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MISSÃO DO IFMT – Campus Cuiabá 
 
 

“Promover a educação, científica, tecnológica, pluricurricular e humanística, em todos os seus 

níveis e modalidades de ensino, com base no princípio da indissociabilidade das ações de 

ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, inclusiva, democrática, comprometida com a 

prática cidadã, de modo a contribuir para o exercício da profissão e a formação integral do ser 

humano, e o desenvolvimento sustentável da sociedade”. 

 

VISÃO DO IFMT-CAMPUS CUIABÁ 

 

 

“Ser referência em educação profissional, científica e tecnológica como instituição promotora 

do desenvolvimento regional sustentável integrando as ações de ensino, pesquisa e extensão, 

com ênfase na disseminação da cultura inovadora e em consonância com as demandas da 

sociedade”. 

 

FILOSOFIA DO IFMT – CAMPUS CUIABÁ  

 

 Educação como bem público e de qualidade; 

 Ética como princípio das ações; 

 Respeito à diversidade humana e cultural; 

 Formação emancipadora e crítica; 

 Gestão democrática e participativa; 

 Desenvolvimento sustentável; 

 Respeito às características regionais; 

 Inovação, empreendedorismo e cooperativismo; 

 Valorização e respeito ao ser humano; 

 Comprometimento com o IFMT. 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1. Dados de identificação 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 
                     Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva 

 

C.N.P.J:  10.784.782/0002-31 

 

Natureza Jurídica: Autarquia 

 

Vinculação Ministerial: Ministério da Educação 
                                        Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

 

Endereço: Rua Professora Zulmira Canavarros, 95 
                   Bairro: Centro  -  Cuiabá/MT           CEP: 78005-390 

 

Telefones: (065) 3318.1400   -   Direção Geral  
                   (065) 3318.1400  -   PABX 

                      

 

Site:    www.cba.ifmt.edu.br   

 

Código Siafi  -   UG: 158333                  Gestão: 26414 
 

 

 

Norma de Criação e Finalidade: O IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva foi 

fundado em 23 de setembro de 1909, através do decreto n.º 7.566, de 23/09/1909, de autoria 

do Presidente da República Nilo Peçanha, com início das atividades em 1° de janeiro de 1910, 

como Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT). Em 1930, a EAAMT vinculou-

se ao Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 13 de janeiro de 1937, através da Lei nº 

378, as Escolas de Aprendizes Artífices receberam a denominação de Liceus Industriais, 

sendo que em 05 de setembro de 1941, via Circular nº 1.971, a EAAMT assumiu oficialmente a 

denominação de Liceu Industrial de Mato Grosso (LIMT). O LIMT transformou-se em Escola 

Industrial de Cuiabá (EIC), em função do Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. Em 

20 de agosto de 1965, transformou-se em Escola Industrial Federal de Mato Grosso (EIFMT), 

em função da Lei n.º 4.759. Três anos depois, a Portaria Ministerial n.º 331, de 17 de junho de 

1968, alterou a lei anterior e a escola industrial passou a denominar-se Escola Técnica Federal 

de Mato Grosso (ETFMT). Pelo Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, publicado no 

Diário Oficial da União (DOU) em 19/08/2002, a ETFMT transformou-se em Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso - CEFETMT, nos termos da Lei n.º 8948/94. Através da 

Lei nº 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, foi criado o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), mediante integração dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá, e da Escola Agrotécnica 

https://www.cba.ifmt.edu.br/
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Federal de Cáceres, em que o Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva constitui um dos 

campi, tendo como finalidades: 

I.  ofertar a educação profissional, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e 

a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e 

serviços;  

II.  atuar prioritariamente na área tecnológica nos diversos setores da economia;  

III.  articular a teoria com a prática no ensino;  

IV. integrar efetivamente a educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia;  

V. utilizar, compartilhadamente, os laboratórios e os  recursos humanos pelos diferentes níveis 

e modalidades de ensino;  

VI.  ofertar o ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino superior;  

VII.  ofertar a formação especializada, levando em consideração as tendências dos setores 

produtivos e do desenvolvimento tecnológico;  

VIII.  realizar pesquisas aplicadas e prestação de serviços;  

IX. desenvolver a atividade docente estruturada, integrando os diferentes níveis e modalidades 

de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso;  

X.  desenvolver o processo educacional que favoreça, de modo permanente, a  

transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade;  

XI. estruturar a educação profissional de maneira flexível, racional e adequada às suas 

peculiaridades e objetivos;  

XII. integrar as ações educacionais com as expectativas  da sociedade e as tendências dos 

setores produtivos. 

 

Normas que estabelecem a Estrutura Orgânica: Lei nº 11.892/2008 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

2.1 Histórico da Instituição 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva (IFMT – Campus Cuiabá) foi criado com 

o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT) via Decreto nº 

7.566, expedido pelo Presidente da República, Nilo Procópio Peçanha, em 23 de 

setembro de 1909. 

 A EAAMT, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, foi 

inaugurada no dia 1º de janeiro de 1910, oferecendo o ensino profissional de nível 

fundamental com os cursos de primeiras letras, de desenho e os de ofícios de 

alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria e selaria, inicialmente, e, posteriormente, o de 

tipografia. 

 Em 1930 a EAAMT passou a vincular-se ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública e com a instauração do Estado Novo, o Presidente da República, Getúlio 

Vargas, o reestruturou pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, cujo Art. 37 

transformou as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais. Foi, portanto, 

somente em 05 de setembro de 1941, via Circular nº 1.971, que a escola assumiu 

oficialmente a denominação de Liceu Industrial de Mato Grosso, por determinação do 

Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. 

A partir da década de 1940 o ensino nacional passou por uma reforma que se 

denominou Reforma Capanema e no seu bojo o Liceu Industrial de Mato Grosso 

transformou-se em Escola Industrial de Cuiabá (EIC) pelo Decreto-Lei nº 4.127, de 25 

de fevereiro de 1942, passando a oferecer o ensino industrial com os cursos industriais 

básicos e de mestria de alfaiataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia e 

encadernação. 

As negociações para a construção de um prédio definitivo à EIC iniciaram em 

1944 e após a desapropriação de dois terrenos pelo Governo Estadual e de um trecho 

da rua que os dividia, pelo Prefeito de Cuiabá, com a doação à União a área de 26.600 

m2 para tal objetivo.  A obra arquitetônica projetada em 8.028,94 m2 e padronizada 

pelo Governo Federal iniciou a sua construção em 1947 e finalmente foi concluída em 

1954. 
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Com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 a EIC passou a ter 

personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira 

e o ensino profissional passou a ser oferecido com o curso ginasial industrial que 

passou a ser equiparado a curso de 1º grau do ensino médio pela primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Em 1965 a EIC passa a denominar-se Escola Industrial Federal de Mato Grosso 

em virtude da Lei nº 4.759, de 20 de agosto, que qualificava as Universidades e 

Escolas Técnicas da União, sediadas nas capitais dos Estados, em instituições 

federais que deveriam ter a denominação do respectivo Estado. 

Em adequação a Lei anterior o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, 

expediu a Portaria nº 331, de 17 de junho de 1968, alterando novamente a 

denominação da escola para Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT). 

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigo ginasial e colegial) introduzida 

pela Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos 

cursos ginasiais industriais passando a oferecer o ensino técnico de 2º grau integrado 

ao propedêutico com os cursos de Secretariado, Estradas, Edificações, Eletrônica, 

Eletro técnica e Telecomunicações. 

No ano de 1994 o Presidente da República, Itamar Franco, instituiu o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológico via Lei nº 8.948, de 08 de dezembro, que, entre 

outras medidas, transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de 

Educação Tecnológica, porém, a sua implantação ficava submetida à expedição de um 

decreto específico pelo Ministro da Educação após aprovação do projeto institucional 

de cefetização apresentado pela interessada. 

Com o advento da Nova LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), o 

ensino profissional deixa de ser integrado ao propedêutico e a ETFMT implanta a 

reforma de adequação à lei, inicia a elaboração do projeto de cefetização e passa a 

oferecer separadamente o ensino médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional 

de nível técnico com os cursos de Secretariado, Construção Civil, Eletrônica, Eletro 

técnica, Telecomunicações, Agrimensura, Desenho Industrial, Turismo, Refrigeração e 

Ar Condicionado e o de nível básico com cursos de Eletricista, Encanador, 

Recepcionista, Atendente ao Público, Garçom, Telefonista, Guia de turismo, Mestre de 

Obras, entre outros. 

 

Após o projeto de cefetização de a ETFMT ter sido aprovado pelo Ministro da 

Educação, Paulo Renato Souza, finalmente foi expedido o Decreto de 16 de agosto de 
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2002 que implantou o CEFETMT.  A partir daí, além do ensino médio e dos cursos 

profissionais de nível básico e técnico a instituição passou a oferecer os cursos 

profissionais de nível tecnológico de Controle de Obras, Web Design e Automação e 

Controle, correspondentes a cursos de nível superior da área tecnológica. 

Através da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, é criado o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), mediante 

integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Mato Grosso e de 

Cuiabá, e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres 

 Essa instituição criada no início do século XX, enfrentou inúmeras mudanças 

conforme as necessidades contextuais globais e internas foram lhe cobrando.  Porém, 

as transformações pelas quais passou ao longo da sua existência alteraram seus 

objetivos, metas, programas de ensino, estrutura física, entre outros, mas não 

alteraram o crédito e a respeitabilidade da sociedade mato-grossense, fatores que 

contribuíram para a sua consolidação. 

 O crescimento do campus, contudo, logo viria a determinar que se procedesse a 

uma reavaliação desse objetivo inicial como meio de tornar a instituição adaptada às 

reais necessidades do ensino técnico profissionalizante, determinadas pelas carências 

de um  mercado em expansão. 

 Localizado em Cuiabá, IFMT – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva 

oferece hoje 17 (dezessete) Cursos de Educação Profissional, sendo 08 (oito) Cursos 

Técnicos de Nível Médio, 09 (nove) de Graduação, 10 (dez) Técnicos, 02 (dois) Proeja 

e 08 (oito) de Pós-Graduação, conforme descreve o quadro 01 a seguir: 
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MODALIDADES 

 

 

 

 

 

 

C 

U 

R 

S 

O 

S 

Educação 

Profissional 

Técnico  

de 

Nível 

Médio 

Integrado 

 

Á 

R 

E 

A 

S 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Agrimensura  
Edificações 

GESTÃO Gestão: Habilitação em Secretariado 

INDÚSTRIA 
Eletrotécnica 
Eletrônica 

INFORMÁTICA Informática 
TELECOMUNI-

CAÇÕES 
Telecomunicações 

TURISMO E 

HOSPITALIDADE 
Eventos  

Técnico 

Á 

R 

E 

A 

S 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Agrimensura 
Edificações 

GESTÃO Secretariado 

INDÚSTRIA 
Eletrotécnica 
Eletrônica 

TELECOMUNI-

CAÇÕES 
Telecomunicações 

TURISMO E 

HOSPITALIDADE 

Eventos 
Guia de Turismo 

INFORMÁTICA Manutenção e Suporte em Informática 

Proeja 

Á 

R 

E 

A 

S 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
Edificações 

INDÚSTRIA 
Eletrotécnica 
 

Educação 

Profissional 

Tecnológica  

de 

Graduação 

Bacharelado e 

Tecnológo 

 

Á 

R 

E 

A 

S 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Tecnologia em Controle de Obras 
Tecnologia em Construção de Edifícios 
Tecnologia em Geoprocessamento 

INFORMÁTICA 

Tecnologia em Sistemas para Internet 
Tecnologia em Redes de 
Computadores 
Bacharelado em Engenharia da 
Computação 

INDÚSTRIA 
Tecnologia em Automação Industrial 
Bacharelado em Engenharia de 
Controle e Automação 

 GESTÃO Bacharelado em Secretariado Executivo 

Educação 

Profissional 

Tecnológica  

de 

Pós-Graduação  

 

Á 

R 

E 

A 

S 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
Dinter Geotecnia 

INDÚSTRIA 
Minter Engenharia Elétrica 
Dinter Engenharia Elétrica 

INFORMÁTICA Redes e Computação Distribuída 

   HUMANAS 

Dinter Psicologia Social 
Minter Ciência Política 
Dinter Ciência Política 
Especialização: Proeja 

 Fonte: IFMT/2013 

 

  A partir de 2005 passou-se a oferecer cursos de educação profissional 

tecnológica de pós-graduação stricto sensu. 
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   No que se refere a recursos físicos, o IFMT dispõe de 39 (trinta e nove) 

salas de aula convencionais, de 45 (quarenta e cinco) salas ambientais para estudo de 

ciências e tecnologia (laboratórios, salas de desenho, etc.).  Acrescida a esta estrutura 

estão a biblioteca e as salas ambientais da área educacional de Construção Civil, 

Eletro-Eletrônica, Serviços, Sala de Professores e Gerências Educacionais. 

  Hoje, o IFMT – Campus Cuiabá é reconhecidamente um importante 

centro de produção e difusão de conhecimento e tecnologias, por meio de numerosas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.2  Das Áreas de Atuação e da Inserção Regional 

 

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT, a fim de atender aos seus objetivos e aproveitar integralmente seus recursos 

humanos e materiais, mantém e manterá cursos fora de sua sede. 

 O IFMT, desde sua criação, foi concebido como uma Instituição 

comprometida com a sociedade mato-grossense e que se propõe a formar e qualificar 

profissionais nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da 

economia. Realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e 

serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, 

promovendo o ensino, a pesquisa e a extensão e aplicados a serviço do progresso da 

comunidade em que se insere.  

 Para tanto o IFMT atuará de forma descentralizada, podendo, ainda, criar 

Unidades fora de sua sede, em conformidade com a legislação em vigor. 

 Assim, toda a estrutura organizacional do IFMT será posta à disposição 

dos responsáveis pelo planejamento administrativo-pedagógico da Instituição, de 

forma que a grande experiência adquirida na organização de bibliotecas, laboratórios e 

corpo docente na sede seja estendida às Unidades. Tornando essa inserção regional 

numa ação eficaz para o atendimento das necessidades das populações locais em 

termos de cursos e serviços. 

  Atualmente, a Instituição mantém Unidades na região metropolitana 

da Cuiabá, localizada no bairro Bela Vista denominado de Campus Bela Vista.  

 Estão sendo oferecidos pela Instituição, nestas unidades, os seguintes 

cursos: 
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Unidade Localidade 
Cursos 

2004/1 Turno 2004/II Turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede 

Cuiabá 

Técnico em Construções Prediais. D/N X D/N 

Técnico em Gestão: 
Habilitação em 
Secretariado 

D/N X D/N 

Técnico em 
Topografia e 
Geoprocessamento 

D/N - - 

Técnico em 
Eletrotécnica 

D/N X D/N 

Técnico em Eletrônica D/N X D/N 

Técnico em Hotelaria. D/N X D/N 

Técnico em 
Refrigeração e Ar 
Condicionado. 

D/N - - 

Técnico em Sistemas 
de Informação 

N - - 

Técnico em 
Telecomunicações 

D/N X D/N 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Controle Tecnológico 
de Obras 

D/N - - 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Desenvolvimento de 
Sistemas para Web 

D/N - - 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Automação e Controle 

D/N X D/N 

Especialização em 
Geoinformatização no 
planejamento de 
Cidades 

- X N 

Especialização em 
Gestão Ambiental 

- X N 

Especialização em 
Redes de 
Computadores 

- X N 

Bela Vista Cuiabá Técnico em Química. D/N X D/N 

Sapezal Sapezal Técnico em Segurança no Trabalho - X N 

Legenda: D (Diurno: Matutino ou Vespertino), N (Noturno). 

 

 

2.3 Princípios 

  Em função do estabelecido no Projeto Político Pedagógico do IFMT, 

elege quatro princípios norteadores de sua ação: 

 O Princípio da Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, fundado na idéia do saber para ser e para fazer; 

 O Princípio da Regionalidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, 

fundado na idéia da integração com os governos e a iniciativa privada, 

visando ao desenvolvimento da Região e na criação de novas 
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tecnologias, capazes de elevar o nível científico, técnico e cultural do 

homem mato-grossense; 

 O Princípio da Qualidade, fundado num modelo institucional, 

solidamente construído e que deve ser permanentemente aperfeiçoado. 

 O Princípio do Respeito à Diversidade, fundado no pluralismo de 

idéias, de crenças e de valores. 

 

 

2.4 Das Finalidades 

 O IFMT tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da 

educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos 

setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita 

articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência 

local e regional, oferecendo mecanismos para a formação continuada. 

 

2.5 Das Características: 

 

O IFMT tem como características básicas: 

I. Oferta de educação tecnológica, levando-se em conta o avanço do 

conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos 

e processos de produção e distribuição de bens e serviços; 

II. Atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da 

economia; 

III. Conjugação, no ensino, da teoria com a prática; 

IV. Articulação verticalizada e integração da educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia; 

V. Oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação na área 

tecnológica; 

VI. Oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando-

se em consideração as tendências do setor produtivo e do 

desenvolvimento tecnológico; 

VII. Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 

VIII. Desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis e 

modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso; 
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IX. Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos 

diferentes níveis e modalidades de ensino; 

X. Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 

permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em 

benefício da sociedade; 

XI. Estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas 

peculiaridades e objetivos; 

XII. Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e 

as tendências do setor produtivo; 

XIII. Verificado o interesse social e as demandas de âmbito local e regional, 

poderá o IFMT, mediante autorização do Ministério da Educação, ofertar 

os cursos previstos no inciso V fora da área tecnológica; 

XIV. Ministrar cursos de Educação à Distância, em todos os níveis de ensino. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
 

3.1 DAS NECESSIDADES DO CURSO 
 
 

O presente documento trata do Plano do “Curso de Educação Profissional 

Técnico de Nível Médio Integrado em Secretariado”. Este projeto está fundamentado 

nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na LDB nº. 9394/96 e no 

conjunto de leis, decretos, pareceres e referencias curriculares que normatizam a 

Educação Profissional e o Ensino Médio no sistema educacional brasileiro, bem como 

nos documentos que versam sobre a integralização destes dois níveis que têm como 

pressupostos a formação integral do profissional-cidadão. Estão presentes também, 

como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais traduzidas nos 

objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática social, os 

quais se materializam na função social do O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, de promover educação científico–tecnológico–

humanística, visando à formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, 

competente técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as 

transformações sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do 

trabalho, na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, 

através da formação inicial e continuada de trabalhadores; da educação profissional 

técnica de nível médio; da educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação; e da formação de professores fundamentadas na construção, reconstrução 

e transmissão do conhecimento. 

O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de 

formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na 

sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular. 

Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar 

com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participar de forma proativa, deve 

atender a três premissas básicas: formação científico–tecnológico–humanística sólida, 

flexibilidade para as mudanças e educação continuada. Diante desse quadro, o 

processo de gestão é uma atividade que desponta como um dos segmentos 

expressivos no mercado de trabalho. Suas cifras contabilizam um grande número de 

empregos diretos e indiretos. 
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Atualmente, as profissões pertencentes diretamente à atividade de gestão estão 

a exigir dos seus profissionais, e em doses crescentes, maior capacidade de 

raciocínio, autonomia intelectual, pensamento critico, espírito empreendedor e 

iniciativa, além da capacidade de antever cenários e resolver problemas. 

É nesse contexto promissor que a área de gestão se destaca como epicentro de 

discussões a respeito das inúmeras variáveis que permeiam a qualidade da 

capacitação profissional específica, pois cursos, programas e currículos devem, 

atualmente, ser permanentemente estruturados, renovados e atualizados, seguindo a 

lógica e a dinâmica do mundo do trabalho. 

Nesse sentido, a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB reserva um 

espaço especial para a educação profissional, que consta em um capítulo específico 

dentro do título que aborda os níveis e modalidades de educação e ensino, sendo 

considerada como um elemento estratégico de competitividade e desenvolvimento 

humano na nova ordem econômica mundial.  

Em atenção a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação que determina que a 

educação profissional desenvolva competências específicas e conteúdos tecnológicos 

para a qualificação e a habilitação profissional valorizados no mundo trabalho; 

analisando as mudanças no ambiente de mercado, nos valores das pessoas quanto à 

qualidade de vida em geral;   diante do cenário que se configura e em cumprimento a 

sua finalidade de formar e qualificar profissionais para os diversos setores da 

economia; realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços, em 

estreita articulação entre o ensino médio e a educação profissional, o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT estará ofertando o “Curso 

Educação Profissional Técnico de Nível Médio Integrado em  Secretariado”, para 

atender as necessidades das organizações públicas (secretarias municipais, estaduais 

e federais em nível Executivo, Administração Indireta e Autarquias), Tribunais de 

Justiça do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Fórum etc... em nível Judiciário, Assembléia 

Legislativa, Câmara Municipal em nível  Legislativo.  Organizações Privadas - 

Indústrias, Empresas comerciais (vendas de produtos ou serviços) como empregado 

ou como empregador, bem como profissional liberal, que em sua maioria, serão  

orientados a atuar em mercados globalizados, norteados por novas tecnologias de 

comunicação e da informação, que modificarão a vida diária e as práticas profissionais. 
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3.2  Diretrizes Para Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Na 

Modalidade Integrada. 

