,
RIBEIRO, Osni Moura. Noções de contabilidade / Osni Moura Ribeiro. – São Paulo:
Érica, 2019. 184.p.(Fundamentos de Contabilidade; vol. 1).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
IUDÍCIBUS, Sérgio de, - Curso de Contabilidade para não Contadores: para as
áreas de administração, economia, direito e engenharia / Sérgio de Iudícibus,
José Carlos Marion. – 8. Ed. – [2. Reimpr.].– São Paulo: Atlas, 2019.
SANDE, Silvio. NEIVA, André. Contabilidade geral e avançada. 1. ed. - Rio de
Janeiro: Método, 2021.
YAMAMOTO, Marina Mityio; PACCEZ, João Domiraci, MALACRIDA, Mara Jane
Contrera. Fundamentos da Contabilidade. 2. ed.São Paulo: Atlas, 2019.
PADOVEZE. Clóvis Luís. Introdução à contabilidade: com abordagem para não
contadores. 2. ed. São Paulo, Cengage, 2015.
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COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.7- Informática Aplicada
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Entender os tópicos importantes de informática e sua aplicação em administração.
Compreender conhecimentos básicos sobre sistemas operacionais, aplicativos e
rede de computadores, planilhas eletrônicas e editores de textos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução à informática e sua interação com os negócios. Noções Básicas de
Hardware e Software, Sistemas Operacionais, Redes de computadores, Sistemas
Distribuídos e Internet. Aplicativos de escritório: Planilhas Eletrônicas; Editores de
Textos e Editores de Apresentações. Prática de laboratório com exercícios
destinados à Gestão empresarial com os programas supracitados.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. Editora
CAMPUS, 2006
ARLE, Marcel e BERTOLA, Danilo. Guia prático de Informática. Cronos, 2008.
MORIMOTO, Carlos E. Redes e Servidores Linux: Guia Prático. São Paulo: Sul
Editores, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ALMEIDA, Jarbas Thaunahy Santos. Cálculos Financeiros Com Excel e HP-12c.
Visual Books, 2008.
PEREIRA, M S A. Excel Para Contadores. IOB, 2009.
SANTOS, A de Araujo. Informática na Empresa: inclui capítulos sobre sistemas
ERP e XBRL. Atlas, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.8- Comunicação e Expressão Oral
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 1º
OBJETIVOS
Usar a língua em suas manifestações orais e escritas, em suas dimensões
receptivas e produtivas, em diferentes situações ou contextos, com diversos
interlocutores ou públicos, como meio de organização cognitiva da realidade,
constituição de significados e realização de práticas sociais; ser ético, pontual e
comprometido com a disciplina de Comunicação e Expressão.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Estudo do desenvolvimento da comunicação humana e sua importância na
atualidade. A comunicação oral e escrita. Importância da comunicação humana na
formação pessoal e profissional. A expressão oral e suas nuances. Comunicação
interna nas organizações. Técnicas comunicacionais aplicadas ao cotidiano das
organizações. Comunicação estratégica e marketing comunicacional. A voz e seu
desenvolvimento. Voz na empresa. Compreender as normas de Saúde Vocal.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FERNANDES, F. D. M.; NAVAS, A.L.G.P.; MENDES, B.C.A., Tratado de
Fonoaudiologia. São Paulo: Roca 2009 - 2. ed.
KYRILLOS, L; SARDENBERG, C.A.

Comunicação e Liderança. São Paulo:

Contexto 2019
POLITO, R., POLITO, R., 29 minutos para Falar em Público e conversar com
desenvoltura. Rio de Janeiro: Sextante, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERBERIAN. Fonoaudiologia e educação: um encontro histórico. 2. ed. São
Pulo: Prexus, 2007
FRANÇA, A. S. Comunicação Oral nas Empresas – Como falar bem e em
público. São Paulo. Editora Atlas 2015.
KYRILLOS, L; JUNG, M. Comunicar para liderar. São Paulo: Contexto 2015
TORQUATO,

G.

Comunicação

nas

organizações:

Empresas

privadas,

instituições e setor público [conceitos, estratégias, planejamento e técnicas,
Summus Editorial: 2015.

2

º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.9- Gestão de Pessoas
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Conhecer a importância dos fundamentos de gestão de pessoas no contexto
organizacional e o imprescindível papel do gestor de pessoas nas organizações
contemporâneas e na sociedade do conhecimento.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Introdução à gestão de pessoas. Motivação e necessidades humanas. Estilos de
liderança. Liderança situacional. Inteligência emocional. Comunicação. Delegação.
Formação e trabalho de equipes.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos
humanos nas organizações. Barueri/SP: Manole, 2014.
FIDELIS, Gilson José. Gestão de pessoas: rotinas trabalhistas e dinâmicas do
departamento de pessoal. São Paulo: Érica, 2006.
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. enfoque nos papéis profissionais. São
Paulo: Atlas, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOHLANDER, George & SNELL, Scott & SHERMAN, Arthur. Administração de
Recursos Humanos. São Paulo: Thompson, 2003.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2003.
ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro, LCT 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.10- Direito Empresarial
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Adquirir conhecimentos básicos e uma visão jurídica do Direito Empresarial e
societário das questões relacionadas com a gestão organizacional, contribuindo
para a formação profissional e cidadã do administrador. Compreender a relação do
Direito com a Administração na empresa e nas relações sociais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Introdução ao Direito Empresarial. Empresário. Empresa. Sociedade Empresárias.
Noções Títulos de Crédito. Noções de Falência e Recuperação de Empresa.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito Empresarial Esquematizado. 7ed. São
Paulo: Saraiva, 2020.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019. Vol. 1, 2 e 3.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETO, Felipe
Peixoto. Manual de Direito Civil – Volume Único. 5ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRUZ, André Santa. Sinopses Para Concursos - Vol. 25 - Direito Empresarial.
3ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses Jurídicas: Direito Empresarial Vol.
22. São Paulo: Saraiva, 2019.
PERROTA, Maria Gabriela Venturoti; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Sinopses Jurídicas: Direito Empresarial Vol. 21. São Paulo: Saraiva, 2019.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.11- Administração de Marketing
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Desenvolver os conceitos dos compostos de Marketing; Adequar às estratégias
mercadológicas diante da mudança do comportamento do consumidor; Aproveitar
as oportunidades e restringir as ameaças do ambiente de Marketing. Segmentar o
mercado e definir o público-alvo; Construir e manter o posicionamento estratégico
da empresa.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Entendimento do que é marketing e de como ele pode ser utilizado para construir
relacionamentos rentáveis com os clientes. Para isto, discute-se os principais
conceitos subjacentes ao marketing e os desafios que se apresentam às empresas
para atender à dinâmica do mercado e fazer frente à ação dos concorrentes.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREL, O.C.; HARTLINE, Michael D. Estratégia de Marketing. São Paulo:
Cengage Learning, 2010.
KOTLER, Philip.; KATAJAYA, Hermawam.; KORYTOWKY, Ivo.; SETIAWAN, Iwan.
Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro, Sextante, 2017.
LAS CASAS, Alexandre L. Administração de Marketing: conceitos, planejamento
e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOONE; KURTZ. Marketing contemporâneo. 1. ed. São Paulo: Spion, 2008
HOOLEY, PIERCY; INICOUL. Estratégia de marketing e posicionamento
competitivo. Pearson.
LAS CASAS, Alexandre L. Marketing: Conceitos, Exercícios e casos. São Paulo:
Atlas, 1999.
YANAZE. Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avanços e
aplicações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2021

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.12- Inglês Instrumental
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
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OBJETIVOS
Desenvolver a habilidade de ler, compreender e interpretar textos em língua inglesa;
Conhecer termos técnicos em inglês e a prática de leitura em língua inglesa de
gêneros textuais que serão úteis na carreira profissional do discente; Perceber a
função e sentido das palavras no contexto lido.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução ao estudo da Língua Inglesa; Revisão de tópicos gramaticais; Estratégias
de Leitura; Como usar o dicionário bilíngue; Produção textual: glossário e abstract.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREIRA. Telma Sueli Farias. Inglês instrumental. Campina Grande: EDUEPB,
2010.
SCHUMACHER, Cristina. Inglês Urgente! Para Brasileiros nos Negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
NASH, Mark Guy. Real English – Vocabulário, gramática e funções a partir de
textos em inglês. São Paulo: Disal, 2010
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OXFORD ESCOLAR - Dicionário para estudantes brasileiros de inglês:
Português/Inglês- Inglês/Português. Oxford: Oxford University Press, 2007.
SOUZA, Adriana Grade Fiori et alli. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem
instrumental. 2ª ed. São Paulo: Disal, 2010
TOUCHÉ, Antônio Carlos; ARMAGANIJAN, Maria Cristina. Match point. São Paulo:
Longman, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.13- Tópicos de Filosofía
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
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OBJETIVOS
Discutir questões contemporâneas relacionadas à ação humana sobre a ótica do
capitalismo como sistema político-econômico e cultural;Relacionar a concepção de
trabalho, as transformações do espaço-tempo e a relação ser humano-natureza do
ponto de vista do materialismo histórico e dialético;Abordar a relação trabalho-labor e
ação como componentes da vida ativa em Hannah Arendt;Analisar o conceito de
ideologia suas abordagens e implicações sociais e políticas; Compreender o campo
de discussão da racionalidade moderna, sua crise e aberturas ético-políticas; Analisar
os conceitos de civilização e barbárie para a estrutura da sociedade.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos filosóficos sobre a ação humana e a sociedade capitalista.
Conhecimento e razão instrumental. Ética e racionalidade moderna. Indústria Cultural
e Ideologia. Capitalismo e barbárie.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AKTOUF. Omar. Pós-globalização, administração e racionalidade econômica. A
síndrome do avestruz. São Paulo: Atlas, 2004.
ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. São Paulo: Companhia das
letras, 2004.
BAZANINI. Roberto. Visão Filosófica das Estratégias em Administração: Há
Controvérsias e Conveniências. São Paulo: Plêiade, 2007.
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2004.
DELEUZE Guatari; GUATTARI Félix. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Editora
34, 1992.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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HABERMAS, Jünger. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
HARVEY, David. Para entender o capital. Vol. I. São Paulo: Boitempo, 2013.
MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e ética na administração. São Paulo:
Saraiva, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.14 - Metodología Científica
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Compreender as bases epistemológicas da ciência moderna e da ciência
contemporânea. Entender as diferenças entre linguagem científica e linguagem
comum. Identificar os elementos básicos do método científico. Entender a adequação
das diferentes abordagens metodológicas às diferentes áreas do saber científico.
Compreender as fases da investigação científica: planejamento, elaboração do projeto
de pesquisa, execução, análise dos dados, divulgação.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. A pesquisa em
administração e em organizações. Métodos Científicos. Formulação de problema,
hipóteses e objetivos de pesquisa. Tipologia, métodos e técnicas de pesquisa.
Procedimentos de coleta e análise de dados. Projeto de pesquisa. Comunicação da
produção científica. Ética em Pesquisa.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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DIAS, Donaldo de Souza.; SILVA, Mônica Ferreira da. Como escrever uma
monografia: manual de elaboração com exemplos e exercícios. Rio de Janeiro:
COPPEAD, 2009.
LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N.G. Trabalho de Conclusão
de Curso Utilizando o Microsoft Office Word 2007. São Paulo: Érica, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS; LEHFELD. Fundamentos de metodologia científica. 3. e. São Paulo:
Pearson, 2008.
GIL. A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
LAVILLE; DIONE; MONTEIRO. Construção do saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências humanas. São Paulo: Artmed, 2019.
SANTOS. Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo: Cengage.
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez,
2007.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.16- Atividade de Extensão I
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 HORAS

CARGA HORÁRIA DE EXTENSÃO:
100 HORAS

PERÍODO: 2º
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OBJETIVOS
Promover na formação discente a extensão, na socialização do conhecimento, das
produções científicas, das aprendizagens, de habilidades e competências como
constructo formativo dos estudante, na/para comunidade/sociedade, escola, dentre
outros que articule a comunidade escolar a comunidade externa; Reconhecer o ensino,
a pesquisa e a extensão como um sistema integrado que transforma pessoas,
instituições e sociedades por meio do conhecimento sócio-científico e tecnológico.
Planejar cursos, minicursos, oficinas, palestras, dentre outros em forma de projetos
educativos, de natureza cultural, artística, científica e tecnológica e/ou projetos de
pesquisa científica para apresentação de resultados em eventos de natureza de
extensão, que estejam vinculados ao desenvolvimento sustentável, aos arranjos
produtivos, sociais, artísticos e culturais locais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Elaboração de projetos (cursos e/ou minicursos e/ou oficinas e/ou palestras e/ou
projetos educativos e/ou projetos de pesquisa científica, e/ou outros de natureza
cultural, artística, científica e tecnológica para apresentação em eventos de extensão.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MACÊDO,F.C.S, EVANGERLANDY, G.M. Pesquisa: passo a passo para elaboração
de trabalhos científicos. Teresina. MACÊDO. F.C.S., 2018.
LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, projeto e relatório:
publicações e trabalhos científicos. 9 ed. São Paulo. Atlas, 2021.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ALVES-MAZZOTTI, A. J. O método nas ciências naturais e sociais. São Paulo:
Thomson pioneira.
GADOTTI,

M.

Extensão

Universitária:

para

que?

Disponível

em:

https://www.paulofreire.org/images/pdfs/Extens%C3%A3o_Universit%C3%A1ria_-_M
oacir_Gadotti_fevereiro_2017.pdf. Acesso em 28 de fev. 2022.
SERVA, F.M. Extensão Universitária e Sua Curricularização. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2020.

3

º PERÍODO
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.17- Gestão da Cadeia de Suprimento
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Adquirir a uma visão sobre a gestão da cadeia de suprimentos, compreendendo suas
decisões gerenciais, fatores-chave do sucesso e tendo como atividades a serem
coordenadas: transportes, manutenção de estoques, processamento de pedidos,
compras, armazenagem, manuseio de materiais e produção.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A Cadeia de Suprimentos: evolução e conceitos. Fatores Chave e Obstáculos da
Cadeia de Suprimentos. Fundamentos da Cadeia de Suprimentos. As Atividades
Logísticas: princípios, funcionalidade e papéis das atividades logísticas na Cadeia de
Suprimentos. Transportes, Estoques, Armazenagem e Embalagem, Tecnologia da
Informação.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

50

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento,
organização e logística empresarial. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e Gerenciamento da Cadeia de
Abastecimento. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby, BOWERSOX, John
C. Gestão Logística da Cadeia de Suprimento. 4ª Ed São Paulo: AMGH, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHRISTOPHER, Martín. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimento.
4ª Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.
CORREA. Luiz Henrique. Administração de Cadeias de Suprimento e Logística
- O Essencial. São Paulo: Atlas, 2014.
MACHADO, Herus Orsano. Estoques e armazenagem. Curitiba: Editora do Livro
técnico, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.18- Sociologia do Trabalho
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Analisar as questões sociológicas clássicas e contemporâneas, referentes ao trabalho
e aos trabalhadores; Apresentar e discutir as principais mudanças no âmbito do
trabalho e do emprego, enfatizando as três últimas décadas. Discutir as implicações
das inovações tecnológicas e organizacionais para o trabalho, o emprego e a
organização sindical, sob o olhar dos sociólogos do trabalho
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Os fundamentos da noção de trabalho; o trabalho na sociedade capitalista. A
organização do trabalho: fordismo, taylorismo e Pós-fordismo ou flexibilização.
Estratificação e desigualdade social. As formas de organização dos trabalhadores. O
trabalho em tempos de capitalismo informacional e digital: informalidade, precarização,
intermitência, materialidade e imaterialidade como mecanismos de preservação e
ampliação do capitalismo. Desemprego.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 6ª edição, 2012.
ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do trabalho. São Paulo, Boitempo, 2002.
ANTUNES, Ricardo. BRAGA, Ruy. Infoproletários: Degradação Real do Trabalho
Virtual. São Paulo: Boitempo. 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARX, K. O Capital. (Coleção OS ECONOMISTAS) São Paulo: Abril Cultural, 1983.
SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter: as consequências pessoais do
trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2015.
SENNETT, Richard. Juntos. Rio de Janeiro: Record, 2019

