SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 018/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de
Formação Inicial e Continuada de Assistente
Administrativo do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus
Patrocínio

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução
nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de
dezembro de 2019, publicado no DOU de 10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada
de Assistente Administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro – Campus Patrocínio, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devido à necessidade de
cumprimento de prazos do Ofício-Circular nº 57/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC.

Uberaba, 26 de junho de 2020.
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1.

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL PELO CURSO
DDD TELEFONE
DDD FAX
E-MAIL
SITE

2.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio
10.695.891/0009-59
Federal
Av. Líria Terezinha Lassi Capuano, 255 - Bairro:
Chácara das Rosas
Patrocínio - MG, 38747-792
Aline Taciana Lima Moreira e Vinícius Felipe
Oliveira
(34) 3515-2100
(34) 3515-2100
dg.ptc@iftm.edu.br
www.iftm.edu.br/patrocinio

DADOS DO CURSO

CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

Formação Inicial e Continuada em Assistente
Administrativo
Gestão e Negócios
Formação Inicial e Continuada em Assistente
Administrativo
35
Mediante demanda da instituição, da comunidade externa
e/ou de programas e/ou projetos
160 horas
Semanal
Multiperiódico
Campus Patrocínio
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3.

JUSTIFICATIVA
Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo

Mineiro - IFTM é constituído por uma Reitoria, pelos Campi de Uberaba, Uberlândia,
Uberlândia Centro, Ituiutaba, Patrocínio, Paracatu, Patos de Minas, Campina Verde e em
Uberaba Parque Tecnológico. Trata-se de uma Instituição de Educação Superior, Básica e
Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e
tecnológica nos diferentes níveis, formas e modalidades de ensino, com base na conjugação
de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.
A Instituição responde a uma nova missão na sociedade e aos horizontes de seus
profissionais que, ao se desenvolverem, em função do processo de formação continuada que
o sistema educacional lhes proporciona, buscam integrar o coletivo da escola nesse processo
de mudança efetiva, possibilitando transformar os sonhos em ações que, concretizadas,
possam conduzir o Instituto Federal a excelência em todos os níveis e áreas de atuação.
Assim, proporcionando à comunidade de Patrocínio e região uma formação profissional de
qualidade qualificando profissionais para dominar, não só os saberes da ciência e da
tecnologia, como também os valores humanos da ética, da cultura, da política e da cidadania.
Esta Instituição irá consolidar seu papel social visceralmente vinculado à oferta do ato
educativo que elege como princípio: a primazia do bem social.
E por entender que o bem-estar social na atualidade vem sofrendo abruptas mudanças,
a oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) passa a ganhar destaque na
Instituição, em atenção ao artigo 39, §2º, I da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional
(Lei nº 9394/1996) que traz em seus enunciados que a educação profissional tecnológica
abrange também a referida formação.
Neste âmbito de mudanças, a qualificação profissional de munícipes de Patrocínio,
região e de todo Brasil se torna imperativo, abrangendo também aqueles que no momento
anseiam por formação e qualificação voltadas para o desenvolvimento socioeconômico
pessoal e das empresas de que trabalham ou venham exercer suas atividades.
Com a implantação de indústrias, e o rápido desenvolvimento dos comércios,
principalmente das micro e pequenas empresas, o município de Patrocínio necessita de
contingente de mão de obra qualificada.
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Além disso, a oferta do curso se justifica pela expertise da equipe responsável pela
proposta, com experiência em educação à distância, composta por técnicos administrativos e
docentes especialistas, mestres e doutores nas áreas de Administração e Ciências Contábeis.
O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Assistente Administrativo vem
atender a esta demanda de qualificação, buscando através de um programa federal de
formação técnica, capacitar pessoas para o mercado de trabalho, especialmente, local.
Ofertado na modalidade de Educação à Distância o curso de Assistente
Administrativo reflete a importância do setor dentro das organizações privadas e públicas,
apoiando o processo de organização e controle de documentos, notas e planilhas.