3.2.1 Base Legal: 

3.2.1.1 Disposições referentes ao Ensino Médio 

 

Lei 9394/96, Parecer CEB nº15/98 e Resolução CEB nº03/98, que estabelecem 

as normas e diretrizes para a organização curricular do Ensino Médio. Os cursos de 

Educação de Jovens e Adultos que se destinam ao ensino médio deverão oferecer 

componentes curriculares que abarquem os conhecimentos previstos nos Art. 26, 27, 

28, 35 e 36 da LDB e nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que 

são: Língua portuguesa, Matemática, mundo físico e natural e realidade social e 

política, especialmente do Brasil, ensino da Arte e Educação Física, esta última 

ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar e sendo facultativa 

para os alunos nos cursos noturnos. 

No ensino da História do Brasil, deverão ser consideradas as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e européia e será incluída, obrigatoriamente, pelo menos 

uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, 

dentro das possibilidades da instituição. 

Os conteúdos curriculares da educação básica observarão a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 

bem comum e à ordem democrática, à consideração das condições de escolaridade 

dos alunos em cada estabelecimento, à orientação para o trabalho, à promoção do 

desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

O ensino médio, etapa final da educação básica, terá como finalidades a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz 

de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 

a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
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O currículo do ensino destacará a educação tecnológica básica, a compreensão 

do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação 

da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, 

acesso ao conhecimento e exercício da cidadania, adotará metodologias de ensino e 

de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes e poderá contar com uma 

segunda língua, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 

Portanto, como previsto no Parecer 11/2000 de 10 de maio de 2000, que 

orienta acerca das diretrizes curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, 

quando se tratar de Ensino Médio, os cursos propostos deverão: “... atender aos 

Saberes das Áreas Curriculares de Linguagens e Códigos, de Ciências da Natureza e 

Matemática, das Ciências Humanas e suas respectivas tecnologias, segundo o 

Parecer CEB nº15/98 e Resolução CEB nº03/98. (p.66). 

Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de 

tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento das  

formas  contemporâneas de linguagem e o domínio dos conhecimentos de Filosofia e 

de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 

Os cursos de ensino médio podem atender à dupla função de habilitação ao 

ensino superior e preparação para o trabalho, inclusive, ainda que esporadicamente
1
, 

por meio de habilitação profissional, desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de 

ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional. 

Como já citado, as diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos devem ser 

complementadas, no que couber pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio estabelecido por meio do Parecer CNE/CEB 15/98 e da Resolução CNE/CEB 

3/98, assim como deverão ser considerados o Parecer CNE/CEB16/99 e a Resolução 

CNE/CEB 4/99, que tratam das Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional. 

 

 

3.2.1.2. Disposições Referentes à Educação Profissional 

 

Disposições da Resolução CNE/CEB nº. 4/99 e do Parecer CNE/CEB nº. 16/99 

– que estabelecem diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional. A 

                                                           
1

  O termo esporadicamente foi utilizado devido às ressalvas do Decreto 2208/97, que não permitia a 
integração completa entre a Educação Profissional e o Ensino Médio, situação alterada pelo Decreto 5354/2004. 
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Resolução CNE/CEB nº4, de dezembro de 1999 e o Parecer CNE/CEB nº16/99 que 

instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 

Técnico, indicam que a educação profissional deve garantir ao cidadão o direito ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social.  

Segundo essas diretrizes, são critérios para a organização e o planejamento de 

cursos o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade e a 

conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade institucional da 

escola ou da rede de ensino. 

Dispõem ainda que a educação profissional de nível técnico será organizada por 

áreas profissionais  a saber:  Agropecuária, Artes, Comércio, Comunicação, 

Construção civil, Design, Geomática, Gestão, Imagem pessoal, Indústria, Informática, 

Lazer e desenvolvimento social e Meio ambiente, Mineração, Química, Recursos 

pesqueiros, Saúde, Telecomunicações, Transportes e Turismo e hospitalidade. Para 

cada uma dessas áreas são estabelecidas as respectivas caracterizações, 

competências profissionais gerais e cargas horárias mínimas de cada habilitação. 

Indicam os documentos orientadores que competência profissional deve ser 

entendida como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 

atividades requeridas pela natureza do trabalho e estabelece, para elas, três níveis 

distintos, que são: 

I. Competências básicas, constituídas no ensino fundamental e médio; 

II. Competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área. 

III. Competências profissionais específicas de cada qualificação ou habilitação. 

 

A organização curricular, consubstanciada no plano de curso, é prerrogativa e 

responsabilidade de cada escola, portanto, cabe a elas, consideradas as competências 

indicadas para cada área e com subsídios dos referenciais curriculares por área 

profissional, definirem: 

I. Os perfis profissionais de conclusão de qualificação, de habilitação e de 

especialização profissional de nível técnico, cuja formulação define a 

identidade do curso; 

II.  A organização das etapas: séries, módulos, semestres, ano, etc. 

III.  A possibilidade de terminalidade correspondente a qualificações 

profissionais de nível técnico identificadas no mercado de trabalho; 

IV. A necessidade da realização do estágio.  
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Quando a prática profissional incluir a realização do estágio supervisionado, a sua 

carga horária deverá ser acrescida ao mínimo curricular indicado para cada área 

profissional e essa obrigatoriedade deverá estar explícita no plano de curso, que 

deverá conter ainda: 

I. Justificativa e objetivos; 

II. Requisitos de acesso; 

III. Perfil profissional de conclusão; 

IV. Organização curricular; 

V. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores; 

VI. Critérios de avaliação; 

VII. Instalações e equipamentos; 

VIII. Pessoal docente e técnico; 

IX. Certificados e diplomas. 

 

Conhecimentos e experiências anteriores diretamente relacionados com o perfil 

profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, 

adquiridos no ensino médio, em qualificações profissionais, no ensino técnico e no 

trabalho, poderão ser avaliados e reconhecidos em processos de certificação de 

competências profissionais. 

Os diplomas de ensino técnico serão expedidos e registrados pelas escolas 

desde que seus planos de curso estejam aprovados pelos órgãos dos respectivos 

sistemas e inseridos no Cadastro Nacional de cursos de educação profissional de nível 

técnico.   

A escola responsável pela última certificação de determinado itinerário de 

formação técnica expedirá o correspondente diploma que deverá explicitar o 

correspondente  título de técnico na  respectiva habilitação profissional, mencionando a 

área à qual a mesma se vincula. Os certificados de qualificação profissional e de 

especialização profissional deverão explicitar o título da ocupação certificada e os 

históricos escolares devem explicitar, também, as competências definidas no perfil 

profissional de conclusão do curso. 

Os professores, para atuarem na Educação Profissional de nível técnico, devem 

ser preparados em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. 
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3.2.1.3. Disposições Referentes à Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

Decreto 5154 de 23 de julho de 2004, Parecer CNE/CEB Nº 39/2004 e 

Resolução CNE/CEB nº. 1/05 de 03 de fevereiro de 2005, que definem a nova 

organização da Educação Profissional. 

A partir de 23 de julho de 2005, a Educação Profissional Brasileira passou a ser 

regida pelas normas do Decreto 5154 que deu nova regulamentação ao § 2º do artigo 

36 e os artigos 39 a 41 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Sobre a 

aplicação do Decreto manifestou-se o Conselho Nacional da Educação por meio do 

Parecer CNE/CEB Nº 39/2004 e da Resolução CNE/CEB nº. 1/05 de 03 de fevereiro 

de 2005. Em linhas gerais, as modificações trazidas pela nova legislação são as 

indicadas a seguir. 

Por meio do referido Decreto, a educação profissional, prevista no art. 39 da Lei 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, observadas as diretrizes curriculares 

nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, passou a desenvolver-se 

por meio de cursos e programas de: 

I. Formação inicial e continuada de trabalhadores; 

II. Educação profissional técnica de nível médio; 

III. Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

 

Nas premissas indicadas para a nova organização é mantida a organização por 

áreas profissionais e indicada à articulação de esforços das áreas da educação, do 

trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia. No que diz respeito à formação inicial e 

continuada de trabalhadores, que veio substituir o conceito de nível básico indicado no 

Decreto 2208/97, há uma nova indicação, que se refere à possibilidade de articulação 

desses programas com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a 

qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o 

qual, após a conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a 

certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho. 

A educação profissional técnica é ratificada como constante da educação de 

nível médio. Entretanto, é aberta a possibilidade da sua integração com esse nível de 

ensino na forma integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 

profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com 

matrícula única para cada aluno. 
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Para a organização da modalidade integrada, fica indicada a necessidade de 

ampliação da carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o 

cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de 

preparação para o exercício de profissões técnicas. 

Nesse sentido, a Resolução 01/2005 indica que essa carga horária deve ser de 

um mínimo de 3.000 horas para as habilitações profissionais que exigem mínimo de 

800 horas, de 3.100 horas para aquelas que exigem mínimo de 1.000 horas e 3.200 

horas para aquelas que exigem mínimo de 1.200 horas.  

Foram mantidas as possibilidades de oferta na forma concomitante, oferecida 

somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino 

médio, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 

médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso 

e a manutenção da carga horária integral, tanto a estabelecida para o Ensino Médio, 

seja na modalidade regular ou de Educação de Jovens e Adultos, como para a 

Educação Profissional.  

No que diz respeito aos cursos de educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação fica estabelecida a necessidade de observação ao 

disposto nas diretrizes curriculares nacionais específicas para esses programas, 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Quanto às possibilidades de aproveitamento de estudos foram mantidas as 

diretrizes já indicadas nas disposições referentes à Educação de Jovens e Adultos, 

acima indicadas. 

 

3.3.1 Perfil Geográfico e Sócio-econômico do Estado de Mato Grosso 

 

Fundamentando em dados do Estado de Mato Grosso, conforme descrição de 

"mercado", é comprovada a demanda para o curso de Gestão. O Estado vem 

apresentando nas últimas décadas, crescimento em vários setores da economia, 

principalmente o setor de serviços.   

O Estado de Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial 

com uma área de 901.420 Km², representando 10,55% do território nacional.  

Destaca-se pela diversidade de seus recursos materiais, caracterizados por três 

ecossistemas distintos: o pantanal, o cerrado e o amazônico e pelas bacias 

hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia – Tocantins. Ocupa estratégica 

posição geopolítica, centro da América do Sul e portal da Amazônia. 
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Tais características, por si só, já se constituem num grande potencial ecológico, 

econômico, cultural e político, reservando para Mato Grosso um papel estratégico no 

contexto nacional e internacional, bem como nos processos de integração e expansão 

do desenvolvimento da economia brasileira e da América Latina. Sua população é 

oriunda de índios, negros, espanhóis, portuguesas, paraguaios e bolivianos. 

Com relação ao potencial do Estado de Mato Grosso, podemos afirmar que este 

dispõe de enorme potencial hídrico agropecuário, mineral, florestal e turístico, que 

constituem indicadores de possibilidades de expansão e diversificação das atividades 

produtivas.  Esse potencial é assim caracterizado: 

 Potencial hídrico – geração de energia elétrica e navegação; 

 Potencial florestal – abastecer o atual parque industrial madereiro estadual 

por vários décadas;. 

 Potencial mineral – destaque para ouro e diamante; 

 Potencial pesqueiro, para pesca comercial e esportivo, representado pelos 

extensas bacias hidrográficas e diversidade das espécies. 

 Potencial turístico, com destaque para o Pantanal, Chapada de Guimarães, 

Vale do Araguaia, e suas várias fontes hidrotermais e dos minerais. 

 o potencial biomassa, para a produção de energia elétrica e a agroenergia. 

 a diversidade biológica ( vegetal – animal ), base para o desenvolvimento da 

biotecnologia, bioeconomia, vertente decisiva no novo paradigma tecnológico 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Geral: 

Os objetivos gerais contemplam a intenção do IFMT, que está em estruturar-se 

como um centro de formação de mão-de-obra pró-ativa ao emergente progresso 

industrial regional e, conseqüentemente, contribuir para o estabelecimento de maiores 

possibilidades de desenvolvimento econômico e social.  

São metas a serem atingidas pela Unidade, a longo e médio prazo: 

 Formar profissionais, cidadãos técnicos de nível médio competente técnica, 

ética e politicamente, com elevado grau de responsabilidade social e que 

contemple um novo perfil para saber, saber fazer e saber ser, com foco no 

gerenciamento de atividades de planejamento e gestão, buscando atender 

as novas exigências do mundo do trabalho contemporâneo. 

 Desenvolver, junto a uma sólida formação técnica, condições de reflexão, 

correlacionadas com a atuação do ser humano e que levem ao entendimento 
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do processo histórico da sociedade, visando ao desenvolvimento de uma 

cultura de progresso e bem estar social. 

 

4.2 Específicos: 

 Capacitar o educando a utilizar técnicas de gestão para melhorar seu 

potencial de negociação em sua profissionalização;. 

 Construir com os educandos um raciocínio lógico e senso crítico; 

 Propiciar meios para que os educandos manifestem suas dúvidas, idéias e 

opiniões a fim de serem esclarecidas, discutidas, criticadas, avaliadas ou 

aperfeiçoadas; 

 Permitir ao aluno a aquisição das condições de acesso ao mercado de 

trabalho; 

 Estruturar uma oferta de formação diversificada e de qualidade, capaz de 

responder eficazmente às necessidades das empresas de jovens que 

buscam sua empregabilidade mais imediata e geração de renda; 

 Formar um cidadão com capacidade de produção individual, que possa com 

o seu saber criativo contribuir para a melhoria da qualidade de vida. 

 Proporcionar incentivo ao educando à continuidade de estudos, quer em 

cursos de atualização, aperfeiçoamento, graduação e especialização. 

 

5. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

 

Os documentos do O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – IFMT, que se referem ao ingresso dos alunos são o projeto pedagógico 

e o Regimento Interno. Estes documentos apontam para três formas de ingresso: por 

transparência, por exame de seleção e por convênio.  

 

5.1 Clientela 

O acesso ao “Curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio Integrado 

em Secretariado” na modalidade integrada destinado à formação lógica indispensável 

para o exercício da cidadania e ao fornecimento de meios que possibilitem a 

preparação para o trabalho e estudos posteriores, será feito através de processo 

seletivo aberto ao público para ingresso na primeira série do curso, à estudantes que 

detenham o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, ou equivalente. 
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5.2 Inscrição 

Para acesso ao curso o candidato deverá passar pelos processos de inscrição 

no curso pretendido. Os candidatos deverão efetuar as inscrições para o processo 

seletivo, nas épocas previstas no calendário de atividades do O Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. 

 

5.3 Seleção 

Para ingresso ao Curso, os candidatos passarão por provas de seleção, que 

constam dos seguintes conhecimentos: 

 Língua Portuguesa; 

 Matemática; 

 

Os candidatos serão avaliados: 

 Os candidatos aprovados e classificados no processo de seleção, serão 

chamados à matrícula até o limite de vagas do curso existente, atendida a 

ordem de prioridade que for estabelecido pela autoridade competente. 

 O processo de seleção e a divulgação dos resultados é de responsabilidade O 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT 

 

5.4 Matrícula 

A matrícula, ato formal de ingresso inicial no Curso Profissional Médio Integrado 

vinculado ao O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT, deverá ser efetuada na Secretária Geral de Documentação Escolar – SGDE, 

mediante prazos estabelecidos no Calendário Escolar, solicitação do interessado, 

assistido por seu pai ou responsável, com anuência às disposições constantes na 

Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – IFMT 

 

5.4.1 Condições para Matrícula: 

a) Classificado no processo de seleção, dentro do número de vagas existentes; 

b) Apresentar documentação abaixo relacionada (via original e fotocópia); 

 Fotocópia do Histórico Escolar de conclusão da primeira etapa do ensino 

fundamental ou equivalente; 

 Certidão de nascimento ou documento de identidade – RG; 

 Comprovante de endereço; 
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 Uma foto 3 x 4 recente e de frente. 

 

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DOS EGRESSOS DO CURSO 

 

Ao final da formação, o profissional do “Curso de Educação Profissional 

Técnico de Nível Médio Integrado em Secretariado” deverá demonstrar um perfil 

que lhe possibilite: 

 Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos 

fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana e do seu papel 

como agente social; 

 Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber; 

 Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber; 

 Utilizar adequadamente os recursos lingüísticos e o léxico técnico 

relacionados com atividades de Gestão de forma escrita e oral nas várias 

situações de comunicação, na língua estrangeira; 

 Coordenar e elaborar rotinas administrativas; 

 Dominar as tecnologias de informação e comunicação voltadas para Gestão 

em Secretariado; 

 Auxiliar no planejamento e na execução de diferentes tipos de eventos; 

 Demonstrar capacidade empreendedora; atuando profissionalmente com 

responsabilidade, criatividade e atitude ética. 

 Aplicar normas técnicas na realização das atividades profissionais; 

 Demonstrar atitudes de respeito, solidariedade e honestidade nas relações 

interpessoais; 

 Ter iniciativa e exercer liderança 
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7. DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO 

 

7.1 Atuação: 

 

No mundo do trabalho, o profissional que fizer o “Curso de Educação 

Profissional Técnico de Nível Médio Integrado em Secretariado” atuará em pelo 

menos uma das funções da área descrita abaixo. Caracterizamos a área de Gestão em 

três funções básicas: Planejamento, Execução, Controle e Avaliação.  

 Planejamento: Nesta função, atuará como agente facilitador, através de 

seus conhecimentos gerais e específicos abrangendo, contabilidade, 

economia, planejamento, administração de recursos humanos, composição 

visual e comunicação em idioma nacional e estrangeiro, bem como, 

utilizando as tecnologias de informação.    

 Execução: Na função execução, assiste a organização da estrutura de 

pessoal, recrutamento, seleção e contratação da equipe de trabalho e no 

desenvolvimento, condução e cumprimento de programa de treinamento. 

Projeta as necessidades da empresa, redige documentos e 

correspondências, controla agendas, programa reuniões e eventos, para 

assegurar e agilizar o fluxo de trabalho administrativo da empresa, sob o 

controle da administração geral. O técnico é colocado em contato com o 

público para executar as técnicas secretariais, praticando os idiomas 

nacional e estrangeiro, bem como, utilizando as tecnologias de informação. 

 Controle a Avaliação: Na função controle e avaliação, são agentes 

facilitadores nos trabalhos da gestão de pessoal, financeira e contábil. Utiliza 

as técnicas secretariais e as tecnologias de informação.  

 

7.2 Atribuições: 

Segundo a Lei que regulamente a profissão do Técnico em Secretariado, Artigo 

5º, as atribuições se resumem em: 

 Organização e manutenção dos arquivos da secretária; 

 Classificação, registro e distribuição de correspondência; 

 Redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, 

inclusive em idioma estrangeiro; 
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 Execução de serviços típicos de escritórios, tais como recepção, registro de 

compromissos, formações e atendimento telefônico. 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NO MODELO DO PROFISSIONAL TÉCNICO EM 

NÍVEL MÉDIO INTEGRADO 

 

8.1 A Legislação 

 

O curso de “Educação Profissional Técnico de Nível Médio Integrado”, está 

estruturado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº. 

9394/96, de 20/12/96, em seu capítulo III da Educação Profissional artigos 39 a 42, 

regulamentada pelo Decreto 2208 de 17/04/97. 

O objetivo geral do currículo votar-se-á para o alcance daqueles preconizados 

na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei Federal Nº. 9394/96, qual 

seja o proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades permanentes, desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e 

exercício consciente da cidadania. 

Objetiva-se, também: 

I. Promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando 

jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para 

o exercício de atividades produtivas; 

II. Proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis básico, 

técnico e tecnológico; 

III. Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador que atua na área, em seus 

conhecimentos tecnológicos; 

IV. Capacitar, profissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores com 

qualquer nível de escolaridade visando a sua inserção e melhor desempenho 

no exercício do trabalho. 

 

O currículo está pautado, dentre outros fatores nos princípios da flexibilidade 

interdisciplinariedade e contextualização, em consonância com o enfoque de formação 

por competências. 
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A organização semestral, constituídas por etapas progressivas e integradas, 

obedecerá a um itinerário de níveis cada vez mais elevados de competência para o 

trabalho, possibilitando: 

a) Um contínuo processo de qualificação, especialização e aperfeiçoamento 

profissional; 

b) Atendimento às necessidades do mercado através da formação contínua de 

mão-de-obra; 

c) Desenvolvimento de uma formação e reiteradas oportunidades de realização 

individual e coletiva. 

