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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

A adoção da nomenclatura, a carga horária e o perfil descritivo, do curso Técnico em 

Comércio, deu-se de acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação profissional Técnica. O Catálogo é uma 

importante referência para a oferta dos cursos técnicos de nível médio nos diferentes sistemas de 

ensino Federal, Estadual/Distrital e Municipal do país. O curso de comércio na forma subsequente 

terá duração de 3 semestres dividido em módulos, atingindo uma carga horária total de 960 

horas/aulas que corresponde a 800 horas relógio, não sendo obrigatório o estágio supervisionado. 

 

Quadro 1- Dados de Identificação  

Denominação do Curso 
Técnico  em Comércio na forma subsequente ao 

Ensino Médio 

Eixo Tecnológico Gestão e Negócios 

Forma de oferta Subsequente ao Ensino Médio 

Modalidade de oferta Presencial 

Título conferido Técnico em Comércio 

Turno de funcionamento Matutino, Vespertino ou Noturno 

Número de vagas: 40 40 

Carga horária total 800 horas 

Público-alvo Jovens e Adultos com Ensino Médio completo 

Tempo Mínimo e Máximo para 

integralização 
Mínimo  18 meses e máximo 3 anos 

Endereço do Campus 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão – IFMA Campus Viana, localizado na 

Rodovia MA 014 – KM 48 – Povoado São Pedro. 

CEP: 65.215-000 – Viana –MA 

 

Autorização de Funcionamento  Portaria MEC nº 1.074, de 30 de dezembro de 2014 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

2.1 Justificativa 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é uma autarquia com 

atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. No intuito de contemplar a sua missão, visão e os valores 

institucionais, o IFMA está focado na produção e na difusão do conhecimento científico e 

tecnológico, por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, objetivando o desenvolvimento 

da região na qual está inserido e oportunizando à comunidade trabalhadora e escolar, inclusive 

alunos com  necessidades educacionais especiais, uma verticalização do ensino a partir de cursos 

que estejam intimamente agregados à realidade da produção regional, considerando os arranjos 

socioprodutivos da baixada maranhense onde o Campus Viana está inserido. 

O Campus Viana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA), por sua vez,  integra a Fase III do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento 

em 30 de dezembro de 2014, através da Portaria MEC nº 1.074. Situada na área que se 

convencionou “Baixada Maranhense”, mais especificamente na Região de Campos e Lagos, a 

cidade de Viana com uma população estimada em  de 49.496 habitantes, , e ocupa uma área de 

1.166,745 Km2 e IDH 0,618 médio, de acordo com dados do Censo de 2010. 

 O munícipio cresce de modo acelerado no setor de gestão e negócios e, por conseguinte, 

há um aumento no número de oportunidades, que seguramente, refletiram os resultados da 

audiência pública que identificou os eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados no Campus 

Viana (IFMA,2014). A chegada do campus beneficia ainda os municípios vizinhos de Arari, Cajari, 

Matinha, Penalva, Anajatuba, Pedro do Rosário, Vitória do Mearim, Matinha, São João Batista, 

São Vicente Ferrer, Cajapió e Olinda Nova do Maranhão. 

O Campus Viana está estrategicamente localizado às margens da Rodovia MA 014 – KM 

48 – Povoado São Pedro. CEP: 65.215-000 – Viana - MA, em região de acesso para várias outras 

cidades da Microrregião da Baixada Maranhense, conforme figura 1. 
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Figura 1 – Localização do Campus Viana 

 

 
             Fonte: Google, 2020. 

 

A Lei nº 11.892/2008 que trata da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia preceitua que um de seus objetivos é colaborar com o desenvolvimento local e regional 

por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes, que visem à 

consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com 

base no mapeamento das potencialidades de cada região (BRASIL, 2008). Nesse sentido exige - 

se da educação profissional e tecnológica o desafio de renovar-se continuamente para atender de 

forma efetiva às necessidades sociais e econômicas nas diferentes regiões do país. As vocações 

regionais representam as demandas concretas dos setores produtivos, bem como aquelas vocações 

que se apresentam sob a forma de potencialidades para futuras demandas. Desse modo, torna-se 

fundamental integrar os cursos a serem ofertados com os arranjos produtivos locais, oportunizando 

geração de emprego e renda, e, consequentemente, diminuindo as desigualdades sociais (SILVA e 

TERRA, 2013).  

Nesse sentido, o Campus Viana se propõe inicialmente a ofertar cursos que contemplem os 

eixos tecnológicos de Recursos Naturais, de Informação e Comunicação e Gestão e Negócios, 

entre os cursos estão: o Curso Técnico em Administração (Subsequente); Curso Técnico em 

Desenvolvimento de Sistemas (Subsequente); Curso Técnico em Agricultura (Subsequente); 

Curso Técnico em Aquicultura (Subsequente); e Técnico em Comércio (Subsequente). Com isso, 

https://viana.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Plano-de-Curso-T%C3%A9c.-Administra%C3%A7%C3%A3o-Subsequnte-Aprovado-Consup.pdf
https://viana.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/Plano-T%C3%A9c.-Des-de-Sistemas-subsequente-Aprovado-Consup.pdf
https://viana.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/VNA_T%C3%A9c.-Agricultura-Sub_2018-Aprovado-CONSUP.pdf
https://viana.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2019/05/VNA_T%C3%A9c.-Aquicultura-Sub_2018-APROVADO-CONSUP.pdf
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se busca uma educação profissional sintonizada com as potencialidades da baixada maranhense, 

cujo foco é o desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Para tal, o Campus conta com uma 

ampla estrutura física, contando com possibilidades de expansão pela sua vasta área, conforme 

figura 2. 

 

Figura 2 – Vista aérea do Campus IFMA – Cidade de Viana (MA)  

 

 
        Fonte: Arquivo do Campus. 

 

 No que tange ao setor educacional as políticas públicas devem incluir conteúdos e ações 

comuns para a formação de uma identidade regional, com vistas a alcançar uma educação de 

qualidade para todos. Devem possibilitar ainda a qualificação de trabalhadores e a ampliação da 

vinculação da educação com o trabalho visando a emancipação humana. 

Conforme a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008: 

Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. (BRASIL, 2008) 

 

 

Desse modo, o Campus Viana, em cumprimento à legislação vigente que rege o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, quanto às finalidades, características e 

objetivos dos Institutos Federais, propõe a oferta de cursos técnicos de nível médio e cursos de 
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formação inicial e continuada em eixos que contribuirão para o desenvolvimento municipal e 

regional. 

Nesse contexto, considera-se que a área profissional da Gestão, por sua própria natureza 

de atividade-meio, está presente em todas as atividades econômicas. Pode-se dizer, de forma 

genérica, que as atividades de gestão permanecem direcionadas à oferta de apoio administrativo e 

logístico a todas as cadeias produtivas, qualquer que seja o setor econômico no qual ela se 

desenvolva. Assim, é possível identificar a necessidade de se planejar de forma organizada e 

sistemática, tanto o apoio às atividades agropecuárias e extrativas como às atividades industriais 

ou de comercialização e prestação de serviços. Essa característica faz com que os especialistas em 

Gestão possam ser encontrados em praticamente todas as organizações públicas ou privadas, de 

todos os portes e em qualquer que seja o seu ramo de atividade. 

 O Setor comercial, por sua vez, é cercado de dinamismo, que perpassa a modernidade das 

tecnologias e que exige técnicas cada vez mais  inovadoras e sistemáticas para as mais diversas 

situações e relações, principalmente as que envolvam diretamente os consumidores, público-alvo 

deste ramo. 

A escolha de cursos desse eixo, justifica-se também pelo fato do município de Viana 

apresentar uma economia em expansão, que demanda por profissionais qualificados e habilitados, 

que poderão contribuir com o desenvolvimento da Região. Portanto, os estudos revelaram que um 

número significativo de empresas têm investido em oferta de capacitação para os seus funcionários, 

o que reflete a carência que o setor enfrenta em relação à qualificação profissional, a qual se revela 

basicamente, segundo informações do próprio segmento e da Associação Comercial do município, 

na falta de noções básicas de informática, de comunicação, de matemática, de atendimento ao 

público, empreendedorismo, prospecção mercadológica e marketing, desenvolvimento 

interpessoal e legislação, normas técnicas, responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental, 

ética profissional, além da dificuldade de se trabalhar em equipe, de aprender novas habilidades, 

funções e competências profissionais necessárias para os mais variados setores produtivos.  

Nesse interim, considerando o contexto econômico pelo qual passa o Território Campos e 

Lagos, a implantação do curso Técnico em Comércio visa, através de uma formação ampla e de 

qualidade, estimular o diálogo com os diversos campos do trabalho, da ciência, da tecnologia, da 

cultura, possibilitando a compreensão e discussão das relações sociais de produção e trabalho, 

bem como o domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao curso, colaborando com o 
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desenvolvimento econômico e social da Região. O IFMA - Campus Viana justifica a oferta do 

Curso Técnico em Comércio na forma subsequente ao Ensino Médio, por entender que este 

favorecerá a elevação da qualidade dos serviços prestados à população nesta área da atividade 

econômica, formando o sujeito através de um processo de apropriação e de produção de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, além de impulsionar o desenvolvimento econômico da 

Região. 

O município de Viana é de fato um município estratégico pela sua localização, portanto, 

uma rota comercial importante, conforme figura 3. 

 

Figura 3 – Localização estratégica do Município de Viana (MA) 

 

,  
                 Fonte: Google Maps. 

 

A oferta do Curso Técnico em Comércio na forma subsequente ao Ensino Médio, se insere 

como um importante colaborador no processo de desenvolvimento, e não somente do município 

de Viana, mas de todo o seu entorno, conforme ilustrado na figura 3.  Esse esforço concentrado 

envolve também a participação do poder público, do empresariado e da sociedade civil. 