COMPONENTE CURRICULAR: TMN. SGC.19- Publicidade e Propaganda
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Compreender a evolução da publicidade e propaganda e sua interação no contexto
sócio-econômico; Identificar conceitos e linguagens da Publicidade e Propaganda e
suas necessidades para os mais diversos campos da Comunicação Social.
Compreender de forma ampla e generalizada conceitos sobre a Publicidade e
Propaganda, suas funções, técnicas, ética e mercado de trabalho. Desenvolver a
capacidade reflexiva e crítica, acerca da realidade vivida, a fim de criar condições
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para reagir, ser ativo e de participar da produção de conhecimento científico de forma
fecunda, criadora e dinâmica.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
História da publicidade; sua origem e fatos marcantes. Percepções da publicidade na
sociedade: produção de bens, serviços e consumo. Conceitos de Publicidade e
Propaganda, aspectos técnicos e teóricos da profissão. Noções de psicologia na
Publicidade. Estrutura de uma agência, o setor da propaganda, legislação, perspectivas
e tendências do mercado. Os serviços de comunicação e as novas alternativas de mídia
a partir das tecnologias contemporâneas.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRANCO, Renato Castelo, MARTENSEN, Rodolfo Lima, REIS, Fernando (Coord.).
História da propaganda no Brasil. São Paulo: 1990.
CARVALHO, Nelly. Publicidade. São Paulo: Ática,1996.
GONÇALEZ, Márcio Carbaca. Publicidade e Propaganda. Curitiba: IESDE, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTELL, Manuel. Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
SANT’ANA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Pioneira, 7.
ed. 1998.
SODRÉ, Muniz. Antropologia do espelho: uma teoria da comunicação linear. São
Paulo: Vozes, 2002.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.20- Direito do Consumidor
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
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Compreender a visão sistêmica do Código de Defesa do Consumidor no quadro amplo
do ordenamento jurídico brasileiro, ressaltando a operacionalidade do seu modelo e os
seus pontos de contato com disciplinas paralelas, especialmente o direito das
obrigações e o processo civil codificados.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A proteção na ordem pública. Estudo do Código de Defesa do Consumidor; os seus
princípios fundamentais; a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços;
a proteção ao consumidor nos contratos e nas demais relações inerentes ao consumo:
os interesses e direitos coletivos dos consumidores e a correspondente proteção
através das ações civis adequadas; às infrações penais às relações de consumo; a
regulamentação e as sanções administrativas.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código de Defesa do Consumidor. 12 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2018.
MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio cultural, patrimônio público e outros
interesses. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 13ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA NETTO, Felipe. Manual de Direito do Consumidor - À Luz da
Jurisprudência do STJ. 15ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodivm, 2020.
GOMES, Nathália Stivalle. Resumos Para Concursos - V.38 - Direito Do Consumidor.
4ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo
regime das relações contratuais. 9ed. São Paulo: RT, 2019.
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COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.21- Comunicação Empresarial
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Compreender a existência da Comunicação Empresarial, contextualizando-a desde seu
surgimento, no início do século XX, até o momento atual; Conhecer os conceitos
específicos no âmbito da comunicação, de forma a enfatizar sua importância como
ferramenta do aprimoramento das relações de trabalho, bem como sua importância
enquanto estratégia de gestão.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Análise de documentos utilizados em empresas, bem como elaboração de textos que
reflitam a necessidade de comunicação atual em Língua Portuguesa, de modo a
desenvolver não só a escrita, como também a leitura de textos pelos acadêmicos do
Curso de Administração.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLD, Miriam. Redação

empresarial. 4 a ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,

2010.
PIMENTA, M. A. Comunicação Empresarial. 7. Ed. São Paulo: Alinea, 2010.
TAVARES, M. Comunicação empresarial e planos de comunicação. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Comunicação e Linguagem. São Paulo:
Pearson, 2012.
LUIZARI, K. Comunicação empresarial eficaz. São Paulo: IBPEX, 2012.
MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Comunicação empresarial. 4. ed. São Paulo, SP:
Atlas, 2014.
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COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.22- Estratégia Organizacional
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Identificar os aspectos fundamentais do planejamento estratégico. Identificar as etapas
do processo de decisão; Conhecer o processo de gestão estratégica a partir de uma
metodologia de diagnóstico estratégico; Identificar os aspectos da implantação
estratégica; Estimular a visão estratégica voltada para a obtenção de resultados nas
organizações; Identificar as mudanças que ocorrem no ambiente geral e organizacional
e a consequente evolução do pensamento administrativo.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Funções gerenciais. Estratégia. Métodos de formulação de estratégias. Formulação dos
planos de ações. Metas e indicadores. Tipos e níveis de estratégias. Gestão estratégica
de serviços. Planejamento e controle.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. Administração estratégica e vantagem
competitiva: conceitos e casos.3ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.
MINTZBERG, Henry. O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos
selecionados. 4ª ed. São Paulo: Bookman, 2006.
OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico – Conceitos,
Metodologia e Práticas. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FITZSIMMONS, J.A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração dos Serviços: operações,
estratégia e tecnologia da informação. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. PEREIRA,
J. M. Curso de administração estratégica: foco no planejamento estratégico. São
Paulo: Atlas, 2011.
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PORTER, Michel E. Estratégia Competitiva - Técnicas Para Análise de Indústrias e
da Concorrência. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.23- Comércio Eletrônico
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Compreender que um mercado eletrônico é um sistema de informações interorganizacional que permite aos compradores e vendedores participantes trocar
informações sobre preços e ofertas de produtos, bem como fechar negócios, através
de uma rede computacional, como a Internet.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O comércio eletrônico e a Internet. Fundamentos e conceitos ligados a mercados
eletrônicos. Panorama do e-commerce atualmente. Comportamento do consumidor e
mercado, atendimento ao cliente, propaganda, privacidade. Modelos de negócios e
aplicações de comércio eletrônico: Lojas virtuais. Estratégia e estudos de caso em
e-commerce. Melhores práticas em e-commerce. Segurança no e-commerce.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERTIN, Alberto Luiz - Comércio Eletrônico: Modelo, Aspectos e Contribuições
de Sua Aplicação,6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MIKITANI, Hiroshi. As Novas Regras do E-commerce Marketplace 3.0. Rio de
Janeiro: Campus Elsevier, 2014.
TURBAN, E.; King, D. Comércio Eletrônico: Estratégia e Gestão. São Paulo:
Prentice Hall, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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DAVE, Chaffey. Gestão de e-business e e-commerce. 5ª Ed. Rio de Janeiro:
Campus Elsevier, 2016.
DEITEL, HARVEY et alli. E-Business e E-Commerce para Administradores. São
Paulo: Makron Books, 2004.
MATTE, Maurício. Internet - Comércio Eletrônico. São Paulo: LTR, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.24- Atividade de Extensão II
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 HORAS

CARGA HORÁRIA DE EXTENSÃO:
100 HORAS

PERÍODO: 3º
OBJETIVOS
Contribuir para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; Reconhecer
fomentos para a extensão e empreendedorismo; Desenvolver atividades práticas
relacionadas à extensão. Elaborar e desenvolver atividades de extensão com
orientação de professores do curso. Elaborar evento para divulgar os trabalhos
institucionais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Desenvolvimento de programas e projetos, realização de eventos e outras ações,
voltados para a discussão do tema relacionado à extensão na comunidade
empreendedora, setor informal, proprietários rurais, nas cooperativas ou associações,
empreendimentos produtivos solidários, economia solidária e agricultura familiar.
Ações voltadas para a identificação, aproveitamento de novas oportunidades e
recursos de maneira inovadora, com foco na criação de empregos e negócios utilizando
a fábrica de inovação; Produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático, relacionados ao tema da Gestão Comercial. Educação para a saúde,
educação para o consumo, emancipação e inclusão, defesa e garantia de direitos tendo
como alvo ambientes de trabalho e trabalhadores urbanos e rurais visando à reflexão,
discussão, atualização e aperfeiçoamento nessas áreas.
PRÉ REQUISITO
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Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DORNELAS, José C.A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7.
ed. São Paulo: Empreende, 2018.
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. enfoque nos papéis profissionais. São
Paulo: Atlas, 2001.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, projeto e relatório:
publicações e trabalhos científicos. 9 ed. São Paulo. Atlas, 2021.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES-MAZZOTTI, A. J. O método nas ciências naturais e sociais. São Paulo:
Thomson pioneira.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Editora: edições 70, 2015. ISBN-13 :
978-9724415062
SEVERINO, Antônio A. Joaquim J.. Metodologia do trabalho científico. 24ª ed. rev.
e atual. São Paulo. Cortez. 2018.

4º PERÍODO
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.25- Pesquisa de Mercado
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Analisar as estratégias de monitoramento da percepção do consumidor, abordando a
pesquisa de mercado como ferramenta do processo de decisão.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Pesquisa mercadológica: Conceitos e características. Classificação das Pesquisas
Mercadológicas Etapas do Processo de Pesquisa. A definição do problema de
marketing. Desenvolvendo uma abordagem do problema. Métodos de Pesquisa:
Pesquisas quantitativas e Pesquisas qualitativas. Universo e amostra. Tipos e formatos
de aplicação em pesquisa: questionários, entrevistas e outros métodos. Mensuração.
Análise e interpretação de dados.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AAKER, D. A., KUMAR, V, DAY, G. S., Pesquisa de marketing, São Paulo: Atlas,
2001.
MALHOTRA, Naresh K., Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada, 3ª
edição – Porto Alegre: Bookman, 2001.
MATTAR, Fause Najib, Pesquisa de Marketing: 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MALHOTRA, N. K. et. al., Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo:
Prentice-Hall, 2005.
MCDANIEL, C., GATES, R., Pesquisa de Marketing. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2003.
SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia
[impresso e on-line. 4 ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2007. 272 p.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.26- Administração de Vendas
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Conhecer as teorias referentes à gestão do relacionamento com os clientes (CRM), do
marketing e do comércio eletrônico (e-commerce); Compreensão a organização do
departamento de marketing e da estratégia e implementação de vendas.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceito de vendas. Funções e atividades do gerente de vendas. Planejando e
desenvolvendo a forças de vendas. Perfil e habilidades do profissional de vendas. Ética
e legislação em vendas. Criando remuneração atrativa. Mercado consumidor versus
organizacional. Relatórios comerciais. A tecnologia e a administração de vendas.
Promoção de vendas. Merchandising.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COBRA, Marcos. Administração de Vendas. São Paulo: Atlas, 2012.
GOBE, Antonio Carlos at al. Administração de Vendas. 2º ed. São Paulo: Saraiva,
2007
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Vendas. São Paulo: Atlas, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de vendas: uma abordagem introdutória. 3. ed.,
2014.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Técnicas de vendas: como vender e obter bons
resultados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
VIANA. João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo:
Atlas, 2017.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.27- Gestão da Qualidade e
Produtividade
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Desenvolver uma visão estratégica da Qualidade demonstrando a relação entre os
fatores: qualidade e custo; Compreender a importância da atuação dos profissionais
para melhoria das organizações.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Evolução histórica da qualidade. Conceitos da Gestão da Qualidade. Importância da
qualidade na produção. Custo da má-qualidade. Implementação do Sistema de Gestão
da Qualidade nas Organizações. Gestão da Qualidade nos processos. Normas
Internacionais: ISO’s, Auditoria da qualidade. Prêmios da Qualidade. Qualidade com
foco em resultados.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JURAN, J.M. A Qualidade Desde o Projeto: novos passos para o planejamento
da qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
OLIVEIRA, Otávio J.(org.). Gestão da Qualidade: tópicos avançados.São Paulo:
Thomson, 2004.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão Estratégica da Qualidade: princípios, métodos
e processos. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAMBERT, S, PREPPERNAU, J e LAMBERT III, M. Dow. Microsoft Office Access
2007. Porto Alegre: Bookman, 2008.
LEITE, Mario. Acessando banco de dados. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.
MORAZ, Eduardo. Crie Bancos de Dados com o Access. São Paulo: Digerati,
2006.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.28- Contabilidade de Custos
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Conceituar aplicações de Contabilidade de Custos, demonstrando alguns sistemas
de custeio existentes, sua contabilização e controle, despertando no gestor comercial
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o conhecimento necessário para aplicar a teoria podendo adaptar às empresas
industriais, comerciais bem como às prestadoras de serviços.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução aos conceitos de custo. Objetivos. Princípios Contábeis aplicados a Custos.
Classificações e nomenclaturas. Elementos de custo de produção. Custo de produtos,
Custos periódicos, Classificação dos custos: Custos diretos; Custos indiretos: critérios
de rateio; custos fixos; custos variáveis. Estoques e custo das mercadorias vendidas.
Sistemas de custeamento: abordagem geral. Departamentalização. Cálculo e
contabilização de custos. Aspectos Fiscais Relativos À Avaliação De Estoques. Custo
do Produto Vendido. Custo do Serviço Prestado. Custos para planejamento, controle
e decisão.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CREPALDI, Silvio Aparecido. Crepaldi, Guilherme Simões.Contabilidade de custos–
6. ed. – São Paulo: Atlas, 2018.
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 10.ed. São Paulo, Atlas, 2010.
RIBEIRO, Osni Moura .Contabilidade de custos. 5. ed São Paulo: Saraiva, 2018.
Stopatto,

Mauro.

Contabilidade

de custos

simplificada

e interativa:uma

abordagem gerencial. 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERTÓ, D. J.; BEULKE, R. Gestão de Custos. São Paulo: Saraiva, 2005.
CHERMAN, B. Contabilidade de custos. Rio de Janeiro: Ferreira, 2008.
MEGLIORINI, E. Custos. Análise e Gestão. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SANTOS, G. J. dos. Administração de Custos na Agropecuária. 4.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.29- Administração Financeira e
Orçamentária
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Aprender a tomar decisão através do raciocínio lógico e objetivo e entender como as
decisões, nas mais diversas áreas da empresa, repercutem sobre a área financeira e
como os executivos financeiros tomam suas decisões para manter a empresa
equilibrada e rentável.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos da Gestão Financeira; Técnicas de planejamento financeiro; Análise do
ponto de equilíbrio das operações e alavancagem; Administração de ativos
permanentes e investimento de capital; Fundamentos de investimento de capitais;
Projeção do fluxo de caixa e do valor residual; Técnicas de avaliação de investimentos:
payback, retorno contábil, VPL, TIR, IL.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAF, A. ; LIMA, G. G. Curso de Administração Financeira. São Paulo: Atlas,
2009.
GITMAN, L J. Princípios da administração financeira, 12.ed. São Paulo: Pearson,
2009.
MEGLIORINI, E; VALLIM, M A. Administração financeira: uma abordagem
brasileira. São Paulo: Pearson, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOJI, M. Administração Financeira e Orçamentária. São Paulo: Atlas, 2009.
JORDAN, B; ROSS, S A; WESTERFIELD, R. W. Administração Financeira. Porto
Alegre: Mcgraw-Hill Brasil, 2008.
JUND, SERGIO. AFO - Administração Financeira e Orçamentária. Rio de Janeiro:
Campus, 2009.
SAMANEZ, Carlos Patrício. Engenharia Econômica. São Paulo: Pearson, 2009.
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COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.30- Direito Tributário
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Adquirir conhecimentos necessários à correta análise e identificação do fenômeno
tributário, de modo crítico, mediante exposição sistemática das regras jurídicas,
legislativas ou não, que se referem às imposições de natureza tributária.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Normas gerais de Direito Tributário. O Código Tributário Nacional: generalidades.
Obrigação tributária: conceito e espécies. Responsabilidade tributária. Crédito
tributário: conceito e natureza. Lançamento tributário: conceito e modalidades.
Hipóteses de suspensão da exigibilidade, extinção e exclusão do crédito tributário.
Garantias e privilégios do crédito tributário. Tributos federais, estaduais e municipais
em espécie são as principais características. Elisão e evasão tributárias.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAPARROZ, Roberto. Direito Tributário Esquematizado. 4 ed. São Paulo: Saraiva,
2020.
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 32ed. São
Paulo: Malheiros, 2019.
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário. 14 ed., rev. atual. e ampl. Salvador:
Juspodivm, 2020.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 40ed. São Paulo:
Malheiros, 2019.
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ROCHA, Roberval. Sinopses Para Concursos - V.28 - Direito Tributário. 7ed.
Salvador: Juspodivm, 2020.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.31- Empreendedorismo e Inovação
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Discutir o empreendedorismo atual sob a égide das dimensões sócio-culturais da
produção de conhecimentos no desenvolvimento de novas arranjos organizacionais
públicos e privados; Entender a dinâmica das tecnologias gerenciais no contexto
empreendedor: ciência, tecnologia e Criatividade; compreender o sistema de inovação
e desenvolvimento empreendedor sustentável; Compreender processos tecnológicos
articulados nas redes de cooperação empreendedora em meio a comunidades de
negócios contemporâneas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A disciplina abrange o empreendedorismo e a inovação. Empreendedorismo:
conceitos e perspectivas do empreendedorismo contemplando a criação do negócio,
plano de negócio, financiamento, gerenciamento, expansão e encerramento do
mesmo. Inovação: conceitos a produto, processo e organização relacionando o tema
à estratégia e ao desempenho de mercados. Sistemas de inovação, trabalho em redes
e desenvolvimento de inovação via imitação.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DORNELAS, José C.A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7.
ed. São Paulo: Empreende, 2018.
HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas Organizações: aumentando a
competitividade através do intraempreendedorismo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
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SALIM, Cesar Simões. Introdução ao empreendedorismo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999.
DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor,
inovar e se diferenciar em organizações estabelecidas, Rio de Janeiro: Elsevier,
2003.
PESCE, BEL. A Menina do Vale: como o empreendedorismo pode mudar sua vida.
São Paulo: Enkla, 2015.
SARKAR. Soumodip. Empreendedorismo e inovação. 1. ed. São Paulo: Escolar
Editora, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.32- Gestão Corporativa (Foco na
Liderança)
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Compreender o conceito, os problemas e as soluções relacionadas à governança
corporativa no ambiente empresarial.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Liderança: teoria, técnicas e instrumentos no trabalho em equipe e avaliação de
desempenho; Modelos de gestão: práticas organizacionais adequadas à organização,
aos líderes e liderados; Gestão por competências e gestão de competências;
Aprendizagem

organizacional:

processos

técnicos

desenvolvimento da organização.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

e

sociais

utilizados

no
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COHEN, Allen R.; FINK, Stephen L. Comportamento organizacional: conceitos e
estudos de casos. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
ROBBINS, S. Fundamentos do comportamento organizacional. 8ª. Edição São
Paulo: Prentice Hall, 2008
SCHEIN, E. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERGAMINI, C. O líder eficaz. São Paulo: Atlas, 2002.
ANTONELLO,

Claudia

Simone;

GODOY,

Arilda

Schmidt;

Aprendizagem

Organizacional no Brasil. Porto Alegre: Ed Bookman, 2011.
DRUCKER, Peter F. Gestão. Rio de Janeiro: AGIR, 2011.