 

8.2 Organização Curricular 

 

A organização curricular da modalidade de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio Integrado ao Ensino Médio em Secretariado observa as determinações 

Legais presentes nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o ensino médio e educação profissional de nível técnico, 

nos Referenciais Curriculares Nacionais da educação profissional de nível técnico e no 

Decreto nº. 5154/04, bem como nas diretrizes definidas no Projeto Pedagógico do 

IFMT. A organização do curso está estruturada na Matriz curricular por: 

Um núcleo comum que integra disciplinas das três áreas de conhecimentos do 

ensino médio (Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 

Tecnologias e Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias); e 

 Formação profissional, que integra disciplinas específicas da área de 

Secretariado. 

 

O projeto do curso a ser implementado está organizado por componentes 

curriculares em regime seriado anual com uma carga horária total de 3574h, 

distribuídas da seguinte maneira: 2471h para as disciplinas do núcleo comum, 703 

horas para as disciplinas de formação profissional. 

 

R 
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8.2.1 Metas 

 

 Número de participantes por Turma: 35 alunos. 

 Matriz Curricular 

São seguintes os indicadores fixos da Matriz Curricular. 

 Número de dias Letivos Semanais: 06 (seis) dias 

 Duração Hora-aula dos Componentes Curriculares: 50 Minutos 

 Carga Horária Dia: 4h45min 

 Carga Horária Semanal: 22h25min horas 

 Carga Horária dos Semestres: 

 Primeiro Ano – 1036 horas 

 Segundo Ano – 1070 horas 

 Terceiro Ano – 1468 horas 

 Carga Horária da Prática Profissional: 400 horas 

 Carga Horária Total do Curso: 3.574 horas 
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09. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

INTEGRADO EM SECRETARIADO 
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CCOOMMPPOONNEENNTTEE  CCUURRRRIICCUULLAARR  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA//AANNOO    

11ºº  AANNOO  

AAUULLAASS  
22ºº  AANNOO  

AAUULLAASS  
33ºº  AANNOO  

AAUULLAASS  
CCAARRGGAA  

HHOORRÁÁRRIIAA 
Língua Portuguesa 4    134  4    134 4       134 402 
Língua Estrangeira – Inglês I 1      33 1      33 1         33 99 
Língua Estrangeira – Espanhol 
I 

1      33 1      33 1         33 99 

Matemática 4    134 4    134 3         99 367 
Química 2      67 2      67 2         67 201 
Física 2      67 2      67 2         67 201 
Biologia 2      67 2      67 2         67 201 
História  2      67 2      67 2         67 201 
Geografia  2      67 2      67 2         67 201 
Informática 2      67         ---            --- 67 
Artes 1      33            ---         --- 33 
Filosofia  1      33 1      33 1         33 99 
Sociologia 1      33 1      33 1         33 99 
Educação Física 2      67 2      67 2         67 201 

SSUUBBTTOOTTAALL  DDEE  CCAARRGGAA  

HHOORRÁÁRRIIAA  

  

990022  880022  776677  22447711 

DD
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Técnicas Profissionais  2      67 2      67            2         67 201 
Direito Aplicado 2      67   67 
Administração        2      67 2         67 134 
Matemática Financeira  2      67  67 
Economia  2      67  67 
Relações Interpessoais --- --- 2         67 67 
Estatística ---         --- 1         33 33 
Gestão Contábil ---         --- 2         67       67 
Estágio Curricular Obrigatório --- ---          400 400 
SSUUBBTTOOTTAALL  DDEE  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  113344  226688  770011  11110033 

TTOOTTAALL  DDAA  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  11003366  

  
11007700  

  
11446688  

  
33557744 
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11. Componentes Curriculares: 1 ANO 

 

 

Componente Curricular Língua Portuguesa Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º Ano Carga Horária:  134 aulas / ano 

Ementa 

 Compreensão da Língua Portuguesa como linguagem geradora de 
significados e de integração do homem no mundo como sujeito na 
construção de sua identidade e cidadania; 

 Práticas de produção de leitura e de textos próprios das esferas sócio-
interativas do cotidiano, do mundo do trabalho e do meio acadêmico; 

  

 Domínio dos recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura 
textual; 

 Leitura de textos literários com vistas a uma reflexão do conteúdo 
histórico, político, social, social e cultural da produção artístico-literária. 

 Incentivo à produção de gêneros discursivos orais.  
 

  

Competências Associadas 

 Produzir leitura a partir da análise de recursos expressivos da língua verbal e não verbal, relacionando textos e contextos mediante o tema, o estilo, a 
estrutura composicional e a função que caracteriza os gêneros discursivos; 

 Produzir textos em que se apliquem os recursos lingüísticos adequados para a produção de sentidos, orientando-se pelas características que definem o 
gênero textual; 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo como patrimônio representativo de cultura e as 
características temáticas, filosóficas e históricas que constituem fatores de produção de sentido dos textos;  

 Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da identidade; 
 Aplicar os recursos da língua em contextos relevantes de produção escrita e oral na vida, tanto em contexto escolar quanto no mundo do trabalho; 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Variantes lingüísticas; 
2. Níveis de linguagem; 
3. Linguagem verbal e não verbal; 
4. O texto literário e o não-literário; 
5. Poesia e seus recursos estilísticos de expressividade: 

Figuras de linguagem; 
Métrica; 
Rima. 

6. Manifestações literárias do século XIII ao XV e Portugal e as literaturas 
de formação e informação; 

7. Gêneros de estrutura lingüística = narrativas e descritivas: textos, 
crônicas, cantigas, novelas de cavalaria e poemas; 

 

 

8. Gêneros discursivos orais: apresentação de trabalhos, entrevistas e 
debates; 

9. Gramática no Texto: 

Recursos fonéticos e fonológicos para produções e leitura de textos; 

A ortografia como base para variante culta na produção escrita; 

Concordância verbal, nominal e regência como recurso da norma culta 
para a produção textual; 

Pontuação e a produção de sentidos; 

 

Estratégias Pedagógicas 

 O texto deverá ser visto como unidade de ensino; 
 Análise de gênero discursivo, reflexão e uso; 
 Oficina de produção de texto; 
 Dinâmicas de grupos; 
 Projetos e seminários 

 

 Trabalhos individuais e em grupos; 
 Dramatização; 
 Debates; 

 Leitura de textos verbais e não-verbais 

Avaliação 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 
 Produção de textos; 
 Leitura de textos; 

 Avaliação contínua observando: aproveitamento, freqüência, 
participação, criatividade, organização de trabalhos escritos; 

 Exposições orais e seminários. 
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Componente Curricular Língua Estrangeira – Inglês  Curso: Secretariado 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Desenvolvimento e ampliação das estratégias necessárias à 
comunicação oral e escrita; 

 Comunicação e reprodução oral e escrita de diálogos da área específica 
em atividades cotidianas; 

 

 Compreensão de textos e vocabulário técnico-específico da área 
profissional; 

 Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. 
 

Competências Associadas 

 Compreender as estratégias de leitura como recursos facilitadores à 
compreensão de textos em Inglês; 

 Aplicar as estruturas básicas para o desenvolvimento da comunicação 
oral e escrita; 

 

 Compreender situações comunicativas específicas da área profissional; 
 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e características principais. 

 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Gramática: 
Greetings; 
Personal Pronouns;Subject Pronouns; 
Verb to Be (Present and Past); 
Present Continuous Tense; 
Wih Questions; 
Yes/No Questions; 
Possessive Adjective; 
Modal verbs (ability, permission, possibility) 

2. Habilidades de Leitura: 
2.1. General Comprehension; 
2.2. Main Points; 
2.3. Skimming; 
2.4. Scanning; 
2.5. Prediction; 
2.6. Inferência; 

 
 

2.7. Compreensão de gráficos e tabelas; 
3. Oralidade: 

 Introduce yourself; 
Greetings; 
Asking and giving information 

4. Competência Textual: 
1.2. Textos verbais e não verbais; 
1.3. Verbais; 
1.4. Diálogos; 
1.5. Textos descritivos; 
1.6. Reconhecimento dos diferentes tipos de textuais; 

5. Vocabulário:  
a. Vocabulário técnico-específico relativo à área do curso; 
b. Cognatos, false friends, reference markers, uso do dicionário, 

 referência contextual, afixos, sinonímia x antonímia; 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, exercícios orais e escritos; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Leitura e análise de textos técnicos 

 Atividades que explorem a compreensão oral com filmes, músicas e 
produção de texto. 
   

Avaliação 

 Avaliações individuais e em grupo; 
 Leitura e discussão de texto; 
 Avaliação de critérios com: interesse, comprometimento, organização, criatividade, pontualidade e assiduidade. 

 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT2
 

Teaching by Principles- An interactive approach to 
language pedagogy 

BROWN, HD  New Jersey Prentice hall 
Regents 

1994 Não 

Cambridge Advanced Learner´S Dictionary   Cambridge University Press 2005 Não 

English for Specific Purposes HUTCHINSON, T; Waters A. 14ª Cambridge: Cambridge 
University Press 

2005 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Grande Slam Combo ACEVEDO, Ana; DUFF, Marisol; REZENDE, 
Paulo 

  Personal 
Education 

2004 

Dicionário para estudantes brasileiros de (português-
inglês, inglês-português) 

OXFORD ESCOLAR  Oxford Oxford 
University Press 

 

                                                           
2

  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Componente Curricular Língua Estrangeira – Espanhol Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Desenvolvimento e ampliação das estratégias necessárias à 
comunicação oral e escrita; 

 Comunicação e reprodução oral e escrita de diálogos da área específica 
em atividades cotidianas; 

 

 Compreensão de textos e vocabulário técnico-específico da área 
profissional; 

 Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. 
 

Competências Associadas 

 Compreender as estratégias de leitura como recursos facilitadores à 
compreensão de textos em espanhol; 

 Aplicar as estruturas básicas para o desenvolvimento da comunicação 
oral e escrita; 

 

 Compreender situações comunicativas específicas da área profissional; 
 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e características principais. 

 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

6. Gramática: 
El alfabeto; 
Valores fonéticos; 
Nombres y apellidos; 
Saludos; 
Presentaciones; 
Pronombres interrogativos, exclamativos y relativos; 
Pronombres personales; 
Verbos ser, tener y llamarse en presente de indicativo; 
Formas de tratamiento (formalidad e informalidad) 
Artículos definidos e indefinidos; 
Contracciones del artículo con preposición; 
Verbos regulares em presente de indicativo; 
Verbos reflexivos; 
Formas impersonales; 
Voz pasiva; 
Voz pasiva refleja; 
Perifrasis de gerúndio; 

Números ordinales; 
Apócopes de números ordinales y cardinales (parte I) 
Verbos irregulares em presente de indicativo; 
Irregularidades vocálicas; 
Irregularidades consonánticas; 
Adjetivos y pronombres posesivos; 
Formación del plural; 
Conjunciones; 
Eufonia y sus reglas; 
Verbos pronominales: gustar, doler, parecer, doler; 
Pronombres demonstrativos; 
Adverbios; 
Apócopes: Bueno, malo, grande (parte II); 
Uso de muy y mucho. 
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Perifrasis de futuro; 
Género y número de los sustantivos y adjetivos; 
Heterogenéricos; 
Números cardinales; 
 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, exercícios orais e escritos; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Leitura e análise de textos técnicos 

 Atividades que explorem a compreensão oral com filmes, músicas e 
produção de texto. 
   

Avaliação 

 Avaliações individuais e em grupo; 
 Leitura e discussão de texto; 
 Avaliação de critérios com: interesse, comprometimento, organização, criatividade, pontualidade e assiduidade. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT3
 

Español en marcha 1. Madrid- ES: SGEL; SBS, 2007. 

 

VIÚDEZ, F.C.; BALLESTEROS, P.D.; DÍEZ, I.R.; 
FRANCO, C.S. 

 Madrid - ES SGEL;SBS 2007 Não 

Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol 

- DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, Miguel.  São Paulo Moderna 2003 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Español para Secretariado. DURÃO, A. B. A. B.(org.).  Londrina UEL 1999 

Socios: Curso básico de español orientado al mundo 
del trabajo. 

GONZÁLEZ, M. et all  Barcelona – Es Difusión 1999 

Gramática de Espanhol para Brasileiros MILANI, E. M  São Paulo Saraiva 2000 

 

 

                                                           
3
  LT - Livro Texto? Sim/Não 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

 

Componente 
Curricular Matemática Curso: Secretariado 

Período 
letivo: 

1º. Ano Carga Horária: 134 aulas / ano 

Ementa 

 Conjuntos numéricos 
 Funções: Afim, Quadrática e Exponencial. 
 Logaritmos 

 

 Progressões 
 Geometria plana 

 

Competências Associadas 

 Construir e aplicar conceitos e princípios matemáticos para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 
tecnológica e das manifestações artísticas. 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma visão 
crítica com vistas à tomada de decisões. 

 Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentos consistentes. 
 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a diversidade sócio-

cultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 
 Desenvolver por acumulação, continuidade e ruptura relacionando-a com o desenvolvimento da sociedade. 
 Utilizar recursos tecnológicos como instrumentos de comunicação, produção e medição. 
 Fazer previsões, interpolações e extrapolações de valores e variáveis. 
 Exprimir com correção e clareza a linguagem matemática usando a terminologia correta da geometria. 
 Fazer validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades da geometria. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Conjuntos numéricos: Os conjuntos numéricos e intervalos 
2. Funções: Conceito de função e Representação gráfica de uma função. 
3. Função do primeiro grau: Definição, casos particulares, determinação de 

uma função do 1° grau, taxa de variação, gráfico, função crescente ou 
decrescente, estudo do sinal dessa função. 

4. Função do segundo grau: Definição, situações em que aparecem a 
função do 2° grau, gráfico, raízes, coordenadas do vértice, estudo do 
sinal. 

5. Inequações. 
 

6. Função exponencial: Definição, potenciação, equações exponenciais, 
aplicação dessa função e gráfico.  

7. Logaritmos-Definição, propriedades operatórias, mudança de base, 
aplicação dos logaritmos. 

8. Progressões Aritméticas e Geométricas: Termo geral e soma dos termos. 
9. Noções de matemática financeira: Números proporcionais, porcentagem, 

juros simples e juros compostos. 

10. Geometria plana: Ângulos, Ângulos nos triângulos; Ângulos nos polígonos; 
Semelhança – Teoremas: de Tales e de Pitágoras; Áreas das figuras 
planas. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz. 
 Uso de retroprojetor. 
 Resolução dos exercícios propostos do livro adotado. 
 
 

 Resolução de exercícios complementares a pedido dos alunos. 
 Pesquisas; 
 Seminários 
 

Avaliação 

 Avaliação diagnóstica individual e/ou grupal; 
 Utilização de instrumentos avaliativos; Fichas de acompanhamentos; 
 Registros de observação;  

 Produção de textos oral ou escrita;  
 Testes individuais ou em grupos. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT4
 

Matemática  IEZZI, Gelson 1ª São Paulo Atual 2001 Sim 

Matemática - Contexto e Aplicações DANTE, Luiz Roberto.  1ª São Paulo Ática 2003 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

      

Matemática PAIVA, Manoel 1ª São Paulo Moderna 1999 

Matemática BARRETO FILHO, Benigno & XAVIER da Silva 
Cláudio 

1ª São Paulo FTD 2000 
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Componente Curricular Química Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Conceitos fundamentais de Química; 
 Estrutura atômica; 

 Tabela Periódica; 

 Ligações Químicas; 

 Principais funções Inorgânicas; 

Competências Associadas 

 Traduzir a linguagem discursiva em simbólica da química e vice-versa; 
 Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas modificações ao longo do tempo; 
 Identificar fontes de informações e formas de obter informações relevantes para o conhecimento da química; 
 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópia e microscópia; 
 Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionando à química, selecionando procedimentos experimentais pertinentes; 
 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente; 
 Reconhecer limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da química e da tecnologia. 
 Articular a relação teoria e prática permitindo a ampliação no cotidiano e na demonstração dos conhecimentos básicos da química; 
 Aplicar o uso das linguagens: matemática, informática, artística e cientifica na compreensão de conceitos químicos; 
 Ler, interpretar e analisar os tópicos específicos da química; 
 Desenvolver diversos modelos de sistemas químicos relacionados com o seu cotidiano; 

 Selecionar e organizar idéias sobre a composição do átomo; 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Sistemas químicos; 
2. Estrutura atômica; 
3. Ligações químicas; 
4. Funções químicas; 

5. Reações químicas; 
6. Leis das combinações químicas; 
7. Cálculos químicos; 

8. Estequiometria 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas; 
 Aulas práticas em campo; 
 Apresentação de Seminários; 
 Estudo extra-classe; 
 

 Trabalhos em Grupo; 
 Utilização de filmes didáticos. 
 Pesquisas individuais e grupais. 
 Visitas técnicas; 
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Avaliação 

 Avaliação escrita; 
 Trabalhos coletivos; 
 Construção de experimentos caseiros 

 Participações em sala de aula; 
 Pontualidade; 
 Relatórios de visitas; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT5
 

Interatividade Química: Cidadania, 
participação e transformação. 

FONSECA, M.R.M. 1ª São Paulo FTD 2005 Sim 

Química SARDELA, A. 1ª São Paulo Ática 2005 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química: Coleção de Olho no Mundo de Trabalho CARVALHO, G. C. 1ª São Paulo SCIPIONE 2003 

Química: Realidade e Contexto LEMBO 2° São Paulo Ática 2001 
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Componente Curricular Física Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Mecânica Clássica; 
 Cinemática  

 Noções de Mecânica Relativista; 

 Dinâmica 

Competências Associadas 

 Fazer uso de tabelas, gráficos e relações matemáticas para interpretar 
fenômenos físicos; 

 Interpretar as informações cientificas divulgadas na imprensa; 
 Aplicar os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano; 

 Compreender e aplicar as leis de Newton em suas atividades; 

 Conhecer os postulados de Einstein sobre a teoria da relatividade 
espacial; 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Mecânica Clássica: 
2. Conservação da quantidade de movimento; 
3. Leis de Newton; 
4. Conservação da Energia; 
5. Gravitação; 
6. Mecânica dos fluidos; 
7. Noções de Mecânica Relativista; 

8. Postulado de Einstein 
9. Relatividade do tempo, do espaço e da massa; 
10. Noções de Cinemática: 
11. Cinemática Escalar; 
12. Cinemática Vetorial; 
13. Movimento Circular. 

 
 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas através do quadro giz; 
 Simulação de práticas; 
 Demonstrações de fórmulas; 
 Exemplos e exercícios. 

Avaliação 

 Provas individuais; 
 Testes individuais; 
 Exercícios; 
 Trabalhos individuais e em grupos; 
 Participações em aulas 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT
6
 

História do Cotidiano BONJORNO e Clintoa Marcio Ramos --- ---- FTD --- Sim 

Curso de Física MAXIMO Antonio e Beatriz Alvarenga 3ª  --- Harbras --- Sim 

Física Mecânica  GASPAR, Alberto 1ª São Paulo Àtica 2003 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Física Eletromagnetismo GASPAR, Alberto 3ª São Paulo Ática 2003 
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Componente Curricular Biologia Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Citologia; 
 Histologia; 

 Embriologia 

 

Competências Associadas 

 Reconhecer na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas; 
 Analisar de forma critica e sistemática os diversos elementos do campo biológico, dentro de uma perspectiva da contextualização e da realidade; 
 Reconhecer os seres vivos como formados por diversos componentes bioquímicos, designando uma identidade especifica; 
 Identificar a realidade microscopia existente e a partir desse conhecimento incorporar o pensamento cientifico fundamentado no funcionamento celular; 
 Compreender as relações intercelulares, tendo como base as estruturas celulares e seus compartimentos;  
 Reconhecer os tipos de tecido presente no corpo humano, bem como sua importância para o ser vivo; 
 Analisar idéias biológicas como a teoria do celular, as concepções sobre a hereditariedade de características dos seres vivos, ou ainda, as teorias sobre as 

origens e a evolução da vida como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem, seja por acumulação continuada ou ruptura de 
paradigmas. 

 Conhecer os processos de divisão celular, compreendendo a importância deste para a perpetuação da espécie; 
 Identificar os tecidos biológicos constituintes dos organismos, bem como, suas estruturas e respectivas funções. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Origem da vida; biogênese e abiogênese; 
2. Bioquímica celular: compostos orgânicos e inorgânicos; 
3. Estrutura celular: organelas citoplasmáticas, núcleo, divisão celular 

(mitose e meiose); 

4. Noções de embriologia; 
5. Histologia (tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido 

nervoso;); 
 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas; Análise critica de textos; 
 Trabalhos escritos; 
 Seminários, debates; 
 Exercícios propostos por exames de vestibulares; 

 Aulas externas;  
 Pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; 
 Utilização de quadro branco, computador; projeto multimídia; retro projetor. 
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Avaliação 

 Valorização das tarefas realizadas pelo aluno; 
 Trabalhos (pesquisa) realizados em grupo; 
 Relatórios; 

 Provas mensais; 
 Provas bimestrais. 
 Participações nas discussões 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT7
 

Biologia essencial  LOPES, Sonia 1ª São Paulo Ática  Sim 

Biologia hoje LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, 
Fernando 

3ª São Paulo Moderna 2002 Não 

Biologia atual PAULINHO, W. R.  3ª São Paulo Scipione 1999 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia das células AMABIS & MATHO 3ª São Paulo Moderna 2000 

Ciências biológicas MARCZWSKI, M; VÉLEZ, E. Ciências Biológicas 3ª São Paulo FTD 1999 
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Componente Curricular História Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Diferenças entre sociedades do antigo mundo, permitindo retomar os 
conceitos tempo/espaço e da relação passado/presente. 