De acordo com dados divulgados pelo SEBRAE, com base em atualizações da Receita 

Federal do Brasil até 11/03/2020, o número de empresas em situação regular com domicílio no 

município de Viana (MA), se apresenta conforme gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Quantitativo de empresas ativas RFB até 11 de março de 2020 

 

 
     Fonte: DATA/SEBRAE, 2020. Elaborado pelos autores. 

 

 

O número de empresas com situação de CNPJ regular na Receita Federal do Brasil no 

município de Viana, é um grande indicativo da importância do Comércio no município, 

considerando que das 1360 empresas ativas, 979 são da atividade comercial, o que representa 71,9% 

do total. Desse total de empresas que exercem atividade comerciária em situação regular,  301 são 

Microempreendedores Individuais (MEI), 619 são Microempresas (ME), 26 são Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), e mais 33 que se apresentam em outras classificações. 

Portanto, é um número significativo de empresas que exercem alguma forma de atividade 

comerciária, que requer ainda mais um olhar sobre a capacitação para os seus funcionários. 

Entretanto, o cenário local ainda reflete a carência que o setor enfrenta em relação à qualificação 

dos profissionais como já foi informado pelo próprio seguimento e pela Associação Comercial do 

município.  

É importante destacar que o Curso Técnico em Comércio, se propõe a desenvolver 

atividades referentes às práticas profissionais o mais próximo possível da realidade oportunizando 

vivências concretas relacionadas ao mundo do trabalho e favorecer a competitividade saudável do 

setor, capacitando os alunos para gerirem recursos e formarem parcerias, de forma que eles 

busquem excelência na prestação de serviço. As necessidades apontadas pelo segmento no 

município permitem a organização de uma base conceitual teórica e prática sobre a qual se 

constitui um projeto de profissionalização consistente, com vistas a aprimorar o desempenho dos 

alunos, o que caracteriza a valorização do conceito ampliado de educação profissional, 

aproximando a escola do setor produtivo, na perspectiva de formação emancipatória.  
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2.2 Objetivo geral 

 

Formar Técnicos de Nível Médio com habilitação profissional em Comércio para aturem no 

Eixo de Gestão e Negócios realizando transações comerciais a partir da mobilização de competên-

cias laborais que integram o perfil profissional.  

 

2.3 Objetivos específicos 

 

▪ Formar um profissional-cidadão, capaz de articular teoria à prática, demonstrando conhe-

cimentos, competências, habilidades e atitudes para o desenvolvimento das atividades ine-

rentes aos métodos de comercialização de bens e serviços;  

▪ Proporcionar condições para o desenvolvimento da capacidade crítico-reflexivo, associada 

a valores éticos, sociais e culturais que edificam e consolidam o perfil profissional do Téc-

nico em Comércio indispensável ao exercício das atividades profissionais; 

▪ Contribuir para a formação crítica-reflexiva e ética frente às inovações tecnológicas, ava-

liando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;  

▪ Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas implicações 

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

mana;  

▪ Compreender as organizações comerciais, considerando as relações socioculturais e eco-

nômicas, a partir dos arranjos produtivos locais; 

▪  Habilitar profissional com perfil criativo, inovador, competente, atualizado e com espírito 

empreendedor;  

▪ Assessorar e/ou gerir processos nas áreas de comércio, bens e serviço, marketing, opera-

ções, produção, finanças nas organizações; 

▪ Criar parcerias com empresas mercantis, a fim de facilitar a atualização constante dos alu-

nos.  

 

3 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

 De acordo com o que estabelece o artigo 19 da Resolução CONSUP/IFMA Nº 14/2014, o 

acesso ao Curso Técnico em Comércio forma subsequente ao Ensino Médio do Campus Viana do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão será realizado através de 
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Processo Seletivo para estudantes portadores do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, 

emitido por Instituição pública ou privada devidamente legalizada e/ou transferências de outros 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, desde que a transferência atenda aos 

requisitos legais, estabelecidos no regimento interno.  

O ingresso do estudante dar-se-á por meio de processo seletivo a ser divulgado por edital 

publicado na imprensa oficial e no sítio da instituição, com indicação dos requisitos, condições e 

sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas. O estudante somente poderá 

ingressar no curso se apresentar o certificado ou documento equivalente de conclusão do Ensino 

Médio, no ato da matrícula.   

 

4  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

O Técnico em Comércio é o profissional que executa operações comerciais relativas a lo-

gística, comercialização de bens e serviços, marketing, gestão de estoque e ferramentas, atendi-

mento ao público e outras atividades correlatas. Aplica conceitos e modelos de gestão em funções 

comerciais. Opera sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais, utilizando as fer-

ramentas de informática como suporte às operações organizacionais. Este profissional poderá atuar 

em empresas ligadas ao comércio, em empresas do terceiro setor ou ainda em seu próprio negócio. 

No exercício pleno de suas atribuições, deverá ser um indivíduo responsável, criativo, crítico, di-

ligente, prudente, pontual e ético. Deverá também ter espírito de liderança e ser participante no 

processo transformador da sociedade. 

Ao concluir o Curso Técnico em Comércio, o egresso será capaz de: 

• Aplicar métodos de comercialização de bens e serviços; 

• Efetuar controle quantitativo e qualificativo de mercadorias; 

• Coordenar a armazenagem no estabelecimento comercial;  

• Elaborar planilha de custos, verificando a demanda e comunicando as previsões aos 

fornecedores; 

• Operacionalizar planos de marketing e comunicação logística, encargos, tributos e 

comercialização. 
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5  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 A organização curricular do Curso Técnico em Comércio subsequente ao Ensino Médio, 

considera a autonomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

IFMA para a criação de cursos, conforme a Lei 11.892/2008.  Observa as determinações legais 

presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, a Resolução 

CNE/CEB nº 3/2008 que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 4/2012 que define a nova versão do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 1/2014 - que atualiza e 

define novos critérios para a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Resolução 

CNE/CEB nº 6/2012- que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, através do Parecer CNE/CEB nº 11/2012, na Resolução CONSUP/IFMA 

nº 14/2014 que aprova as Normas Gerais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a 

Resolução CONSUP/IFMA nº 042/2016 que aprova a Política de Estágio e Egresso do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; a Resolução CONSUP/IFMA nº 

122/2016, dispõe a cerca das normas de Estágio Supervisionado para Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio de Graduação do IFMA, a Resolução CONSUP/IFMA nº 

105/2019 que dispõe sobre as Diretrizes Institucionais para os Cursos Técnicos Integrados ao 

ensino médio no IFMA e a Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019 que dispõe sobre as Normas 

de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem dos Cursos Técnicos do IFMA.  

A proposta pedagógica do curso Técnico em Comércio compreende o processo de 

aprendizagem, a partir da indissociabilidade entre teoria e prática; o trabalho assumido como 

princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da 

proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012). Nesse sentido a 

atividade prática constitui-se como ponto de partida para a construção de conceitos, uma vez que 

é através do trabalho que homens e mulheres se humanizam, criam, recriam e constroem suas 

consciências. Portanto, o trabalho aqui é entendido como fundamental para a vida humana, 

formador e não o trabalho alienante e redutor do ser humano. 

Outro princípio a ser ressaltado é a “[...] contextualização, flexibilidade e 

interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de 

significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática profissional [...]” (BRASIL, 2012b).  

Estando o currículo alicerçado no trabalho como atividade formadora e emancipadora, na 
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adoção de estratégias educativas que encaminhem para articulação dos conhecimentos teóricos e 

práticos essenciais para a construção do conhecimento, bem como a interdisciplinaridade entre os 

componentes curriculares, serão adotadas durante todo o curso práticas que consolidem os 

princípios aqui apresentados.  

A aprendizagem ocorre quando os estudantes conseguem ter uma mudança de perspectiva 

entre o conhecimento que se tinha e aquilo que eles passam a saber depois do aprendizado. Sendo 

assim, não se trata de memorizar e sim construir relações entre o que se sabe (conhecimentos 

prévios) e aquilo que se tem a aprender. Portanto, a aprendizagem acontece nas relações 

estabelecidas com o conhecimento, com os outros e com quem ensina. Além disso, precisa ter 

aplicação, seja direta ou indireta (RODRIGUES, 2014). 

A organização do curso tem o trabalho como base para organização e desenvolvimento 

curricular, proporcionando a compreensão do processo histórico de produção científica e 

tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente para transformação 

das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades e potencialidades humanas (BRASIL, 

2012). A dimensão do trabalho é o ponto de partida para a produção de conhecimento e objetiva 

superar a preconceituosa dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, voltando-se para 

a formação de trabalhadores capazes de atuar democraticamente como cidadãos. A dimensão da 

pesquisa também constitui eixo norteador do currículo, onde a problematização, a curiosidade 

pelo inusitado e o desenvolvimento do espírito inventivo estarão presentes nas práticas didáticas.  

Nesse contexto, o processo pedagógico estará centrado em seminários, visitas  técnicas,  

pesquisas,  práticas  laboratoriais, estudos de caso, desenvolvimento de projetos integradores, 

entre outros. 