DISCIPLINAS OPTATIVAS
A carga horária total exigida nas disciplinas optativas é de 80 horas, conforme
quadro resumo abaixo. Neste sentido, o aluno deverá cursar no mínimo duas
disciplinas optativas durante o curso, que serão ofertadas no segundo e quarto
período.
Considera-se como Disciplinas Optativas no Curso Tecnológico em Gestão
Comercial:
2 º PERÍODO
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.15- MARKETING DIGITAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL:2
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Entender os meios digitais de negócios e interação social; Conhecer a utilização de
ferramentas de gerenciamento do marketing no ambiente digital; Entender o
processo de desenvolvimento de estratégias de marketing digital.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A importância do conteúdo e das ações, possibilidades e estratégias frente à nova
mídia; no enfoque da Internet com canal de marketing de relacionamento, marketing
direto, de permissão e viral e o uso das ferramentas colaborativas para a construção
de conteúdo em redes sociais, comunidades de marca e empresariais e o papel de
dispositivos de integração entre pessoas, comunidades e empresas.

PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOTLER, Phillip; KELLER, Kevin Lane.Administração de marketing.12. ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2005.
STRAUSS, Judy; FROST, Raymond. E-marketing. Tradução de Regina Claudia
Loverri; Revisão de Miguel Noronha Feyo. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2012.
TURCHI, Sandra R. Estratégias de marketing digital e e-commerce.São Paulo:
Atlas, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDERSON, Chris. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho
= The long tail. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006.
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias.
São Paulo: Novatec, c2010
KOTLER, Philip. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante,
2017.
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2º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.15. EDUCAÇÃO FINANCEIRA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Estabelecer uma relação racional e consciente com os recursos pessoais e
coletivos; Analisar e compreender os hábitos de consumo, avaliando o que é
“necessidade x desejo” e que as escolhas afetam a qualidade de vida no presente e
no futuro; Explorar a utilização de estratégias e procedimentos que envolvem o uso
do dinheiro nas situações do cotidiano.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O conceito de finanças pessoais; Vida Financeira; Comportamento financeiro;
Orçamento e Planejamento Financeiro pessoal e familiar; Compras; Crédito;
Dívidas; Futuro: investimentos e aposentadoria.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRANKENBERG, L. Guia prático para cuidar do seu orçamento: viva melhor sem
dívidas. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
LUQUET, M. Guia valor econômico de finanças pessoais. 2. ed.; rev. e amp. São
Paulo: Globo, 2007. 168 p.
HALFELD, M. Investimentos: como administrar melhor o seu dinheiro. São Paulo:
Fundamento Educacional, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

70

CERBASI, G.; BARBOSA, C. Mais tempo mais dinheiro: estratégias para uma vida
equilibrada. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2009.
CERBASI, G.P. Investimentos inteligentes: guia de estudo. Rio de Janeiro: Thomas
Nelson Brasil, 2009. 150 p.
CHEROBIM, A. P. M. S.; ESPEJO, M. M. S. B. (Orgs). Finanças pessoais:
conhecer para enriquecer! São Paulo: Atlas, 2010.

2º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.15- GESTÃO AMBIENTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 2º
OBJETIVOS
Entender a importância da preservação ambiental para a sustentabilidade das
empresas e do planeta; Reconhecer os efeitos danosos do mau uso dos recursos
naturais e os custos associados ao meio ambiente; Conhecer os principais
parâmetros para avaliação da qualidade ambiental e os instrumentos necessários à
gestão ambiental.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Elementos de ecologia humana. Introdução à economia ambiental. Controle da
qualidade ambiental. Instrumentos de gestão ambiental.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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PHILIPPI JR, A. Saneamento, Saúde e Ambiente. Ed. Manole. São Paulo. 2005.
PHILIPPI JR, A. BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Ed. Manole. São
Paulo. 2004.
MONTIBELLER, F. G. Empresas, Desenvolvimento e Ambiente - Diagnóstico e
Diretrizes de Sustentabilidade. Editora Manole. São Paulo. 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AQUINO, A. R. Análise de Sistema de Gestão Ambiental. Editora: THEX Editora. 1.
Ed., 2008.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001 - Sistema
de Gestão.

4º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.33 CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

COMÉRCIO EXTERIOR

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Identificar os fundamentos teóricos do comércio exterior, bem como o processo de
globalização e formação de blocos econômicos; Conhecer os mecanismos que
influenciam

nas

relações

econômicas

internacionais;

Conhecer

e aplicar as rotinas de procedimentos relativos ao comércio exterior.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Teoria e Políticas de Comércio Exterior, Globalização e Integração Econômica;
Integração Latino-Americana e Mercosul; Técnicas e Procedimentos em Comércio
Exterior; Mercado de Câmbio, Balanço de Pagamentos; Exportações e Importações.

PRÉ REQUISITO
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Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Maria Auxiliadora e SILVA, César R. L. Economia Internacional. São
Paulo: Saraiva, 2000.
MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 4ed. São
Paulo: Atlas, 1998.
VASQUEZ, José L. Comércio Exterior Brasileiro: SISCOMEX – Importação e
Exportação. 3 ed. São Paulo, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHEREM, Giselda da Silva. Organização mundial do comércio: economia,
direito, subsídios. Curitiba: Editora Juruá, 2003.
DI SENA JÚNIOR, Roberto. Comércio internacional e globalização: a cláusula
social na OMC. Curitiba: Editora Juruá, 2003.
NASCIMENTO, Natali. Aspectos práticos das relações internacionais no
comércio exterior brasileiro. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2013.

4 º PERÍODO
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC . 33- LIBRAS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Desenvolver as habilidades de recepção e de produção sinalizada, visando às
competências linguística, discursiva e sociolinguística na Língua Brasileira de Sinais

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Fundamentos

linguísticos

e

culturais

da

Língua

Brasileira

de

Sinais.

Desenvolvimento de habilidades básicas expressivas e receptivas em Libras para
promover comunicação entre seus usuários. Introdução aos Estudos Surdos.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna. LIBRAS em contexto: curso básico - livro do
aluno. 5. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS Editora Gráfica, 2007.
GESSER, Audrei. LIBRAS: que língua é essa? 1. ed. Parábola. 2009.
QUADROS, Ronice; KARNOPP, Lodenir. Língua de sinais brasileira: estudos
linguísticos. 1. ed. Artmed, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEIT. LIBRAS: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais
brasileira. vol. 1. 2. ed. EDUSP, 2012.
FLÁVIA, Brandão. Dicionário ilustrado de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.
Global, 2011.
FIGUEIRA. Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de
LIBRAS. São Paulo: Phorte, 2011.

4 º PERÍODO
COMPONENTE CURRICULAR: TMN. SGC.33- RELAÇÕES ÉTNICAS- RACIAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2
HORAS

PERÍODO: 4º
OBJETIVOS
Compreender o panorama sociológico dos modos como a identidade nacional e os
seus símbolos foram pensados; discutir os modos como as identidades sociais
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passaram a ser acionadas no contexto das mudanças pelas quais vem passando a
sociedade brasileira.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A questão racial como tema da identidade nacional. A constituição de alguns
símbolos da nacionalidade. A posição dos positivistas. Religiosidade afro-brasileira
na perspectiva dos candomblés. Os lugares e as posições de poder de alguns
grupos na sociedade brasileira.
PRÉ REQUISITO
Não Possui
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, José Murilo de. “Bandeira e hino: o peso da tradição”. In: A formação
das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,
1990.
DAMATTA, Roberto. “O que faz o Brasil, Brasil? A questão da identidade”. Rio de
Janeiro: Rocco, 2001.
RIBEIRO, Darcy. “Introdução”. In: O povo brasileiro: a formação e o sentido do
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HEYWOOD. Linda. Diáspora negra no Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2019.
MUNANGA. Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias,
línguas, culturas e civilizações. São Paulo: Global, 2009.
HALL, Stuart. WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a perspectiva dos
estudos culturais. Tradução de Tomaz Tadeu Silva. 15. ed. São Paulo: Vozes, 2014.
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METODOLOGIA DE ENSINO
Os princípios pedagógicos, metodológicos, filosóficos e legais que subsidiam a
organização dos cursos superiores de tecnologia definidos pela resolução CNE/CP Nº
1, DE 5 DE JANEIRO DE 2021, nos quais a relação teoria-prática é o princípio
fundamental, associados à estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Comercial, conduzem a um fazer pedagógico no qual, atividades como
seminários, visitas técnicas, práticas laboratoriais e desenvolvimento de projetos,
entre outros, estão presentes em todos os períodos letivos.
Essas práticas buscam contemplar métodos de ensino que preparem os futuros
profissionais da área de Gestão Comercial para vencer desafios em seu cotidiano,
com o uso dos conhecimentos acadêmicos para a compreensão da contextualização
desse conhecimento na realidade sócio-histórica, por meio da pesquisa e dos
recursos das tecnologias.
Dentre os diferentes procedimentos metodológicos podem ser destacados:
● Situações-problema, envolvendo os conteúdos das disciplinas do curso;
● Realização de demonstrações e/ou experimentos, para o entendimento de um
conceito, para comprovação de uma hipótese, sempre que o conteúdo da
disciplina permitir;
● Leitura e discussão de textos básicos de divulgação científica;
● Ênfase no trabalho voltado à pesquisa do conhecimento;
● Sistematização de conhecimentos e/ou resultado em um dado assunto
através da prática profissional e do TCC.
● Uso de tecnologias de informação e comunicação que possibilitem o
ensino-aprendizagem de modo ativo
As metodologias aplicadas serão diversas, de acordo com as atividades
previstas e aos objetivos a serem alcançados em cada uma delas. As aulas
expositivas dialogadas estão previstas, assim como seminários. Na medida em que o
curso vá se desenvolvendo, haverá a possibilidade de outras metodologias serem
criadas, obedecendo à dinâmica e demanda dos alunos no processo de
aprendizagem.
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Para que os objetivos propostos pelo curso sejam contemplados é necessário
que os métodos utilizados na ação docente se façam com o uso da pesquisa, da
reflexão e da contextualização do conhecimento tornando professor e aluno agentes
do processo de ensino e aprendizagem.

ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO

A realização do Estágio no curso Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial não será obrigatório. O Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como
atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso. Segundo
a resolução CONSUP/IFMA nº 122 de 12 de dezembro de 2016, no Art. 2º
§ 2º rege que — Uma vez feita opção pelo estágio supervisionado não obrigatório e
assinado o termo de compromisso, o estudante optante fica obrigado a cumprir todo
o período do estágio o qual se comprometeu, salvo em situação de força maior.
Com isso, se o estudante fizer a opção pelo estágio a partir do 2º semestre,
conforme o Artigo 23 da resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016, deverá ser
matriculado no componente Estágio Supervisionado e será no mínimo de 80 (Oitenta)
horas até 120 horas, dedicadas ao Estágio Supervisionado, sendo a mesma matrícula
do semestre ou ano letivo, obedecidos os critérios previstos no Artigo 12 da referida
resolução.
É vedado ao aluno cursar o estágio em caso de trancamento do curso, uma
vez que um dos requisitos para realização do estágio é a matrícula e a frequência
regular do educando.
O aluno poderá optar por ser estagiário voluntário, ou seja, aquele que não gera
direito a Bolsa Auxílio, nem Auxílio Transporte, e a nenhuma outra contraprestação.
O discente poderá realizar o estágio obrigatório no local em que já trabalha. No
entanto, será necessária uma autorização formal da concedente através da
celebração do termo de compromisso e do plano de atividades orientadas pelo DERI.
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Os discentes do IFMA - Campus Timon poderão desenvolver o estágio
oferecidos por pessoa jurídica de direito privado e pelos órgãos da administração
pública direta, autárquica e fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e por unidades universitárias ou órgãos
administrativos da instituição.
O Estágio Profissional Supervisionado tem por finalidade a complementação
da formação profissional, possibilitando que o aluno tenha uma maior vivência de
situações concretas de trabalho, colocando em prática as competências adquiridas
durante a sua formação acadêmica e desenvolvendo novos conhecimentos e relações
interpessoais.
O Departamento de Estágio e Relações Institucionais (DERI), do campus
Timon, será responsável pela celebração do convênio institucional com a entidade
campo de estágio, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas pelos
estudantes, desde que guardem estrita correlação com a proposta pedagógica do
curso.
O discente só poderá iniciar suas atividades de estágio com a assinatura do
Termo de Compromisso, que é o único documento que comprova legalmente a
relação de estágio, e do Plano de Atividades.
O Plano de atividades deve estar como um anexo do termo de compromisso,
estabelecido entre o estagiário, o supervisor de campo, o professor orientador e o
coordenador de estágio ou curso, onde deverão constar as seguintes informações:
1. Período de vigência, carga horária, dias e o horário do estágio;
2. As atividades que serão desenvolvidas durante o estágio, objetivos, metas a
serem atingidas e cronogramas;
3. Dados do orientador (nome completo e SIAPE) e do supervisor (nome completo e
no do registro no conselho ou CPF);
4. Critérios e formas de avaliação.
A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer
natureza

e

será

firmada

mediante

Termo

de

Compromisso

de

Estágio
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Supervisionado celebrado entre o estudante, ou seu representante legal quando for o
caso, e a parte concedente, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino.
O acompanhamento do estagiário será realizado por um professor orientador e
um supervisor técnico. O orientador será um professor da área objeto do estágio
efetivo ou substituto, indicado pelo coordenador do curso junto ao Departamento de
Ensino. O supervisor técnico será um profissional da empresa, com conhecimento na
área, que ficará responsável pela orientação do estagiário no campo.
O estudante elaborará um Plano de Estágio, em comum acordo com a parte
concedente e a instituição de ensino, que será incorporado ao Termo de Compromisso
de Estágio Supervisionado, por meio de aditivos, contendo os seguintes registros:
1. Identificação do campo de estágio;
2. Identificação do estagiário;
3. Identificação do orientador;
4. Identificação do supervisor técnico;
5. Horário e período;
6. Atividades a serem executadas;
7. Acompanhamento, controle e avaliação.
A cada seis meses, o estudante deverá apresentar ao setor de estágio do
campus pelo menos um relatório das atividades de estágio, conforme modelo anexo
à resolução CONSUP/IFMA nº 122 de 12 de dezembro de 2016.
No caso de estágio com período inferior a seis meses, o estudante entregará
apenas o relatório final, contendo o seguinte:
Identificação da parte concedente;
Identificação do estudante estagiário;
Identificação do professor orientador;
Informações sobre o estágio (período, atividades desenvolvidas, orientações
fornecidas, dificuldades encontradas, conhecimentos adquiridos, expectativas, etc.).
O credenciamento do aluno para o estágio deverá ocorrer mediante
solicitação ao Departamento de