 A vida urbana, traçando paralelo entre as primeiras cidades e a cidades 
atuais. 

 Diferentes concepções de mundo, de vida, de culturas, abrindo debates 
para as questões como superioridade/ inferioridade, eurocentrismo/ 
primitivo/ civilizado, visando desconstruir o etnocentrismo. 

 

 A Civilização greco-romana, destacando: formação, colonialismo, guerras, 
democracia, república e legado cultural greco-romano. 

 As Relações entre senhores e servos na ordem feudal, identificando o modo 
como a religião contribuiu para a dominação e manutenção de poder. 

 A mulher no contexto antigo e estabelecer uma comparação com a mulher 

contemporânea. 

Competências Associadas 

 Ler e compreender textos e documentos históricos. 
 Articular o conhecimento histórico de maneira interdisciplinar. 
 Utilizar as diversas linguagens como recurso para a pesquisa e produção do saber histórico. 
 Produzir e elaborar textos históricos voltados para o ensino fundamental e médio. 
 Articular os saberes informal/escolar/acadêmico para a construção crítico-reflexivo do pensar-fazer História. 
 Lidar criticamente com os conceitos sabendo assimilá-los e superá-los, percebendo-os em sua historicidade. 
 Associar a formação pedagógica com a formação específica. 
 Construir o conhecimento no processo ensino-aprendizagem entendido como processo de pesquisa e descobertas. 
 Desenvolver projetos de pesquisa e extensão. 
 Trabalhar com resgate da memória e do patrimônio histórico 
 Trabalhar a mulher e o mercado de trabalho. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Introdução ao estudo da Historia; 
Para que serve a História; 

O Tempo como uma construção cultural – as várias noções de tempo; 
A Pré-História: trabalho e linguagem: traços distintivos do homem; 
. Do surgimento do homem ao uso dos metais; 
A antiguidade do homem do RN;  

2. A Revolução Agrícola e Revolução Urbana: 
2.1. As sociedades agro-pastorais; 
2.2. Servidão coletiva e escravismo; 

3. As sociedades Comerciais: Escravismo Antigo: 
Roma 
Grécia; 

 

4. A transição do Escravismo ao Feudalismo e as transformações nas relações 
sociais;   

A servidão: trabalho e vida do servo; 
Medieval; 
A sociedade feudal: a terra como instrumento de poder; 
Mentalidade medieval: relação e poder descentralizado; 

5. A crise do sistema Feudal: 
O ressurgimento do comércio e das cidades; 
O aparecimento da Burguesia; 
A crise do Século XIV; 
O fim do feudalismo no Ocidente europeu; 

     

Estratégias Pedagógicas 

 A disciplina de História é um convite para a utilização de diversos       
instrumentos além da tradicional dupla giz e quadro-negro. Algumas 
situações didáticas propostas: 

 Desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (jornais, 
revistas, livros, filmes, fotografias); 

 Trabalhar com documentos variados, como sítios arqueológicos, plantas 
urbanas, mapas, vestimentas, objetos cerimoniais e rituais; 

 Estimular procedimentos de pesquisa, organização das informações 
coletadas, procedimentos para visitas e estudos do meio; 

 Promover estudos sobre modos de vida e de costumes que convivem nas 
mesmas localidades; 

 

 Debater questões do cotidiano e suas relações com contextos mais 
amplos; 

 Identificar diferentes posições defendidas por grupos e instituições para 
solução de problemas sociais econômicos; 

 Distinguir os padrões de medidas de tempo e construir periodizações para 
os temas; 

 Solicitar resumos orais ou em forma de textos, imagens, gráficos e linhas 
do tempo; 

 Propor a criação de murais, exposições e estimular a criatividade 
expressiva. 

 

Avaliação 

 Provas operatórias; 

 Avaliação do desempenho em trabalhos individuais e coletivos; 

 Produção textual; 

 Atitudes hábitos importantes à formação da cidadania tais como 
pontualidade; 

 Assiduidade, cumprimento dos prazos na entrega de tarefas e realização 
de trabalhos; 

 Participação em sala de aula em debates; 

 Dinâmicas de grupos.  

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 
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Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT8
 

Sociedade Brasileira: uma história através dos 
movimentos sociais. 

AQUINO, R.S.L., VIEIRA, F. A. C., 
AGOSTINHO, C.G.W. E ROEDEL, H. 

1ª Rio de Janeiro/São 
Paulo 

Record 1999  

Toda a História ARRUDA, José Jobson de A e PILETTI, Nelson.  São Paulo Ática 2000  

Jornal do Século XX BRENER, Jayme  São Paulo Moderna 1998  

Oficina de História. História do Brasil CAMPOS, Flavio de  São Paulo Moderna 1999  

Oficina de História. História Integrada CAMPOS, Flavio de e MIRANDA, Renan Garcia 
de. 

 São Paulo Moderna 2000  

História e Consciência do Mundo COTRIN, Gilberto  São Paulo Moderna 1998  

História: origens, estruturas e processos KOSHIBA, Luiz .  São Paulo Atual 2000  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

História: Das Cavernas ao Terceiro Milênio MOTA, Myrian Becho e BRAICK, Patricia 
Ramos 

 São Paulo Moderna 1997 

História Geral: moderna e contemporânea NADAI, Elza, Neves, Joana  São Paulo Saraiva, 1995 

Nossa História Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 2004. 

História do Brasil - Da colônia à República Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 1995 

História do Brasil OLIVEIRA, Roberson  São Paulo FTD 1998 

História Moderna e Contemporânea PAZZINATO, Alceu Luiz e SENISE, Maria H. 
Valente 

1ª São Paulo Ática 2003 

História da Civilização. Integrada PEDRO, Antônio  São Paulo ., FTD 2003 

 LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Componente Curricular Geografia Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Conceitos básicos da Geografia: espaço, território, região, lugar, escala e 
paisagem; 

 Códigos específicos da Geografia: mapas, gráficos, tabelas, etc. 

 
 Espaço global e mundial; 

 

Competências Associadas 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da geografia, tais como: mapas, gráficos e tabelas, considerando-os como elementos de representação de 
fatos e fenômenos espaciais e/ou espacializados. 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, 
paisagens ou território. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da ciência geográfica. 
 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas no seu “lugar mundo”, comparando e 

analisando a densidade das relações e transformações que tornam concretas e vividas a realidade. 
 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultural, econômica e social 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Conceitos fundamentais da Geografia: 
Lugar; 
Paisagem; 
Território; 
Espaço; 
Região; 

2. Sistemas de localização e representação cartográfica: 
Coordenadas geográficas; 
Fusos horários; 
Escala; 
Projeções cartográficas; 

3. Paisagem natural e problemas ambientais: 
Relevo; 
Vegetação; 

 

Solo; 
Hidrografia; 
Clima; 
Problemas ambientais globais; 

4. Aspectos da dinâmica populacional: 
Teorias demográficas; 
Estruturas da população: atividades econômicas, sexo, idade, IHD; 
Conflitos étnico-nacionalistas; 

5. Aspectos da urbanização mundial: 
Indústria e urbanização mundial: 
Rede urbana; 
Problemas sociais urbanos 

6. Fontes de energia e revolução técnica - cientifica informacional; 
Fontes energéticas: convencionais e alternativas; 
Revolução Industrial e espaço geográfico; 

7. Geopolítica mundial: 
Do pós-guerra a “nova” ordem mundial. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas de campo, aulas dialogais; 
 Debates; 
 Pesquisas em jornais, revistas e internet; 
 Operacionalização de seminários; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Utilização de fitas e vídeo; 
 Quadro branco ou de giz, retro projetor e multimídia. 
 

Avaliação 

 Participação em seminários e debates; 
 Trabalhos individuais e em grupos; 
 Elaboração e interpretação de textos; 

 Resoluções de exercícios.  
 Relatórios de aula de campo; 
 Avaliações escritas e orais 

 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT9
 

Geografia Geral e do Brasil TAMDJLAM, James Onning & MENDES, Ivan 
Lazarin 

Unica São Paulo FTD 2004 Sim 

Geografia Geral e do Brasil – Ensino Médio LUCCI, E. A. Branco, A. L. & MENDONÇA,  C. 1ª São Paulo Saraiva 2003 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Noções Básicas de Cartografia Manuais Técnicos 
em Geociências 

IBGE 8ª Rio de Janeiro IBGE 1999 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs MEC --- Brasília MEC 2004 
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Componente Curricular Artes Curso: Secretariado 

Período Letivo: 1º. Ano  Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Compreensão da Arte como um conhecimento humano sensível-cognitivo; 
 Reflexão sobre a história e o contexto na sociedade humana 
 Análise da natureza e a função da linguagem das artes. 

Competências Associadas 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (musica, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais);  
 Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvimento tanto a fruição quanto a análise crítica; 
 Analisar e refletir e compreender os diferentes processos da arte, com seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, com manifestações  

socioculturais e históricas; 
 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e embasados em conhecimento afins, de caráter filosóficos, histórico, 

sociológico, antropológico, semiótico, cientifico e tecnológico, entre outros;; 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte, em suas múltiplas funções, utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

PROJETOS DE ARTES VISUAIS: 
1. Análise conceitual: arte e estética; 
2. Arte e sociedade: 

2.1. As artes visuais como objeto de conhecimento; 
2.2. As diversas formas comunicativas das artes visuais; 

3. Elementos que compõem a linguagem visual: cor, luz, forma, 
textura, composição, perspectiva, volume, dentre outros; 

4. Tendências estéticas: o naturalismo e sua ruptura. 
5. Apreciação, leitura e análise de produções artísticas nacional e 

local; 
6. Realização de produções artísticas no Âmbito das áreas visuais 
 

PROJETOS DE MÚSCIA: 
2. A música como objeto de conhecimento; 
3. Elementos para leitura musical; 
4. Estilos e gêneros musicais: erudito, popular e tradição oral; 
5. Apreciação e análise de produções artísticas   
 

6. Produções artísticas; 
 
PROJETOS DE ARTES CÊNICAS 
 

1. As artes cênicas como objeto de conhecimento; 
2. Elementos básicos da composição teatral: texto, interpretação, 

cenário, figurino, direção cênica, sonoplastia, trilha sonora, 
coreografia; 

3. Estilos, gêneros e escolas de teatro no Brasil; 
4. Leitura, apreciação e análise de produções cênicas nacionais e locais; 
5. Produção e encenação de peças teatrais. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas; 

 Realização de Seminários; 

 Debates; 

 Painéis; 

 Filmes; 

 Desenvolvimento de técnicas plásticas; 

 Analise de textos dramáticos; 

 Testes práticos em grupo ou individual, envolvendo exercícios de 
dramatização; 

 Apresentação de Trabalhos Individuais e coletivo; 

 Oficinas para o Desenvolvimento de Técnicas plásticas; 

 Audição9 e análise de partitura. 

 Trabalhos Individuais e Coletivos. 

 Produção de trabalhos individuais e coletivos; 

 Testes Teóricos 

 Uso de filmes musicais. 

 

Avaliação 

 Exercícios práticos em sala de aula; 
 Observações do desempenho do aluno em sala de aula, mediante: participação ativa, dinâmica e espontânea nas atividades realizadas 
 Presença em sala de aula; 
 Observação de desempenho em apresentações de espetáculos. 
 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT10
 

Arte P E C: projeto escola e cidadania CARLINE L. R. S. Álvaro & outros 1ª São Paulo Brasil 2006 Não 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Descobrindo a história da arte PROENÇA Graça 1ª São Paulo Ática 2005 

Arte de Fazer Arte HADDAD Denise Akel & Morbin Dulce 
Gonçalves 

1ª São Paulo Saraiva 1999 
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Componente Curricular Educação Física Curso: Secretariado 

Período letivo : 1º. Ano – 2º Ano – 3º Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Lutas; 
 O esporte; 
 

 O jogo; 
 As ginásticas 

Competências Associadas 

 Valorizar o corpo e a atividade física, para ocupar o tempo livre e como 
meio de diverti-se, de sentir-se bem consigo e com os outros; 

 Utilizar as características físicas básicas e seu conhecimento da estrutura 
e do funcionamento do corpo na atividade física e no controle de 
movimentos adaptados às circunstancias e às condições de cada 
situação; 

 Resolver problemas que requerem o domínio de aptidões psico-motora, 
aplicando mecanismos  de adequação aos estímulos perceptivos, de 
seleção e formas e tipos de movimentos e de avaliação de suas 
possibilidades; 

 Adquirir hábitos higiênicos, posturas de exercício físico, adotando uma 
postura responsável em relação a seu próprio corpo e relacionando estes 
hábitos a seus efeitos sobre a saúde; 

 Utilizar os recursos expressivos do corpo/movimento para transmitir e 
compreender mensagens expressas através de sensações, ideais e 
estados de ânimo; 

 Canalizar a necessidade de atividade Física através de sua participação 
em diversos tipos de jogos independente do nível de destreza alcançado 
neste, aceitando as normas e o fato de ganhar e perder, como elemento 
próprio deles, cooperando quando for necessário, entendendo a 
oposição como dificuldade a superar e evitando comportamentos 
agressivos e posturas de rivalidade. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 LUTAS: Jogos de combates, para serem inseridos como atividades na 
disciplina de educação física, com o propósito de despertar o interesse 
dos alunos para este conteúdo, bem como aumentar as possibilidades 
do elemento lúdico. Os jogos de combate podem ser de ataque ou de 
defesa: os de “ataque” podem apresentar como de agarrar, reter, 
desequilibrar, imobilizar; os de “defesa”, podem apresentar os de 
esquivar-se, resistir e livra-se. Ainda tem as lutas por território, por um 
objeto; onde os papéis de ataque e defesa ora são alternados, ora são 
simultâneos. Outro aspecto importante é que as regras devem preservar 
a integridade física dos participantes e dinamizar o combate, adaptando-
as ao grupo ou dupla em combate. 

 ESPORTE: Neste conteúdo serão mostradas as três formas de 
manifestação do Esporte, que são: Esporte de rendimento, Esporte 
Escolar e Esporte Comunitário (participação). O esporte rendimento, visa 
a melhoria da performance, o compromisso das participações oficiais, 
exige sacrifícios corporais, embora se observe também o prazer e o 
orgulho de fazer parte de uma elite desportiva campeã. No desporto 
comunitário, se observa a abnegação dos organizadores, o 
descompromisso com a performance, a valorização da participação, a 
vivência lúdica é sua tônica, pois seus principais objetivos são: Integrar 
as pessoas, oportunizar uma atividade física regular para a comunidade, 
desenvolver social e pessoalmente os participantes e valorizar a 
participação para estabelecer um estilo de vida ativa.  

 

O desporto escolar além de todos os objetivos anteriores sobre história 
dos esportes, as regras, os fundamentos, as formas de participação, os 
valores éticos e morais e a organização do treinamento desportivo, 
oferece conhecimento cientifico sobre: participação física, técnicas e 
táticas do jogo, reflexão sobre as influências da mídia, da economia, dos 
avanços tecnológicos para a melhoria da performance. 
 

 O JOGO: Refletir sobre o conceito de jogo, sua importância para a 
sociedade e para a vivência lúdica, seu papel na cultura de um povo, a 
sua força na arregimentação de pessoas, a sua adequação às faixas 
etárias, classificação dos jogos recreativos com a construção de regras, 
elaboração de contextos, elaboração de gincanas, jogos cooperativos e  
sua importância.  

 AS GINCANAS: Oportunizar aos discentes subsídios para elaboração de 
uma seqüência de atividades de ginástica  onde eles possam vivenciar as 
ginásticas com os cuidados e as observações que não  prejudiquem a 
sua postura, não comprometa o funcionamento pleno de seu corpo, não 
ponha em risco suas articulações, tendo consciência quanto a  
intensidade e o volume de exercícios físicos, se baseando pela pulsação 
que este reflita sobre a importância da atividade física, para  melhoria da 
qualidade de vida, onde esta seja praticada de forma regular, norteada e 
com acompanhamento profissional individual ou coletivo. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas utilizando painéis e ilustrações de livros; 

 Aulas práticas; Diálogo, perguntas e respostas. 

 Trabalhos desenvolvidos com materiais didáticos. 

 Realização de exercícios em aparelhos e equipamentos específicos; 

 Atividades Aeróbicas e recreativas; 

 Desenvolver práticas do desporto. 

 Realização de Seminários.  

 Caminhadas; 
 

Avaliação 

 Os alunos serão avaliados através de apresentação de trabalhos, na participação em eventos desportivos e sociais, bem como na freqüência às aulas. Os 
eventos sugeridos são: jogos internos, passeios ciclistas, caminhadas, gincanas, onde os educandos atuarão no planejamento, execução e avaliação dos 
mesmos. A avaliação será contínua, desenvolvendo em cada bimestre as funções diagnóstica, formativa e somativa. 

 

 
 Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

 
Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT11 

 Ensinando Voleibol BONJITIAN, José Crisótomo Marcondes 1ª Rio de Janeiro Phorte 2000 Sim 

 Cinestologia Aplicada aos Esportes CARNAVAL, Paulo Eduardo 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000 Não 

 Handebol, 1000 Exercícios SANTOS, R.G.L. 4ª Rio de Janeiro Sprint 2004 Sim 

 Manual de Futsal ANTUNES, José Laudier --- Rio de Janeiro Sprint 2000 Sim 

 Basquetebol 1000 Exercícios BEZERRA --- Rio de Janeiro Sprint 2006 Sim 

 Natação 1000 Exercicios  CABRAL, Fernando, CRISTIANINI --- Rio de Janeiro Sprint 1995 Sim 

 Musculação na Academia RODRIGUES, Carlos Eduardo C. --- Rio de Janeiro Sprint 2002 Sim 

 Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

 Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

 Condicionamento Físico ESCALISSIMO, Humberto 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000 

 Compreendendo o Desenvolvimento Motor GALLAHUE, D. L. OZMUM, J.C. 1ª São Paulo --- 2003 
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Componente Curricular Filosofia Curso: Secretariado  

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 
 

Ementa  

 Introdução à Filosofia. 
 Atitude Filosófica. 

 História da Filosofia. 
 

 

Competências Associadas  

 Propiciar contextos para levantamento, análise e compreensão de questões 
filosóficas que permeiam a realidade social, visando uma postura, crítica, criativa, 
inovadora e ética na sociedade. 

 Pensar, ler e escrever de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e 
registros; 

 Debater em tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando 
de posição em face de argumentos mais consistente. 

 Capacitar os alunos a servirem-se do referencial filosófico em suas áreas de 
atuação profissional, através do desenvolvimento ao longo do curso de habilidades 
que lhes permitam exercer uma atitude filosófica consistente. 

 Viabilizar um conhecimento mínimo por parte dos alunos dos problemas envolvidos 
na história da filosofia. 

 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Introdução a Filosofia: o que é Filosofia? 
1.1. Definição etimológica da palavra filosofia; 
1.2. A passagem do pensamento mítico para o filosófico; 
1.3. O surgimento da filosofia na Grécia antiga; 
1.4. Conceito geral, importância e utilidade da filosofia; 
1.5. Áreas filosóficas: ontologia, epistemologia, axiologia e suas 

divisões. 

2. História da Filosofia 
2.1 Noções fundamentais do pensamento filosófico. 
 
 
 
 

 

Estratégias Pedagógicas  

 O processo metodológico abrange uma variedade de métodos e formas que possibilitam a efetivação da aprendizagem: método expositivo (aula expositiva), método 
interrogativo, método dialético, método de leitura e análise de texto, método de análise lingüística, estudo dirigido. 

 Recursos que podem ser utilizados: quadro e giz, vídeo, aulas de campo, multimídia, teatro, música, poesia, oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo, fotografia, jornais, 
debates, palestras com especialistas convidados, laboratório de informática. 

 

Avaliação  

 Participação em aula e nos debates (observando capacidade argumentativa e 
clareza conceitual, que é indispensável na linguagem escrita e oral); 

 

 Trabalhos escritos 

 Provas escritas. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT12
 

Filosofia CHAUI, Marilene 1ª São Paulo Ática 2000 Não 

Discurso do método: meditações DESCARTES, R. 1ª São Paulo Nova Cultural 1996 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Dicionário de Filosofia ABBAGNANO 1ª São Paulo Martins Fontes 2000 

Filosofando: Introdução a Filosofia ARANHA, Maria L. Arruda 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Ática 2003 
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Componente Curricular Técnicas Profissionais I Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

Estudo da profissão de Gestão em secretariado. Introdução: O  profissional  de Secretariado,  sua história, regulamentação  da  profissão,  juramento,   simbologia 
e valorização profissional. Ética profissional e  Responsabilidade  social.  Perfil   do   profissional  de  secretariado.   As   funções secretariais.  O profissional de 
secretariado como agente de resultados, de qualidade e facilitador.  As atribuições profissionais e técnicas secretariais. 