O curso Técnico em Comércio será desenvolvido de forma presencial, organizado no 

desenho curricular por componentes curriculares que se encontram divididos em 3 (três) módulos, 

correspondendo cada módulo a (um) 1 semestre com carga horária de 320h cada, sendo 4 (quatro) 

horas-aulas diárias. A matriz curricular encontra-se organizada em hora/aula de 50 minutos para 

todos os componentes curriculares, distribuídas em 960 horas-aulas, que correspondem a 800 

horas relógio ao final do curso.  
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5.1 Matriz Curricular 

 

Tabela 1 – Organização da matriz curricular do Curso Técnico em Comercio 

 

 

MÓDULOS 
  

COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA 

HORÁRIA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 

MÓDULO I 

Linguagem e Comunicação 2 40 

Noções de Legislação Empresarial 2 40 

Contabilidade introdutória 2 40 

Informática Aplicada ao Comércio 2 40 

Matemática Comercial e Financeira 2 40 

Fundamentos de Administração 2 40 

Gestão da Qualidade 2 40 

Projeto Integrador I 2 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO 16 horas 320 

MÓDULO II 

Estatística Aplicada ao Comércio 2 40 

Noções de Libras 2 40 

Gestão de Estoques 2 40 

Contabilidade Comercial 2 40 

Técnicas de Vendas e Negociação 2 40 

Direito do Consumidor 2 40 

Administração de Marketing 2 40 

Projeto Integrador II 2 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO 16 horas 320 

MÓDULO III 

Empreendedorismo                      2 40 

Comércio Eletrônico 2 40 

Administração Financeira 2 40 

Contabilidade de Custos 2 40 

Higiene e Segurança do Trabalho 2 40 

Contabilidade Tributária 2 40 

Rotinas de Pessoal 2 40 

Projeto Integrador III 2 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE/ MÓDULO 16 horas 320 

Carga horária total do Curso em hora-aula (50 minutos) 960 

Carga horária total do Curso em hora/relógio (60 minutos) 800 

Obs.: A hora-aula possui 50 minutos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5.2 Ementários  

 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

▪ Compreender o funcionamento da língua e os diferentes tipos de linguagem; 

▪ Conhecer a diversidade de gêneros técnico-científicos, analisando suas estruturas, formas 

e funcionalidade; 

▪ Interpretar textos de acordo com os princípios de textualidade; 

▪ Construir textos a partir da especificidade de cada gênero textual. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

▪ Noções de língua e linguagem. 

▪ Variedades linguísticas. 

▪ Noções de textos; leitura e produção de textos verbais e não verbais. 

▪ Fatores de textualidade, tais como coesão, coerência e intertextualidade. 

▪ Gêneros técnicos-científicos, tais como: ata, relatórios, currículos, cartas, ofício etc.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BELTRÃO, Odacir & BELTRÃO, Mariusa. Correspondência: linguagem & comunicação – 

Oficial, empresarial, particular. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

FÁVERO, Leonor Lopes & KOCH, Ingedore G.Vilaça. Linguística Textual: uma introdução. 

6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

KOCH, Ingedore G.V. & L.C. TRAVAGLIA. Texto e coerência. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

MARCUSCHI, Luiz. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. 

 

SAUTCHUK, Inez. Prática de morfossintaxe. São Paulo: Manole, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

SAVIOLI, F. P. e FIORIN, J. L. Para entender o texto. 16. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

 

FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1992. 
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COMPONENTE CURRICULAR: NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

▪ Conhecer os principais institutos de direito empresarial aplicáveis ao comércio, destacando 

as figuras do empresário, da empresa e do estabelecimento empresarial; 

▪ Reconhecer regras gerais atinentes ao direito societário aplicáveis ao comércio, destacando 

a sociedade simples e a sociedade de responsabilidade limitada; 

▪ Analisar os direitos e deveres do empresário e da sociedade empresária atuante no comércio.  
 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
 

▪ Noções gerais de Direito: conceito e ramos de Direito Público e Direito Privado  

▪ Noções gerais de Direito Civil: personalidade, obrigações e contratos.  

▪ Pessoas jurídicas. Empresa. Empresário.  

▪ Empresário individual. Empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI.  

▪ Nome empresarial.  

▪ Estabelecimento empresarial.  

▪ Registros empresariais.  

▪ Direito societário geral.  

▪ Sociedades do Código Civil: simples e de responsabilidade limitada.   

▪ Microempresa e empresa de pequeno porte. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 31. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2019.  

NUCCI, Guilherme de Souza. Instituições de Direito Público e Privado. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2019. 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. 10. ed. São Paulo: Edi-

tora Gen Método, 2020. 

SOUZA-FERNANDES, Luciana Cordeiro de. Instituições de Direito. Desmistificando o direito 

público, privado e difuso. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2020. 

MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de Direito público e privado. 18. ed., São Paulo: Saraiva 

Jur, 2018. 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Empresarial.10. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2020. 
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COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Reconhecer os principais atos e fatos administrativos e elencá-los dentro de seus respectivos 

grupos. 

• Interpretar elementos contábeis e diferenciá-los quanto ao uso e destinação das informações 

desejadas.  

• Elaborar relatórios e demonstrativos contábeis.  

 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

• Contabilidade e evolução histórica. Técnicas contábeis. Patrimônio: Elementos Patrimoniais. 

Contas. Técnicas de escrituração. Caracterização de Atos e Fatos Contábeis. Balancete de 

verificação e razonetes. Estrutura básica do Balanço Patrimonial.  Demonstrações Contábeis. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

  
 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

IUDICIBUS, Sergio de; MARTINS, Eliseu. Contabilidade Introdutória. 12. ed. São Paulo: Atlas, 

2019. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 16. ed. São Paulo: Ferreira, 2018. 

 

MARION, Jose Carlos. Contabilidade Básica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

 

 



 

 
 

20 Curso Técnico em Comércio na forma subsequente 

Campus Viana - MA 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA AO COMÉRCIO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Compreender os conceitos básicos da informática. 

• Reconhecer os diferentes tipos de hardware e software. 

• Utilizar os recursos da informática de forma eficiente, como editores de textos, apresentações 

e planilhas eletrônicas. 

• Utilizar softwares para controle e gerenciamento de dados comerciais para a tomada de 

decisões. 

• Comunicar e trocar informações, cadastrar, localizar e editar dados. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

▪ Computador: histórico, e funcionamento.  

▪ Hardware: periféricos, dispositivos de entrada e saída.  

▪ Sistema operacional: evolução, características e uso. 

▪ Internet. 

▪ Editor de texto.  

▪ Editor de slides.  

▪ Planilha Eletrônica. 

▪ Mala direta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BARRIVIERA, Rodolfo; OLIVEIRA, Eder Diego. Introdução à Informática. São Paulo: Livro 

Técnico, 2012. 

 

FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. 3 ed. São Paulo: Érica, 2017. 

 

PISKE, Rafael Bender. Introdução à Informática: Visando um mundo da máquina. São Paulo: 

Baraúna, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CORNACCHIONE JR, Edgard B. Informática Aplicada às áreas de contabilidade, 

administração e economia. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. 

 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de 

informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2008. 
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Identificar e definir grandezas, suas relações e equações e aplicá-las ao ambiente comercial 

e financeiro. 

• Interpretar e construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais; e 

utilizar a álgebra como forma de propor e resolver situações-problemas. 

• Utilizar o conhecimento geométrico, de espaço e forma para a interpretação de fenômenos 

sociais e das técnicas de Comércio, através de funções e representação da realidade e intervir 

sobre ela. 

• Compreender o caráter probabilístico dos fenômenos naturais e sociais a fim de possibilitar 

uma tomada de decisão. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

▪ Matemática Elementar: Números, Operações Aritméticas e Operações Algébricas. 

▪ Matemática Comercial: Razão, Proporção, Grandezas, Porcentagem, Regra de Três. 

▪ Matemática Financeira: Juros e funções: Simples e Compostos, Montante, Sistema de 

Amortização. 

▪ Funções e Gráficos: Constante, Afim, Quadrática, Exponencial, Trigonométrica. 

▪ Noções de Probabilidade: Espaço Amostral, Amostra, Cálculo de Probabilidades. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. Ática, São Paulo, 2016.  

 

SOUZA, J. R. Novo Olhar Matemática. FTD, São Paulo, 2013.  

 

SILVA, C. X; BARRETO, B. F. Matemática Aula por Aula. FTD, São Paulo, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GIOVANNI, J.R; BONJORNO. J.R; JUNIOR, J.R.G. Matemática Fundamental. FTD, São 

Paulo, 2002. 

 

IEZZI, G.; E etc. Fundamentos da Matemática Elementar.  vol. 11, Editora Atual, São Paulo, 

2004 
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COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Conhecer os fundamentos da Administração, contextualizando sua importância e aplicações 

no cotidiano das organizações. 

• Compreender os processos de planejamento, organização, direção e controle de empresas da 

área comercial. 

• Reconhecer as estruturas organizacionais e suas representações gráficas, identificando níveis 

de autoridade e responsabilidade. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

▪ Aspectos introdutórios e conceituais para o estudo da Administração. Estudo das funções que 

compõem o processo administrativo: Planejamento; Organização; Direção; e Controle. 

Estruturas e processos organizacionais. Departamentalização. Áreas funcionais da empresa 

e ambiente organizacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a TGA. São Paulo: Manole, 2014.  

MAXIMIANO, Antônio, C.A. Teoria Geral da Administração. São Paulo, Atlas, 2008. 

CURY, Antônio. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2016 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organizações e Métodos. São Paulo: Atlas, 

2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MAXIMIANO, Antônio, C.A. Introdução à Administração. Atlas, São Paulo, 2007.  

 

ROBBINS, Stephen P. Administração: Mudanças e perspectivas. S. Paulo, Saraiva, 2000.  
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COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA QUALIDADE 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Compreender os conceitos e ferramentas fundamentais da gestão de processos/qualidade 

• Reconhecer modelagens, avaliação de desempenho e indicadores de processos, com obser-

vância dos manuais e sistemas de gestão da qualidade. 

  

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
 
 

• Análise administrativa (diagnóstico organizacional). 

• Gestão Baseada em Processos: conceitos fundamentais. 