Estágio e Relações Institucionais, a partir do

79

primeiro módulo do curso, com apresentação da documentação necessária para
elaboração do cadastro do estagiário. O aluno será selecionado com base no
aproveitamento escolar ou por processo seletivo estabelecido pela empresa.
Antes de ser encaminhado para as empresas, o aluno receberá informações
gerais sobre o estágio, a forma como este será desenvolvido e avaliado, orientações
sobre a postura pessoal e profissional desejada.
As viagens de estudos e visitas técnicas não serão computadas como
atividades de estágio.
Serão atribuições do estagiário, entre outras:
Tomar conhecimento das normas internas do IFMA.
Assinatura do termo de compromisso e demais procedimentos constantes na
resolução 122;
Firmar Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado com a parte
concedente e com Campus;
Elaborar, juntamente com o professor orientador e a parte concedente, o Plano
de Estágio Supervisionado, considerando o perfil profissional estabelecido no projeto
pedagógico do curso;
Entregar o Plano de Estágio ao coordenador do curso no prazo máximo de 25%
(vinte e cinco por cento) da carga horária estabelecida no Termo de Compromisso;
Participar das reuniões convocadas pelo professor orientador de estágio
supervisionado;
Obedecer às normas da parte concedente;
Cumprir o Termo de Compromisso firmado com a parte concedente e o
campus;
Apresentar ao setor de estágio do campus um relatório das atividades de
estágio supervisionado não obrigatório a cada seis meses;
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Concluir o estágio supervisionado não obrigatório no prazo máximo de
integralização do curso.
São atribuições do professor orientador, entre outras:
-Elaborar, juntamente com o estudante e a parte concedente, o Plano de
Estágio Supervisionado, considerando o perfil profissional estabelecido no Projeto
Pedagógico do Curso;
-Aprovar o Plano de Estágio Supervisionado do estudante;
-Agendar pelo menos uma reunião por mês com o estagiário para tratar de
assuntos relacionados ao estágio supervisionado;
-Realizar pelo menos uma visita ao local de estágio de seu orientado durante
a vigência do contrato, além de manter frequente contato com o supervisor;
-Agendar reuniões, sempre que necessário, com o setor de estágio elou com
o coordenador de curso para dirimir dúvidas sobre estágio;
-Zelar pelo cumprimento das normas referentes ao estágio supervisionado;
-Realizar a avaliação do estagiário ao final do período do estágio.
São atribuições do supervisor técnico, entre outras:
1. Orientar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos estagiários
no desempenho de suas tarefas;
2. Orientar a elaboração do plano de atividades dos estagiários sob sua
supervisão;
3. Informar ao estagiário, as normas do local de estágio, bem como
promover sua integração ao ambiente social;
4. Participar, junto ao orientador, do processo de avaliação do estagiário;
5. Conferir, carimbar e assinar os instrumentos de registros das atividades
de estágio;
6. Controlar a frequência do estagiário no campo de estágio;
7. Participar da avaliação do estagiário.
A avaliação do estágio supervisionado não obrigatório será realizada pelo
professor orientador e pelo supervisor técnico durante todo o desenvolvimento do
estágio, com acompanhamento do coordenador do curso.
Ao final do período de estágio supervisionado não obrigatório, o estudante será
avaliado pelo supervisor técnico, em formulário próprio, considerando os
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seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, interesse, iniciativa, criatividade,
conhecimentos técnicos na área, capacidade de planejamento, relacionamento
interpessoal e senso de organização.
A avaliação de responsabilidade do professor orientador, também será feita em
formulário próprio e levará em consideração os seguintes critérios: assiduidade e
pontualidade;

interesse

de

aprendizagem;

conhecimento

técnico

na

área;

relacionamento interpessoal; iniciativa e criatividade.
O relatório final de estágio supervisionado não obrigatório e as fichas de
avaliação deverão ser entregues ao Departamento de Estágio e Relações
Institucionais (DERI), que encaminhará, ao Departamento de Registro e Controle
Acadêmico (DRCA), a nota obtida pelo estudante para registro no histórico escolar do
aluno.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC representa o relatório final de
pesquisa científica desenvolvida individualmente pelo estudante sob orientação de um
docente, sendo obrigatória a orientação que deve ocorrer por um professor vinculado
ao curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. O Projeto de Pesquisa, a
Pesquisa e o conseguinte TCC devem ter o objeto de estudo e o tema da pesquisa
vinculados à área de formação profissional obrigatoriamente.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sua apresentação e aprovação por
meio de banca examinadora é condição obrigatória para a integralização do curso
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial.
A elaboração do TCC deve estar de acordo com o que determina a Resolução
n. 88 de 2017 CONSUP/IFMA que trata das Normas Regulamentadoras para o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão.
Deste modo, TCC é compreendido como uma produção textual, caracterizada
como uma atividade de integração curricular e de comprovação do saber adquirido
pelo estudante. Ressalta-se que a redação técnica científica e toda normalização do
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trabalho, devem ser realizados em observância às normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
O trabalho de conclusão do curso Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial, deve seguir a seguinte ordem cronológica:
1) Solicitação de orientação;
2) Elaboração do projeto de pesquisa;
2) Desenvolvimento da Pesquisa e Escrita do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC);
4) Banca examinadora, Defesa e Aprovação do TCC;
5) Ajustes, trâmites finais, e entrega de exemplares capa dura e CDs para a
Instituição. (Coordenação de curso e Biblioteca).

1) Solicitação de Orientação

A iniciativa do convite para orientação do TCC é do estudante, ou seja, cabe
ao estudante a incumbência de convidar um docente para orientá-lo em sua pesquisa
e trabalho de TCC, levando em consideração a linha de pesquisa do docente, sendo
não obrigatória a aceitação por parte do docente convidado.
A partir do terceiro período do curso, o estudante tendo cursado com aprovação
a disciplina Metodologia do Trabalho Científico, poderá convidar um docente para
orientá-lo em sua pesquisa e trabalho de TCC. Após o aceite do professor orientador,
o estudante preencherá um formulário próprio e enviará ao orientador, que oficializa
via protocolo à coordenação do curso e, em formulário próprio, a orientação para a
pesquisa e elaboração de TCC. Junto a solicitação de orientação, deve conter o tema
e área de pesquisa, e ainda o formulário de anuência do professor orientador (datado
e assinado) comprometendo-se a orientar o estudante.
Cabe à coordenação aprovar as orientações, e/ou convocar o colegiado para
assim indicar os orientadores aos discentes que não conseguiram orientação, ficando
a critério dos indicados dentro de suas condições e linhas de estudo aceitar ou não.
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No início do 4º período do curso com data que não ultrapasse a primeira
quinzena de aulas, os estudantes que não possuírem orientação, deverão informar e
solicitar via protocolo à coordenação do curso, em formulário próprio, a orientação
docente para pesquisa e construção do TCC. Nos casos em que nesse período o
estudante não conseguir orientação, o coordenador do curso convocará o colegiado
para deliberar sobre as orientações das pesquisas e aprovar as orientações.
Tendo ultrapassado a data de comunicado e solicitação de orientação, caso
algum estudante não tenha informado o pedido de orientação à coordenação em
tempo hábil, poderá solicitar orientação dentro do 4º período letivo, contudo, caberá
ao colegiado verificar a possibilidade de defesa dentro do período regular ou
perpassar ao período seguinte. As datas e prazos e, os casos omissos deverão ser
dirimidos e deliberados pelo colegiado do curso.

2) Elaboração do Projeto de Pesquisa
Após a aprovação, da orientação, estudante e orientador poderão iniciar o
desenvolvimento do projeto de pesquisa. O projeto deve conter: Tema, Título,
Problema, Justificativa,

Objetivos (geral e específicos), referencial teórico,

metodologia, cronograma de execução e referências. O projeto deve estar
normalizado de acordo com a ABNT. Após a elaboração, o estudante enviará uma
cópia do Projeto para apreciação do professor orientador e outra para a coordenação
do curso para registro, verificação e acompanhamento que, sem ressalvas, podem
iniciar a fase de desenvolvimento da pesquisa e escrita do TCC.
3) Desenvolvimento da Pesquisa e Escrita do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC)
A pesquisa poderá ser de revisão ou pesquisa de campo, experimental ou
desenvolvimento de um produto (site, aplicativos, material concreto ou outro) ou
melhoria de um processo que deverá ser de interesse do aluno e do orientador, de
acordo com prospecto apresentado no projeto de pesquisa na qual esteja relacionado
aos diversos temas do curso. Durante a execução o estudante poderá escrever
concomitantemente o TCC que poderá ser construído de acordo com as seguintes
formas: (Resolução IFMA n.88 de 2017)
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a) Monografia;
b) Artigo Científico;
c) Revisão de Literatura.
Em qualquer uma das formas escolhidas, não se exime a fase anterior de
elaboração do projeto de pesquisa e cópias para orientador e coordenação de curso.
a) Monografia
No caso de escolha por Monografia deve-se seguir as diretrizes: 1) Conter no
mínimo 35 laudas de elementos textuais; 2) A estrutura da monografia deve conter
elementos pré-textuais: Capa, folha de rosto, Folha de aprovação, ficha catalográfica,
resumo na língua vernácula e noutra língua (Inglês ou Espanhol) e sumário.
Elementos textuais: Introdução, Desenvolvimento (inclusos Referencial teórico,
metodologia e análises), conclusão ou Considerações finais. Elementos póstextuais: Referências, Anexos e/ou apêndices.
b) Artigo Científico
No caso de escolha por artigo científico deve-se seguir as diretrizes:

1) Escolher uma revista científica da área de administração ou afins nacional ou
internacional com Qualis Capes entre: A e B. (Orientador)

2) Realizar inscrição individual na plataforma da revista científica escolhida
(estudante e orientador);

3) O estudante deve baixar o template da revista científica, ler e seguir as
orientações normativas para submissão de trabalhos científicos (Com
acompanhamento do orientador);
4) Escrever o trabalho de conclusão de curso no formato do template da revista,
seguindo todas as suas normas técnicas científicas (Estudante sob orientação);
5) Submeter o artigo científico ao periódico e imprimir comprovante de submissão
para apresentar no dia da defesa de TCC, para a banca examinadora
juntamente com uma cópia do artigo para cada membro da banca.
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O artigo submetido à revista, independente de ser aceito ou não , será avaliado
pela banca e esta aprovação é válida.

c) Revisão de Literatura
No caso de escolha por Revisão de Literatura deve-se seguir as diretrizes: 1)
Conter no mínimo 35 laudas de elementos textuais; 2) A estrutura da revisão deve
conter elementos pré-textuais: Capa, folha de rosto, Folha de aprovação, ficha
catalográfica, resumo na língua vernácula e noutra língua (Inglês ou Espanhol) e
sumário. Elementos textuais: Introdução, Desenvolvimento (Apresentação e
tabulação das pesquisas por repositórios(banco de dados) científicos significativos
investigados, apresentação da metodologia para escolha dos trabalhos com critérios
de inclusão e exclusão, Revisão da Literatura com discussão dos resultados),
Considerações. Elementos pós-textuais: Referências.

4) Banca examinadora, Defesa e Aprovação do TCC

A Banca examinadora deve ser indicada pelo orientador, sendo composta por
03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente, nomeada por portaria solicitada pela
coordenação do curso.
Os membros da banca são:
a) Orientador (Presidente da Banca) - Membro Titular.
b) Dois docentes efetivos da área - Membros Titulares
c) Um suplente (docente da área)
Na ausência/impedimento de um membro da banca, com exceção do
orientador, o suplente deverá substituí-lo. No caso de ausência ou impedimento do
orientador, a coordenação do curso deverá designar nova data para a defesa e
proceder com os demais trâmites assentados §4º do art.17 da resolução n.88 de 2017.
Após composição definitiva da banca examinadora pelo orientador caberá à
coordenação do curso homologar a banca examinadora e solicitar à direção geral do
campus emissão de portaria.
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O cronograma de defesas, com as datas, locais e horários, deverão ser
divulgados com mínimo de 10 (dez) dias de antecedência das defesas pela
coordenação do curso.
A defesa do TCC será realizada pelo orientando perante a banca examinadora
constituída em sessão pública. Iniciados os trabalhos pelo presidente da banca, esse
abrirá a sessão e passará a palavra para o discente que terá o tempo de 30 (trinta)
minutos para apresentar seu trabalho, podendo em casos extremos ser estendido por
mais 10 (dez) minutos. Após a defesa do discente cada membro da banca terá até 20
(vinte) minutos para arguição do trabalho e contribuições.
Após as arguições, o presidente solicitará ausência de todos os presentes
enquanto os membros da banca conversam em particular e deliberam a nota do
estudante. Cada membro atribuirá uma nota numérica de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) que
será calculada em média aritmética simples realizada pela soma das três notas
divididas por 3. A média final do estudante deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete)
para que o mesmo consiga aprovação, ou reprovação da monografia em caso de nota
inferior a 7,0 (sete), registrada em Ata a ser arquivada na Coordenação do Curso tanto
aprovação quanto reprovação.
A avaliação versará sobre o trabalho escrito, o conhecimento técnicocientífico do discente e sobre a apresentação oral. A aprovação final se dará após
correções sugeridas pela banca examinadora, quando houver.
5) Ajustes, trâmites finais, e entrega de exemplares capa dura e CDs para
a Instituição. (Coordenação de curso e Biblioteca).
Após a defesa, caberá ao estudante realizar as correções necessárias
sugeridas pela banca (caso haja) e re-apresentar as correções aos membros da banca
por email para concordância dos mesmos sob a tutoria do orientador que dará a
palavra final sobre as correções. após finalizado o estudante enviará cópias finais do
trabalho e demais materiais e trâmites para à coordenação do curso.
É incumbência da coordenação do curso receber a versão final do trabalho de
conclusão de curso, providenciar encaminhamento à biblioteca às cópias do TCC
aprovado. Assim como outras observações do art. 18 da resolução n.88 de 2017.
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Os casos omissos seguirão as diretrizes da resolução n.88 de 2017 e
persistindo poderão ser discutidas pelo colegiado do curso.
EXTENSÃO CURRICULARIZADA
As atividades de extensão do Curso Superior de Gestão Comercial, seguem a
resolução nº 32/2021 de 4 de novembro de 2021, que dispõe sobre a regulamentação
da curricularização da extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão.
As extensões permeiam o processo formativo do aluno, e estão inseridas em
dois semestres como componentes específicos de extensão. É assegurado, no
mínimo, 10% (dez por cento) da carga horária em relação ao total do curso, a ser
cursada em atividades de extensão como previsto no Plano Nacional de Educação
(PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, para o decênio
2014-2024 na sua meta 12, estratégia 12.7.
Os componentes curriculares estão inseridos em dois semestres como
componentes específicos de extensão. O componente curricular “ ATIVIDADES DE
EXTENSÃO I” previsto na matriz curricular para o 2 º semestre com a carga horária
de 100 horas e o componente curricular “ATIVIDADE DE EXTENSÃO II” previsto para
o 3º semestre com a carga horária de 100 horas.
São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam
diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que
estejam vinculadas à formação do estudante, conforme normas institucionais próprias.
Para fins de curricularização, conforme a resolução 32/2021, Art. 15, os discentes
participarão das ações de extensão nas seguintes modalidades:
I. programas;
II. projetos;
III. cursos;
IV. eventos;
V. prestação de serviços.
Neste Curso Superior de Gestão Comercial, para fins de curricularização, as
atividades de extensão poderão ser realizadas dentre as cinco modalidades
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descritas acima como: programas, projetos , cursos, eventos ou prestação de
serviços, ficando a critério das discussões, deliberações do colegiado e NDE do curso,
através de reunião registrada em ata realizada no semestre anterior a oferta da
unidade curricular “Atividade de extensão I” e “Atividade de extensão II”. Para as
Disciplina Curricular de Extensão, o registro será feito nos semestres em que as
atividades de extensão forem ofertadas na forma de componente curricular.
Os projetos serão elaborados pelos docentes juntamente com o corpo discente
envolvido naquele projeto. O mesmo deve culminar em cursos ou apresentação de
pesquisas, minicursos, palestras, mesas redondas, artigos, resumos simples e
expandidos, relatórios de pesquisa, exposições com narrativas, em vídeos, portfólios,
dentre outros.
O Colegiado do Curso e o NDE se reunirão para discutir e constituir dentre
todos os professores as suas funções em forma de Comissão de Organização e
Execução de Projetos, Cursos, Programas, Eventos e Prestação de serviços de
extensão de acordo com a resolução 32/2021 do IFMA, dentre outros eventos de
natureza científica que o colegiado assim deliberar. Sendo a frequência do aluno um
critério obrigatório para o registro e validação das atividades.
Cabe à Comissão de Organização e Execução das atividades de extensão a
definição das modalidades e formas de execução, ou seja, se presencial, semipresencial ou remota.
As ações de extensão são assim estabelecidas:
1) PROGRAMAS:
Conjunto de projetos de extensão ampliado, de caráter institucional,
realizados com o mesmo objetivo e sob uma coordenação comum.
2) PROJETOS:
Os projetos possuem forma de elaboração de propostas de cursos
educativos, de natureza cultural, artística, científica e tecnológica.
Projetos de pesquisa científica com apresentação de seus resultados
em eventos de natureza de extensão.
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3) CURSOS:
Os cursos deverão ser realizados em evento científico de extensão, à
medida que as propostas sejam elaboradas e cadastradas na forma dos
projetos como sobreposto no Item 2 (Projetos). Podendo ser: Cursos,
Minicursos/Workshops e Oficinas.
4) EVENTOS:
Os eventos poderão ser na forma de Simpósios, Conferências,
Seminários, Semanas Científicas, Congressos, dentre outros de
natureza, Local/Regional/Nacional/Internacional a ser realizado para
divulgação das produções à comunidade externa principalmente de
Timon, Teresina e demais circunvizinhanças, ainda intercampi,
interinstitucionais, dentre outras.
5) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Atividades de caráter permanente ou eventual, que compreendam a
execução ou participação em serviços profissionais e se fundamentam
em habilidades e conhecimentos de domínio dos discentes. Considerase atividade de transferência do conhecimento à comunidade, incluindose nesse conceito assessorias assistidas, pesquisas encomendadas
(comunidade ou empresa), e caracteriza-se por intangibilidade,
inseparabilidade e não resulta na posse de um bem.

As atividades curriculares de extensão deverão contemplar os conteúdos
abordados durante os componentes curriculares da matriz, abordando os conteúdos
de acordo com os objetivos do curso. Os componentes curriculares de extensão
devem ser creditados no histórico escolar dos estudantes, discriminando as
modalidades das ações de extensão desenvolvidas. A carga horária da Disciplina
Curricular de Extensão será registrada nos períodos/ semestres em que for oferecida.