Competências Associadas 

Habilitar o discente por meio dos conceitos quanto ao surgimento da profissão de secretariado e sua evolução, a lei de regulamentação, o juramento, a valorização 
profissional, o perfil profissional, a conduta ética profissional, as funções, as atribuições e as técnicas secretariais, assegurando a formação técnica necessária ao 
pleno desenvolvimento de suas habilidades, competência e desenvolvimento profissional. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

A Profissão de Secretariado: 
 Histórico; 
 Criação da categoria profissional; 
 Regulamentação do Exercício Profissional: Leis da profissão; 
 Regulamentação da profissão no mundo; 
 Datas oficiais da profissão; 
 Patrono da profissão; 
 Deliberações às instituições de ensino em secretariado; 
 Ética profissional e Responsabilidade social. 
 Perfil profissional; 
 Funções básicas do profissional; 
 Qualidades básicas para o profissional de secretariado; 
 O que é um profissional de secretariado. 

Funções Secretariais: 
Trabalho em equipe; 
Administração de conflitos; 
A importância da mudança; 
O Profissional de Secretariado como Agente de Resultados e de 

O Profissional de secretariado como agente facilitador: 
Motivação; 
Liderança; 
Percepção; 
Criatividade; 
Assertividade; 
Comunicação; 
Inteligência Emocional 
Negociação; 
Marketing Pessoal. 
Atribuições Profissionais e Técnicas Secretariais: 
Organização do local de trabalho; 
Tarefas diárias; 
To do list; 
Follow-up: resolvendo prioridades; 
Nova postura com os superiores; 
Atendimento ao cliente: nova postura os clientes; 
Agenda manual e eletrônica; 
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Qualidade: 
A organização e o acesso de informação; 
Qualidade na organização; 
Visão de 5 S; 
Os 10 hábitos da organização; 
Administração do tempo; 
Eficiência e eficácia. 

Computador como parceiro; 
Auto desenvolvimento; 
Metas diárias; 
Manejar correspondência; 
Organização de viagens. 
 
 

Estratégias Pedagógicas 
 Aulas expositivas; 
 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 
 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
 Visita técnica 

 
 

Avaliação 

 Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT13
 

Secretária: um guia prático Ivanze Azevedo e Syvia Ignácio da Costa 6a São Paulo SENAC 2006  

Manual da secretária João Bosco Medeiros e Sonia Hernandes 11ª  São Paulo Atlas 2009  

Manual do profissional de secretariado - V. II e 
V.III 

Maria Tereza Bonde 20ª  Curitiba Ibpex 2009  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

O livro azul da secretária Márcio Eustáquio Guimarães 23ª São Paulo Érica 2000 

Como ser uma secretária de sucesso Laurinda Grion e Sebastião Paz 3ª São Paulo Érica 2002 
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Componente Curricular  Informática Aplicada Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Histórico dos computadores; 
 Funcionalidades dos sistemas operacionais; 
 Funcionamento do computador e seus periféricos; 

 

Competências Associadas 

 Conhecer o histórico dos computadores. 
 Reconhecer as funcionalidades dos sistemas operacionais 
 Conhecer o funcionamento do computador e seus periféricos. 

 Selecionar aplicativos de acordo com as necessidades do usuário. 
 Organizar atividades de entrada e saída de dados de sistemas de 

informação. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Conceitos Básicos. 
2. O Funcionamento do Computador. 
3. Os Sistemas de Representação de Dados (binário, hexadecimal). 
4. Sistemas de Numeração. 
5. Lógica. 
6. Tópicos sobre Processamento de Dados e Ciência da Computação. 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas e atividades práticas no estudo dos softwares; 
 Desenvolvimento de projetos; 
 Utilização de computador com uso individualizado, projetor multimídia; 

 

Avaliação 

 Avaliações escritas e práticas; 
 Observações procedimentais e atitudinais; 
 Trabalhos individuais e em grupo (estudos dirigidos, pesquisa, projeto, 

 Apresentação dos trabalhos desenvolvidos. 
 Provas bimestrais. 
 Participações nas discussões; 
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etc) 
 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT
14

 

Introdução à Ciência da Computação LAGES, Guimarães e  s/ São Paulo  Livros Técnicos 
Científicos 

1996 Sim 

Informática: Novas Aplicações com Computadores MEIRELLES, Fernando de Souza 2 São Paulo Makron Books  1994 Sim 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Introdução à Ciência da Computação SHIMIZU, Tamio 2 SP Atlas 1988 

Processamento de Dados Conceitos Básicos SHIMIZU, Tamio 4 SP  Atlas 1991 
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Componente Curricular Sociologia Curso: Secretariado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 
 Introdução Geral à Sociologia. Compreensão sobre os fatores históricos que influenciaram o surgimento da sociologia, as principais correntes de pensamento 
sociológico, bem como a classificação dos tipos existentes de conhecimento e raciocínio. 
 

Competências Associadas 

Introduzir nos alunos as principais questões conceituais e metodológicas desta ciência da sociedade, refletindo as mudanças nas condições sociais, econômicas e 
políticas nos últimos três séculos; o objetivo é desenvolver nos discentes um raciocínio para abordagem de diferentes aspectos da realidade social. 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 O surgimento da sociologia 
As teorias sociológicas na compreensão do presente   
A produção sociológica brasileira 
 A sociedade e a cultura na qual vivemos. 
 

— Valores e normas; 
— Diversidade cultural; 
— Etnocentrismo; 
— Socialização; 
— Papéis sociais; 
— Tipos de sociedade; 
— A sociedade contemporânea e suas transformações 

Estratégias Pedagógicas 

 O processo metodológico abrange uma variedade de métodos e formas que possibilitam a efetivação da aprendizagem: método expositivo (aula expositiva), 
método interrogativo, método dialético, método de leitura e análise de texto, método de análise lingüística, estudo dirigido. 

 Recursos que podem ser utilizados: quadro e giz, vídeo, aulas de campo, multimídia, teatro, música, poesia, oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo, 
fotografia, jornais, debates, palestras com especialistas convidados, laboratório de informática. 

Avaliação 

 Participação em aula e nos debates (observando capacidade 
argumentativa e clareza conceitual, que é indispensável na linguagem 
escrita e oral); 

 

 Trabalhos escritos 

 Provas escritas. 
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 Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT15
 

Tempos modernos, tempos de sociologia. 
São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BOMENY, Helena. & FREIRE-MEDEIROS, 
Bianca. 

1ª São Paulo Ed. Do Brasil 2010 Não 

Sociologia; Introdução à ciência da sociedade. COSTA, Cristina. 1ª São Paulo Moderna 2004 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociologia geral. LAKATOS, Eva Maria. 1ª São Paulo Atlas 1990 

O que é Sociologia. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1993. Coleção Primeiros Passos. 

MARTINS, Carlos Benedito. 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Brasiliense 1993 
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Componente Curricular Direito Aplicado 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária: 67 hs 

Ementa 

 Direito constitucional, 
 Direito Civil, 
 Direito comercial,  

 Direito do Consumidor, 
 Direito ambiental. 

 

Competências Associadas 

 Conhecer as legislações que fundamentam o mundo do trabalho; 

 Compreender a interdependência da epistemologia jurídica nos campos do direito constitucional, civil, comercial, consumidor, ambiental; 

 Identificar e interpretar as principais legislações e teoria que favorecem o entendimento da dinâmica das organizações e do fenômeno administrativo 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Unidade 1- Direito Constitucional 
1.1 - Princípios fundamentais; 
1.2 - Direitos e Deveres individuais e coletivos; 
1.3 - Direitos sociais; 
1.4 - Garantias constitucionais; 
1.5 - Hierarquia das leis 
Unidade 2 - Direito Civil 
2.1 - Pessoas físicas e jurídicas; 
2.2 - Bens: conceitos, classificação; 
2.3 - Fatos e atos jurídicos 
2.4 - Contratos; 
2.5 – Responsabilidade Civil 
 

Unidade 3 - Direito do Consumidor 
4.1 - Conceitos; 
4.2 - Direitos básicos; 

4.3 - Responsabilidade por produtos ou serviços; 

4.4 - Práticas comerciais 

Unidade 4- Direito Ambiental 
5.1 - Considerações gerais sobre a questão ambiental; 
5.2 - Direito ao ambiente; 
5.3 - Patrimônio Ambiental Natural e Cultural; 

5.4 – Medidas de proteção ambiental 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas; 
 Estudo de caso; 
 

 Seminários 

 Dinâmica de grupo 
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Avaliação 

 Provas bimestrais escritas; 
 Provas orais – Seminários 
 Trabalhos de pesquisa 
 

 A avaliação dar-se-á de maneira processual e contínua, observando-se: 
assiduidade, participação, aquisição de competências e habilidades, 
criatividade, conduta ética. O critério de pontuação, conceito 70 % de 
aproveitamento no aprendizado e 75 % de presença. 

 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT16
 

Direito Constitucional Positivo José Afonso da Silva 5ª  São Paulo Revista dos 
Tribunais 

1989  

Introdução ao Estudo do Direito. Orlando Gomes 

 
12ª  Rio de Janeiro Forense 1997  

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor -Lei nº 8.078/90 

Juarez Oliveira 11ª. São Paulo Saraiva 1999 

Direito Ambiental. Paulo de Bessa Antunes 

 
4ª.  Rio de Janeiro Lumen Juris.  2000 

Direito do Ambiente Edis Milaré 

 
2ª  São Paulo Revista dos 

Tribunais 
2001 

Resumo de Direito Comercial – coleção 
resumos. V 1 

Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer 15ª. São Paulo Malheiros 1995 
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11.2.  COMPETÊNCIAS ANUAIS – 2º ANO 
 

Componente Curricular Língua Portuguesa Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º Ano Carga Horária:  134 aulas / ano  

Ementa 

 Compreensão da Língua Portuguesa como linguagem geradora de 
significados e de integração do homem no mundo como sujeito na 
construção de sua identidade e cidadania; 

 Práticas de produção de leitura e de textos próprios das esferas sócio-
interativas do cotidiano, do mundo do trabalho e do meio acadêmico;  

 

 Domínio dos recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura 
textual; 

 Leitura de textos literários com vistas a uma reflexão do conteúdo 
histórico, político, social, e cultural da produção artístico-literário; 

 Incentivo à produção de gêneros discursivos orais. 
 

 

Competências Associadas 

 Produzir leitura a partir da análise de recursos expressivos da língua 
verbal e não verbal, relacionando textos e contextos mediante o tema, o 
estilo, a estrutura composicional e a função que caracteriza os gêneros 
discursivos; 

 Produzir textos em que se apliquem os recursos lingüísticos adequados 
para a produção de sentidos, orientando-se pelas características que 
definem o gênero textual; 

 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de 
construção do imaginário coletivo como patrimônio representativo de 
cultura e as características temáticas, filosóficas e históricas que 
constituem fatores de produção de sentido dos textos; Compreender 
e usar a língua portuguesa como geradora de significação e 
integradora da identidade; 

 Aplicar os recursos da língua em contextos relevantes de produção 
escrita e oral na vida, tanto em contexto escolar quanto no mundo do 
trabalho; 

 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Norma culta e sua adequação às condições de produção; 
2. Regência verbal; 
3. Uso dos pronomes relativos pessoais, possessivos e demonstrativos; 
4. Modos e tempos verbais; 

5.  Sintaxe da frase e do período; 

 

6. Coesão e coerência; 

7. Gêneros de estrutura lingüística narrativa – ficção e não 
ficção: Romances, contos, noticias, reportagens, 
documentários, filmes, cartas oficial e comercial; 

8. Recursos lingüísticos para a produção de leitura e de textos 

9. Gêneros discursivos orais: debates, entrevistas e 
dramatização; 
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10. Gênero discursivo midiático: curta metragem. 

Estratégias Pedagógicas 

 O texto deverá ser visto como unidade de ensino; 
a. Análise de gênero discursivo, reflexão e uso; 
b. Oficina de produção de texto; 
c. Dinâmicas de grupos; 
d. Projetos e seminários 

 
 Trabalhos individuais e em grupos; 
 Dramatização; 

 Debates; 
Leitura de textos verbais e não-verbais 

Avaliação 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 
 Produção de textos; 
 Leitura de textos; 

 Avaliação contínua, observando: aproveitamento, freqüência, e 
participação, criatividade, organização de trabalhos escritos; 

 Exposições orais e seminários. 
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Componente Curricular Língua Estrangeira - Inglês Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Desenvolvimento e ampliação das estratégias necessárias à comunicação 
oral e escrita; 

 Comunicação e reprodução oral e escrita de diálogos da área específica 
em atividades cotidianas; 

 

 Compreensão de textos e vocabulário técnico-específico da área 
profissional; 

 Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. 
  

Competências Associadas 

 Compreender as estratégias de leitura como recursos facilitadores à 
compreensão de textos em Inglês; 

 Aplicar as estruturas básicas para o desenvolvimento da comunicação oral 
e escrita; 

 

 Compreender situações comunicativas específicas da área profissional; 
 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e características principais. 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Gramática: 
Relative Pronouns. 
Perfect Tenses. 
Modals. 
Indefinite Pronouns. 
Cognates. 
Degrees of Comparisons. 
Conjunctions. 
Prepositions. 

 

2. Vocabulário:  
Vocabulário técnico-específico relativo à área do curso; 
cognatos, false friends, reference markers, uso do dicionário, referência 
contextual, afixos, sinonímia x anatomia; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, exercícios orais e escritos; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Leitura e análise de textos técnicos 

 Atividades que explorem a compreensão oral com filmes, músicas e 
produção de texto. 

  

Avaliação 
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 Avaliações individuais e em grupo; 
 Leitura e discussão de texto; 
 Avaliação de critérios com: interesse, comprometimento, organização, criatividade, pontualidade e assiduidade. 
 
 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT17
 

Teaching by Principles- An interactive approach to 
language pedagogy 

BROWN, HD  New Jersey Prentice hall 
Regents 

1994 Não 

Cambridge Advanced Learner´S Dictionary   Cambridge University Press 2005 Não 

English for Specific Purposes HUTCHINSON, T; Waters A. 14ª Cambridge: Cambridge 
University Press 

2005 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Grande Slam Combo ACEVEDO, Ana; DUFF, Marisol; REZENDE, 
Paulo 

  Personal 
Education 

2004 

Dicionário para estudantes brasileiros de (português-
inglês, inglês-português) 

OXFORD ESCOLAR  Oxford Oxford 
University Press 
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Componente Curricular Língua Estrangeira - Espanhol Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Desenvolvimento e ampliação das estratégias necessárias à comunicação 
oral e escrita; 

 Comunicação e reprodução oral e escrita de diálogos da área específica 
em atividades cotidianas; 

 

 Compreensão de textos e vocabulário técnico-específico da área 
profissional; 

 Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. 
  

Competências Associadas 

 Compreender as estratégias de leitura como recursos facilitadores à 
compreensão de textos em Inglês; 

 Aplicar as estruturas básicas para o desenvolvimento da comunicação oral 
e escrita; 

 

 Compreender situações comunicativas específicas da área profissional; 
 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e características principais. 
 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Presentaciones y saludos; 
Artículos y contracciones; 
Pronombres personales; 
Verbos ser, estar y tener; 
Adjetivos y pronombres posesivos; 
Verbos irregulares en presente de indicativos; 
Verbos regulares e irregulares en futuro – verbos regulares e irregulares en 
condicional simple; 
Marcadores temporales del pretérito perfecto; 
Particípio; 
Verbo Haber em presente de indicativo; 
Uso del pretérito perfecto; 
Marcadores temporales del pretérito indefinido; 
Pretérito indefinido – verbos irregulares y regulares; 
Usos del pretérito indefinido; 
Formación y usos del pretérito imperfecto; 

 

Verbo Haber em pretérito imperfecto del indicativo; 
Formación y usos del pretérito pluscuamperfecto; 
Pronombres de complemento directo e indirecto; 
Colocación de los pronombres; 
Usos del modo subjuntivo y estructura; 
Modo subjuntivo – verbos com irregularidad vocálica y consonántica; 
Usos del imperativo afirmativo; 
Formación y estructura del imperativo afirmativo; 
Usos del imperativo negativo; 
Formación y estructura del imperativo negativo; 
Separación silábica; diptongos, triptongos e hiatos; 
Reglas generales de acentuación; 
Acento diacrítico; 
Palabras heterogenéricas; 
Palabras heterotónicas; 
Palabras heterosemánticas. 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, exercícios orais e escritos;  Atividades que explorem a compreensão oral com filmes, músicas e 
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 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Leitura e análise de textos técnicos 

produção de texto. 
  

Avaliação 

 Avaliações individuais e em grupo; 
 Leitura e discussão de texto; 
 Avaliação de critérios com: interesse, comprometimento, organização, criatividade, pontualidade e assiduidade. 
 
 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT18
 

Espanol en marcha 2 VIÚDEZ, F. C; BALLESTEROS, P. D.; DÍEZ, I. 
R.; FRANCO, C.S. 

 MADRID – ES SGEL; SBS 2007 Não 

Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol 

DÍAZ Y GARCIA-TAVERA, Miguel.  São Paulo Moderna 2003 Não 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Espanol para Secretariado DURÃO, A. B. A. B. (org)  Londrina UEL 1999 

Socios: Curso Básico de Espanol orientado al mundo 
Del trabajo 

GONZÁLEZ, M. et AL  Barcelona – ES Difusión 1999 

Gramatica de Espanhol para Brasileiros MILANI, E. M.  São Paulo Saraiva 2000 
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Componente Curricular Matemática Curso: Secretariado 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária : 134 aulas / ano 

Ementa 

 Trigonometria 
 Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. 
 Áreas de figuras planas. 
 Geometria espacial de posição. 
 Analise combinatória, Binômio de Newton e Probabilidades. 
 Poliedros 
 Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones, Esferas e Troncos. 
 

Competências Associadas 

 Demonstrar domínio básico da língua portuguesa e do uso da linguagem matemática. 
 Construir e aplicar conceitos e princípios matemáticos para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas. 
 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma 

visão crítica com vistas à tomada de decisões. 
 Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentos consistentes. 
 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a diversidade 

sócio-cultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 
 Representar geométrica e graficamente fenômenos naturais 
 Medir e calcular dimensões das grandezas. 
 Compreender a matemática como construção humana entendendo que ela se desenvolve por acumulação, continuidade e ruptura relacionando-a com o 

desenvolvimento da sociedade. 
 Utilizar recursos tecnológicos como instrumentos de comunicação, produção e medição. 
 Fazer previsões, interpolações e extrapolações de valores e variáveis. 
 Exprimir com correção e clareza a linguagem matemática usando a terminologia correta da geometria. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Trigonometria;  
2. Trigonometria no triângulo retângulo; 
3. Ciclo trigonométrico; 
4. Função seno; 
5. Função co-seno; 
6. Função tangente; 
7. Resolução de um triângulo qualquer. 
8. Matrizes; 

 

9. Determinantes; 
10. Sistemas lineares. 
11. Geometria espacial de posição: 

Ponto, reta e plano no espaço. 
12. Análise combinatória: 
13. Técnicas de contagem; 
14. Arranjos; 
15. Combinações; 
16. Permutações. 
 

17. Binômio de Newton: 
18. Fórmula e termo geral. 
19. Probabilidades. 
20. Poliedros: Definição, Lei de 

Euler e Poliedros regulares. 
21. Prismas, Pirâmides, Cones, 

Cilindros, Esferas e Troncos:  
22. Definição, áreas e volumes. 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas;  
 Resoluções de listas de exercícios e exercícios propostos do livro 

adotado;  
 Seminários; dinâmicas de grupos; 
 

 Utilização de Multimídia; 
 Resolução de exercícios complementares a pedido dos alunos. 
 Pesquisas;  
 Estudo dirigido.   