• Metodologia e Ferramentas de Modelagem de Processos. 

• Avaliação de Desempenho e Indicadores de Processos. 

• Manuais organizacionais. 

• Sistemas de Gestão da Qualidade. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

CURY, Antônio. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organizações e Métodos. São Paulo: Atlas, 

2013. 

 

BARBARÁ, Saulo. Gestão por Processos: Fundamentos, Técnicas e Modelos de Implementa-

ção. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, métodos & processos. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

CARREIRA, Dorival. Organização, Sistemas e Métodos: ferramentas para racionalizar as ro-

tinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ESTATÍSTICA APLICADA AO COMÉRCIO  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Reconhecer e classificar os atributos ou variáveis em quantitativas discretas ou contínuas e 

qualitativas nominais ou ordinais. 

• Construir tabelas, gráficos, histograma e polígonos de frequência de forma que seja fácil fazer a 

leitura dos dados coletados. 

• Aplicar conhecimentos da estatística como ferramenta nas atividades de uma empresa. 

• Saber identificar a população e estabelecer os critérios para selecionar os elementos da amostra. 

• Realizar cálculos das medidas de tendência central e de dispersão de um conjunto de dados 

estatísticos. 

• Elaborar relatórios utilizando dados estatísticos. 

• Utilizar planilhas eletrônicas para análise estatística de dados. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 

• Estatística descritiva: população e amostra, atributos e variáveis, séries estatísticas, tabelas e 

gráficos, distribuições de frequência, histograma e polígonos de frequência. Medidas de 

tendência central: médias (aritmética, geométrica, harmônica e quadrática), mediana e moda.  

Medidas de dispersão: amplitude, desvio-médio, variância, desvio-padrão. Uso de softwares 

para cálculos estatísticos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BUSSAB, W. O., MORETTIN, P.A. Estatística básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

IEZZI, G.  HAZZAN, S., DEGENSZAJN,  D. M.  Fundamentos de matemática elementar, 11: 

matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. 9ª ed. São Paulo : Atual, 2013. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MOORE, D. A. Estatística básica e sua prática. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

PINHEIRO, J. I. D. et al. Estatística básica: a arte de trabalhar com dados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 
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COMPONENTE CURRICULAR: NOÇÕES DE LIBRAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

• Reconhecer a importância da inclusão social dos surdos, em especial no ambiente de trabalho. 

• Compreender importância do uso de LIBRAS no mercado de trabalho. 

• Refletir criticamente sobre a LIBRAS e seu status linguístico. 

• Aprender conhecimentos básicos de LIBRAS de forma sistemática. 

• Aplicar os conhecimentos básicos de LIBRAS no dia a dia social e profissional. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 

Princípios básicos do funcionamento da Língua Brasileira de Sinais; introdução de conceitos, 

teorias, gramática básica, internalização de vocabulário básico geral e específico da área do 

Comércio. Noções básicas dos recursos associados ao uso da LIBRAS como o Alfabeto Manual, 

Perspectiva. Estrutura linguística em contextos comunicativos (frases, diálogos curtos). Legislação 

específica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro: UFRJ, 

Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 

CAPOVILLA, Fernando César et. al. Novo DEIT-LIBRAS: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira (Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas, 2. vol. São Paulo: EDUSP, 2011. 

FELIPE, Tanya A.; MONTEIRO, Myrna S. Libras em Contexto: curso básico, livro do professor instrutor – Brasília: 

Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, MEC: SEESP, 2001. 

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. 

São Paulo: Parábola, 2009. 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos. (Org.). Tenho um aluno surdo e agora?: 

introdução à Libras e educação de surdos. São Carlos: EdUFScar, 2013. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Brasília-DF, 2008.  

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 

providências. 

BRASIL. Lei nº 12.319, de  1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência). 

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências. 

GAIO Roberta; MENEGHETTI, Rosa G. Krob (Org.). Caminhos pedagógicos de educação especial. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2004. 

HONORA, Marcia. Inclusão educacional de alunos com surdez: concepção e alfabetização. São 

Paulo: Cortez, 2014.  
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COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE ESTOQUES 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Reconhecer os principais tipos de estoque e a importância de cada um no processo empresa-

rial. 

• Compreender os principais métodos para previsão de estoques. 

• Identificar os vários tipos de níveis de estoque como calcular cada um, assim como o lote 

econômico de compra e classificação ABC. 

 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS 

 
 
 

• Introdução à Gestão de Estoques. 

• Métodos para Previsão de Estoques. 

• Custos de Estoques. 

• Níveis de Estoques. 

• Classificação ABC. 

• Lote Econômico de Compra. 

• Sistemas de Controle de Estoques. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

MOURA, C. Gestão de estoques: ação e monitoramento na cadeia de logística integrada. Rio 

de Janeiro: Ciência moderna Ltda., 2004. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ logística empresarial. 5. 

Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE COMERCIAL 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Construir noções sobre apuração e contabilização do resultado do exercício contemplando 

cálculos e contabilizações das deduções, participações e destinações do resultado líquido.  

• Aplicar os conhecimentos contábeis na operacionalização das empresas comerciais. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

• Constituição das empresas comerciais.  

• Desenvolvimento das empresas comerciais. Operações com mercadorias.  

• Operações Financeiras. 

• Resultado do Exercício. 

•  Encerramento das atividades das empresas comerciais.  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 11. ed. São Paulo: 

Atlas, 2019.  

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Comercial. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Noções de Contabilidade Comercial. 3. ed. São Paulo: Érica, 2019. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  
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COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS EM VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Compreender conceitos básicos de negociação e vendas. 

• Desenvolver habilidades na área de vendas e negociação, mediante a utilização de estratégias 

e técnicas adequadas para consecução de acordos e vendas. 

• Desenvolver competências na perspectiva do atendimento ao cliente. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 

• Função de Vendas: conceituação básica. 

• Características do profissional de vendas. 

• O processo de negociação. 

• Técnicas de venda e negociação. 

• Pós venda. 

• Métodos e técnicas de PNL na área de vendas. 

• A ética nas negociações. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

• CHIAVENATO, I. Administração de Vendas. Campus, 2005. 

• CARVALHAL, E. et. al. Negociação e administração de conflitos. Rio de Janeiro, FGV, 

2006. 

• LEWICKI, Roy L.; SAUNDERS; David M.; MINTON, John W. Fundamentos da negoci-

ação. São Paulo: Bookman, 2004. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

• MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva; ALYRIO, Rovigati Danilo; ANDRADE, Rui Otávio 

Bernardes. Princípios de negociação: ferramentas e gestão. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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COMPONENTE CURRICULAR: DIREITO DO CONSUMIDOR 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender os conceitos e princípios da legislação consumerista brasileira. 

● Aprender os elementos constituintes da relação do consumo, dominando os conceitos de con-

sumidor, fornecedor, produto e serviço. 

● Analisar situações problema, aplicando os princípios do Direito do Consumidor no cotidiano do 

comércio.  

● Discutir sobre a responsabilização civil dos comerciantes na legislação consumerista. 

● Manejar as regras e os principais instrumentos que regem as relações de consumo no comércio, 

de modo a tornar a empresa sustentável sem desrespeitar as prerrogativas do direito do consu-

midor. 

● Orientar suas condutas no comércio de acordo com a Política Nacional das Relações de Con-

sumo, a dignidade da pessoa humana consumidora e a função social das empresas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Noções introdutórias e conceitos básicos de Direito do Consumidor para Empresário. 

● Conceitos e princípios no Código de Defesa do Consumidor (CDC) . 

● Direitos básicos do consumidor. 

● Relações de consumo. 

● Regulamento das práticas comerciais.  

● Contratos de consumo. 

● Regulamento da proteção contratual. 

● Esferas de responsabilização e sanções no CDC. 

● Responsabilidade civil no âmbito do Direito do Consumidor. 

● Função social da empresa e dignidade da pessoa consumidora. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOLZAN, Fabricio. Direito do Consumidor Esquematizado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

BRASIL. Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2020.  

FILOMENO, Jose Geraldo Brito. Curso Fundamental de Direito do Consumidor. São Paulo: 

Ed. Atlas, 2018. 

KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. Direito do Consumidor: Contratos, Responsabilidade 

Civil e Defesa do Consumidor. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Curso de Direito de Consumidor. 13.ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KLEE, Antônia Espíndola Longoni.  Comércio eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tri-

bunais, 2014. 

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e 

a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 

THEODORO JR.,Humberto.  Direitos do Consumidor. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2017. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Compreender a importância da busca de informações e pesquisa para apoio nas decisões de 

marketing. 

• Reconhecer a importância do marketing para as instituições, suas orientações e tarefas ne-

cessárias. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
 
 

• Fundamentos Básicos de Marketing. 

• Fatores que influenciam no Comportamento do Consumidor. 

• Tipos de Segmentação de Mercado. 

• Mix de Marketing: ofertas de mercado, estratégias de preço, promoção de vendas e canais 

de vendas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. Prentice Hall, São Paulo, 2003.  

 

LAS CASAS, A. L. Administração de Marketing. Atlas, São Paulo, 1999. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

CHURCHILL, G. A. Marketing: criando valor para os clientes. Saraiva, São Paulo, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Compreender os conceitos relativos ao empreendedorismo. 

• Identificar oportunidades de negócios. 

• Desenvolver a capacidade criativa, empreendedora e de inovação, com ênfase ao perfil do 

empreendedor na atividade comercial, focando na melhoria dos serviços, necessidades e de-

sejos dos clientes. 

• Elaborar um plano de negócios. 

 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 
 

• Introdução ao Empreendedorismo: conceitos, origens e evolução. 

• A Cultura Empreendedora. 

• Empreendedorismo e atualidades no ramo do comércio. 

• Business Model Canvas. 