4.

OBJETIVOS
4.1.

Geral

Promover a formação inicial e continuada na área de processos administrativos em
geral. Qualificar o público alvo a exercer a função de Assistente Administrativo com
competência, disciplina e ética. Além disso, o curso visa capacitar profissionais para que
estejam aptos à realização de atividades rotineiras de gestão, auxiliando o gestor em
atividades operacionais nas empresas, assim como os aspectos organizacionais e humanos.

4.2.
●

Específicos

Desenvolver capacidade para auxiliar no processo operacional e rotineiro das
organizações;

●

Capacitar o profissional para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões;

●

Capacitar o profissional para a realização das atividades administrativas de organização,
registro e controle;

●

Desenvolver competências de trabalho em equipe;

●

Contribuir para uma formação técnica e qualificada, integrando trabalho, ciência e
tecnologia;

●

Promover uma formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando seu
impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;

●

Proporcionar a habilitação profissional de curto prazo, observando-se as exigências e
expectativas da comunidade local.
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5.

PÚBLICO ALVO
Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão

produtiva do Governo Federal. Trabalhadores e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade
social, da comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação
profissional de Assistente Administrativo que possuam no mínimo 15 anos completos o
ensino fundamental II (6º ao 9º ano) completo e comunidade em geral.

6.

PERFIL DO EGRESSO
O assistente administrativo é um profissional com capacitação em rotinas

administrativas, com habilidades para desenvolver funções operacionais e rotineiras em
organizações privadas e públicas. O egresso estará pronto para integrar seus conhecimentos
individuais para atingir as metas estabelecidas pela equipe de trabalho das seguintes áreas:
recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas.

7.

PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Destinado a estudantes, pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores que tenham

no mínimo, o ensino fundamental completo, de acordo com o Guia Pronatec de Cursos FIC
(BRASIL, 2016). As turmas serão formadas em atendimento à demanda da instituição, da
comunidade externa ou de programas e/ou projetos.
O ingresso de alunos no curso FIC de Assistente Administrativo poderá ocorrer por
meio de Edital, por meio de processo seletivo, classificatório e não eliminatório, ou Edital
com inscrição livre, quando os cursos forem demandados por uma determinada comunidade,
ou com inscrição livre, quando os cursos forem oriundos de um projeto e/ou programa. Para
participar do processo de seleção dos cursos FIC, os candidatos deverão entregar os
documentos solicitados de acordo com o edital e/ou programa. O estudante deve possuir um
computador padrão IBM-PC com sistema operacional compatível para acessar o Ambiente
Virtual de Aprendizagem e acesso à internet por banda larga.

8.

MATRIZ CURRICULAR
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8.1.

Estruturação

A área de concentração é a Educação Profissional e Tecnológica, com uma
abordagem disciplinar direcionada à prática necessária para o bom condicionamento da
profissão e, consequentemente, à inserção no mercado de trabalho. Desta forma, o projeto
buscará discutir conteúdos teóricos e práticos, visando desenvolver capacidades técnicas,
profissionais e humanísticas. Com uma organização curricular compreendendo até 20 (vinte)
horas de aulas semanais que somadas ao final do curso compreenderão 160 horas-aula. O
curso está estruturado com os seguintes módulos de aprendizagem:

MÓDULOS
I

Rotinas
Administrativas

II

Gestão de Pessoas

III

Técnicas comerciais e
de vendas

IV

Contabilidade e
Finanças

9.