Avaliação 

 Avaliação diagnóstica individual e/ou grupal; 

 Escrita individual. 
 Escrita em grupos. testes individuais ou em grupos; 

 Utilização de instrumentos avaliativos: fichas de acompanhamentos; 
registros de observação; 

 Valorização das tarefas realizadas pelo aluno (extra classe). 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT19
 

Matemática: contexto e aplicações DANTE, Luiz Roberto 1ª São Paulo Ática 2003 Não 

Matemática: ciência e aplicações GELSON, Tezzi et al. APOIO 1ª São Paulo Atud 2004 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Matemática PAIVA, Manoel 1ª. São Paulo Moderna 1999  
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 Componente Curricular Química Curso: Secretariado 

 
Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

 Ementa 

  Transformações químicas; 
 Estimativa e medida; 
 Gases 
 Dispersões; 

 

 Intervalos; 
 Modelos físico-químicos; 
 Processos eletroquímicos e suas aplicações; 
 Radioatividade; 

 
 Competências Associadas 
  

 Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva; 
 Compreender dados quantitativos, estimativa e medida através das relações proporcionais; 
 Articular a relação teórica e prática permitindo a ampliação no cotidiano; 
 Reconhecer o papel  da química no sistema produtivo individual; 
 Relacionar os fenômenos naturais com o meio e vice-versa; 
 Traduzir através de investigação cientifica, a importância dos cases para a sobrevivência do homem; 
 Relacionar os diversos tipos de dispersões com suas aplicações em diversas áreas de conhecimento; 
 Reconhecer através de experimentos quando um processo químico ocorre, analisando um intervalo de tempo do fenômeno; 
 Desenvolver modelos físico-químicos do cotidiano de sistemas reversíveis e irreversíveis: 
 Relacionar o conhecimento das diversas áreas com os processos eletroquímicos e suas aplicações; 
 Questionar o uso da radioatividade no mundo moderno. 

 Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 
 1. Gases; 

2. Estudo das dispersões; 
3. Termodinâmica aplicada à química; 
4. Cinética química; 

5. Sistemas em equilíbrio; 
6. Eletroquímica; 
7. Radioatividade. 

 
 Estratégias Pedagógicas 

  Aulas expositivas, aulas práticas em laboratório, aulas de campo; 
 Visitas técnicas à industrias; 
 Exercícios teórico e prático; 

 

 Utilização de práticas de seminários; 
 Incorporação de metodologias de projetos; 
 Utilização de vídeos. 
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Avaliação 

 Avaliação diagnóstica individual; 
 Construção de experimentos caseiros; 
 

 Relatórios de visitas; 
 Avaliação em grupo. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT20
 

Química CAMARGO, Geraldo 3ª São Paulo SCIPIONE 1995 Não 

Química FELTRE, Ricardo 3ª São Paulo Moderna 2000 Não 

Química LEMBO, Antonio 3ª São Paulo Ática 1999 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química NOVAIS, Vera 3ª São Paulo Atual 1993 

Química REIS, Martha 1ª São Paulo FTD 2004 
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Componente Curricular Física Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

Física Térmica; Ondas e Óptica Física;  Óptica Geométrica. 

Competências Associadas 

 Fazer uso de tabelas, gráficos e relações matemáticas para interpretar 
fenômenos físicos; 

 Interpretar as informações cientificas divulgadas na imprensa; 

 Reconhecer a Física como algo presente nos objetos e aparelhos 
presentes no dia a dia; 

 Utilizar os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano; 

 Compreender e aplicar as equações da física térmica no seu dia-a-dia; 

 Reconhecer a utilidade da física quântica no desenvolvimento da tecnologia; 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Física Térmica 

Termômetros e escalas; 

 Dilatação; 

Calorimetria; 

Termodinâmica; 

2. Ondas e óptica física; 

Ondas mecânicas; 

Ondas eletromagnéticas; 

Dualidade onda partida; 

Estudo do som; 

3. Óptica Geométrica; 

Espelhos planos; 

Espelhos elétricos; 

Lentes; 

       3.1. Instrumentos ópticos. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, resolução de listas de exercícios; atividades experimentais; seminários; desenvolvimento de projetos; 

 Utilização de vídeos e projetos multimídia; 

Avaliação 

 Avaliação individual e em grupo; 
 Seminário; 
 Relatórios das atividades experimentais; 

 Projetos. 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT
21

 

Curso de Física  ALVARENGA, Beatriz, MÁXIMO, Antonio 3ª São Paulo Scipione 2001 Não 

Física: Mecânica  GASPAR, Alberto 1ª São Paulo Ática 2003 Não 

Física Térmica  GASPAR, Alberto 2ª São Paulo Ática 2003 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

GASPAR, Alberto Física: Eletromagnetismo   3ª São Paulo Ática 2003  

      

      

 

                                                           
21

  LT - Livro Texto? Sim/Não 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

78 

 

Componente Curricular Biologia Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Classificação Biológica; 
 Seres Vivos: Semelhanças e diferenças; 
 Diversidade dos seres vivos; 

 Vírus, bactérias, protozoários e fungos; 
 Semelhanças e diferenças entre grupos de plantas; 

Competências Associadas 

 Analisar de forma critica e sistemática os diversos elementos do campo biológico, dentro de uma perspectiva da contextualização e da realidade; 
 Compreender que a classificação biológica, além de organizar a diversidade dos seres vivos e de facilitar seu estudo, revela padrões de semelhança que 

evidenciam as relações de parentesco evolutivo entre diferentes grupos de organismos; 
 Valorizar os conhecimentos científicos e técnicos sobre vírus, bactérias, protozoários e fungos e reconhecer que esses seres, mesmo sendo causadores de 

doenças graves, podem contribuir para a melhoria da vida humana; 
 Conhecer as semelhanças e diferenças entre os grandes grupos de plantas, de modo a possibilitar reflexões e análises sobre as relações de parentesco 

evolutivo entre os componentes do mundo vivo. 
 Valorizar o conhecimento sistemático das plantas, tanto para identificar padrões no mundo natural quanto para compreender a importância das plantas no 

grande conjunto de seres vivos; 
 Reconhecer nossas semelhanças e diferenças com outros seres vivos, em particular com do reino animal, de modo a possibilitar  reflexões e análises não-

preconceituosas sobre a posição que nossa espécie ocupa no mundo vivo; 
 Valorizar o conhecimento sobre o organismo animal, reconhecendo sua importância tanto para a melhoria da vida humana como para o estabelecimento de 

relações mais equilibradas entre a espécie humana e outras espécies de seres vivos; 
 Reconhecer em si mesmo os princípios fisiológicos que se aplicam a outros seres vivos, particularmente ao animais vertebrados, o que contribui para a reflexão 

sobre nossas relações de parentesco com outros organismos;  
 Valorizar os conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento dos sistemas de órgãos do corpo humano, reconhecendo-os com necessários tanto para identificação de 

eventuais distúrbios orgânicos como para os cuidados com a manutenção da própria saúde. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Sistemática texonomia; 
2. Vírus e virose; 
3. Reino Monera e basterioses; 
4. Reino Protista e protozooses; 

5. Reino Fungi e micoses; 
6. Reino vegetal e Reino Animal; 

7. Fisiologia animal; 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, aulas externas; 
 Análise critica de textos, trabalhos escritos; 
 Seminários, debates; 
 Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo; 
 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia e retro projetor; 

 

Avaliação 

 Provas de aproveitamento; 
 Trabalhos em grupo e individual; 

 Participação nas discussões e debates; 
 Assiduidade; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT22
 

Biologia das células AMABIS & MARTHO 3ª São Paulo Moderna 2000 Não 

Biologia hoje LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, 
Fernando 

3ª São Paulo Ática 2002 Não 

Ciências biológicas MARCZQSKI, M; VÉLEZ, E.  3ª São Paulo FTD 1999 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia atual PAULINHO, W. R. 3ª São Paulo Ática 2003 

Fundamentos de biologia SOARES, J. L. 3ª São Paulo SCIPIONE 1999 
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Componente Curricular História Curso: Secretariado  

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 
 

Ementa  

 Diferenças entre sociedades do antigo mundo, permitindo retomar os conceitos tempo/espaço e da relação passado/presente. 
 A vida urbana, traçando paralelo entre as primeiras cidades e a cidades atuais. 
 Diferentes concepções de mundo, de vida, de culturas, abrindo debates para as questões como superioridade/ inferioridade, eurocentrismo/ primitivo/ civilizado, 

visando desconstruir o etnocentrismo. 

 

Competências Associadas  

 Ler e compreender textos e documentos históricos. 
 Articular o conhecimento histórico de maneira interdisciplinar. 
 Utilizar as diversas linguagens como recurso para a pesquisa e produção 

do saber histórico. 
 Produzir e elaborar textos históricos voltados para o ensino fundamental e 

médio. 
 Articular os saberes informal/escolar/acadêmico para a construção crítico-

reflexivo do pensar-fazer História. 
 

 Lidar criticamente com os conceitos sabendo assimilá-los e superá-los, 
percebendo-os em sua historicidade. 

 Associar a formação pedagógica com a formação específica. 
 Construir o conhecimento no processo ensino-aprendizagem entendido 

como processo de pesquisa e descobertas. 
 Desenvolver projetos de pesquisa e extensão. 
 Trabalhar com resgate da memória e do patrimônio histórico 
 Trabalhar a mulher e o mercado de trabalho. 

 

 
 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. As transformações nas relações sociais na transição do Feudalismo para o 
Capitalismo: 

1.1. O trabalho e cidadania; 
1.2. O Antigo Regime: mercantilismo, absolutismo e colonialismo; 
1.3. Sociedade agrária e exclusão no Brasil colonial  

2. A Era das Revoluções I  
2.1. A Revolução Industrial; 
2.2. Trabalho e cidadania  

3. A Era das Revoluções II  

3.1. A era das luzes; 
3.2. As duas revoluções políticas: americana e  francesa; 
3.3. Trabalho e cidadania; 
3.4. Ecos das revoluções liberais no mundo colonial – a independência da 
América portuguesa e da América espanhola 

4. Sociedade agrária e exclusão no Brasil do Século XIX: 
4.1. O trabalho escravo e cidadania negada. 

5. História de Mato Grosso – colônia e império 
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Estratégias Pedagógicas 

 A disciplina de História é um convite para a utilização de diversos       instrumentos além da tradicional dupla giz e quadro-negro. Algumas situações didáticas 
propostas: 

 Desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (jornais, revistas, livros, filmes, fotografias); 
 Trabalhar com documentos variados, como sítios arqueológicos, plantas urbanas, mapas, vestimentas, objetos cerimoniais e rituais; 
 Estimular procedimentos de pesquisa, organização das informações coletadas, procedimentos para visitas e estudos do meio; 
 Promover estudos sobre modos de vida e de costumes que convivem nas mesmas localidades; 
 Debater questões do cotidiano e suas relações com contextos mais amplos; 
 Identificar diferentes posições defendidas por grupos e instituições para solução de problemas sociais econômicos; 
 Distinguir os padrões de medidas de tempo e construir periodizações para os temas; 
 Solicitar resumos orais ou em forma de textos, imagens, gráficos e linhas do tempo; 
 Propor a criação de murais, exposições e estimular a criatividade expressiva. 

 

Avaliação 

 Provas operatórias; 

 Avaliação do desempenho em trabalhos individuais e coletivos; 

 Produção textual; 

 Atitudes hábitos importantes à formação da cidadania tais como pontualidade; 

 Assiduidade, cumprimento dos prazos na entrega de tarefas e realização de trabalhos; 

 Participação em sala de aula em debates; 

 Dinâmicas de grupos.  

 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT23
 

Sociedade Brasileira: uma história através dos 
movimentos sociais. 

AQUINO, R.S.L., VIEIRA, F. A. C., 
AGOSTINHO, C.G.W. E ROEDEL, H. 

1ª Rio de Janeiro/São 
Paulo 

Record 1999  

Toda a História ARRUDA, José Jobson de A e PILETTI, Nelson.  São Paulo Ática 2000  

Jornal do Século XX BRENER, Jayme  São Paulo Moderna 1998  

                                                           
23
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Oficina de História. História do Brasil CAMPOS, Flavio de  São Paulo Moderna 1999  

Oficina de História. História Integrada CAMPOS, Flavio de e MIRANDA, Renan Garcia 
de. 

 São Paulo Moderna 2000  

História e Consciência do Mundo COTRIN, Gilberto  São Paulo Moderna 1998  

História: origens, estruturas e processos KOSHIBA, Luiz .  São Paulo Atual 2000  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

História: Das Cavernas ao Terceiro Milênio MOTA, Myrian Becho e BRAICK, Patricia 
Ramos 

 São Paulo Moderna 1997 

História Geral: moderna e contemporânea NADAI, Elza, Neves, Joana  São Paulo Saraiva, 1995 

Nossa História Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 2004. 

História do Brasil - Da colônia à República Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 1995 

História do Brasil OLIVEIRA, Roberson  São Paulo FTD 1998 

História Moderna e Contemporânea PAZZINATO, Alceu Luiz e SENISE, Maria H. 
Valente 

1ª São Paulo Ática 2003 

História da Civilização. Integrada PEDRO, Antônio  São Paulo ., FTD 2003 
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Componente Curricular Geografia Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Conceitos básicos de geografia; 
 Códigos da Geografia; 

 

 Dimensões globais da geografia; 
 Espaço mundial e global; 

Competências Associadas 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos bascos da geografia: espaço, território, região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura do 
cotidiano sócio-espacial da sociedade e, por conseguinte do aluno; 

 Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, etc), considerando-os como elementos de 
representação de fatos espaciais e/ou espacializados; 

 Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais, e, sua relação com o crescimento socioeconômico; 
 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultural, econômica e social;  

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Globalização e regionalização do espaço geográfico: 
A OMC e a liberalização do comércio mundial; 
Os principais blocos econômicos regionais; 
A atual divisão internacional do trabalho; 

2. A organização do território brasileiro: 
A formação histórica-territoiral do Brasil; 
As regionalizações do Brasil; 
Dinâmica da sociedade brasileira: atividades econômicas, sexo, estrutura etária, IDH; 

3. Paisagem natural do Brasil: 
Relevo; 
Vegetação; 
Solo; 

Hidrografia; 
Clima; 
Problemas ambientais; 

4. A questão agrária e a estrutura fundiária do Brasil; 
Relações de trabalho e produção; 
Conflitos sociais no campo; 
A modernização na agricultura; 

5. A industrialização e urbanização brasileira: 
A estrutura industrial brasileira; 
O Brasil urbano: a hierarquia urbana brasileira; 
Os problemas sociais urbanos. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas de campo;, aulas dialogais; 
 Debates; 
 Pesquisas em jornais, revistas e internet; 
 Quadro branco ou de giz. 

 Seminários; 
 Trabalhos individuais e em grupos; 
 Utilização de fitas de vídeos; 
 Retro projetor e multimídia. 

Avaliação 

 Seminários; 
 Trabalhos individuais e em grupos; 
 Relatórios de aula de campo; 
 Participações em debates e seminários; 
 Avaliações escritas e orais. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT24
 

O espaço geográfico: geografia geral e do brasil MOREIRA, Igor, 1ª São Paulo Ática 2000  

Geografia geral e do brasil: ensino médio LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; 
MENDONÇA, Cláudio 

1ª São Paulo Saraiva 2003  

Mapas da geografia e cartografia temática MATINELLI, Marcelo 1ª São Paulo Contexto 2003  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Meio ambiente e ciências humanas MORAES, Antonio Carlos Robert 1ª São Paulo Hucitec 1994  
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Componente Curricular Sociologia Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 
 Compreender o papel das instituições sociais na organização da sociedade moderna. 
 

Competências Associadas 

Introduzir nos alunos as principais questões conceituais e metodológicas desta ciência da sociedade, refletindo as mudanças nas condições sociais, econômicas e 
políticas nos últimos três séculos; o objetivo é desenvolver nos discentes um raciocínio para abordagem de diferentes aspectos da  realidade social. 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

As instituições sociais 
A família; 
Gênero e sexualidade; 
 A escola; 
 As organizações modernas; 
Religião. 

 

Estratégias Pedagógicas 

 O processo metodológico abrange uma variedade de métodos e formas que possibilitam a efetivação da aprendizagem: método expositivo (aula expositiva), 
método interrogativo, método dialético, método de leitura e análise de texto, método de análise lingüística, estudo dirigido. 

 Recursos que podem ser utilizados: quadro e giz, vídeo, aulas de campo, multimídia, teatro, música, poesia, oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo, 
fotografia, jornais, debates, palestras com especialistas convidados, laboratório de informática. 

Avaliação 

 Participação em aula e nos debates (observando capacidade 
argumentativa e clareza conceitual, que é indispensável na linguagem 
escrita e oral); 

 

 Trabalhos escritos 

 Provas escritas. 
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 Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT25
 

Tempos modernos, tempos de sociologia. 
São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BOMENY, Helena. & FREIRE-MEDEIROS, 
Bianca. 

1ª São Paulo Ed. Do Brasil 2010 Não 

Sociologia; Introdução à ciência da sociedade. COSTA, Cristina. 1ª São Paulo Moderna 2004 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociologia geral. LAKATOS, Eva Maria. 1ª São Paulo Atlas 1990 

O que é Sociologia. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1993. Coleção Primeiros Passos. 

MARTINS, Carlos Benedito. 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Brasiliense 1993 
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Componente Curricular Filosofia Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 A filosofia política. 
 

 A consciência moral. 

 Ética. 

Competências Associadas 

 Propiciar contextos para levantamento, análise e compreensão de 
questões filosóficas que permeiam a realidade social, visando uma 
postura, crítica, criativa, inovadora e ética na sociedade. 

 Pensar, ler e escrever de modo filosófico, textos de diferentes estruturas 
e registros; 

 Debater em tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e 
mudando de posição em face de argumentos mais consistente. 

  

 Capacitar os alunos a servirem-se do referencial filosófico em suas áreas 
de atuação profissional, através do desenvolvimento ao longo do curso 
de habilidades que lhes permitam exercer uma atitude filosófica 
consistente. 

 Viabilizar um conhecimento mínimo por parte dos alunos dos problemas 
envolvidos na história da filosofia. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. A filosofia política: o que é Política? 
1.1. A democracia; 
1.2. A cidadania; 
1.3. Os conflitos sociais; 
1.4. O poder; 
1.5. A participação; 
1.6. Formas de Governo (monarquia, aristocracia, tirania); 

2. A consciência moral: o que é Moral? 
2.1. Valores morais; 
2.2. Heteronomia; Autonomia; Responsabilidade moral; 
2.3. Liberdade e determinismo. 

 
 
3. Ética 

3.1 Definição de Ética 
3.2 Relação entre ética, moral e lei 
3.3 Concepções Éticas ao longo da história da filosofia 

 
 

Estratégias Pedagógicas 

 O processo metodológico abrange uma variedade de métodos e formas que possibilitam a efetivação da aprendizagem: método expositivo (aula expositiva), 
método interrogativo, método dialético, método de leitura e análise de texto, método de análise lingüística, estudo dirigido. 

 Recursos que podem ser utilizados: quadro e giz, vídeo, aulas de campo, multimídia, teatro, música, poesia, oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo, 
fotografia, jornais, debates, palestras com especialistas convidados, laboratório de informática. 

Avaliação 
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 Participação em aula e nos debates (observando capacidade 
argumentativa e clareza conceitual, que é indispensável na linguagem 
escrita e oral); 

 

 Trabalhos escritos 

 Provas escritas. 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT26
 

Filosofia CHAUI, Marilene 1ª São Paulo Ática 2000 Não 

Discurso do método: meditações DESCARTES, R. 1ª São Paulo Nova Cultural 1996 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Dicionário de Filosofia ABBAGNANO 1ª São Paulo Martins Fontes 2000 

Filosofando: Introdução a Filosofia ARANHA, Maria L. Arruda 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Ática 2003 
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Componente Curricular Técnicas Profissionais II Curso: Secretariado 

Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

O profissional de secretariado desenvolvendo a técnica de reunião - planejamento e condução de reuniões eficazes no ambiente organizacional. A documentação 
da reunião. Avaliação da reunião.  Documentação e arquivo - Introdução. Terminologia arquivística. Tipos de arquivamento.  Documentos: Correspondência: 
classificação e caracterização. Arquivista: Gestão de documentos: Arquivo corrente, intermediário e permanente. Etiqueta doméstica, social e empresarial. 
Comportamento à mesa e no local de trabalho. Marketing pessoal. 

Competências Associadas 

Habilitar o discente por meio dos conceitos a desenvolver a técnica para planejar e conduzir reuniões eficazes, providenciar a documentação da reunião, realizar a 
avaliação da reunião, aplicar a técnica de gestão de documentos, a documentação e o arquivo, atuar profissionalmente empregando a etiqueta profissional e o 
marketing pessoal. Assegurando a formação técnica necessária ao pleno desenvolvimento de suas habilidades, competência e desenvolvimento profissional. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Definir por meio dos conceitos o planejamento e condução de reuniões. 
2. Elaborar a documentação da reunião. 
3. Aplicar a avaliação da reunião.  
4.  Interpretar os conceitos de documentação e arquivo, de terminologia 
arquivística, tipos de arquivamento e correspondência. 
 

5. Aplicar as técnicas de Gestão dos documentos: arquivo corrente, intermediário 
e permanente. 
6. Identificar a importância da aplicação da etiqueta doméstica, social e 
empresarial. 
7. Aplicar as técnicas de Marketing pessoal essenciais para o desenvolvimento do 
profissional de secretariado. 