• Plano de Negócios. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

• CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 

Paulo: Saraiva, 2004. 

• DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

• PETERS, Michael. HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. São Paulo: Bookman, 2004. 



 

 
 

32 Curso Técnico em Comércio na forma subsequente 

Campus Viana - MA 

  

 

COMPONENTE CURRICULAR: COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

 

• Conhecer os principais modelos de negócio utilizados na Internet com e-commerce. 

• Entender aspectos relacionados à segurança de aplicações comerciais para a Web. 

• Reconhecer as melhores práticas do setor de e-commerce. 

 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

 

• Comércio Eletrônico: conceitos básicos. 

• Perfil dos consumidores da Internet. 

• Gestão estratégica no comércio eletrônico. 

• Segurança nas transações eletrônicas. 

• Tendências e Perspectivas do Comércio Eletrônico. 

• Processos de desenvolvimento de um sistema de e-commerce. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

• ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua 

aplicação.  

• FRANCO JUNIOR, Carlos F. E-business: internet, tecnologia, e sistemas de informação 

na administração de empresas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

• VASCONCELLOS, Eduardo. E-commerce nas empresas brasileiras. São Paulo: Atlas, 

2005. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Compreender a administração financeira e sua relação com as demais áreas de gestão. 

• Realizar lançamentos de controle e fluxo de caixa. 

• Interpretar e analisar demonstrações financeiras.  

• Calcular índices financeiros para subsidiar na tomada de decisão. 

• Planejar e elaborar o orçamento financeiro de uma empresa comercial. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

• Estudo dos conceitos da administração financeira e o papel do administrador financeiro nas 

atividades comerciais. Controle e fluxo de caixa. Capital de giro.  Método de análise vertical 

e horizontal. Indicadores financeiros: estrutura de capital; endividamento geral; liquidez; 

lucratividade; e rentabilidade. Orçamento empresarial. Mercado Financeiro. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ASSAF, N. A; SILVA, C. A. T. Administração do capital de giro. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

CALVO, I. P.; ALMEIDA, J. M. B.; BISPO, P. L.; FERREIRA, W. L. ORÇAMENTO 

EMPRESARIAL. RIO DE JANEIRO: FGV, 2012. 

 

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

 

HOJI, M. Administração financeira na prática. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

HOJI, M. Orçamento empresarial: passo a passo. São Paulo, Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BONFIM, E.A; PASSARELLI, J. Orçamento empresarial: como elaborar e analisar. São Paulo: 

IOB- Thomson, 2004.  

 

KUHN, Ivo Ney. Gestão financeira. Ijuí: Unijuí, 2012 (Coleção educação a distância – Série 

livro-texto). 

 

MASSING, Evandro Luís. Gestão financeira na medida: manual do participante. Brasília: 

SEBRAE, 2014. 
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COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE DE CUSTOS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Conhecer o processo de reconhecimento de custos e tratamento contábil.  

• Diferenciar custos e despesas incorridas no processo comercial produtivo.  

• Discutir o processo de registro dos custos e preços.  

• Subsidiar o processo de decisão empresarial, baseado em custos comerciais. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

• Introdução a gestão de custos. Mão-de-Obra. Custos Diretos e Indiretos. Custeio. Formação 

de Preços. Custos e Estratégia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. Atlas, 5ª ed. São 

Paulo 2010. 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de Custos: Teoria, Prática, Integração com Sistemas 

de Informações (ERP). 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

 

SANTOS, Jose Santos. Manual de contabilidade e análise de custos. 7.ed. São Paulo, Atlas, 

2017. 
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COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETENCIAS 

 

• Desenvolver no seu ambiente de trabalho os conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Segurança do Trabalho.  

• Conhecer as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho. 

• Utilizar os principais equipamentos de proteção individual e coletiva no seu dia a dia. 

•  Reconhecer as principais abordagens da Qualidade de Vida no Trabalho. 
 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

• Introdução a segurança do trabalho. 

• Ética profissional. 

• Legislação e normas. 

• Trabalho - meio ambiente. 

• Psicologia aplicada. 

•  Equipamentos de proteção individual e coletivo. 

•  Riscos ambientais – consequências. 

• Qualidade de vida - trabalho. Primeiros socorros. 

•  Ergonomia. 

• Prevenção e combate a sinistros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATTOS, Ubirajara Aluizo de Oliveira; MÁSCULO, Francisco Soares. Higiene e segurança 

do trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 419 p. (Coleção CAMPUS – ABEPRO 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Segurança do trabalho - guia prático 

e didático: fundamentos, riscos ambientais, higiene e acidentes de trabalho, medidas de 

proteção, doenças ocupacionais, CIPA e SESMT, normas de segurança, proteção contra 

incêndios e explosões, primeiros socorros, qualidade de vida, impactos ambientais e sociais 1. 

ed. São Paulo, SP: Érica, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 BISSO, Ely Moraes. O que é segurança do trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1990. 78 p. 

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 3. ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2010. XVIII, 314 p. 
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COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Conhecer a legislação tributária brasileira e os regimes aplicados a cada área de aplicação.  

• Identificar os tributos incidentes sobre as operações empresariais. 

• Contabilizar e apurar tributos com enfoque na legislação tributária aplicável vigente.  

• Subsidiar a tomada de decisões baseadas na execução do planejamento tributário. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

• Sistema Tributário Nacional:  conceito e espécies de tributos, princípios constitucionais 

tributários, e competência tributária. 

• Regimes de tributação.  

• Tributos federais, estaduais e municipais.  

• Planejamento tributário.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 14ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2020. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

NEVES, Silvério das Neves. Contabilidade avançada e análise das demonstrações financeiras. 18ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. 

 

PEREZ, Junior; CHIEREGATO, Renato; OLIVEIRA, Luis Martins de. Manual de contabilidade 

tributária. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ROTINAS DE PESSOAL 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

 

• Compreender a dinâmica de atuação do Departamento de Pessoal e os dispositivos legais 

correlacionados. 

• Sistematizar e realizar cálculos de benefícios obrigatórios e verbas rescisórias. 

• Desenvolver operações relacionadas à folha de pagamento e suas especificidades. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

• Legislação Trabalhista e a atuação do Departamento de Pessoal. Rotinas de Admissão e 

Modalidades do Contrato de Trabalho. Rotinas de Cálculos de Folha de Pagamento: verbas 

remuneratórias, adicionais e benefícios. Cálculo de Férias e Décimo Terceiro Salário. 

Rotinas de Rescisão do Contrato de Trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 

Elsevier, Rio de Janeiro, 2014.  

 

FIDÉLIS, G. J. Gestão de Pessoas: rotinas trabalhistas e dinâmicas do departamento de pessoal. 

Érica: São Paulo, 2018.  

 

GONÇALVES, Gilson. Resumo práticos de cálculos trabalhistas: exemplos e fórmulas. 

Curitiba: Juruá, 2018. 

 

IORIO, Cecilia Soares. Manual de Administração de Pessoal. São Paulo: SENAC, 2016. 

. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GONÇALVES, Gilson. Resumo práticos de cálculos trabalhistas: exemplos e fórmulas. 3. ed. 

Curitiba: Juruá, 2018. 

 

GONÇALVES, Gilson. Rotinas trabalhistas: de A a Z. Curitiba: Juruá, 2018. 
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6 PROJETO INTEGRADOR PARA O CURSO TÉCNICO EM COMÉRCIO 

 

 O desenvolvimento da prática pedagógica do Curso Técnico em Comércio, modalidade 

subsequente, do Campus Viana, busca o desenvolvimento de competências e habilidades dos 

educandos, através da integração dos conhecimentos advindos da comunidade inserida, e os 

conteúdos dos componentes curriculares agregados ao seu Projeto Integrador. 

Dessa forma, o projeto integrador assume um caráter interdisciplinar cuja missão tem 

significância na articulação entre teoria e prática, possibilitando a interlocução entre as áreas de 

conhecimento estudadas no curso e o exercício profissional, propiciando assim o contato do 

educando com os itinerários formativos, estimulando uma melhor compreensão e atuação 

transformadora da realidade no ambiente ao qual está inserido. 

Os projetos integradores se enquadram na perspectiva conceitual assinalada no artigo 6º da 

Resolução/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, segundo o qual o currículo é uma proposta de ação 

educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se 

por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, 

permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo 

para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas. Também no 

artigo 14, Inciso VIII, da mesma Resolução, orienta que os componentes curriculares que integram 

as áreas de conhecimento podem ser tratados como disciplinas, sempre de forma integrada, ou 

como unidades de estudos, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e 

interdisciplinares ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas 

ou outras formas de organização (BRASIL, 2012). 

O projeto integrador dentro do Curso Técnico em Comércio é uma atividade 

interdisciplinar que visa proporcionar ao educando uma visão crítica e integrada aos 

conhecimentos adquiridos durante o Curso, de forma a despertar seu espírito pesquisador, 

extensionista, inovador, critico, empreendedor, inovador e criativo, possibilitando-o apresentar 

soluções para problemas eventualmente encontrados durante sua experiência de contato com o 

mundo do trabalho e despertar sua autonomia, proatividade, criatividade e sua responsabilidade 

ética, socioambiental  e respeito aos direitos humanos. Dessa forma, ele será desenvolvido nas três 

etapas: pré-projeto, no primeiro módulo; plano de ação ou de intervenção, no segundo módulo; 

e relatório final ou artigo, no terceiro módulo. O resultado final do projeto poderá ser apresentado 

em um dos eventos previsto no calendário do Campus. A avaliação será de acordo com aquilo que 
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está estabelecido nos critérios e procedimentos de avaliação do curso, que concebe o processo 

avaliativo numa perspectiva  formativa e processual com foco no desenvolvimento e desempenho 

dos alunos, especialmente no momento da execução do projeto. 