CONTEÚDOS
Conceitos administrativos, organizações, processo
administrativo para funcionamento de uma empresa:
planejamento, organização, direção e controle.
Constituição de empresa. Tipos de empresas. PODC.
Introdução à gestão de pessoas, marketing pessoal,
relações interpessoais e formação de equipes. Formação de
líderes, motivação, recrutamento e seleção. Ética.
Introdução e conceito à técnica comercial. Atendimento de
qualidade ao cliente. Comunicação, negociação e vendas.
Vendas em equipe. Pesquisa e análise de mercado.
Orçamento.
Contabilidade: estrutura patrimonial, ativos e passivos,
fatos contábeis, método das partidas dobradas (débito e
crédito); plano de contas; apuração do resultado do
exercício, demonstrações contábeis (Balanço e DRE).
Finanças: rotinas de contas a pagar e contas a receber;
fluxo de caixa (utilização do excel); controle de estoque;
fontes de financiamento. Orçamento.
Total carga horária do curso

EMENTAS DOS MÓDULOS/DISCIPLINAS

Rotinas Administrativas
Módulo
I
Carga Horária
40h
EMENTA
Conceitos administrativos, organizações, processo administrativo para funcionamento
de uma empresa: planejamento, organização, direção e controle. Constituição de
empresa. Tipos de empresas. PODC.
BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, Cristina Amélia. O poder nas organizações. São Paulo: Thomson,
2007.

C.H

40h
40h

40h

40h
160h
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CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. São Paulo:
Makron Books, 2004.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4. ed. rev. e
atual. São Paulo: Campus, 2007.
DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: Thomson Learning, 2005.
DRUCKER, Peter F. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira, 2002.
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
Gestão de Pessoas
Módulo
II
Carga Horária
40h
EMENTA
Introdução à gestão de pessoas, marketing pessoal, relações interpessoais e formação
de equipes. Formação de líderes, motivação, recrutamento e seleção. Ética.
BIBLIOGRAFIA
BITENCOURT, Claudia. Gestão Contemporânea de Pessoas: Novas Práticas,
Conceitos Tradicionais. Bookman Editora, 2009.
CAVALCANTI, V. L. Liderança e motivação. Ed FGV. Rio de Janeiro, 2005.
CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: como
reter talentos na organização. São Paulo: Manole, 2009.
______. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à
empresa. São Paulo: Manole, 2009.
MASCARENHAS, André Ofenhejm. Gestão Estratégica de Pessoas: Evolução,
Teoria e Crítica. São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda., 2010.
PASCHOAL, Luiz. Gestão de Pessoas nas micro, pequenas e médias empresas
para empresários e dirigentes. São Paulo: Qualitymark Editora Ltda, 2006.
Técnicas comerciais e de vendas
Módulo
III
Carga Horária
40h
EMENTA
Introdução e conceito à técnica comercial. Atendimento de qualidade ao cliente.
Comunicação, negociação e vendas. Vendas em equipe. Pesquisa e análise de mercado.
Orçamento.
BIBLIOGRAFIA
KOTLER, P. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
LASLAS CASAS, A. L. Administração de marketing: conceitos, planejamento e
aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2012.
_________ Técnicas de vendas: como vender e obter bons resultados. São Paulo:
Atlas, 2011.
NEVES, M. F.; CASTRO, L. T. Administração de vendas: planejamento, estratégia
e gestão. São Paulo: Atlas, 2005.
Contabilidade e Finanças
Módulo
IV

Carga Horária

40h
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EMENTA
Contabilidade: estrutura patrimonial, ativos e passivos, fatos contábeis, método das
partidas dobradas (débito e crédito); plano de contas; apuração do resultado do
exercício, demonstrações contábeis (Balanço e DRE). Finanças: rotinas de contas a
pagar e contas a receber; fluxo de caixa (utilização do excel); controle de estoque;
fontes de financiamento. Orçamento.
BIBLIOGRAFIA
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 28. ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2012.
EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11. ed.
São Paulo: Editora Atlas, 2010.
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
HOJI, Masakaszu, SILVA, Helio Alves. Planejamento e Controle Financeiro. 1
edição: São Paulo, Atlas, 2010.