Estratégias Pedagógicas 
 Aulas expositivas; 
 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 
 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
 Visita técnica 

 
 

Avaliação 

 Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT27
 

Secretária: um guia prático Ivanze Azevedo e Syvia Ignácio da Costa 6a São Paulo SENAC 2006  

Manual da secretária João Bosco Medeiros e Sonia Hernandes 11ª  São Paulo Atlas 2009  

Manual do profissional de secretariado - V. II e 
V.III 

Maria Tereza Bonde 20ª  Curitiba Ibpex 2009  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

O livro azul da secretária Márcio Eustáquio Guimarães 23ª São Paulo Érica 2000 

Como ser uma secretária de sucesso Laurinda Grion e Sebastião Paz 3ª São Paulo Érica 2002 
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 Componente Curricular Administração I Curso: Secretariado 

 
Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

 Ementa 

 Conceitos sobre as teorias da Administração e informações sobre organizações frente ao contexto de atuação de um profissional de Secretariado; conceitos e bases 
históricas da administração; significados dos fundamentos da administração; Abordagem Clássica; Humanística; Neoclássica; Estruturas organizacionais; 
Administração por Objetivos; Teorias: Burocracia; Estruturalista e  sistemas; Teoria das decisões; Ciclo de vida das organizações. Caracteristicas da administração 
em empresas familiares. Cultura Organizacional e Clima Organizacional; Gestão de Competências e Gestão de desempenho; Os Desafios da nova Gestão de 
Pessoas; A Criatividade nas Organizações; O Poder nas Organizações. 

 Competências Associadas 

 Proporcionar aos futuros profissionais a mais ampla visão da Administração, de forma a apresentar os fundamentos da administração diante dos sistemas 
corporativos e administrativos das organizações. 

 Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 - Possibilitar a formação acadêmica diante do posicionamento e a evolução da 
administração moderna, de forma com que se possa habilitar e preparar o aluno 
para o mercado de trabalho e para o seu desempenho nas organizações 
coorporativas; 
- Conhecer os conceitos de organizações e suas classificações e seus papéis na 
sociedade; 
  

- Conhecer os conceitos e bases históricas da administração;  
- Compreender os significados dos fundamentos da administração;  
- Compreender as abordagens: clássica; humanística;  
- Identificar as principais contribuições teóricas para o entendimento da dinâmica 
das organizações e do fenômeno administrativo. 

 Estratégias Pedagógicas 
 

 Aulas expositivas; 
 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 
 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
 Visita técnica 

 
 
 

 Avaliação 

 

 Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT28  

Introdução à Teoria Geral da Administração CHIAVENATO, Idalberto  Rio de Janeiro Elsevier 2003   

Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor 

CHIAVENATO, Idalberto 2 ed. São Paulo Saraiva 2007   

Princípios de Marketing KOTLER, Philip  São Paulo Prentice Hall 2003   

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Inovação e o Espírito Empreendedor DRUCKER, Peter Ferdinand  São Paulo Cengage Learning 2008  

Teoria geral da administração MAXIMIANO, Antônio César Amaru 2 ed. São Paulo Altas 2000  
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 Componente Curricular Matemática Financeira Curso: Secretariado 

 
Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

 Ementa 

 Conceitos e introdução à Matemática Financeira. Operações sobre mercadorias. Juros simples e juros compostos. Taxa proporcional e taxa equivalente. Taxa 
nominal e taxa efetiva. Equivalência de capitais. Fluxos de caixa. Rendas. Sistemas de Amortizações. Investimentos. 

 Competências Associadas 

 - Desenvolver a capacidade de analisar, relacionar, comparar e sintetizar conceitos para resolver problemas envolvendo financeira.  
 - Desenvolver hábitos de leitura, de rigor e precisão, de clareza, de uso correto da linguagem, de critica e discussão dos resultados obtidos.  
 - Desenvolver a capacidade de descobrir fatos novos a partir de condições dadas, aplicando o método dedutivo.  
 - Adquirir informações e conhecimentos sobre os diversos tipos de conceitos e métodos utilizados em Matemática Financeira.  
 

 Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Conceitos de juros, taxas de juros, principal, montante, prazo e regimes de 
capitalização. 
 Juros simples: cálculo do montante, do principal e do rendimento. Períodos não-
inteiros. Equivalência de capitais. Determinação da data de vencimento e prazo 
das aplicações. 
Juros compostos: cálculo do montante, do principal e do rendimento. 
Equivalência de capitais – a equação de valor. Cálculo com prazos fracionados. 
Taxas de juros: taxa proporcional, taxa efetiva, taxa nominal – cálculo da taxa 
efetiva a partir da taxa nominal, equivalência entre taxas de juros, taxa over 
(por dia útil) – cálculo da taxa efetiva equivalente à taxa over, taxa de juros 
aparente e taxas de juros real – cálculo financeiro em contexto inflacionário, 
taxa de juros contínuos. 
Desconto simples: racional e comercial. Equivalência entre desconto racional 
simples e juros simples. Considerações entre a taxa efetiva linear e taxa de 
desconto simples. Desconto composto: racional (financeiro) e comercial. Valor do 
desconto e valor liberado. Taxa mensal do desconto financeiro e comercial 
composto. 
 

FLUXO DE CAIXA  
 Taxa Interna de retorno (IRR) - conceito e aplicabilidades.  
Valor Presente Líquido (NPV) - conceito e aplicabilidades.  
 Interpretação gráfica e Análises. 10.4. Taxa Mínima de Atratividade e Custo de 
Oportunidade. 
Valor Futuro Líquido (NFV) - conceito e aplicabilidades. 
 
Sistemas de amortização francês (Sistema Price), Constante (SAC), crescente 
(SACRE) ou misto (SAM): saldo devedor, amortização e juros. Custo efetivo de 
sistemas de amortização. 
 
INVESTIMENTOS  
Fundos de investimento.  
 Operações de intermediação.  
 
 

 Estratégias Pedagógicas 
  Aulas expositivas; 

 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
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 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 
 Avaliação 

 

 Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT29  

Matemática Comercial e Financeira Fácil CRESPO, Antonio Arnot 3 ed. São Paulo Saraiva 2000   

Matemática Comercial e Financeira SPINELLI, Walter  &  SOUZA, M.Helena S 3 ed. São Paulo Ática 1998   

Matemática  Contextos e Aplicações DUARTE, Luis Roberto  São Paulo Ática 2003   

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Matemática Comercial e Financeira PARENTE,C;CARIBE 2 ed. São Paulo Saraiva 1996  

Matemática Comercial e Financeira Faria,R. G. 3 ed. São Paulo McGraw-Hill 1983  
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 Componente Curricular Economia Curso: Secretariado 

 
Período letivo: 2º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

 Ementa 

 Introdução a Economia; Introdução a Microeconomia; Demanda, oferta e equilíbrio de mercado; Custos de produção; Estruturas de mercado; Teoria monetária, 
Introdução à macroeconomia – políticas macroeconômicas. 

 Competências Associadas 

 Compreender os fenômenos econômicos da realidade que cerca o profissional de Secretariado 

Compreender os fatores econômicos  que influenciam na tomada de decisões dos agentes econômicos.  

Mediar a análise crítica dos fenômenos econômicos 

Analisar e criar opinião a respeito dos diversos temas econômicos brasileiros. 

 Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Introdução a Economia;  
Introdução a Microeconomia;  
Demanda, oferta e equilíbrio de mercado;  
Custos de produção;  
Estruturas de mercado;  
Teoria monetária;  
Introdução à macroeconomia – políticas macroeconômicas. 

 Estratégias Pedagógicas 
 

 Aulas expositivas; 
 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 
 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
 Visita técnica 

 
 
 

 Avaliação 

  Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 
 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT30  

Manual de economia 
GREMAUD, Amaury Patrick et al 

 
5 ed. 

São Paulo Saraiva 2004 
 

 

Fundamentos de Economia 
Marco Antônio S. Vasconcellos e Manuel E. 

Garcia 
4 ed. 

São Paulo Saraiva 2012 
 

 

Dicionário de Economia do século XXI Paulo Sandroni 11 ed. Rio de Janeiro Record 2005   

        

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Introdução à Economia O’SULLIVAN, A. SHEFFRIN, S. M. e NISHIJIMA, 
M 

 São Paulo Pearson Prentice 
Hall 

2004  

Princípios de economia: micro e macro TEBCHIRIANI, Flávio Ribas. 2 ed Curitiba Ibpex 2008  

                                                           
30

  LT - Livro Texto? Sim/Não 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

97 

 

11.3 COMPETÊNCIAS ANUAIS – 3 ANO 

 

Componente Curricular Língua Portuguesa III Curso: Secretariado 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária:  134 aulas / ano 

Ementa 

 Compreensão da Língua Portuguesa como linguagem geradora de significados e de integração do homem no mundo como sujeito na construção de sua 
identidade e cidadania; 

 Práticas de produção de leitura e de textos próprios das esferas sócio-interativas do cotidiano, do mundo do trabalho e do meio acadêmico;  
 Domínio dos recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura textual; 
 Leitura de textos literários com vistas a uma reflexão do conteúdo histórico, político, social, e cultural da produção artístico-literária; 
 Incentivo à produção de gêneros discursivos orais. 
 

Competências Associadas 

 Produzir leitura a partir da análise de recursos expressivos da língua verbal e não verbal, relacionando textos e contextos mediante o tema, o estilo, a 
estrutura composicional e a função que caracteriza os gêneros discursivos; 

 Produzir textos em que se apliquem os recursos lingüísticos adequados para a produção de sentidos, orientando-se pelas características que definem o 
gênero textual; 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo como patrimônio representativo de cultura e as 
características temáticas, filosóficas e históricas que constituem fatores de produção de sentido dos textos;  

 Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da identidade; 
 Aplicar os recursos da língua em contextos relevantes de produção escrita e oral na vida, tanto em contexto escolar quanto no mundo do trabalho; 
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Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Gêneros de estrutura lingüística argumentativa; 

2. Carta argumentativa; 

3. Texto de opinião 

4. Resenha; 

5. Texto instrucional; 

6. Currículo; 

7. Memorando; 

8. Textos Publicitários; 

 

9. Texto científico: característica, estruturas e normas da ABNT; 

10. Organização e constituição das idéias do texto. Estruturação do texto e 
do parágrafo. Mecanismos léxico-gramáticais da produção 
escrita. Coesão e coerência. Retextualização. 

11. Gêneros discursivos orais: seminários, palestras e mesa redonda; 

12.  Gênero discursivo mediático: documentário; 

13. Romances, contos, crônicas e poemas; 

14. Recursos lingüísticos para a produção de leituras e de textos: 

Concordância verbal, nominal e regência como recurso da norma culta para a 
produção textual; 

Coesão e coerência. 

 

 

Estratégias Pedagógicas  

 O texto deverá ser visto como unidade de ensino; 
e. Análise de gênero discursivo, reflexão e uso; 
f. Oficina de produção de texto; 
g. Dinâmicas de grupos; 
h. Projetos e seminários 
 

 

Avaliação  

 Avaliação escrita individual e em grupo; 
 Produção de textos; 
 Leitura de textos; 

 Avaliação contínua, observando: aproveitamento, freqüência, e       
participação, criatividade, organização de trabalhos escritos; 

 Exposições orais e seminários. 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT31
 

Língua portuguesa: ensino médio TAKAZAKI, Heloisa Home 1ª São Paulo IBEP 2004 Sim 

Redação cientifica MEDEIRO, João Bosco. 1ª São Paulo Atlas 2004  

Como escrever textos técnicos OLIVEIRA, José Mauro Moreira; Motta, Carlos 
Alberto Paula. 

1ª São Paulo Atlas 2005  

Lições de Texto: leitura e redação PLATÃO, F. FIORIN J. L. 1ª São Paulo Ática 1997  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Redação e textualidade COSTA VAL, M da Graça 1ª São Paulo Martins Fontes 1991 

O texto na sala de aula: leitura e produção GERALDI, João Wandeley 1ª Cascavel ASSOESTE 1984 

Texto e coerência KOCH, I. V. & TRAVAGLIA 1ª São Paulo Cortez 1989 

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 
Língua Portuguesa  

MEC / SEF 1ª Brasília MEC 1997 

Sofrendo a gramática PERINI, Mário A. 1ª São Paulo Ática 1997 
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Componente Curricular Língua Estrangeira - Inglês Curso: Secretariado 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Desenvolvimento e ampliação das estratégias necessárias à comunicação 
oral e escrita; 

 Comunicação e reprodução oral e escrita de diálogos da área específica 
em atividades cotidianas; 

 

 Compreensão de textos e vocabulário técnico-específico da área 
profissional; 

 Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. 
  

Competências Associadas 

 Compreender as estratégias de leitura como recursos facilitadores à 
compreensão de textos em Inglês; 

 Aplicar as estruturas básicas para o desenvolvimento da comunicação oral 
e escrita; 

 

 Compreender situações comunicativas específicas da área profissional; 
 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e características principais. 
 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Gramática: 
Passive voice. 
Reported speech. 
If clauses. 
Phrasal verbs 
Idiomatic expressions. 
Habilidades de Leitura: 
Skimming; 
Scanning;; 
Prediction; 
Interferência; 
Compreensão de gráficos e tabelas; 
General Comprehension 
Main Points; 
Identificação de recursos tipográficos; 
Identificação de tópicos frasais e da idéia principal do texto 

 

Textos verbais e não verbais; 
Diálogos; 
Textos Descritivos. 
Reconhecimento dos diferentes tipos textuais (text book, classified ads, technical 
manuals); 
Diálogos; 
Textos Descritivos Reconhecimento dos diferentes tipos textuais (text book, 
classified ads, technical. Manuals); 
Oralidade: 
Asking and giving information; 
Vocabulário:  
Vocabulário técnico-específico relativo à área do curso; 
cognatos, false friends, reference markers, uso do dicionário, referrênica 
contextual, afixos, sinonímia x anatomia; 
 

 

Estratégias Pedagógicas 
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 Aulas expositivas, exercícios orais e escritos; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Leitura e análise de textos técnicos 

 Atividades que explorem a compreensão oral com filmes, músicas e 
produção de texto. 

  

Avaliação 

 Avaliações individuais e em grupo; 
 Leitura e discussão de texto; 
 Avaliação de critérios com: interesse, comprometimento, organização, criatividade, pontualidade e assiduidade. 
 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT32
 

Teaching by Principles- An interactive approach to 
language pedagogy 

BROWN, HD  New Jersey Prentice hall 
Regents 

1994 Não 

Cambridge Advanced Learner´S Dictionary   Cambridge University Press 2005 Não 

English for Specific Purposes HUTCHINSON, T; Waters A. 14ª Cambridge: Cambridge 
University Press 

2005 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Grande Slam Combo ACEVEDO, Ana; DUFF, Marisol; REZENDE, 
Paulo 

  Personal 
Education 

2004 

Dicionário para estudantes brasileiros de (português-
inglês, inglês-português) 

OXFORD ESCOLAR  Oxford Oxford 
University Press 
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  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Componente Curricular Língua Estrangeira - Espanhol Curso: Secretariado 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Desenvolvimento e ampliação das estratégias necessárias à comunicação 
oral e escrita; 

 Comunicação e reprodução oral e escrita de diálogos da área específica 
em atividades cotidianas; 

 

 Compreensão de textos e vocabulário técnico-específico da área 
profissional; 

 Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. 
  

Competências Associadas 

 Compreender as estratégias de leitura como recursos facilitadores à 
compreensão de textos em Inglês; 

 Aplicar as estruturas básicas para o desenvolvimento da comunicação oral 
e escrita; 

 

 Compreender situações comunicativas específicas da área profissional; 
 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e características principais. 
 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Gramática: 
Sustantivos: género y número. 
Artículos y contracciones. 
Formas impersonales: se, hay 
Presente de indicativo 
Gerundio: formas irregulares 
Perífrasis verbales 
Pretéritos del indicativo 
Futuro del indicativo 
Condicional 
Conjunciones 
Adverbios 
Frases adverbiales 
Pronombres indefinidos 
 
 

Pronombres interrogativos 
Formas exclamativas, interrogativas indirectas 
Adjetivos comparativos y superlativos 
Demostrativos: pronombres y adjetivos 
Posesivos: pronombres y adjetivos 
Preposiciones 
Conjunciones 
Modos y tiempos verbales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégias Pedagógicas 
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 Aulas expositivas, exercícios orais e escritos; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Leitura e análise de textos técnicos 

 Atividades que explorem a compreensão oral com filmes, músicas e 
produção de texto. 

  

Avaliação 

 Avaliações individuais e em grupo; 
 Leitura e discussão de texto; 
 Avaliação de critérios com: interesse, comprometimento, organização, criatividade, pontualidade e assiduidade. 
 
 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT33
 

Espanol en marcha 3 VIÚDEZ, F. C; BALLESTEROS, P. D.; DÍEZ, I. 
R.; FRANCO, C.S. 

 MADRID – ES SGEL; SBS 2007 Não 

Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-
português, português-espanhol 

DÍAZ Y GARCIA-TAVERA, Miguel.  São Paulo Moderna 2003 Não 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Espanol para Secretariado DURÃO, A. B. A. B. (org)  Londrina UEL 1999 

Socios: Curso Básico de Espanol orientado al mundo 
Del trabajo 

GONZÁLEZ, M. et AL  Barcelona – ES Difusión 1999 

Gramatica de Espanhol para Brasileiros MILANI, E. M.  São Paulo Saraiva 2000 
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Componente Curricular Matemática 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária: 99 aulas / ano 

Ementa 

 Estatística 
 Geometria analítica (completa) 
 

 Números Complementares 
 Polinômios 
 

Competências Associadas 

 Construir e aplicar conceitos e princípios matemáticos para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 
tecnológica e das manifestações artísticas. 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma 
visão crítica com vistas à tomada de decisões. 

 Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentos consistentes. 
 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a diversidade 

sócio-cultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 
 Desenvolver por acumulação, continuidade e ruptura relacionando-a com o desenvolvimento da sociedade. 
 Utilizar recursos tecnológicos como instrumentos de comunicação, produção e medição. 
 Fazer previsões, interpolações e extrapolações de valores e variáveis. 
 Exprimir com correção e clareza a linguagem matemática usando a terminologia correta da geometria. 
 Fazer validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades da geometria. 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Geometria Analítica: 
2. Ponto; 
3. Reta; 
4. Equação da reta 
5. Circunferência. 
6. Números complexos. 
7. O número i 
8. Forma algébrica de um número complexo 
9. Forma trigonométrica de um número complexo 
10. Operações com números complexos 

 

11. Polinômios. 
12. Polinômios em uma variável 
13. Operações com polinômios 
14. Equações polinomiais 
15. Relação de Girard 
 

Estratégias Pedagógicas 
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 Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz. 
 Aulas expositivas, aulas práticas e, laboratórios, aulas de Campo; 
 Exercícios teóricos e práticos; 
 Resolução de exercícios complementares a pedido dos alunos. 
 

 
 Projetos de trabalho; 
 Uso de retroprojetor. 
 Visitas técnicas a industrias; 
 Pesquisas 
 

Avaliação 

 Avaliação diagnóstica individual; 
 Construção de experimentos caseiros; 
 Relatório de visitas técnicas;  

 Avaliação em grupos; 

 Elaboração de projetos. 

 Valorização das tarefas realizadas pelo aluno (extra classe); 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT34
 

Matemática: ciências e aplicações Gelson IEZI & outros 1ª São Paulo Editora Atual 2001 Sim 

Matemática Tezzi et al. APOIO 1ª São Paulo Atud 2004  Não 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Matemática: contexto e aplicações DANTE, Luiz Roberto 1ª São Paulo Ática 2003  
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Componente Curricular Química 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Química orgânica; 
 Fenômenos naturais; 
 Compostos orgânicos; 

 Funções orgânicas; 
 Elementos da química orgânica; 
 Fontes de energia; 

Competências Associadas 

 Compreender as transformações da química orgânica numa visão macroscópica e microscopia; 
 Articular a relação teórica e prática permitindo a ampliação no cotidiano; 
 Reconhecer e propor investigação de um problema relacionado á química orgânica; 
 Relacionar os fenômenos naturais com o meio e vice-versa; 
 Traduzir as linguagens discursivas em outras linguagens usadas em Química; 
 Reconhecer a importância dos compostos orgânicos no cotidiano; 
 Selecionar dados experimentos que caracterizem um composto orgânico; 
 Relacionar as funções orgânicas a outras áreas de conhecimento; 
 Formular questões diagnósticas e propor soluções para problemas apresentados, utilizando os elementos da química orgânica; 
 Identificar através de experimentos fatos ao diversos tipos de reações orgânicas; 
 Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca das fontes de energia.  
  