90
Os componentes curriculares “Atividades de Extensão” poderão ser validados
por meio de: Atividades de extensão institucionais certificadas e registradas na
PROEXT; Mobilidade acadêmica.
Os estudantes devem cursar as unidades curriculares específicas de extensão
no semestre em que estão inseridas e devem integralizar a carga horária até o final
do curso a que correspondente no mínimo 10% do total da carga horária para a
extensão.
Para fins de comprovação o aluno poderá acumular certificados até completar
a carga horária das unidades “Atividades Curriculares de Extensão I e II” nos seus
respectivos semestres ofertados devendo o registro da carga-horária ser protocolado
para a coordenação do curso até o final do semestre onde a disciplina foi ofertada,
sob pena do aluno reprovar na disciplina tendo em vista o descumprimento desta
obrigação. Cada certificado só poderá ser utilizado uma única vez para validar uma
unidade curricular “Atividades Curriculares de Extensão”.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Além das disciplinas constantes da Matriz Curricular o aluno poderá participar
de atividades complementares perfazendo um total de 40 horas, cabendo ao
Colegiado do Curso adotar os critérios para orientação acadêmica com referência a
tais atividades. As atividades complementares serão implementadas durante todo o
curso de Tecnologia de Gestão Comercial, mediante o aproveitamento de
conhecimentos adquiridos pelo estudante, através de
independentes

presenciais

e/ou

à

distância.

estudos e práticas

Considerar-se-á

atividades

complementares os programas de iniciação científica, monitorias, estágios
extracurriculares normatizados pelo IFMA; atividades orientadas via Fábrica de
Inovação do campus Timon (desde que documentadas pelo professor orientador),
programas de extensão; cursos realizados em áreas afins e estudos complementares.
Considerando a não obrigatoriedade de atividades complementares em cursos
tecnólogos do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, ao mesmo
tempo que se reconhece sua importância para a valorização das habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do
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ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o
mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade e que, tais
atividades serão convertidas em horas para fins de validação como horas
complementares curriculares com base na tabela

apresentada no anexo C,

respeitando o limite máximo de 10 horas ( já convertidas) por semestre, onde ficará
a critério do aluno escolher quais atividades complementares disporá para fins de
contagem das mesmas a cada período letivo.
Cada documento só poderá ser computado uma única vez, não sendo aceito
um mesmo documento ser apresentado reiteradas vezes, ou mesmo atividades
realizadas fora do período de execução do curso. O discente deverá formalizar o
pedido de validação das Atividades complementares, por meio do protocolo, dentro
do prazo previsto em calendário acadêmico, anexando devidamente preenchidos os
documentos: Requerimento e Relatório, conforme anexo I e II, juntamente com as
comprovações devidas.
As

Atividades

Complementares

constituem

componentes

curriculares

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, e não há de se
confundir sob nenhuma prerrogativa com a carga horária do estágio curricular
supervisionado. Tais atividades desenvolvidas pelos alunos de Tecnologia em Gestão
Comercial, para efeito de integralização curricular, serão desenvolvidas ao longo do
curso até o último período e deverão ser registradas no histórico escolar do aluno.

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES
Os critérios de aproveitamento dar-se-ão também de acordo com a Resolução
Nº 117/2013, de 30 de setembro de 2013 do Conselho Superior do Instituto Federal
do Maranhão. Que em seu Capítulo IX trata sobre o Aproveitamento de Estudos. Ele
diz:
“Art. 61 - Aproveitamento de Estudos é o julgamento da equivalência entre as
disciplinas cursadas com aproveitamento no IFMA ou em outra Instituição de Ensino
Superior em cursos de graduação e pósgraduação e aquelas cuja dispensa foi
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pleiteada, para fins de reconhecimento, concessão de créditos e consignação em
histórico escolar.
[...]
Art 65 - A análise para o aproveitamento das disciplinas far-se-á com base no
conteúdo programático, atividades e estudos realizados e tendo em vista o perfil
profissional proposto no projeto pedagógico do curso, exigindo-se pelo menos 75%
(setenta e cinco por cento) da carga horária e do conteúdo das disciplinas equivalentes
do curso. ”

Atividades de estágio curricular, de atividades complementares e trabalhos de
conclusão de curso não devem ser aproveitadas. Outra obrigatoriedade é que o
componente curricular apresentado pelo (a) discente deve estar no mesmo nível ou
em um nível superior ao componente a ser aproveitado e somente poderá ser
solicitado uma vez.
Outra exigência para o aproveitamento é que, o pedido de Aproveitamento de
Estudos deverá ser formalizado via protocolo, seccionado pelas especificidades das
respectivas disciplinas, constando no máximo 04 (quatro) disciplinas por processo, e
encaminhado ao Departamento Acadêmico da referida disciplina ou Coordenador de
Curso,

obedecendo

aos

prazos

determinados

no

Calendário

Acadêmico,

acompanhado da seguinte documentação:
a) Histórico escolar atualizado, contendo carga horária, número de créditos
das disciplinas cursadas com aprovação, descrição dos símbolos dos conceitos
obtidos com os valores correspondentes e períodos em que foram cumpridas
as disciplinas, devidamente carimbado e assinado, pela IES de origem;
b) Programas das disciplinas carimbados e assinados e pela instituição de
Ensino em que foram cursadas;
c) Prova de autorização ou reconhecimento do curso.
A decisão sobre o aproveitamento postulado será tomada pelo(s) professor(es)
responsável(eis) pela disciplina ou disciplina afim, respeitado o prazo legal de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento, cabendo solicitação de
reconsideração ao professor avaliador e recurso ao Colegiado do Curso.
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CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 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. Pretendese 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.
Dessa forma, a avaliação é parte do processo de ensino-aprendizagem e não
um fim, devendo ser contínua, cumulativa, com predominância de aspectos
qualitativos, que implicará na necessidade de diagnóstico e registro da aprendizagem
constantes. Este encadeamento de atividades deverá subsidiar o planejamento,
prática de ensino e tomada de decisão docente, de forma dialogada com os
estudantes, permitindo também sua revisão regularmente. Neste contexto, o processo
de avaliação de ensino-aprendizagem será diagnóstico, formativo e somativo.
A avaliação do rendimento dos alunos tem como base a Resolução 117/2013
do CONSUP IFMA que aprova as normas gerais dos cursos de graduação, que será
feita por disciplina abrangendo a Frequência e o Aproveitamento. A avaliação do
aproveitamento será feita durante o desenvolvimento da disciplina para a identificação
da consecução dos objetivos propostos, com a utilização de instrumentos
diversificados previstos nos planos de ensino aprovados pelo Colegiado de Curso. As
atividades avaliativas podem ser trabalhos individuais e ou em grupos; seminários;
testes escritos ou orais/sinalizados; portfólios; resenhas; participação em projetos;
visitas técnicas; auto avaliação; trabalho de conclusão de curso -TCC dentre outros.
A recuperação do aluno se constitui como parte integrante do processo de
ensino aprendizagem em busca da superação de dificuldades encontradas pelo
estudante e deve envolver a recuperação de conteúdos e conceitos a ser realizada
por meio de aulas e instrumentos definidos pelo docente em horário diverso das
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disciplinas/ unidades curriculares/ componentes curriculares/ áreas cursadas pelo
estudante.
A avaliação de frequência é computada por disciplina, vedado o abono de
faltas, salvo nos casos previstos em legislação específica.
A avaliação de rendimentos é expressa por 3 (três) notas na escala de zero
(0) a dez (10) computadas em até a segunda casa decimal, a serem lançadas no
diário de classe, após cada terço da carga horária da disciplina. Pode ser realizada
pelo aluno, em qualquer das disciplinas curriculares, uma Avaliação Suplementar,
individual, escrita ou prática, em substituição ou em reposição a uma das notas das
avaliações anteriormente citadas, desde que com nota inferior a sete (7,0).
É considerado aprovado em cada disciplina, o aluno que, tendo frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas/aula, e que obtiver média
aritmética igual ou superior a 7,0 (sete) resultante das 3 (três) notas avaliativas.
O aluno que tiver obtido média aritmética de aproveitamento igual ou superior
a 5,0 (cinco) e inferior a 7,0 (sete) e que tenha comparecido, no mínimo, a 75%
(setenta e cinco por cento) do total de horas/aula, pode ser submetido à avaliação
final. A avaliação final envolve todo o programa da disciplina e deve realizar-se após
o encerramento do período letivo, em prazo fixado no Calendário Escolar.
Para ser aprovado por avaliação final o aluno deverá alcançar pelo menos
média 6,0 (seis), calculada mediante a média aritmética das notas regulares e a
avaliação final.

AVALIAÇÃO DO CURSO
Considerando o dinamismo da sociedade e as demandas da própria região na
qual o curso de Gestão Comercial funcionará, o currículo do curso será acompanhado
e permanentemente avaliado, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários
à sua contextualização e aperfeiçoamento. A avaliação é um processo contínuo,
participativo e integrante do processo educativo.
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O processo avaliativo envolverá a identificação de problemas detectados pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA – Local), surgidas no decorrer da aplicabilidade
geral do currículo, tais como: plano de ensino, normas de desenvolvimento do curso,
controle acadêmico e documentação de matrícula. Após a identificação dos aspectos
positivos e negativos, será socializada com toda a comunidade integrante do processo
(Colegiado e Núcleo Docente Estruturante do curso), que coletivamente buscará
alternativas para seu aperfeiçoamento.
A avaliação curricular deverá ser realizada conjuntamente pela CPA (Comissão
Própria de Avaliação) prevista na resolução nº 121 de 12 de novembro de 2010, pelo
NDE (Núcleo Docente Estruturante) aprovado pela Resolução 25/2011 do CONSUP
IFMA e ainda pelo Colegiado que trata a resolução nº 075 de 30 de agosto de 2016
do curso de Gestão Comercial. Esta avaliação no curso de Gestão Comercial
acontecerá em etapas: a primeira etapa descreve a realidade, a segunda procede a
uma crítica sobre esta realidade e a terceira busca a consciência de criação coletiva
de tomada de decisões.
A primeira etapa deverá se desenvolver ao longo do curso, identificando
aspectos positivos e negativos através da observação e registros de informações
relevantes que constituirão uma base de dados documental e de depoimentos dos
atores do processo (corpo docente e discente). Através da análise destes
documentos, serão tabulados os aspectos sobre plano curricular, planos de ensino,
normas do curso, controle de matrícula e acadêmico, e diversos outros. A partir dos
depoimentos, serão registradas as opiniões e críticas de professores, alunos, pessoal
técnico e avaliadores do MEC sobre o desenvolvimento do curso. As informações
levantadas na primeira etapa deverão alimentar a segunda etapa, buscando a crítica
da realidade, visando adotar procedimentos para eliminar erros e defasagens no
desenvolvimento do currículo, tais como: encontros periódicos entre professores,
alunos e egressos que resultem em documento para novos direcionamentos do
currículo. A terceira etapa de criação coletiva consiste em tomadas de decisões mais
substanciais que propiciem cada vez mais a melhoria do currículo.
A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem como foco o
acompanhamento e apreciação das políticas educacionais, das ações institucionais
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e da concretização do projeto curricular do Curso. Ao centralizar seu enfoque nos
processos, relações, decisões e resultados dessas ações, a avaliação do Projeto
Pedagógico integrará, também, um processo de autoavaliação dos docentes
envolvidos, e de avaliação externa, que comporta dois tipos de sujeitos: internos ao
IFMA – alunos, professores e profissionais da instituição - e externos – pais, entidades
sociais e parceiros de ações.
A avaliação do PPC também levará em consideração índices externos como
o ENADE, os relatórios de avaliação externa e os dados gerados pela Comissão
Permanente de Avaliação através dos relatórios de autoavaliação emitidos pela
mesma.
A Autoavaliação Institucional é obrigatória e compõe o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de
abril de 2004, que Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES e dá outras providências. Abrange cinco eixos temáticos: Planejamento e
Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas
de Gestão e Infraestrutura Física.

PERFIL DO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO
O Curso contará com 3 (três) estruturas administrativas, a coordenação de
Curso, Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante.
CORPO DOCENTE
O corpo docente é uma dimensão de alta relevância para o desenvolvimento
positivo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Devido à
característica

de

multidisciplinaridade

do

curso,

os

professores

possuem

diversificadas formações acadêmicas e profissionais, ressaltando-se a busca
permanente, apoiado pelo IFMA, de se manterem atualizados nas suas áreas de
conhecimento e atuação.
A maioria do corpo docente, com formação compatível com as disciplinas que
ministram, é composta por profissionais com experiência docente em nível de Ensino
Superior, possuindo também ampla experiência no mercado de trabalho, o
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que lhes dão suporte ao trabalho pedagógico necessário às disciplinas e contribui
para a qualidade do ensino.
Segundo a Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 no art. 66.a preparação
para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de
doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.

Professores

Formação

Abilio Soares Coelho

Graduação em
Tecnólogo em
Informática

Antonio Jorlan
Soares de Abreu

Graduação em
Administração de
Empresas

Titulação Atual

Mestre

Mestre

Jornada de
Trabalho

Disciplinas que
serão ministradas

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Informática
Aplicada;

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Teoria das
Organizações
;Gestão de
Pessoas
;Organização,
Sistemas e
Métodos;
Administração de
Marketing;
Metodologia
Científica;
Logística
Empresarial;
Gestão da Cadeia
de Suprimento;
Publicidade e
Propaganda;
Estratégia
Organizacional;
Comércio
Eletrônico;
Técnicas de
Negociação;
Pesquisa de
Mercado;
Administração de
Vendas; Gestão
da Qualidade e
Produtividade;
Administração
Financeira e
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Orçamentária;
Empreendedorism
o e Inovação;
Gestão
Corporativa (Foco
na Liderança).
Carlos Alberto
Bezerra da Silva

Graduação em
Licenciatura Em
Matemática

Especialista

Carlene de Souza
Bitu

Graduação em
Fonoaudiologia

Doutora

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Matemática
Financeira;

40 HORAS
SEMANAIS

Comunicação e
Expressão Oral ;

Cesar Augusto
Albuquerque Araujo

Graduação em
Administração de
Empresas

Mestre

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Teoria das
Organizações
;Gestão de
Pessoas
;Organização,
Sistemas e
Métodos;
Administração de
Marketing;
Metodologia
Científica;
Logística
Empresarial;
Gestão da Cadeia
de Suprimento;
Publicidade e
Propaganda;
Estratégia
Organizacional;
Comércio
Eletrônico;
Técnicas de
Negociação;
Pesquisa de
Mercado;
Administração de
Vendas; Gestão
da Qualidade e
Produtividade;
Administração
Financeira e
Orçamentária;
Empreendedorism
o e Inovação;
Gestão
Corporativa (Foco
na Liderança)

Daiane da Silva
Algarves Castelo

Graduação em
Licenciatura Plena em

Mestra

40 HORAS
SEMANAIS

Informática
Aplicada;
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Branco
Erika Felipe de
Albuquerque

Computação
Graduação em Filosofia

Mestra

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Ética e Cidadania;
Filosofia e
Condição Humana

Elisangela Alves de
Sousa

Graduação em
Administração

Doutora

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Teoria das
Organizações
;Gestão de
Pessoas
;Organização,
Sistemas e
Métodos;
Administração de
Marketing;
Metodologia
Científica;
Logística
Empresarial;
Gestão da Cadeia
de Suprimento;
Publicidade e
Propaganda;
Estratégia
Organizacional;
Comércio
Eletrônico;
Técnicas de
Negociação;
Pesquisa de
Mercado;
Administração de
Vendas; Gestão
da Qualidade e
Produtividade;
Administração
Financeira e
Orçamentária;
Empreendedorism
o e Inovação;
Gestão
Corporativa (Foco
na Liderança)

Fernando Gomes
Machado

Graduação em
Matemática

Mestre

40 HORAS
SEMANAIS

Matemática
Financeira;

Fernando Saraiva do
Rego Junior

Graduação em
Licenciatura em
Matemática

Mestre

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Francisco Cristiano
da Silva Macedo

Graduação em
Licenciatura plena em
Computação

Doutor

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Informática
Aplicada;

Francisco Nivaldo

Graduação em

Mestre

DEDICAÇÃO

Informática

Matemática
Financeira;
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Monteiro Cardoso

Tecnologia em
Processamento de
Dados

EXCLUSIVA

Aplicada;

George Alex Pereira
Lopes

Graduação em Letras Inglês

40 HORAS
SEMANAIS

Inglês
Instrumental;
Comunicação
empresarial

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Teoria das
Organizações
;Gestão de
Pessoas
;Organização,
Sistemas e
Métodos;
Administração de
Marketing;
Metodologia
Científica;
Logística
Empresarial;
Gestão da Cadeia
de Suprimento;
Publicidade e
Propaganda;
Estratégia
Organizacional;
Comércio
Eletrônico;
Técnicas de
Negociação;
Pesquisa de
Mercado;
Administração de
Vendas; Gestão
da Qualidade e
Produtividade;
Administração
Financeira e
Orçamentária;
Empreendedorism
o e Inovação;
Gestão
Corporativa (Foco
na Liderança)

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Teoria das
Organizações
;Gestão de
Pessoas
;Organização,
Sistemas e
Métodos;

George Ventura Alves Graduação em
Neri
Administração

Herus Orsano
Machado

Graduação em
Administração

Especialista

Mestre

Mestre
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Administração de
Marketing;
Metodologia
Científica;
Logística
Empresarial;
Gestão da Cadeia
de Suprimento;
Publicidade e
Propaganda;
Estratégia
Organizacional;
Comércio
Eletrônico;
Técnicas de
Negociação;
Pesquisa de
Mercado;
Administração de
Vendas; Gestão
da Qualidade e
Produtividade;
Administração
Financeira e
Orçamentária;
Empreendedorism
o e Inovação;
Gestão
Corporativa (Foco
na Liderança)
Igo Coutinho Moura

Graduação em
Bacharelado em
Ciência da Computação

Mestre

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Informática
Aplicada;

Juliana Sales Viegas
Castelo Branco

Graduação em
Licenciatura em
Letras-Inglês

Mestra

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Inglês
Instrumental

Juliana Rodrigues
Cavalcante

Graduação em Ciências
Sociais

Mestra

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Sociologia Geral

Laura Emilia de
Carvalho Meireles

Graduação em
Licenciatura Em
Ciências Sociais

Mestra

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Sociologia Geral

Liana Eida Marques
dos Reis

Graduação em
Bacharelado em
Ciências Contábeis

Mestra

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Contabilidade
Geral;
Contabilidade de
Custos.