 

6.1 Objetivo do Projeto Integrador 

 

Os projetos integradores têm como objetivo principal proporcionar a integração entre as 

diversas áreas de conhecimento que são específicas do curso e a vivência da prática das 

organizações comerciais sob o prisma da gestão, visando a promoção do desenvolvimento de 

competências, habilidades, atitudes e valores necessárias para que o desempenho das atividades 

que são requeridas ao profissional do comércio ocorra de maneira eficaz e eficiente. Nesse interim, 

o contato dos alunos com o ambiente de trabalho, em primeiro plano, se dará a partir do projeto 

integrador, em sintonia com a articulação dos conhecimentos trabalhados ao longo do Curso. 

De forma mais específica o projeto integrador tem desdobramentos que visam reforçar a 

prática pedagógica, buscando: 

a) Contextualizar com o mundo do trabalho; 

b) Legitimar os conceitos face às práticas profissionais; 

c) Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

d) Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações; 

e) Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional para a 

resoluções de problemas; 

f) Promover integração e cooperação técnica entre o IFMA – Campus Viana e o 

mundo do trabalho; 

g) Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

h) Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão empresarial; 

i) Integrar os conhecimentos dos alunos e a aplicação no trabalho; 

j) Desenvolver atividades visando a responsabilidade social e ambiental. 

l) Solucionar uma questão problemática no mundo do trabalho, sócio-histórico, econômico-

cultural ou familiar. 
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6.2 Avaliação do Projeto Integrador 

 

Considerando a Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019, a avaliação será através da 

aplicação de instrumentos pertinentes às características dos projetos e desenvolvimento das 

respectivas disciplinas: pesquisas, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de intervenção, 

simulação na implementação de projetos, estudos técnicos etc., que serão acompanhados pela 

Coordenação do Curso, Coordenação do projeto e professores orientadores. A Coordenação do 

Curso, juntamente com o Colegiado deste, escolherão o professor coordenador e os professores 

orientadores, assim como o tema e os componentes curriculares que serão trabalhados durante o 

projeto. 

Na avaliação não pode ser deixado de observar também o que rege a Resolução CNE/CEB 

nº 6/2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, especialmente o que está contido no seu artigo 21: 

 

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar 

continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada 

pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando enfrentar o desafio 

do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integra as cargas horárias mínimas de 

cada habilitação profissional de técnicos e correspondentes etapas de qualificação e de 

especialização profissional técnica de nível médio (BRASIL, 2012). 

 

A Resolução referenda o que já foi colocado como objetivo do projeto integrador, conforme 

dispõe o § 1º do mesmo artigo 21: 

 

A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência, 

aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes 

especiais tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem 

como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, 

visitas técnicas, simulações, observações e outras (BRASIL, 2012). 

 

Assim, a avaliação do projeto integrador em cada uma das três etapas, visa compreender a 

maturação e articulação do aluno entre o mundo do trabalho e os conhecimentos adquiridos durante 

o curso, bem como o aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores ao seu ingresso 

na Instituição. 
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6.3 Etapas de desenvolvimento do Projeto Integrador  

 

Os Projetos Integradores ocorrerão ao longo dos semestres com os componentes 

curriculares que integram a arquitetura curricular do Curso Técnico em Comercio, e estão 

distribuídos da seguinte forma: 

 

a) Projeto Integrador I – 1º Módulo 

 

O desafio do primeiro projeto será norteado para a PESQUISA ABERTA sobre os temas 

a serem propostos nos componentes curriculares da matriz do curso, de forma que articulem as 

competências desenvolvidas pelos componentes curriculares da Base Técnica Profissional. 

O projeto integrador poderá ser realizado individualmente, apenas de forma excepcional, 

ou em grupo de no mínimo 3 e no máximo cinco alunos, mantendo o (s) mesmo (s) aluno (s) 

durante o desenvolvimento de todo o projeto integrador (1º módulo, 2º módulo e 3º módulo). O 

produto do Projeto Integrador I será a elaboração do PRÉ-PROJETO. 

Todo o desenvolvimento será acompanhado pela Coordenação de Curso ou do projeto e 

pelos docentes orientadores indicados das áreas específicas do Curso. A apresentação da pesquisa 

seguirá os padrões definidos pela Coordenação do Curso ou do projeto, utilizando a norma ABNT 

para Elaboração e Apresentação de Projetos. 

 

b) Projeto Integrador II – 2º Módulo 

 

O desafio será norteado para a ELABORAÇÃO DE COLETA, análise e interpretação de 

dados (pesquisa) objetivando o Plano de Ação, de forma que articule as competências 

desenvolvidas pelos componentes curriculares dos 1º, 2 e 3º módulos do Curso, propondo soluções 

de melhorias e inovação para o ambiente comercial, segundo os conhecimentos adquiridos ao 

longo do Curso. 

No PLANO DE AÇÃO os Eixos Temáticos deverão ser escolhidos entre os componentes 

curriculares do 1º, 2º e 3º módulos, no qual o aluno, ou grupo, deverá realizar a coleta de dados, 

observando os métodos de pesquisa a serem utilizados, visando realizar a análise e interpretação 
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destes dados de forma a auxiliar na solução do problema definido no Projeto Integrador I e que 

será trabalhado no Projeto Integrador III, no 3º módulo do Curso. Nesta etapa também será feito a 

revisão bibliográfica do tema escolhido. 

A apresentação dos resultados do estudo seguirá os padrões metodológicos definidos pela 

Coordenação do curso ou do Projeto, utilizando o padrão de normas ABNT para elaboração e 

apresentação dos projetos. 

 

c) Projeto Integrador III – 3º Módulo 

 

O desafio será norteado para apresentar a SOLUÇÃO DE PESQUISA. No Projeto 

Integrador III o aluno, ou grupo, deverá descrever a proposta de solução desenvolvida no Plano de 

Ação de acordo com o Eixo Tecnológico escolhido, culminando em um RELATÓRIO FINAL 

ou artigo resultante dos projetos integradores dos três semestres do Curso, segundo os 

conhecimentos adquiridos ao longo destes, de forma que se articule as competências. 

A apresentação do Relatório Final seguirá os padrões monográficos utilizando as normas 

da ABNT. O Projeto Final deverá ser apresentado em Seminário organizado ao término no Curso. 

 

Figura 4 – Desenvolvimento das etapas do Projeto Integrador 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

6.4 Carga Horária do Projeto Integrador 

 

A carga horária para o projeto integrador foi distribuída segundo o desenvolvimento de 

competências ao longo dos semestres do Curso, tendo sua configuração da seguinte forma: 
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Tabela 2 – Carga horária do Projeto Integrador 

ETAPA SEMESTRE 
CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL 

ATIVIDADES 

EXTRACLASSE 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

Projeto 

Integrador I 

1º 20 20 40 horas 

Projeto 

Integrador II 

2º 20 20 40 horas 

Projeto 

Integrador III 

3º 20 20 40 horas 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

6.5 Prazos e Documentação para Entrega dos Projetos 

 

A Coordenação do Curso Técnico em Comércio, juntamente com o Departamento de 

Ensino – DE e a Diretoria de Desenvolvimento Educacional – DDE, definirão os prazos para 

entrega dos projetos a cada semestre, procedendo-se a devida divulgação. Os projetos deverão 

estar acompanhados dos seguintes documentos: 

• Ficha de Identificação do(s) aluno(s), a ser preenchida pelos alunos que realizaram o pro-

jeto e entregue à Coordenação do Curso ou professor designado. 

• Ficha de Avaliação do Aluno ou da Equipe de Trabalho, a ser preenchida pela Coordenação 

do Curso ou do Projeto, juntamente com o Professor Orientador, atribuindo nota ao projeto 

integrador para divulgação aos alunos e registro acadêmico da avaliação. 

 

7 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O estágio constitui a prática profissional que integra procedimentos didáticos-pedagógicos 

e que contextualiza, consolida e aprofunda a relação entre teoria e prática, possibilitando ao aluno 

seu aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e relacional. As atividades programadas para o 

estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos 

pelo aluno no decorrer do curso e deverão atender ao disposto na Resolução CONSUP/IFMA nº 

122, de 12 de dezembro de 2016. De acordo com o § 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008, o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
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profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a 

vida cidadã e para o trabalho. 

O IFMA – Campus Viana poderá ofertar, desde que haja disponibilidade, Estágio 

Supervisionado, cujo estabelecimento de convênios e divulgação de ofertas de vagas ficarão sobre 

responsabilidade do Departamento de Extensão e Relações Institucionais – DERI. O acesso às 

vagas de estágio será feito mediante seleção interna, via edital a ser lançado pela Coordenação do 

Curso de Comércio. Quando ofertado, terá duração mínima de 150 horas nos termos da Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 04 de abril de 2005, não podendo exceder o limite de até 400 horas. 

O estágio para o curso Técnico em Comércio não é obrigatório e poderá ser realizado, 

preferencialmente, em empresas ligadas ao ramo do comércio atacadista e de varejo em todas as 

suas variações de atividades correlacionadas.  O acompanhamento e avaliação do estágio deverão 

ser feito pelo professor orientador do estágio e pelo supervisor indicado pela parte concedente, em 

conformidade com a Lei nº 11.788/2008. O professor orientador deverá ser indicado pelo 

coordenador do curso, o qual fornecerá termo de aceitação, que após assinado será juntado à pasta 

de documentação do estágio. 