10.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM
A avaliação na concepção formativa deve ser feita de maneira diversa e múltipla, de

modo que o número de atividades de avaliação a ser aplicado deverá ser de, no mínimo, um
(1) para Módulos com carga horária igual ou superior a vinte (20) horas. A avaliação poderá
ser realizada por meio dos seguintes instrumentos e atividades, a saber: relatórios descritivos
de tarefas realizadas, provas, trabalhos, relato de experiências e de saberes anteriores ao
curso, oficinas, portfólios, seminários, visitas técnicas, e da aplicação prática dos
conhecimentos em laboratórios, unidades de produção e unidades referenciais comunitárias,
ficando o docente livre para a distribuição e aplicações destes instrumentos avaliativos.
A frequência dos alunos às atividades escolares é obrigatória, considerando-se
reprovado o aluno que não comparecer a, pelo menos, setenta e cinco (75%) por cento da
carga horária total do curso, compreendendo aulas teóricas e/ou práticas. O registro da
frequência ocorre a partir da efetivação da matrícula pelo aluno assumindo as possíveis faltas.
É vedada a matrícula, decorridos mais de vinte e cinco (25) por cento da carga horária
prevista para o curso.
Caso o aluno seja reprovado, este não receberá certificado. Em caso de não
comparecimento do aluno, logo após a efetivação da matrícula, durante o período de uma
semana de atividades escolares, o mesmo será considerado desistente, exceto mediante
apresentação de justificativa legal protocolada junto à responsável pelo curso, dentro do
prazo de até quarenta e oito (48) horas, a contar do primeiro dia de aula perdido, respeitando
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o limite de vinte e cinco (25) por cento da carga horária prevista para o curso. Poderão ser
chamados alunos classificados em lista de espera para preenchimento das vagas
remanescentes do curso.
O resultado final da avaliação quanto ao alcance de objetivos e/ou construção de
competências é expresso em conceitos com sua respectiva correspondência percentual, de
acordo com a tabela a seguir:
CONCEITO
A
B
C
R

11.

DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO
O aluno atingiu seu desempenho com
excelência.
O aluno atingiu o desempenho com
eficiência.
O aluno atingiu o desempenho mínimo
necessário.
O aluno não atingiu o desempenho mínimo
necessário.

De 90 a 100
De 70 a menor que 90
De 60 a menor que 70
De 0 a menor que 60

QUADRO DOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO CURSO

MÓDULO/UNIDADE
CURRICULAR

FORMAÇÃO

Graduação em Administração ou
Rotinas Administrativas Graduação em Tecnologia em
Gestão Comercial.
Graduação em Administração ou
Graduação em Tecnologia em
Gestão de Pessoas
Gestão Comercial ou Graduação
em Tecnologia em Recursos
Humanos.
Técnicas comerciais e
Tecnologia em Gestão Comercial
de vendas
ou Graduação em Administração.
Graduação em Ciências
Contabilidade e
Contábeis ou Graduação em
Finanças
Administração.

12.

PERCENTUAL (%)

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
A ser contratado ou
indicado
A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.
A ser contratado ou
indicado.

INFRAESTRUTURA
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFTM utilizará a plataforma

Moodle, instalada em servidor quadricore, com 1.200 gigabitesde capacidade de
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armazenamento. O sistema de hardware comporta a manutenção dos conteúdos postados online e o gerenciamento de todas as informações do processo EaD na instituição. A plataforma
Moodle permite o gerenciamento de informações acadêmicas, administrativas e também de
comunicação, sendo possível a integração entre alunos, professores e tutores e foi escolhida
por ser um software de domínio livre e por atender perfeitamente aos objetivos da EaD do
IFTM. O servidor está instalado na unidade de EaD que fará a alimentação do sistema de
gerenciamento das informações.

13.

CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e

continuada ou qualificação profissional em Assistente Administrativo, na modalidade EAD,
observada a escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de Cursos FIC, a
frequência de 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e aproveitamento
superior ou igual a 60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso o certificado de
Assistente Administrativo.