Mackleia Mayara
Oliveira da Silva e
Silva

Graduação em Letras
Português/Inglês

Mestra

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Comunicação
empresarial

Mestre

DEDICAÇÃO

Introdução ao

Marcos Antonio Alves Graduação em
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Batista Filho

Bacharelado em Direito

Graduação em
Nara Suellen Leoncio Tecnólogo em Análise e
Chaves
Desenvolvimento de
Sistema

EXCLUSIVA

Direito Público e
Privado;Direito
Empresarial;
Direito do
Consumidor e
Direito Tributário.

Especialista

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Informática
Aplicada;

Pablo Felipe Ferreira
da Silva

Graduação em
Licenciatura em
Matemática

Mestre

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Matemática
Financeira;

Pablo Roberto de
Sousa Neto

Graduação em
Licenciatura Plena em
Matemática

Doutor

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Matemática
Financeira;

Paulo Sergio
Machado Araujo

Graduação em
licenciatura plena em
letras

Especialista

Rommel de Sousa
Neves

Graduação em
Bacharelado em
Ciências Ciências
Contábeis

Mestre

40 HORAS
SEMANAIS

Comunicação
empresarial

DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

Contabilidade
Geral;
Contabilidade de
Custos.

CORPO ADMINISTRATIVO
Técnico(a)

Cargo

Auriana Gomes
Peres

Auxiliar em administracao

Adriana Alves da
Silva Chaves

Pedagogo-área

Formação

Titulação

40h

Graduação em
Radiologia

Especialista

40h

Pedagogo

Especialista

Alcyone Oliveira de
Assistente de aluno
Araujo

40h

Graduação em
Letras - Língua
Portuguesa

Graduação

Beatriz Myrna da
Silva Almeida

Técnico em enfermagem

40h

Graduação em
Enfermagem

Graduado

Bruno Leonardo
Noleto Silva

Auxiliar de biblioteca

40h

Graduação em
Biblioteconomia

Graduado

20h

Graduação em
Medicina

Especialista

Graduado

Especialista

Caio Jansen Melo e
Medico-area
Sousa

Regime de Trabalho

Carlos Gustavo
Ferreira Sales

Assistente em
administracao

40h

Graduação em
Ciências
Contábeis

Carmelita de
Alencar Oliveira

Técnico em assuntos
educacionais

40h

Graduação em
Licenciatura
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Plena Em
Pedagogia: Adm
E Sup
Educacionais
Carmem Lucia
Felix da Silva

Assistente social

40h

Graduação em
Serviço Social

Especialista

Christian Rilza
Silva de Melo

Tecnico em quimica/ CAPI

40h

Graduação em
Química

Graduado

Denyse Pontes
Nunes

Técnico em assuntos
educacionais

40h

Graduação em
Pedagogia

Mestre

Dielson da Silva
Rocha

engenheiro-area

40h

Graduação em
engenharia civil

Graduado

Especialista

Ediw Mateus
Coelho Felix da
Silva

Assistente em
administracao

40h

Graduação em
Tecnólogo em
Análise e
Desenvolviment
o de Sistema

Edna Maria da
Costa Sobral

Assistente Social

40h

Graduação em
Serviço Social

Especialista

Fabbio Rocha
Sampaio

Assistente de aluno

40h

Graduação em
Direito

Graduado

Helis Regina de
Sousa Costa

Assistente de aluno

40h

Graduação em
Ciências
Contábeis

Mestra

40h

Graduação em
Formação de
psicólogos

Graduado

40h

Graduação em
Licenciatura
Plena em
Matemática

Especialista

Jean Carlos Ribeiro
Aux em administracao
Soares

40h

Graduação em
Administração

Especialista

José de Almeida
Gonçalves Neto

40h

Bacharelado em
Graduado
Direito

40h

Graduação em
Licenciatura em
Ciências com
Habilitação /
Física

Hyago Charlles de
Araujo Silva

Jardhael Ricardo
Moraes da Costa

Jose Wilson da
Cruz

Assistente em
administracao

Assistente de aluno

Aux em administracao

Tecnico de laboratorio
area Fisica

Especialista

Layanne Lima
Monte

Enfermeira-área

40h

Graduação em
Bacharelado em Especialista
Enfermagem

Leidimar Lustosa
Alves Feitosa

Psicólogo-área

40h

Graduação em
Psicologia

Mestra

Lucas Benedito

Assistente em

40h

Graduação em

Mestre

104

Gomes Rocha
Ferreira

administracao

Ciências
Contábeis

Lucia Helena
Azevedo da
Fonseca

Aux em administracao

40h

Graduação em
Administração

Maria Gezilda e
Silva Nascimento

Bibliotecaria-documentalis
ta

40h

Graduação em
Bacharelado em Mestra
Biblioteconomia

Mateus dos Santos Auxiliar de biblioteca

40h

Graduação em
Administração

Especialista

Moises Batista
Bispo

Tecnico de laboratorio
area

40h

Graduação em
Ciência da
Computação

Graduado

Nayara Coelho da
Costa

Contador

40h

Graduação em
Ciências
Contábeis

Graduada

Patricia
Damasceno

Técnico em assuntos
educacionais

40h

Pedro Alcantara
Magalhaes Costa

Técnico em contabilidade

Raniely Araujo
Silva Moraes

Administrador

Graduado

Mestra

40h

Graduação em
Ciências
Contábeis

Graduado

40h

Graduação em
Administração

Mestra

Especialista

Samia Raquel
Araujo Lima

Administrador

40h

Graduação em
Administração Habilitação Em
Negócios

Solange Sousa
Santos

Enfermeiro-area

40h

Graduação em
Enfermagem

Especialista

Stenio Klaydson
Alves de Andrade

Analista de tec da
informacao

40h

Graduação em
Tecnologia em
Informática

Especialista

Valeria Rodrigues
Lima

Assistente em
administracao

40h

Graduação em
Bacharelado em Graduado
Direito

Especialista

Vilma Bispo Paz

Pedagogo-área

40h

Graduação em
Licenciatura
Plena em
Pedagogia

Vitorina Patricia de
Sousa Sampaio
Barradas

Assistente em
administracao

40h

Graduação em
Letras Português

Especialista

Viviane da Silva
Gomes

Administrador

40h

Graduação em
Administração

Especialista

Welton
Albuquerque

Técnico em enfermagem

40h

Graduação em
Enfermagem

Especialista
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Barros
Zedequias de
Oliveira Campos
Junior

Técnico de Tecnologia da
Informação

Graduação em
Sistemas de
Informação

40h

Graduado

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)
O Núcleo docente estruturante de um Curso de graduação, normatizado pela
Resolução Nº 124 CONSUP/IFMA de 10 de dezembro de 2018, resolução CNE/CES
Nº 001 de 17 junho de 2010 e em obediência ao parecer CONAE Nº 04 de 17 de junho
de 2010 tem por objetivo constituir um grupo de docentes com atribuições acadêmicas
para acompanhar e atuar no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do respectivo curso.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:
I.

Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II.

Zelar pela integração curricular interdisciplinar 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;

IV.

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos
de graduação.
A composição, competências e normas de funcionamento do Núcleo Docente

Estruturante serão estabelecidas em regulamento próprio e aprovadas pelo CONSUP
por meio da Resolução Nº 25 de 19 de abril de 2011.
O NDE será constituído pelo Coordenador do Curso, como seu presidente nato,
e por pelo menos 30% (trinta por cento) dos docentes efetivos atuando no curso.
As atividades do NDE serão previstas em um plano de trabalho e desenvolvidas
pelos

membros,

no

todo,

em

parte,

ou

individualmente,
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desenvolverão de forma articulada com o colegiado de curso e coordenação de
curso.
COLEGIADO DE CURSO
O Colegiado de curso é um órgão de natureza deliberativa, consultiva e
propositiva no âmbito do curso, para assuntos de políticas de ensino, pesquisa e
extensão.
O Colegiado do Curso será constituído de:
1. Pelo Coordenador do Curso, como presidente;
2. Por 05 (cinco) docentes atuantes no curso, eleito por seus pares;
3. Por, no mínimo, 1 (um) pedagogo e/ou TAE atuante no curso;
4. Por 04 (quatro) representantes discentes regularmente matriculados no curso,

sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, indicado pelo órgão
representativo dos alunos. A representação discente terá mandato de 02 (dois)
anos, sendo permitida apenas uma recondução e perderá o mandato se
concluir o curso, for suspenso ou tiver sua matrícula cancelada ou trancada.
A representação docente terá mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida
apenas uma recondução e perderá o mandato se for removido, redistribuído ou
afastado por prazo superior a 3 (três) meses, por qualquer motivo previsto na
legislação.
O colegiado do curso deverá ter um secretário escolhido pelos seus pares.
Na ausência ou impedimento do Presidente, a reunião será presidida pelo
docente, daquele colegiado específico, que tenha maior tempo de serviço na
Instituição ou, na ausência dessa condição, aquele que tenha a maior titulação
acadêmica.
São atribuições do Colegiado do Curso:
1. Avaliar e propor atualizações, sempre que houver necessidade, ao Projeto

Pedagógico de Curso - PPC, em todos os seus aspectos;
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2. Analisar e aprovar os planos de ensino das unidades curriculares do curso,

propondo alterações quando necessárias com a participação da Coordenação
Pedagógica;
3. Estabelecer formas de acompanhamento e avaliação do curso, em articulação

com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), inclusive acompanhando e
auxiliando na divulgação dos resultados;
4. Elaborar proposta do calendário acadêmico anual do curso, encaminhando

para a Direção de Ensino, que unificará as informações;
5. Apreciar convênios, no âmbito acadêmico, referentes ao curso, encaminhando-

os para parecer do Diretor;
6. Decidir, em primeira instância, sempre que houver necessidade, questões

apresentadas por docentes e discentes;
7. Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar ao

órgão competente;
8. Propor e/ou avaliar as atividades extracurriculares necessárias para o bom

funcionamento do curso;
9. Avaliar, fixar normas e promover a integração dos componentes curriculares do

curso,

visando

garantir-lhe

a

qualidade

didático-pedagógica

e

a

interdisciplinaridade;
10. Exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;
11. Solucionar os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas que porventura

surgirem na sua aplicação.
O Colegiado segue também o que diz a Resolução Nº 124 CONSUP/IFMA de
10 de dezembro de 2018 art. 13 e 14. A previsão das reuniões do colegiado serão
semestralmente ou em casos excepcionais.
COORDENAÇÃO DE CURSO
A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial tem
por fundamentos básicos, princípios e atribuições: assessorar no planejamento,
orientação, acompanhamento, implementação e avaliação da proposta pedagógica da
instituição, bem como agir de forma que viabilize a operacionalização das atividades
curriculares, dentro dos princípios da legalidade e da eticidade, e tendo como
instrumento norteador o Regimento Geral e Estatutário do IFMA.
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A Coordenação de Curso tem caráter deliberativo, dentro dos limites das suas
atribuições, e caráter consultivo, em relação às demais instâncias. Sua finalidade
imediata é colaborar para a inovação e aperfeiçoamento do processo educativo e zelar
pela correta execução da política educacional do Instituto Federal do Maranhão, por
meio do diálogo com a Direção de Ensino,Departamento Geral de Ensino e Setor
Pedagógico.
Além das atribuições descritas anteriormente, a coordenação de curso superior
segue a resolução nº 60 de 2013 aprovada pelas instâncias superiores do IFMA que
deverão nortear o trabalho dessa coordenação conforme descritos a seguir.
Para ser indicado a nomeação o coordenador do curso deve ser da área de
Gestão e Negócios. No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, esperase que o coordenador de curso:
● Possua tempo suficiente para se dedicar às atividades da coordenação;
● Atue respeitando as políticas e regulamentos institucionais;
● Acompanhe e garanta o desenvolvimento adequado do Projeto Pedagógico;
● Promova continuamente reflexões e discussões sobre problemas e possíveis
melhorias do Projeto Pedagógico. Inclui-se a realização da Reunião de
Planejamento Anual do Curso.
Ao coordenador de Curso compete:
I.

Convocar e presidir reuniões do Colegiado de Curso, com direito a voto comum
e de qualidade;

II.

executar as deliberações do Colegiado de Curso;

III.

Decidir sobre matérias urgentes ad referendum do Colegiado de Curso;

IV.

cumprir e fazer cumprir as decisões regimentais sobre matérias relativas ao
Curso;

V.

Apresentar aos docentes e discentes do Curso o Projeto Pedagógico do Curso,
enfatizando a sua importância como instrumento norteador das ações
desenvolvidas;

VI.

Coordenar, acompanhar e orientar todas as atividades didática-pedagógicas do
Curso;
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VII.

Planejar e realizar reuniões com os docentes do curso para discussão do
desempenho acadêmico dos discentes e identificação de estratégias que visem
a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

VIII.

Planejar e realizar reuniões com os discentes do curso, para discussões do
desempenho acadêmico e identificar pontos fortes e fracos no desenvolvimento
dos componentes curriculares;

IX.

Orientar os discentes quanto aos aspectos da vida acadêmica;

X.

Encaminhar aos docentes, para análise, os processos de aproveitamento de
disciplina(s);

XI.

Decidir sobre os processo de aplicação de exercícios domiciliares e comunicar
a decisão aos docentes responsáveis pela disciplina;

XII.

Fornecer aos setores responsáveis informações necessárias para subsidiar o
processo de aquisição de materiais permanentes e de consumo dos
laboratórios específicos do curso, bem como, do acervo bibliográfico.

XIII.

Submeter à manifestação do colegiado de curso as propostas de revisão e
alteração do Projeto Pedagógico do curso no que diz respeito a ementa, cargas
horárias e pré-requisitos, elaborados no âmbito da Coordenação em conjunto
com o Núcleo Docente estruturante.

XIV.

Subsidiar a comissão própria de avaliação, bem como colaborar na execução
das ações relativas à avaliação, aprovadas pelos órgãos competentes.

XV.

Coordenar o processo permanente de melhoria de curso;

XVI.

Zelar pelo cumprimento do Calendário Acadêmico;

XVII.

fornecer as informações necessárias à elaboração do Catálogo do Curso e
demais ações de divulgação dos programas e atividades de Graduação do
Campus inerentes ao Curso;

XVIII.
XIX.

manter atualizados, em arquivo, os Planos de Ensino das disciplinas;
Desempenhar outras atividades inerentes ao cargo, não especificadas nesta
resolução, quando orientadas pela Pró-Reitoria de ensino.

INFRAESTRUTURA
A área total construída do IFMA – Campus Timon é de 6445,3m². Há projetos de
obras para a expansão do Campus, as quais são planejadas junto à comunidade
acadêmica. A estrutura física do Campus é composta por laboratórios de diferentes
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áreas (Laboratórios de Informática, Biologia, Física, Comandos Elétricos, Eletrônica,
Ensaios Mecânicos, Soldagem, Máquinas Elétricas, Instalações Elétricas e Química);
Ginásio de Esportes, Piscina, Biblioteca, Salas Administrativas e Salas de Aulas.
As aulas teóricas do curso de Gestão Comercial ocorrem nas salas de aula. O
Campus conta uma Fábrica de Inovação, utilizada pelos acadêmicos e docentes do
cursos em suas práticas e aprendizados durante as atividades de ensino, pesquisa e
extensão. As instalações destes locais serão descritas mais adiante.
a) Sala de aula
O Campus Timon possui 10 salas de aula que atende a todos os cursos com
dimensão de aproximadamente 54m² onde comporta no mínimo 40 (quarenta) alunos
onde oportuniza distintas situações de ensino e aprendizagem, sendo equipadas com
carteiras universitárias com porta livro, ergonômicas; mesa de professor (tamanho 1
m x 0,8 m x 0,7 m) com cadeira; quadro de vidro para sala de aula (1,00m x 4,00m),
aparelhos de ar condicionado split 30.000 BTU´s (frio); aparelho multimídia (projetor)
com cabeamento HDMI, cortina de pano com blackout com varões e suporte e
persiana vertical. Todas as salas de aula possuem acesso à internet do campus.
b) Sala dos professores
A sala dos professores localizada na sala 07 é disponibilizada em tempo integral
para os docentes com a dimensão de aproximadamente 23m² onde comporta 11
docentes. Sendo equipada com 2 (dois) computadores com acesso à internet, que
atende à demanda docente, 1 (uma) televisão, 75 guarda material (armário) com
chave de segurança. O atendimento discente é feito no piso superior em uma sala
exclusiva para atendimento discente individual e em grupo.
c) Sala de Coordenação
A sala de coordenação é localizada na sala 23 no piso superior com dimensão de
aproximadamente

23m²

utilizada

para

realização

de

ações

acadêmicas

administrativas, sendo uma sala para atendimento dividida com as demais
coordenações do Campus onde cada coordenação possui 1 (uma) mesa com
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1(uma) cadeira, 1 computador com acesso a internet, que atende a demanda da
coordenação atualmente por rodízio, 1 (um) armário com chave de segurança para
armazenamento de processos físicos e materiais de sua coordenação e ainda 1
impressora disponível na sala.
d) Laboratório de Informática
Os laboratórios de Informática estão instalados no bloco A, salas 44 e 45, e
ocupam uma área refrigerada total de 53,75m², cada. Conta com um conjunto de
equipamentos e móveis formado por bancadas, quadro de vidro (1,00m x 4,00m),
computadores, lousas digitais, armários, mesas e cadeiras. Os computadores
possuem conexão direta com a internet. O laboratório é multidisciplinar, permitindo,
portanto, serem ministradas aulas de diversas áreas do conhecimento. As máquinas
estão programadas para atender as disciplinas específicas do curso.