Todos os procedimentos do estágio não obrigatório adotados neste curso encontram-se 

embasados pela Lei Federal 11.788/2008, que disciplina o estágio de estudantes, bem como na 

Resolução CONSUP/IFMA Nº 122/2016, em sintonia com aquilo que for estabelecido em normas 

internas de práticas profissionais estabelecidas pelo DERI. O aluno do curso Técnico em Comércio 

que optar pelo estágio supervisionado não obrigatório, só poderá ser diplomado ao final do curso 

após a realização da carga horária completa prevista na celebração do convênio de estágio. 

A jornada de trabalho do estagiário não poderá ultrapassar as seis horas diárias ou trinta 

horas semanais, não podendo acontecer no mesmo horário das aulas presenciais conforme § 1º do 

artigo 10 da Lei 11.788/2008. A lei também estabelece no seu artigo 12, que no estágio não 

obrigatório o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 

acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte.  

Os requisitos necessários para concessão do estágio são aqueles estabelecidos no artigo 3º 

da Lei nº 11.788/2008, que são: I - matrícula e frequência regular do educando; II -celebração do 

termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 

e III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 

de compromisso. 
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As obrigações da Instituição de Ensino de acordo com o artigo 7º da Lei nº 11.788/2008 

são: I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 

legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 

formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte 

concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; III – indicar 

professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação 

periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo 

cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 

descumprimento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e instrumentos de 

avaliação dos estágios de seus educandos; VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início 

do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

As obrigações da parte concedente, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008 são: I – 

celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; III – indicar funcionário de seu quadro 

de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; IV – 

contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível 

com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; V – por ocasião 

do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida 

das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; VI – manter à 

disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; VII – enviar à 

instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com 

vista obrigatória ao estagiário. 

Para pleitear uma vaga de estágio o aluno do curso Técnico em Comércio deverá, além dos 

requisitos exigidos no artigo 3º da Lei 11.788/2008, ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos 

completados até a data do início do estágio, bem como ter concluído integralmente pelo menos o 

primeiro módulo. E quando os critérios de seleção não forem estipulados pela parte concedente, e 

havendo mais candidatos ao estágio supervisionado que o número de vagas existentes, atender-se-

á ao que estabelece o § 1º, artigo 5º da Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016 de que terá 
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prioridade o estudante que: I - estiver mais próximo da integralização do curso; II – habilitou-se 

junto ao Setor de Estágio, para estagiar em períodos anteriores, mas que não foi contemplado, por 

falta de vaga; III – tiver maior coeficiente de rendimento. 

 

8 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES 

 

O IFMA Campus Viana adotará critérios de aproveitamento de conhecimento e 

experiências anteriores em conformidade com o Artigo 36 da Resolução CNE/CEB n º 6/2012: 

 
Art. 36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o 

aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que 

diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva 

qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos: 

I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente 

concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, 

no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; 

III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por 

outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante 

avaliação do estudante; 

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em 

instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de 

ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional. 

 

 

O aproveitamento de estudos é definido como a possibilidade de aproveitamento de 

disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional técnica. O aproveitamento de 

estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de experiência educativas 

vivenciadas previamente ao início do curso poderão ocorrer observando os dispositivos da 

Resolução do CONSUP/IFMA nº 014, de 28 de março de 2014, artigo 50 ao 53. O aluno poderá 

solicitar o aproveitamento de disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional 

técnica de nível médio por meio de formulário próprio que deverá ser encaminhado à Coordenação 

Pedagógica ou Coordenação de curso. Será realizada análise da solicitação observando a 

compatibilidade da ementa e carga horária, exigindo-se no mínimo 75% da carga horária do 

componente curricular cujo aproveitamento foi solicitado. 
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9 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

          A avaliação do processo ensino- aprendizagem a ser realizada no IFMA Campus Viana em 

todos em seus cursos técnicos de nível médio considera integralmente a Resolução 

CONSUP/IFMA nº 114/2019 de 10 de dezembro de 2019, que rege as normas para a avaliação do 

processo de ensino - aprendizagem nos cursos técnicos de nível médio no IFMA. Assim, o artigo 

1º trata da concepção de avaliação: 

 

                      Parte integrante do ato educativo, entendida em seu sentido formativo, como um processo 

contínuo, mediador, cumulativo, abrangente, sistemático e flexível, sendo um constante 

diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade e emancipatório, que não 

se constitui um momento isolado e sim abrange toda a prática pedagógica. 

 

         Nesse sentido, deseja que seus educandos obtenham êxito no desenvolvimento necessário ao 

seu perfil profissional e sua formação enquanto cidadão. Para tanto a resolução anteriormente 

citada, aponta algumas ferramentas que possibilitam a aprendizagem de forma mais dinâmica e 

abrangente, pois cada educando tem uma forma de aprender tem interferências sociais, emocionais 

e/ou cognitivas que alteram seu desenvolvimento individual de aprendizagem. O domínio do 

conhecimento visa a uma progressiva autonomia profissional e intelectual, valoriza e contextualiza 

a experiência social e profissional do discente, com a finalidade de subsidiar os conteúdos teóricos, 

objetivando a identificação da vivência empírica (aproveitamento da experiência prática do aluno) 

como um método para a solidificação do conhecimento (a relação teoria/prática). 

           A busca da interdisciplinaridade é desenvolvida em projetos e aulas integradas e o estudo 

independente é estimulado, principalmente, por atividades internas e externas que oferecem 

oportunidades ao aluno de exercitar a autonomia e independência na busca dos conteúdos e 

experiências que sejam importantes para sua formação humana e profissional. Dessa forma, 

considerando o artigo 4º da referida resolução, a avaliação da aprendizagem utiliza-se de 

instrumentos amplamente divulgados e conhecidos, tais como: atividades práticas e teóricas; 

trabalhos de pesquisa; estudo de caso; simulações; projetos; situações-problema; elaboração de 

portfólios e relatórios de atividades; provas orais, escritas e práticas; seminários; resenhas e artigos, 

produções artísticas e culturais, mapas conceituais, fóruns virtuais, questionários online, wikis, 

elaboração de conteúdo audiovisual, observação, autoavaliação, atividades investigativas dentre 

outros. O docente ao definir os critérios que serão utilizados no processo avaliativo, deve 

obrigatoriamente utilizar pelo menos 03 (três) instrumentos distintos de avaliação da 
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aprendizagem para o cômputo da nota em cada etapa, conforme artigos 4º e 5º da resolução nº 

114/2019 de 10 de dezembro de 2019. Importante é que o resultado do processo avaliativo, seja 

ele individual ou em grupo, não termine em si só, pois deve ser utilizado como uma ferramenta 

para que o professor possa fazer uma síntese avaliativa, verificando se o educando desenvolveu ou 

não os objetivos propostos e assim realize a reflexão e/ou replanejamento de sua prática sempre 

que necessário.   

           Os alunos serão avaliados em aspectos quantitativos e qualitativos, com prevalência dos 

qualitativos, sendo que as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais devem perpassar 

todo o processo. Conforme artigo 3º da resolução nº 114/2019, parágrafo primeiro: 

 

I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases cientificas e 

tecnológicas de cada componente curricular; 

II - Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de contextualização e/ou 

operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o inciso I; 

III - Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores obtidos com 

aquisição das dimensões dos incisos I e II que implique uma ressignificação das práticas 

vivenciadas em sociedade. 
 

O resultado da avaliação será registrado ao final de cada etapa, obedecendo à escala de 

0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com duas casas decimais. A nota semestral ou anual de cada 

disciplina será a média aritmética simples das notas registradas em cada etapa. O discente que 

obtiver nota inferior a 7,0 (sete) em qualquer das etapas, exceto a última, terá suas dificuldades 

trabalhadas por meio de atividades de reforço ao longo do processo (recuperação paralela), dentro 

do semestre ou ano letivo, respeitando os prazos determinados no calendário acadêmico.  

Terá direito a submeter-se a recuperação final, o discente que obtiver média semestral/anual 

igual ou superior a 2,0 (dois), e inferior a 7,0 (sete), após as recuperações paralelas e frequência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. O resultado final da 

avaliação é a representação, a bagagem da construção, da formação do conhecimento pelo discente 

e seu professor, abordando princípios, estratégias e instrumentos, orientando a sua execução de 

modo coerente com este projeto. Considerar-se-á aprovado o discente que tiver frequência igual 

ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas e alcançar média semestral 

ou anual igual ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas. 
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10 BIBLIOTECA: instalações e equipamentos 

 

 

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão do Cam-

pus Viana, está subordinada à Diretoria de Desenvolvimento ao Ensino do Campus e tem como 

finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através de seu acervo informacional e ser-

viços oferecidos a comunidade docente e discente, pesquisadores em geral e servidores técnico 

administrativos desta Instituição. Será responsável técnica pelo tratamento dos materiais de infor-

mação (livros, periódicos, CDs, DVDs, dentre outras mídias de armazenamento) adquiridos pela 

instituição, através da compra, doação ou permuta, bem como a disposição destes materiais para 

consulta de seu corpo acadêmico. Funcionará inicialmente no período de 08h00min às 18h00min e 

posteriormente com a chegada de mais servidores do setor, será ampliado seu horário de funcio-

namento até às 22h fazendo atendimento aos usuários.  

 

10.1 Normas gerais de funcionamento 

 

O acervo da biblioteca do Campus Viana conta com livros atualizados das áreas básicas 

(base científica), mediante a adesão do Campus ao Plano Nacional do Livro Didático – PNLD e 

os específicos (base tecnológica) da área de Administração e Comércio (conforme Lista de Livros, 

Anexo I), propiciando aos professores e aos alunos uma literatura que servirá como referencial 

teórico para o desenvolvimento do curso.  O empréstimo de material bibliográfico só será efetuado 

ao corpo discente, aos docentes com cadastro atualizado no SUAP Edu; e aos técnicos 

administrativos com cadastro ativos no quadro de pessoal do Campus Viana. A qualquer pessoa 

será permitida a pesquisa e empréstimo interno para consulta do acervo, respeitando os horários 

de funcionamento e as regras da biblioteca. Os itens a serem adquiridos serão sugeridos pelos 

professores, coordenadores e alunos dos cursos oferecidos pela Instituição. Serão tomados como 

prioridade os materiais indicados nos Programas de Unidade Didática e projetos de novos cursos 

institucionais para formação do acervo básico da Biblioteca. 