INSTALAÇÕES
Infraestrutura Administrativa
Infraestrutura

Quantidade

RECEPÇÃO GERAL DA UNIDADE

1

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO

1

SETOR DE ALMOXARIFADO

1

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

1

SETOR DE CONTABILIDADE

1

SETOR DE CONTRATOS

1

SETOR DE CORRESPONDÊNCIA

1

SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

1

SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO

1
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SETOR DE PROTOCOLO

1

SETOR DE SUPORTE DE INFORMÁTICA

1

SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1

SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

1

SETOR DE ORÇAMENTO FINANCEIRO

1

Infraestrutura Acadêmica
Infraestrutura

Quantidade

DIREÇÃO DE ENSINO

1

SETOR DE EXTENSÃO

1

SETOR DE PESQUISA

1

BIBLIOTECA

1

RESTAURANTE/REFEITÓRIO

1

SETOR DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

1

SETOR MÉDICO

1

SETOR ODONTOLÓGICO

0

SETOR DE PSICOLOGIA

1

SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃO ESCOLAR

1

SALA DE PROFESSORES

1

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO

1

ALOJAMENTO

0
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LABORATÓRIO

11

SALA DE AULA

10

FÁBRICA DE INOVAÇÃO

1

Infraestrutura Desporto e lazer
Infraestrutura

Quantidade

PISCINA

1

GINÁSIO COBERTO

1

QUADRA POLIESPORTIVA

1

EQUIPAMENTOS
Infraestrutura de TI

Equipamento

Setor/Área

Administrativa

Acadêmica

Desporto e
Lazer

COMPUTADORES

42

45

0

NOTEBOOKS

10

14

0

PROJETORES MULTIMÍDIA

1

18

0

IMPRESSORAS

3

8

0

LOUSAS INTERATIVAS DIGITAIS

0

14

0
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LABORATÓRIOS
Laboratório

Qtd

Área

Climatização

Laboratório de física

1

53,75m2

Sim

Laboratório de comandos elétricos

1

53,75m2

Sim

Laboratório de eletrônica

1

53,75m2

Sim

Laboratório de biologia

1

53,75m2

Sim

Laboratório de informática

2

53,75m2

Sim

Laboratório de ensaios mecânicos

1

53,75m2

Sim

Laboratório de soldagem

1

53,75m2

Sim

Laboratório de máquinas elétricas

1

53,75m2

Sim

Laboratório de instalações elétricas

1

53,75m2

Sim

Laboratório de química

1

53,75m2

Sim
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BIBLIOTECA
A Biblioteca Aurélio de Brito Martins, do IFMA Campus Timon, tem como
principal missão disseminar a informação esteja esta em qualquer suporte e incentivar
a leitura e a busca pelo conhecimento, tanto por sua comunidade acadêmica quanto
pela comunidade externa.
Seu objetivo é oferecer apoio e informações às atividades de ensino, pesquisa
e extensão desenvolvidas no Campus, por meio da disponibilização de material
bibliográfico nos mais variados formatos, aos discentes, servidores (docentes e
técnico-administrativos), e toda comunidade Timonense.
Para concretização de sua atuação junto a Instituição, a Biblioteca Aurélio de
Brito Martins, conta com um corpo técnico especializado composto por duas (02)
Bibliotecárias, dois (02) Auxiliares de Biblioteca e um (01) Técnico Administrativo,
totalizando cinco (05) servidores na biblioteca. Seu espaço físico possui acomodações
e equipamentos que permitem melhor atender seu público, dispõe de salas de leitura
em grupo, estações de estudo individual, mesas, cadeiras, guarda-volume,
computadores, ambiente climatizado, acervo catalogado e sinalizado, além de
exemplares de livros em braille e/ou fonte ampliada, destinados aos consulentes
cegos ou com baixa visão.
Seu horário de funcionamento é de 7h00m às 22h00m (Considerando
funcionando normal das atividades), período ininterrupto que permite a toda a
comunidade acadêmica o acesso integral aos serviços oferecidos diariamente.
A Biblioteca possui um sistema completamente informatizado, o Sophia,
possibilitando fácil acesso ao acervo da biblioteca, seja de forma presencial ou
on-line via Terminal Web do sistema Sophia. O acervo está dividido por áreas de
conhecimento, organizado pela Classificação Decimal de Dewey-CDD, facilitando,
assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros, com temas que
priorizam as áreas de abrangência do curso.
O acervo físico é composto por três mil, quinhentos e vinte e três (3.523) títulos
físicos catalogados disponíveis para consultas e empréstimos. E como forma de
atualização e ampliação do acervo e com vistas a atender as demandas
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informacionais dos discentes e docentes dos cursos, a Biblioteca Aurélio de Brito
Martins também disponibiliza o acesso às bibliotecas virtuais, Pearson e Minha
Biblioteca, duas plataformas acessíveis ininterruptamente via internet com mais de
dezoito mil (18.000) títulos acessíveis a qualquer momento e em qualquer lugar, seja
via computador, tablets ou smartphone. Tanto o acervo físico quanto o virtual possuem
garantia de acesso, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à
demanda. Totalizando, entre acervo físico e acervo virtual, a Biblioteca Aurélio de Brito
Martins tem a disposição de servidores e discentes do Campus mais de 21 mil títulos
das mais diversas áreas do conhecimento. A relação do acervo físico da Biblioteca
encontra-se no Anexo D.
A Biblioteca Aurélio de Brito Martins, realiza serviços de empréstimo,
renovação e reserva de material, consultas informatizadas a bases de dados e ao
acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos, produção de ficha
catalográfica, orientação bibliográfica e visitas orientadas.
No que se refere aos periódicos especializados, a biblioteca possui acesso ao
Portal Periódicos Capes, via rede RNP, no próprio campus ou via CAFe, que permite
o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos disponível para IFMA
e Scielo que apresentam uma grande variedade de informação. O acesso aos Portais
de Periódicos será mantido em sua integralidade e de forma ininterrupta sempre na
expectativa do momento propício para que seja realizada assinatura de periódicos
específicos para o curso.
O acervo é gerenciado pelo sistema Sophia, que permite identificar, através de
relatórios estatísticos, a demanda de uso e a necessidade de ampliação da quantidade
de títulos em meio físico, relatórios de uso do acervo, notificação de consulentes,
aplicação de penalidades, divulgação do acervo existente na biblioteca, possui
conectividade direta com as plataformas virtuais Pearson e Minha Biblioteca. Como
também, dispõe o serviço do Terminal Web, no qual são ofertados os serviços de
consulta ao acervo, renovação, lista de referências e reserva de exemplares de livros,
sem que seja necessário a ida presencial ao espaço físico da biblioteca. Em relação
ao acervo virtual atualmente o Campus possui parceria com o Campus Codó com
acesso suficiente para a demanda do curso, com 10 computadores disponíveis na
biblioteca, para alunos da graduação e pós-graduação.
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Todo o espaço da biblioteca possui rede sem fio (Wi-Fi) o que permite aos
usuários conectarem a internet utilizando dispositivos próprios, tais como, notebooks,
tablets e ou smartphones. A Biblioteca Aurélio de Brito Martins também está presente
nas mídias sociais por meio do WhatsApp Business e Instagram, através dos quais
está em contato diário com seu público, tirando dúvidas, atendendo solicitações e
realizando divulgação de seus acervos e serviços.
Infraestrutura da Biblioteca

Item

Quantidade

Assentos individuais

28

Assentos de grupo

7

Computadores para pesquisa

3

Notebooks para pesquisa

0

Tablets para pesquisa

0

Computadores para acervo

2

Usuários capacitados

3

Empréstimos

sim

Software que auxilie na consulta, reserva, empréstimo e
organização do acervo
sim
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Consultas on-line

sim

Serviços on-line

sim

Cabines individuais de estudo

20

Sala de grupo para estudo

1

Títulos de livros físicos

3.523

Títulos de livros digitais

18.546

CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA
A conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – os quatro
semestres previstos cursados – confere direito ao diploma de graduação em Curso
Superior de Tecnologia e o respectivo histórico escolar que o acompanha inclui as
competências profissionais definidas no perfil profissional de seus concluintes. O
diploma será expedido ao aluno que desenvolver todas as competências previstas e
frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento) das horas-aulas em cada um
deles ao longo dos módulos que compreendem o Curso, até o prazo máximo para
integralização, após realizar a colação de grau na data agendada pela instituição.
Segundo a Resolução 117/2012 em seu artigo nº 139 é obrigatório estar em situação
regular com o ENADE.
As normas para expedição de Diplomas, Certificados e Históricos Escolares
finais estão normatizadas através de regulamento próprio: Resolução CNE/CP nº
01/2021 que trata das Diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica e a
Resolução nº 013/2019 - que dispõe sobre as normas e prazos para Expedição e o
Registro de Diplomas de Cursos Superiores de Graduação no âmbito do IFMA.
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ANEXOS

Procedimentos e formulários pertinentes às atividades complementares

ANEXO A- REQUERIMENTO (MODELO)

EU,
, matrícula
, venho
requerer junto à coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
do IFMA/Campus Timon a apreciação dos documentos em anexo quanto ao
aproveitamento de atividades complementares consolidadas no período de
à
.

Respeitosamente,
Nome do Discente

Timon (MA),

de

de
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ANEXO B - RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ALUNO:
MATRÍCULA:

PARA USO DO COLEGIADO
DATA DE
ITEM

TÍTULO DA

INÍCIO E

ENTIDADE

C.H.

ATIVIDADE

DATA DE

PROMOTORA

TOTAL

TÉRMINO

1

2

3

4

GRUPO DA
ATIVIDADE

TIPO DE ATIVIDADE

PONT. VÁLIDA
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5

6

C.H. TOTAL VÁLIDA:

Observação:
Anexar comprovação de todas as atividades:

Timon (MA),

de

de

.

ASSINATURA:
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ANEXO C - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO EM ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
ALUNO(A):

TURMA:

TURNO:

MATRÍCULA:

GRUPO 1
ATIVIDADES
ACADÊMICAS E
CIENTÍFICAS

CARGA
HORÁRIA
MÍNIMA

TOTAL DE
HORAS
APRESENT
ADO NESTA
DATA

CONVERSÃO
CORRESPONDENTE
PARA FINS DE
VALIDAÇÃO
CURRICULAR

Monitorias
no curso

20h

2h

Estágio
curricular
não
obrigatório

20h

2h

Estágio
curricular
obrigatório

15h

2h

Atividade de
iniciação
científica

10h

2h

Participação
como
bolsista em
projetos do
IFMA

5h

1h

Participação
em grupos

5h/semest
re

2h

PONTOS
OBTIDOS
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de estudo ou
pesquisa
Atividade de
prática
profissional

40h/seme
stre

3H/semestre

Publicações
de artigo
científicos

-

3h/ publicação

Curso de
atualizações
em áreas
correlatas à
formação

40h

2h/curso

Disciplina
extracurricul
ares em
áreas
correlatas à
formação e
não
contemplada
s na grade
curricular
deste PPC

40h

1h/disciplina

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO GRUPO:
ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS:
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CONVERSÃO
GRUPO 2
ATIVIDADES
DE
EXTENSÃO E
CULTURAIS

CARGA
HORÁRIA
MÍNIMA

TOTAL DE
HORAS
APRESENTAD
AS NESTA
DATA

CORRESPONDENT
E
PARA FINS DE
VALIDAÇÃO
CURRICULAR

Organizaçã
o de
eventos
acadêmico
s ou de
cunho
artístico
cultural

5h/
semestre

2h

Participaçã
o em
eventos de
extensão
cadastrado
s no SUAP

5h

2h

Premiações
em
concursos
de
reconhecim
ento
científico

-

4h

Visitas
Técnicas

10h

2h

Cursos de
nivelament
o em
línguas

20h

1h

PONTOS
OBTIDOS
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estrangeira
s
Atividades
comunitári
as

5h/seme
stre

2h

Participaçã
o em órgão
de
representa
ção
estudantil

10h/sem
estre

3H/semestre

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO GRUPO: ATIVIDADES DE
EXTENSÃO E CULTURAIS
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NOS GRUPOS: ATIVIDADES ACADÊMICAS E
CIENTÍFICAS + ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURAIS =

Timon (MA),
ASSINATURA:

de

de

.
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ANEXO D - ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Visando expandir os trabalhos desenvolvidos no Campus Timon, e para o
melhor aproveitamento pedagógico dos alunos, será necessário dispor de livros
didáticos técnicos. Esses livros farão parte de uma bibliografia básica, disponibilizados
na biblioteca, com a finalidade de dar suporte aos alunos para o desenvolvimento do
seu curso. O livro ficará à disposição do aluno na biblioteca, para empréstimo ou
consulta, sendo o quantitativo de livros por curso de acordo com o crescimento da
demanda.
Em relação à política de atualização do acervo, a cada dois anos serão
solicitadas edições atualizadas dos livros constantes da bibliografia do curso e,
anualmente, aquelas acrescentadas por ocasião de reformulação curricular e/ou
atualização do Projeto pedagógico do Curso.
Os quadros abaixo refletem a realidade do campus quanto a exemplares do
acervo físico e virtual presentes na biblioteca, os demais exemplares estamos
aguardando a entrega pelos fornecedores.

Acervo atual da biblioteca

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.
SGC.1
TÍTULO

Teoria das Organizações
BIBLIOGRAFIA

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à
Teoria Geral da Administração 9. ed.
Barueri/SP: Manole, 2014
BÁSICA
LACOMBE, Francisco J. M. Teoria Geral da
Administração. São Paulo: Saraiva, 2009
MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da
administração: introdução à teoria geral e
aos processos da administração. Rio de
Janeiro: LTC, 2015
BATEMAN,
S.
T.; SNELL,
S.
A.
Administração: novo cenário competitivo.
São Paulo: Atlas, 2006.
COMPLEMENTAR

ACERVO
FÍSICO

ACERVO
VIRTUAL

sim
10
10

sim
sim

10

sim
0
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CHIAVENATO, I. Administração: teoria,
processo e prática. 3. ed. São Paulo: Makron
Books, 2000.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.
Teoria Geral da Administração. São Paulo:
Atlas, 2008
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.2

não
0
sim
0
Introdução ao Direito
Público e Privado

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente.
Direito Administrativo Descomplicado. 28
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
BÁSICA
LENZA, Pedro. Direito Constitucional
Esquematizado. 24ed. São Paulo: Saraiva,
2020.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do
direito. 42ed. rev. atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2019.
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e
Sociedade. 21 ed. São Paulo: Paz & Terra,
2017.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, COMPLEMENTAR
Nelson; BRAGA NETO, Felipe Peixoto.
Manual de Direito Civil – Volume Único.
5ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
NUCCI, Guilherme de Souza. Instituições
de Direito Público e Privado. Rio de
janeiro: Forense, 2019.
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.3
FORACCHI, Marialice M. MARTINS, José de.
Sociologia e Sociedade: leituras de
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos, 33ª tiragem,
1977.

não
22
0

sim

10

sim

0

não

não
0

0

Sociologia Geral
10

sim

não

BÁSICA

GALLIANO, Alfredo Guilherme. Introdução à
Sociologia. São Paulo: Harbra, 2001.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto
Alegre: Penso, 6ª edição, 2012.
LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito
Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
18ª edição, 2005.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é
COMPLEMENTAR
Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2001.
QUINTANEIRO, Tânia. BARBOSA, Maria L.

0

não

10

não

0

não

10

não
não
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de Oliveira. OLIVEIRA, Maria G. Monteiro de.
Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim,
Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2ª
edição, 2017

0

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC
.4

Matemática Financeira

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática
Financeira Objetiva e Aplicada. 7ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2006.
IEZZI, Gelson, HAZZAN, Samuel,
DEGENSZAJN, David
Mauro.
BÁSICA
Fundamentos de Matemática Elementar,
11. 9° Ed. São Paulo: Atual, 2013.
MORGADO, AUGUSTO CÉSAR; ZANI, S.
C. W. E. Progressões e Matemática
Financeira. Rio de Janeiro: SBM
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática
financeira. São Paulo: Atlas. Atlas, São
Paulo, 2000.
HAZZAN, Samuel e POMPEO, José COMPLEMENTAR
Nicolau. Matemática Financeira. São
Paulo. Saraiva, 2001
SAMANEZ, C. P. Matemática financeira:
aplicações à análise de investimentos, 4a
ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2007.
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC.5

0

sim

não
3
0

não

0

sim

0

sim

0

sim

0

sim

2

não

0

não

10

não

10

não

0

não

0

não

Ética e Cidadania

ARENDT, Hannah. A condição humana.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no
Brasil - o longo caminho. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.
CARVALHO, José Maurício. Problemas e
BÁSICA
teorias da ética contemporânea. Porto
Alegre: Edpucrs, 2004.
COVRE-MANZINI, Maria de Lourdes. O que
é cidadania. São Paulo: Brasiliense,
Coleção Primeiros Passos, s/d.
ARENDT, Hannah. O que é política? Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
BOFF, Leonardo. Ética e Moral: A busca
dos Fundamentos. Rio de Janeiro Petrópolis: COMPLEMENTAR
Vozes, 2003.
HANS,
Jonas.
O
princípio
da
responsabilidade: ensaio de uma ética
para uma civilização tecnológica. Rio de
Janeiro: PUC, 2006
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COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC .6 Contabilidade Geral
IUDÍCIBUS, Sérgio de. revisão Eliseu
Martins; atualização Ana Carolina Marion
Santos. Contabilidade introdutória. 12.
ed. – São Paulo : Atlas, 2019.
MARCIA, da Silva Carvalho; GUIMARÃES
Guilherme Otávio Monteiro; CRUZ, Cláudi
Ferreira.
Contabilidade
geral:
uma
abordagem interativa. 1. ed. São Paulo: Atlas
2019. 280 p
RIBEIRO,
Osni
Moura.
Noções
de
contabilidade / Osni Moura Ribeiro. – Sã
Paulo: Érica, 2019. 84.p.(Fundamentos d e
Contabilidade; vol. 1).

não
0

BÁSICA

0

PADOVEZE. Clóvis Luís. Introdução à
contabilidade: com abordagem para não
contadores. 2. ed. São Paulo, Cengage, 2015.

sim
10

10

sim

10

sim

20

não

0

sim

0

não

0

não

0

não

0

não

Informática Aplicada

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática:
Conceitos Básicos. Editora CAMPUS, 2006.
ARLE, Marcel e BERTOLA, Danilo. Guia
prático de Informática. Cronos, 2008.
MORIMOTO, Carlos E. Redes e Servidores
Linux: Guia Prático. São Paulo: Sul Editores,
2006.

não

sim

IUDÍCIBUS, Sérgio de - Curso de
Contabilidade para não Contadores: para
as áreas de administração, economia,
direito e engenharia / Sérgio de Iudícibus,
José Carlos Marion. – 8. Ed. – [2.
Reimpr.].– São Paulo: Atlas, 2019.
COMPLEMENTAR
SANDE, Silvio. NEIVA, André. Contabilidade
geral e avançada. 1. ed. - Rio de Janeiro:
Método, 2021.
YAMAMOTO, Marina Mityio; PACCEZ, João
Domiraci, MALACRIDA, Mara Jane Contrera.
Fundamentos da Contabilidade. 2. ed.São
Paulo: Atlas, 2019.

COMPONENTE CURRICULAR:
TMN.SGC.7-

10

BÁSICA

ALMEIDA, Jarbas Thaunahy Santos. Cálculo
Financeiros Com Excel e HP-12c. Visua
Books, 2008
PEREIRA, M S A. Excel Para Contadores. COMPLEMENTAR
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IOB, 2009
0

SANTOS, A de Araujo. Informática na
Empresa: inclui capítulos sobre sistemas
ERP e XBRL. Atlas, 2010
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.
SGC.8
FERNANDES, F. D. M.; NAVAS, A.L.G.P.;
MENDES,
B.C.A.,
Tratado
de
Fonoaudiologia. São Paulo: Roca 2009 2. ed.
KYRILLOS,
L;
SARDENBERG,
C.A.
Comunicação e Liderança. São Paulo:
Contexto 2019.
POLITO, R., POLITO, R., 29 minutos para
Falar em Público e conversar com
desenvoltura. Rio de Janeiro: Sextante,
2015.

sim

Comunicação e Expressão
Oral
não
5
BÁSICA
0

sim

10

não

BERBERIAN. Fonoaudiologia e educação:
um encontro histórico. 2. ed. São Pulo:
Prexus, 2007

10

não

FRANÇA, A. S. Comunicação Oral nas
Empresas – Como falar bem e em público. COMPLEMENTAR
São Paulo. Editora Atlas 2015.
KYRILLOS, L; JUNG, M. Comunicar para
liderar. São Paulo: Contexto 2015
TORQUATO, G. Comunicação nas
organizações:
Empresas
privadas,
instituições e setor público [conceitos,
estratégias, planejamento e técnicas],
Summus Editorial: 2015

0

sim

0

sim

0

sim

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC Gestão de Pessoas
.9
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de
Pessoas: o novo papel dos recursos
humanos nas organizações. Barueri/SP:
Manole, 2014.
FIDELIS, Gilson José. Gestão de pessoas:
rotinas trabalhistas e dinâmicas do
departamento de pessoal. São Paulo: Érica,
2006.
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas.
enfoque nos papéis profissionais. São
Paulo: Atlas, 2001.
BOHLANDER, George & SNELL, Scott &

sim
10
BÁSICA
sim
10

sim
14
0

sim
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SHERMAN, Arthur. Administração de
Recursos
Humanos.
São
Paulo: COMPLEMENTAR
Thompson, 2003
CHIAVENATO, Idalberto.
Gestão
de
Pessoas. São Paulo: Atlas, 2003
ROBBINS, Stephen. Comportamento
Organizacional. Rio de Janeiro, LCT 2000.
COMPONENTE CURRICULAR:
TMN.SGC .10

FERREL, O.C.; HARTLINE, Michael D.
Estratégia de Marketing. São Paulo:
Cengage Learning, 2010
KOTLER, Philip.; KATAJAYA, Hermawam.;
KORYTOWKY, Ivo.; SETIAWAN, Iwan.
Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio
de Janeiro, Sextante, 2017
LAS CASAS, Alexandre L. Administração
de Marketing: conceitos, planejamento e
aplicações à realidade brasileira. São
Paulo: Atlas, 2006

sim

0
sim

Direito Empresarial

CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito
Empresarial Esquematizado. 7. ed. São
Paulo: Saraiva, 2020.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito
BÁSICA
Comercial. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2019. Vol. 1, 2 e 3
FARIAS,
Cristiano
Chaves
de;
ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETO,
Felipe Peixoto. Manual de Direito Civil –
Volume Único. 5ed. Salvador: Juspodivm,
2020
CRUZ, André Santa. Sinopses Para
Concursos - Vol. 25 - Direito Empresarial.
3ed. Salvador: Juspodivm, 2020.
GONÇALVES, Victor Eduardo Rios.
Sinopses Jurídicas: Direito Empresarial
COMPLEMENTAR
Vol. 22. São Paulo: Saraiva, 2019.
PERROTA, Maria Gabriela Venturoti;
GONÇALVES,
Victor
Eduardo
Rios.
Sinopses Jurídicas: Direito Empresarial
Vol. 21. São Paulo: Saraiva, 2019.
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC
.11

0

10

sim

0

não

0

não

não
0
sim
10
sim
10

Administração de
Marketing
sim
4
não
BÁSICA

10

sim
14
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BOONE;
KURTZ.
Marketing
contemporâneo. 1. ed. São Paulo: Spion,
2008
HOOLEY, PIERCY; INICOUL. Estratégia de
marketing e posicionamento competitivo. COMPLEMENTAR
Pearson.
LAS CASAS, Alexandre L. Marketing:
Conceitos, Exercícios e casos. São Paulo:
Atlas, 1999.
YANAZE. Mitsuru Higuchi. Gestão de
marketing e comunicação: avanços e
aplicações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2021
COMPONENTE CURRICULAR:
TMN.SGC .12

AKTOUF.
Omar.
Pós-globalização,
administração e racionalidade econômica.
A síndrome do avestruz. São Paulo: Atlas,
2004
ARENDT, Hanna. Responsabilidade e
julgamento. São Paulo: Companhia das

sim

10

sim

4

sim

10

sim

0

não

10

não

0

não

Inglês Instrumental

FERREIRA. Telma Sueli Farias. Inglês
instrumental. Campina Grande: EDUEPB,
2010.
BÁSICA
SCHUMACHER, Cristina. Inglês Urgente!
Para Brasileiros nos Negócios. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009
NASH, Mark Guy. Real English –
Vocabulário, gramática e funções a partir
de textos em inglês. São Paulo: Disal,
2010
OXFORD ESCOLAR - Dicionário para
estudantes
brasileiros
de
inglês:
Português/Inglês- Inglês/Português. Oxford:
Oxford University Press, 2007.
COMPLEMENTAR
SOUZA, Adriana Grade Fiori et alli. Leitura
em Língua Inglesa: uma abordagem
instrumental. 2ª ed. São Paulo: Disal, 2010.
TOUCHÉ, Antônio Carlos; ARMAGANIJAN,
Maria Cristina. Match point. São Paulo:
Longman, 2003.
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC
13

10

não
10

sim
20
não
0

Tópicos de Filosofía
não
0

BÁSICA

0

não
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letras, 2004.
BAZANINI. Roberto. Visão Filosófica das
Estratégias
em
Administração:
Há
Controvérsias e Conveniências. São Paulo:
Plêiade, 2007.
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São
Paulo: Brasiliense, 2004.
DELEUZE Guatari; GUATTARI Félix. O que é
a filosofia? Rio de Janeiro: Editora 34, 1992

não

0

não
não

10

HABERMAS, Jünger. O discurso filosófico
da modernidade. São Paulo: Martins Fontes,
2000
HARVEY, David, Para entender o capital. COMPLEMENTAR
Vol. I. São Paulo: Boitempo, 2013.
MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e
ética na administração. São Paulo: Saraiva,
2006.
COMPONENTE CURRICULAR:
TMN. SGC.14

0

0

não

0

não

10

sim

Metodologia Científica

DIAS, Donaldo de Souza.; SILVA, Mônica
Ferreira
da.
Como escrever
uma
monografia: manual de elaboração com
exemplos e exercícios. Rio de Janeiro:
COPPEAD, 2009.
BÁSICA
LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina
de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. 7. ed. São Paulo:
Atlas, 2010
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO,
Maria Izabel N.G. Trabalho de Conclusão
de Curso Utilizando o Microsoft Office
Word 2007. São Paulo: Érica, 2011
BARROS; LEHFELD. Fundamentos de
metodologia científica. 3. e. São Paulo:
Pearson, 2008.
GIL. A.C. Métodos e Técnicas de
Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2008.
COMPLEMENTAR
LAVILLE; DIONE; MONTEIRO. Construção
do saber: manual de metodologia da
pesquisa em ciências humanas. São Paulo:
Artmed, 2019.
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho

não
3

sim
10

sim
6

14

não

10

sim

14

não

não

138

Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

6

SANTOS. Trabalho de Conclusão de
Curso. São Paulo: Cengage.
COMPONENTE CURRICULAR:
TMN. SGC. 16

10
Atividade de Extensão I

MACÊDO,F.C.S, EVANGERLANDY, G.M.
Pesquisa: passo a passo para elaboração
de trabalhos científicos. Teresina. MACÊDO.
F.C.S., 2018.
LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de
Andrade. Fundamentos de Metodologia
BÁSICA
Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS,
Eva Maria. Metodologia do trabalho
científico: procedimentos básicos: pesquisa
bibliográfica, projeto e relatório: publicações e
trabalhos científicos. 9 ed. São Paulo.
Atlas, 2021.
ALVES-MAZZOTTI, A. J. O método nas
ciências naturais e sociais. São Paulo:
COMPLEMENTAR
Thomson pioneira.
GADOTTI, M. Extensão Universitária: para
que?
SERVA, F.M. Extensão Universitária e Sua
Curricularização. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2020.
COMPONENTE
SGC.17

CURRICULAR:

não

TMN.

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia d
suprimentos: planejamento, organização e
logística empresarial. 5ª Ed. Porto Alegre
Bookman, 2005
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística
Gerenciamento
da
Cadeia
d
Abastecimento. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva
2020
BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David
COOPER, M. Bixby, BOWERSOX, John C.Ge
Logística da Cadeia de Suprimento. 4ª Ed
Paulo: AMGH, 2013.

6

não

10

sim

4

sim

0

não

0

não

0

não

Gestão da Cadeia de
Suprimento
sim
10

sim

BÁSICA
10

sim
0

sim

CHRISTOPHER, Martín. Logística e
Gerenciamento da Cadeia de Suprimento.
4ª Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.

0
COMPLEMENTAR

CORREA. Luiz Henrique. Administração
de Cadeias de Suprimento e Logística -

sim
0
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O Essencial. São Paulo: Atlas, 2014.
MACHADO, Herus Orsano. Estoques
armazenagem. Curitiba: Editora do Liv
técnico, 2015
COMPONENTE CURRICULAR:TMN.
SGC.18
GIDDENS, Anthony. Sociologia.
Alegre: Penso, 6ª edição, 2012

20
não
Sociologia do Trabalho
não

Porto

ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos
trabalho. São Paulo, Boitempo, 2002

0
do

BÁSICA

0

MARX, K. O Capital. (Coleção OS
ECONOMISTAS) São Paulo: Abril Cultural,
1983.
SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter:
as consequências pessoais do trabalho no COMPLEMENTAR
novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record,
2015.
SENNETT, Richard. Juntos. Rio de Janeiro:
Record, 2019

BRANCO, Renato Castelo, MARTENSEN,
Rodolfo Lima, REIS, Fernando (Coord.).
História da propaganda no Brasil. São
Paulo: 1990
CARVALHO, Nelly. Publicidade. São Paulo:
Ática,1996.

10
não

ANTUNES,
Ricardo.
BRAGA,
Ruy.
Infoproletários: Degradação Real do
Trabalho Virtual. São Paulo: Boitempo. 2009

COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC
.19

não

sim
0
não
0

0

não

Publicidade e Propaganda
não
0
BÁSICA

GONÇALEZ, Márcio Carbaca. Publicidade
e Propaganda. Curitiba: IESDE, 2009
CASTELL, Manuel. Sociedade em Rede.
São Paulo: Paz e Terra, 2006.
SANT’ANA, Armando. Propaganda: teoria,
técnica e prática. São Paulo: Pioneira, 7. ed. COMPLEMENTAR
1998.
SODRÉ,
Muniz.
Antropologia
do
espelho: uma teoria da comunicação
linear. São Paulo: Vozes, 2002

0

não
não

0
não
0
sim
10
não
0
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COMPONENTE CURRICULAR:
TMN.SGC.20

Direito do Consumidor

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código de
Defesa do Consumidor. 12 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2018
MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos
Interesses Difusos em Juízo: meio
ambiente, consumidor, patrimônio cultural,
patrimônio cultural, patrimônio público e
outros interesses. 31 ed. São Paulo:
BÁSICA
Saraiva, 2018
NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do
Consumidor. 13 ed. São Paulo: Saraiva,
2019.
BRAGA NETTO, Felipe. Manual de Direito
Consumidor - À Luz da Jurisprudência do S
15 ed., rev. atual. e ampl. Salvador: Juspodi
2020
GOMES, Nathália Stivalle. Resumos Para COMPLEMENTAR
Concursos - V.38 - Direito Do Consumidor.
4ed. Salvador: Juspodivm, 2020
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no
Código de Defesa do Consumidor: o novo
regime das relações contratuais. 9ed. São
Paulo: RT, 2019.
COMPONENTE CURRICULAR: TMN.SGC
.21

sim

0

não

10

sim

0

não

0

não

0

não

Comunicação Empresarial

GOLD. Miriam. Redação empresarial. 4 a
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
BÁSICA
PIMENTA,
M.
A.
Comunicação
Empresarial. 7. Ed. São Paulo: Alinea, 2010
TAVARES, M. Comunicação empresarial e
planos de comunicação. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2010
GUIMARÃES,
Thelma
de
Carvalho.
Comunicação e Linguagem. São Paulo:
Pearson, 2012.
LUIZARI, K. Comunicação empresarial
COMPLEMENTAR
eficaz. São Paulo: IBPEX, 2012.
MEDEIROS,
J.
B.;
TOMASI,
C.
Comunicação empresarial. 4. ed. São
Paulo, SP: Atlas, 2014.

1

10

sim
não

3
sim
10
0

sim

0

sim
sim

0
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COMPONENTE CURRICULAR:
TMN.SGC.22

Estratégia Organizacional

BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S.
Administração estratégica e vantagem
competitiva: conceitos e casos.3ª ed. São
Paulo: Person, 2011
MINTZBERG, Henry. O processo da estraté g
conceitos, contextos e casos selecionados. 4ª
São Paulo: Bookman, 2006
OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças de.
BÁSICA
Planejamento Estratégico – Conceitos,
Metodologia e Práticas. 34ª ed. São Paulo:
Atlas, 2018
FITZSIMMONS, J.A.; FITZSIMMONS, M. J.
Administração dos Serviços: operações,
estratégia e tecnologia da informação. 6 ed.
Porto Alegre: Bookman, 2010.
PEREIRA, J. M. Curso de administração
estratégica:
foco
no
planejamento
COMPLEMENTAR
estratégico. São Paulo: Atlas, 2011.
PETER,
J.P. CERTO,
SAMUEL
C.
Administração Estratégica. São Paulo:
Editora Pearson, Prentice Hall.2005
PORTER, Michel E. Estratégia Competitiva
- Técnicas Para Análise de Indústrias e da
Concorrência. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2015
COMPONENTE CURRICULAR:
TMN.SGC .23
ALBERTIN, Alberto Luiz - Comércio
Eletrônico:
Modelo,
Aspectos
e
Contribuições de Sua Aplicação,6ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
MIKITANI, Hiroshi. As Novas Regras do
E-commerce Marketplace 3.0. Rio de
Janeiro: Campus Elsevier, 2014.
TURBAN, E.; King, D. Comércio Eletrônico:
Estratégia e Gestão. São Paulo: Prentice
Hall, 2010.

sim
10

sim
10
sim
10
0

sim

0

sim

0

sim

0

não

Comércio Eletrônico
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