 

11 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Tabela 3 – Estrutura física do Campus Viana 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Gabinete de Direção 03 

Secretaria 02 
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Salão de trabalho 01 

Sala de Reuniões 02 

Almoxarifado 01 

Protocolo 01 

Banheiros (cabines) 23 

Lavabos 02 

Gabinete assistente social 01 

Gabinete odontológico 01 

Gabinete médico 01 

Gabinete psicológico 01 

Administrativo 01 

Recepção 03 

Reprografia 01 

CPD 01 

Manutenção Computadores 01 

Arquivo 02 

Biblioteca 01 

Auditório 01 

Salas de aula 11 

Laboratório de Informática 02 

Lanchonete 01 

Registro acadêmico 01 

Sala de professores 01 

Central de cópias 01 

Salas de apoio 02 

Salão de coordenações 01 

Sala da CPPD  

Sala de Núcleos 01 

Diretoria de Ensino 01 

Diretoria de Administração 01 

Copa 02 

Área de conveniência 01 

Refeitório 01 

01        Fonte: Elaborado pelos autores. 
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12 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

  

 O campus Viana adquiriu a sua autorização de funcionamento em 30 DE DEZEMBRO 

DE 2014, através da Portaria MEC nº 1.074, e está em fase de implantação, portanto não dispõe 

de quadro de pessoal Técnico Administrativo completo. O quadro efetivo Técnico Administrativo 

já dispõe de 17 (dezessete) servidores e deverá ser ampliado com liberação de novos códigos de 

vagas. Visando atender o funcionamento de cursos integrados, informamos que o quadro efetivo 

de pessoal docente já dispõe de 32 (trinta e dois) professores ingressantes através de concurso 

público para Provimento de vagas de Professores da Carreira do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico – EBTT (Edital IFMA Nº. 002, de 29 de dezembro de 2014), (Edital Nº 01, DE 26 de 

agosto de 2016) ainda vigente, e Edital de Concurso Público N° 01, de 21 de setembro de 2018 

e/ou por redistribuição ou vacância. Até a presente data o Campus foi contemplado com liberação 

de códigos de  vagas através das Portarias nº 4.601, de 06 de outubro de 2015 que disponibilizou 

15 (quinze) códigos, a Portaria nº 3.625, de 14 de junho de 2016 que conferiu mais 15(quinze) 

códigos e ainda através da Portaria nº 1.519 de 24 de março de 2017 que disponibilizou 05 

(cinco) códigos, totalizando assim 35 (trinta e cinco) códigos de vagas de professor EBTT para o 

quadro de pessoal docente. Até o final de 2020, estamos aguardando a nomeação dos seguintes 

professores: 1 (um) de Filosofia, 1 (um) de Sociologia e 1 (um) de História para completar o quadro 

conforme códigos disponibilizados ao Campus. Já o quadro de pessoal técnico administrativo é 

composto até a presente data por 19 (dezenove) profissionais, aguardando liberação de novos 

códigos de vagas para completar seu quadro de pessoal administrativo.  

 

12.1 Corpo Docente 

  

Quadro 2 – Perfil do corpo docente do Campus Viana 

  

PROFESSOR (A) 

  

FORMAÇÃO 

  

TITULAÇÃO 

  

REGIME DE 

TRABALHO 

1. Anderson Gedeon Buzar Reis Bacharel em  

Contabilidade 

Mestre DE 

2. Alinne Menezes Soares Ciências Agrárias/ 

Agronomia 

Doutora DE 

3. Antônio Luíz Martins Júnior Física Doutor DE 

4. Bruna Larissa Ferreira de  

Carvalho 

Engenharia de Pesca Mestre DE 
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5. Celso Eduardo Santos de Melo Bacharel em Direito Doutor DE 

6. Cidronia Janiclebia de Oliveira 

Buriti 

Bacharel em 

 Engenharia Química 

Mestre DE 

7. Diana Sousa Silva Correa Licenciatura em 

 Letras 

Especialista DE 

8. Eliakim Martins Araújo Engenharia Agrícola Doutor DE 

9. Elisiane Monteiro Soares Informática Mestre DE 

10.  Elynne Raphaella de Sousa  

Gonzaga 

Licenciatura em  

Educação Física 

Especialista DE 

11.  Érika Patrícia Martins Ferreira Licenciatura em 

Pedagogia 

/LIBRAS 

Especialista DE 

12.  Fábio Lustosa Souza * 

Diretor Geral do Campus Viana 

Licenciatura em 

 Química 

Doutor DE 

13.  Felipe Rodrigues Vaz Licenciatura em  

Matemática 

Mestre DE 

14.  Fernando Pereira de Oliveira Licenciatura em  

Matemática 

Mestre DE 

15.  Francisco da Conceição Silva Bacharel em Sistema de 

 Informação 

Mestre DE 

16. Isabel Andrade Lopes de Sousa Licenciatura em  

Ciências Biológicas 

Mestre DE 

17. Israel Ferreira Santos Letras/Língua 

 Espanhola 

Especialista DE 

18. João Henrique Cavalcante 

 Bezerra 

Engenharia de Pesca Doutor DE 

19.  José de Arimatea de Sousa Bacharel em  

Administração 

Especialista DE 

20.  Kelly de Souza Ferraz Engenharia de Pesca Especialista DE 

21. Lidiane da Silva Araújo Química Doutora DE 

22.  Liliane Araújo Mendes Oliveira 

Alvarenga 

Bacharel em  

Contabilidade 

Especialista DE 

23.  Lucas Fernandes da Silva Bacharel em  

Zootecnia 

Mestre DE 

24.  Marcelo Mendonça Teixeira Bacharel em  

Administração 

Mestre DE 

25.  Maycon César Pereira Wernz Licenciatura em 

 Letras: Língua  

Portuguesa e  

Inglesa 

Especialista DE 

26.  Meiriluce Portela Teles  

Carvalho 

Licenciatura em  

Educação Artística 

Especialista DE 

27.  Nahelton Cardoso Bezerra Bacharel em 

 Engenharia Agronômica 

Mestre DE 
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28.  Nayra Nascimento Bomfim  

Fernandes 

Ciências Agrárias/  

Agricultura 

Doutora DE 

29.  Sonadson Diego de Paula Nery Licenciatura em 

 Geografia 

Mestre DE 

30. Thiago Pereira Mourão Bacharel em Sistema de 

Informação 

Especialista DE 

31. Ticiana Leite Costa Agroindústria Mestre DE 

32. Veríssimo Nascimento Ramos 

 dos Santos 

Bacharel em  

Administração 

Mestre DE 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

12.2 Corpo Técnico Administrativo 

 

Quadro 3 – Perfil do corpo técnico administrativo do Campus Viana 

 TÉCNICO (A) CARGO FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

1.   Adriano Freire Everton Assistente em 

Administração 

Médio Médio 

2. Aline Antonia Santos Lins Téc. em Assuntos 

Educacionais 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Especialista 

3. Antônio Sérgio Moura 

Sousa 

Téc. em Laboratório Técnico em 

Informática 

  

Graduação 

4. Elizabeth Ferreira Mar-

tins 

Assistente  em 

Administração 

Bacharel em 

Administração 

Especialista 

5. Hawllyson Rocha Costa Administrador Bacharel em 

Administração 

Graduação 

6. Jeane Santos Gomes Téc. em Contabilidade Bacharel em 

Contabilidade 

Graduação 

7. Jéssica Guimarães Be-

zerra de Albuquerque 

Assistente em 

Administração 

Graduanda em 

Engenharia Civil 

Graduando 

8. Jodelma Castelo Branco 

Mendes 

Pedagoga Licenciatura em 

Pedagogia 

Mestranda 

9. José Almeida Gonçalves 

Neto(removido trata-

mento de saúde Timon) 

Auxiliar em 

Administração 

Bacharel em 

Administração 

Graduação 

10. Leovegildo Branco Domi-

nice Neto 

Enfermeiro Bacharel em 

Enfermagem 

Especialista 

11. Luanny Tomaz Brito Psicóloga Bacharel em 

Psicologia 

Mestre 
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12. Lucilene Rodrigues de 

Melo 

Contadora Bacharel em 

Contabilidade 

Mestranda 

13. Luis Alex Guida de Mi-

randa 

Técnico em 

Agropecuária 

Médio Médio 

14.  Magno Cronemberges de 

Oliveira (removido trata-

mento de saúde Araioses) 

Médico 

  

Bacharel em 

Medicina 

Especialista 

15. Maria do Socorro de 

Souas 

Bibliotecária Bacharel em 

Biblioteconomia 

Especialista 

16. Natália Soares Guterres Assistente de Alunos Licenciatura em 

Letras 

Especialista 

17. Paulo Robson Muniz Técnico em 

Tecnologia da 

informação 

Analista de Sistemas 

(Tecnólogo) 

Graduação 

18. Thatiane Goés Santos Auxiliar de Biblioteca Bacharel em 

Biblioteconomia 

Especialista 

19. Wanderson do Nasci-

mento Pereira 

Auxiliar de Biblioteca Bacharel em 

Contabilidade 

Graduação 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

13 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

 

Após a integralização das disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso Técnico em 

Comércio subsequente ao ensino médio, será conferido ao egresso, o Diploma de Técnico em 

Comércio. 
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