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Química dos compostos do carbono; 
2. Características gerais dos compostos orgânicos; 
3. Funções orgânicas e suas aplicações; 
4. Estudo das estruturas dos compostos orgânicos (isomeria); 

5. Principais reações envolvendo os compostos orgânicos; 
6. Importância dos compostos orgânicos nas diversas áreas; 
7. Aplicações dos compostos orgânicos; 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas, aulas práticas em laboratórios, aulas de campo; 
 Visitas à indústrias; 
 Exercícios teóricos e práticos; 

 Utilização de práticas de seminários; 
 Utilização da metodologia de projetos 
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Avaliação 

 Avaliação diagnóstica individual; 
 Construção de experimentos caseiros; 
 Relatórios de visitas; 
 Avaliação em grupo; 
 Avaliação na elaboração de projetos; 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT35
 

Química CAMARGO, Geraldo 1ª São Paulo SCIPIONE 1995 Não 

Química FELTRE, Ricardo 3ª São Paulo Moderna 2000 Não 

Química LEMBO, Antonio 3ª São Paulo Ática 1999 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química NOVAES 3ª São Paulo Atual 1993 

Química REIS, Martha 1ª São Paulo FTD 2004 
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Componente Curricular Física 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Campos e tipos de forças; Funcionamento dos aparelhos elétricos; Consumo de Energia Elétrica; Funcionamento de Motores Elétricos; Funcionamento dos 
Circuitos Elétricos; Tipos de Geradores Elétricos; Identificar e Solucionar Problemas de Correntes Elétricas e Produção de Calor. 

Competências Associadas 

 Relacionar e diferenciar os vários campos e tipos de força existente na 
física; 

 Compreender o funcionamento dos aparelhos elétricos e a produção de 
calor a partir da eletricidade; 

 Relacionar o consumo da energia elétrica com o funcionamento de 
eletrodomésticos e os valores financeiros; 

 Compreender o funcionamento dos motores elétricos; 

 Compreender os princípios de geração e distribuição de energia elétrica; 
 Identificar e solucionar problemas que englobam corrente elétrica e 

produção de calor; 
 Compreender o funcionamento dos circuitos elétricos residenciais; 

 Diferenciar os diversos tipos de geradores de energia elétrica. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Eletrodinâmica; 

 Aparelhos elétricos resistivos; 

 Corrente elétrica; 

 Potência elétrica; 

 Resistência elétrica; 

 Eletrostática; 

 Campo elétrico; 

 Potencial elétrico; 

 Eletromagnetismo; 

 Campo magnético; 

 Força Magnética; 

 Indução eletromagnética geração e distribuição de energia elétrica; 

 Efeito fotoelétrico; 

 Noções de energia nuclear. 
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Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas; Aulas práticas em Laboratórios; Aulas de Campo; 
Visitas a Indústrias; Exercícios Teóricos e Práticos; Seminários; Projetos; 

 Utilização de Vídeos. 

 

 

Avaliação 

 Avaliação diagnóstica; 

 Construção de experimentos caseiros; 

 Relatórios de visitas técnicas; 

 Avaliação em grupo; 

 Elaboração de projetos. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT36
 

Curso de Física  ALVARENGA, Beatriz. MÁXIMO, Antonio 3ª São Paulo Scipione 2001 Não 

Física: Mecânica GASPAR, Alberto 1ª São Paulo Ática 2003 Não 

Física Térmica GASPAR, Alberto 2ª São Paulo Ática 2003 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Física: Eletromagnetismo GASPAR, Alberto 3ª São Paulo Ática 2003 
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Componente Curricular Biologia 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Elementos biológicos; 
 Sistemas constituintes do corpo humano; 
 Constituintes do corpo humano; 
 Genética; 

 Leis de Mendel; 
 Biotecnologia; 
 Evolução dos Seres Vivos; 
 Ecologia. 

Competências Associadas 

 Analisar de forma critica e sistemática os diversos elementos do campo biológico dentro de uma perspectiva da contextualização e transformação da            
realidade;  
 Compreender as relações existentes entre os sistemas constituintes do corpo humano e a partir daí, efetuarmos analogia; 
 Conceituar os principais termos relacionados à genética; 
 Caracterizar as leis de Mendel; 
 Diferenciar os tipos de heranças genéticas: polialelia, interação gênica, herança quantitativa, linkagem e genética de população; 
 Caracterizar as principais técnicas utilizadas pela biotecnologia, como também, as suas aplicações nos diversos campos de conhecimento; 
 Entender o processo de formação da Terra e do sistema solar; 

 Analisar as diversas teorias que procuram explicar a evolução dos seres vivos. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Fisiologia humana: sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, 
nervoso e endócrino; 
2. Genética: as leis de Mendel, heranças genéticas e as técnicas usadas pela 

biotecnologia; 
 

3. Evolução: formação do sistema solar e a evolução dos seres vivos; 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas expositivas e práticas: análise crítica de textos, trabalhos escritos; 
 Seminários; 
 Debates; 

 Aulas externas; 
 Pesquisa de campo; 
 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, 

retroprojetor. 
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Avaliação 

 Avaliação escrita; 
 Trabalhos em grupo e individual; 
 Participações nas discussões 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT37
 

Biologia das células AMABIS & MARCATHO 3ª São Paulo Moderna 2000 Não 

Biologia hoje LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, 
Fernando 

3ª São Paulo Ática 2002 Não 

Ciências biológicas MARCZQSKI, M; VÉLEZ, E 3ª São Paulo FTD 1999 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia atual PAULINHO, W. R.  3ª São Paulo Ática 2003 

Fundamentos de biologia SOARES, J. L. 3ª São Paulo SCIPIONE 1999 
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Componente Curricular Geografia 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Conceitos básicos da geografia; 
 Interpretação dos códigos específicos da Geografia; 

 Quadro natural das dimensões globais, regionais e locais; 
 Espaço mundial e global 

Competências Associadas 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura  do 
cotidiano sócio-social da sociedade e, por conseguinte do aluno; 

 Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, etc), considerando-os como elementos de 
representação de fatos espaciais e/ou espacializados; 

 Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais e sua relação com o crescimento socioeconômico; 
 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultural, econômica e social. 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Dinâmica sócio-espacial do território Matogrossense; 
Formação e expansão do território; 
Economias tradicionais e modernas do Mato Grosso; 
Os problemas sociais urbanos do Mato Grosso; 

2. O quadro natural do Estado de Mato Grosso: 
Relevo; 

Vegetação; 
Solo; 
Hidrografia; 
Clima; 
Problemas ambientais. 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas de campo, aulas dialogadas, debates; 
 Pesquisas em jornais, revistas e internet; 
 Seminários; 
 Trabalhos individuais e em grupo; 
 Utilização de fitas de vídeo, quadro branco ou de giz, retro projetor e multimídia; 
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Avaliação 

 Seminários, trabalhos individuais e em grupo, relatórios de aula de campo; 
 Participações em debates e seminários; 
 Avaliações escritas e orais. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT38
 

Geografia geral e do Brasil: ensino médio LUCCI, Elian, BRANCO, Anselmo Lazaro, 
MENDONÇA, Cláudio 

1ª São Paulo Saraiva 2003 Não 

Meio ambiente e ciências humanas MORAES, Antonio Carlos Robert 1ª São Paulo Hucitec 1994 Não 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Mapas da geografia e cartografia temática MARTINELLI, Marcelo 1ª São Paulo Contexto 2003 

O espaço geográfico: geografia geral do Brasil MOREIRA Igor 1ª São Paulo Ática 2000 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

  LT - Livro Texto? Sim/Não 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

114 

Componente Curricular História 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 67 horas / aula 

Ementa 

A CRISE DA MONARQUIA E A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (1870-1889) 
BRASIL REPÚBLICA: DO ESTADO OLIGÁRQUICO AO ESTADO DE COMPROMISSO 
A CRISE DOS ANOS 20 E A REVOLUÇÃO DE 30 
O PRIMEIRO GOVERNO VARGAS E O ESTADO NOVO (1930-1945) 
A ERA POPULISTA (1946-1964) 
O GOLPE DE 64 E A DITADURA MILITAR (1964-1985) 
DA NOVA REPÚBLICA AOS NOSSOS DIAS 
 
PARTE II - HISTÓRIA DA AMÉRICA 
A EXPANSÃO IMPERIALISTA DOS EUA 
A AMÉRICA LATINA SOB O NEOCOLONIALISMO 
OS EUA DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL AOS NOSSOS DIAS 
A ASCENSÃO ECONÔMICA PÓS-SEGUNDA GUERRA  
A AMÉRICA LATINA DE 1945 AOS NOSSOS DIAS 
GLOBALIZAÇÃO 

Competências Associadas 

Perceber que as temporalidades históricas e as periodizações propostas são criações sociais. 
• Estar atento às referências temporais sequência, simultaneidade, periodização), que permitem ao aluno se situar historicamente e ante as realidades presentes e 
passadas. 
• Estabelecer relações entre as dinâmicas temporais: continuidade– ruptura, permanências–mudanças, sucessão–simultaneidade, antes–agora–depois. 
• Perceber que os ritmos e as durações do tempo são resultantes de fenômenos sociais e de construções culturais. 

• Evitar anacronismos ao não atribuir valores da sociedade presente a situações históricas diferentes. 
Compreender que a História é construída pelos sujeitos históricos, ressaltando-se: 
– o lugar do indivíduo; 
– as identidades pessoais e sociais; 
– que a história se constrói no embate dos agentes sociais, individuais e coletivos; 
– que as instituições são criações das ações sociais, no decorrer dos tempos, e não adquirem vontade nem ações próprias; 

– a importância apenas relativa de personalidades históricas que ocuparam lugar mais destacado nos processos históricos. 
• Compreender o trabalho como elemento primordial nas transformações históricas. 
• Entender como o trabalho está presente em todas as atividades humanas: social, econômica, política e cultural. 

• Perceber as diferentes formas de produção e organização da vida social em que se destacam a participação de homens e mulheres, de relações de parentesco, da 

comunidade, de múltiplas gerações e de diversas formas de exercício do poder. 
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Perceber a complexidade das relações de poder entre os sujeitos históricos. 
• Captar as relações de poder nas diversas instâncias da sociedade, como as organizações do trabalho as instituições da sociedade organizada – sociais, políticas, 
étnicas e religiosas. 
• Perceber como o jogo das relações de dominação, subordinação e resistência fazem parte das construções políticas, sociais e econômicas. 
• Compreender a cultura como um  conjunto de representações sociais que emerge no cotidiano da vida social e se solidifica nas diversas organizações e instituições 
da sociedade. 
• Perceber que as formações sociais são resultado de várias culturas. 
• Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos 
históricos de sua constituição e significação. 
• Perceber e respeitar as diversidades étnicas, sexuais, religiosas, de gerações e de classes como manifestações culturais por vezes conflitantes. 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

A jovem República brasileira 
A República do café-com-Leite 
Movimentos sociais na Primeira República 
As crises internacionais e a paz armada 
A Primeira Guerra Mundial 
Os tratados após a Primeira Guerra 
A Revolução Russa 
O fascismo italiano e as ditaduras em marcha 
As democracias liberais no período entre guerras 
A crise de 1929 e o New Deal. 
O nazismo 
O Brasil no período entre guerras: a crise do café, a Revolução de 1930 e o Estado Novo 
A Segunda Guerra Mundial 
A Europa após a guerra 
O Brasil do pós-guerra 
O bloco soviético 
O socialismo agrário da China 
Tempestade sobre a Ásia: descolonização e as guerras da Coréia e do Vietnã 
A descolonização da África e do mundo árabe 
Revolução e contra-revolução na América Latina 
As sociedades capitalistas do Primeiro Mundo: os Estados Unidos 
As sociedades capitalistas do Primeiro Mundo: Europa ocidental e Japão 
Brasil: dos anos dourados ao golpe militar 
O Brasil sob a ditadura militar 
Os militares fora do poder 
Ciência e cultura no século XX 
A cultura do Brasil no século XX 
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O fim da União Soviética 
Uma nova Europa 
O império contra-ataca 
Japão: fim do milagre? 
A China e os tigres asiáticos 
A revolução dos computadores  e o mundo globalizado 
1997: a primeira grande crise da era da globalização 
O Brasil atual: desafios políticos 
 Para onde caminha o século XXI 
 

Estratégias Pedagógicas 

• desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (jornais, revistas, livros, filmes, fotografias); 
• trabalhar com documentos variados como: sítios arqueológicos, plantas urbanas, mapas, vestimentas, objetos cerimoniais e rituais; 
• estimular procedimentos de pesquisa, organização das informações coletadas, procedimentos para visitas e estudos do meio; 
• promover estudos sobre modos de vida e de costumes que convivem na mesma localidade; debater questões do cotidiano e suas relações com contextos mais 
amplos; 
• identificar diferentes posições defendidas por grupos e instituições para solução de problemas sociais e econômicos; 
• distinguir os padrões de medidas de tempo e construir periodizações para os temas; 
• solicitar resumos orais ou em forma de textos, imagens, gráficos, linhas do tempo; propor a criação de murais, exposições e estimular a criatividade expressiva. 

 

Avaliação 

A avaliação deve levar em conta: 

• o conhecimento prévio, os domínios dos alunos e relacioná-los com as mudanças que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem. 

• avaliação de desempenho em trabalhos individuais e coletivos; 

 Produção textual; 

 Assiduidade, cumprimento dos prazos na entrega dos trabalhos; 

 Participação em sala. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT39
 

Sociedade Brasileira: uma história através dos 
movimentos sociais. 

AQUINO, R.S.L., VIEIRA, F. A. C., 
AGOSTINHO, C.G.W. E ROEDEL, H. 

1ª Rio de Janeiro/São 
Paulo 

Record 1999  

Toda a História ARRUDA, José Jobson de A e PILETTI, Nelson.  São Paulo Ática 2000  

Jornal do Século XX BRENER, Jayme  São Paulo Moderna 1998  

Oficina de História. História do Brasil CAMPOS, Flavio de  São Paulo Moderna 1999  

Oficina de História. História Integrada CAMPOS, Flavio de e MIRANDA, Renan Garcia 
de. 

 São Paulo Moderna 2000  

História e Consciência do Mundo COTRIN, Gilberto  São Paulo Moderna 1998  

História: origens, estruturas e processos KOSHIBA, Luiz .  São Paulo Atual 2000  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

História: Das Cavernas ao Terceiro Milênio MOTA, Myrian Becho e BRAICK, Patricia 
Ramos 

 São Paulo Moderna 1997 

História Geral: moderna e contemporânea NADAI, Elza, Neves, Joana  São Paulo Saraiva, 1995 

Nossa História Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 2004. 

História do Brasil - Da colônia à República Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 1995 

História do Brasil OLIVEIRA, Roberson  São Paulo FTD 1998 

História Moderna e Contemporânea PAZZINATO, Alceu Luiz e SENISE, Maria H. 
Valente 

1ª São Paulo Ática 2003 

História da Civilização. Integrada PEDRO, Antônio  São Paulo ., FTD 2003 
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Componente Curricular Sociologia 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

Compreender as transformações ocorridas no mundo do trabalho e da produção na contemporaneidade. 

Competências Associadas 

Relacionar os temas propostos com a prática social experimentada pelos alunos em sua vivência cotidiana, de modo que as discussões empreendidas em sala de 
aula possam contribuir para a reflexão dos problemas sociais (locais, regionais, nacionais e mundiais), possibilitando a busca pela construção da cidadania pela e 
a transformação da sociedade. 
 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

O Mundo do Trabalho; 
Trabalho e vida econômica; 
 Classe e estratificação social. 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas teóricas expositivas;  
 Análise critica de textos escolhidos; 
 Trabalhos escritos; 
 Análise e discussão de filmes e artigos jornalísticos; 

 Debates e seminários;  
 Aulas de campo; 
 Pesquisa bibliográfica e de campo 
 

 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

119 

 

Avaliação 

 Provas de aproveitamento; 
 Trabalhos realizados em grupo e individualmente; 
 Participação e envolvimento nas discussões, organização e pontualidade na elaboração e entrega de atividades. 
 

 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT40
 

Tempos modernos, tempos de sociologia. 
São Paulo: Editora do Brasil, 2010. 

BOMENY, Helena. & FREIRE-MEDEIROS, 
Bianca. 

1ª São Paulo Ed. Do Brasil 2010 Não 

Sociologia; Introdução à ciência da sociedade. COSTA, Cristina. 1ª São Paulo Moderna 2004 Não 

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociologia geral. LAKATOS, Eva Maria. 1ª São Paulo Atlas 1990 

O que é Sociologia. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1993. Coleção Primeiros Passos. 

MARTINS, Carlos Benedito. 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Brasiliense 1993 
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Componente Curricular Filosofia Curso: Secretariado 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 33 aulas / ano 

Ementa 

 Teoria do conhecimento. 
 Filosofia da Ciência. 

 

Competências Associadas 

 Propiciar contextos para levantamento, análise e compreensão de 
questões filosóficas que permeiam a realidade social, visando uma 
postura, crítica, criativa, inovadora e ética na sociedade. 

 Pensar, ler e escrever de modo filosófico, textos de diferentes estruturas 
e registros; 

 Debater em tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e 
mudando de posição em face de argumentos mais consistente. 

  

 Capacitar os alunos a servirem-se do referencial filosófico em suas áreas 
de atuação profissional, através do desenvolvimento ao longo do curso 
de habilidades que lhes permitam exercer uma atitude filosófica 
consistente. 

 Viabilizar um conhecimento mínimo por parte dos alunos dos problemas 
envolvidos na história da filosofia. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. O que é o Conhecimento? 
1.1. O senso comum e o conhecimento filosófico; 
1.2. Mito, ciência, ciências da natureza; Ciências humanas; 
1.3. Noções de lógica 
 
 

2. Filosofia da Ciência 
2.1. O que é ciência? 
2.2. Ciência e política; 
2.3. Ciência e tecnologia; 
2.4. A atitude cientifica; 
2.5. O ideal cientifico e a razão instrumental; 
2.6. A realidade tecnológica; 
2.7. Tecnologia: robotização e destruição do homem; 
2.8. Os paradigmas emergentes da ciência. 

 
 

Estratégias Pedagógicas 

 O processo metodológico abrange uma variedade de métodos e formas que possibilitam a efetivação da aprendizagem: método expositivo (aula expositiva), 
método interrogativo, método dialético, método de leitura e análise de texto, método de análise lingüística, estudo dirigido. 

 Recursos que podem ser utilizados: quadro e giz, vídeo, aulas de campo, multimídia, teatro, música, poesia, oficinas de trabalho, dinâmicas de grupo, 
fotografia, jornais, debates, palestras com especialistas convidados, laboratório de informática. 
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Avaliação 

 Participação em aula e nos debates (observando capacidade 
argumentativa e clareza conceitual, que é indispensável na linguagem 
escrita e oral); 

 

 Trabalhos escritos 

 Provas escritas. 

 

 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT41
 

Filosofia CHAUI, Marilene 1ª São Paulo Ática 2000 Não 

Discurso do método: meditações DESCARTES, R. 1ª São Paulo Nova Cultural 1996 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Dicionário de Filosofia ABBAGNANO 1ª São Paulo Martins Fontes 2000 

Filosofando: Introdução a Filosofia ARANHA, Maria L. Arruda 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Ática 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

  LT - Livro Texto? Sim/Não 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

122 

Componente Curricular Técnicas Profissionais III Curso: Secretariado 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

Planejamento  de  carreira.   Mudança   na   natureza   das   carreiras.   Planejamento  de carreira individual.   Conceitos   para  gerenciar a c arreira.  
Empregabilidade:  garantindo   o   direito de escolher o seu próximo passo profissional. Cerimonial e eventos: Tipologia de eventos. Eventos empresariais internos 
e externos. Classificação de eventos. Cerimonial e protocolo. 

Competências Associadas 

Apreender por meio dos  conceitos  as  técnicas  para elaborar  um plano  de  carreira  individual,   gerenciar  a carreira, administrar a empregabilidade e organizar 
um evento empresarial. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

• Compreender os conceitos de plano de carreira, empregabilidade, eventos 
empresariais internos e externos e as técnicas de organização e cerimonial e 
protocolo; 
• Desenvolver um plano de carreira individual; 
• Apreender a relevância de administrar a empregabilidade; 
 

• Desenvolver um projeto de evento empresarial; 
• Realizar um evento empresarial aplicando as técnicas de organização e 
cerimonial e protocolo. 
 

Estratégias Pedagógicas 
 Aulas expositivas; 
 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 
 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
 Visita técnica 

 
 

Avaliação 

 Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT42
 

Secretária: um guia prático Ivanze Azevedo e Syvia Ignácio da Costa 6a São Paulo SENAC 2006  

Manual da secretária João Bosco Medeiros e Sonia Hernandes 11ª  São Paulo Atlas 2009  

Manual do profissional de secretariado - V. II e 
V.III 

Maria Tereza Bonde 20ª  Curitiba Ibpex 2009  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

O livro azul da secretária Márcio Eustáquio Guimarães 23ª São Paulo Érica 2000 

Como ser uma secretária de sucesso Laurinda Grion e Sebastião Paz 3ª São Paulo Érica 2002 
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 Componente Curricular Administração II Curso: Secretariado 

 
Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

 Ementa 

 Estruturas organizacionais. Tipos de Organizações; Departamentalização: Modelos e aplicações. Organização, Sistemas e Métodos: Modelos e aplicações. Processos 
administrativos: ênfase nos modelos de planejamento e suas aplicações. Diagnóstico organizacional e suas aplicações; O espírito Empreendedor, Características do 
comportamento empreendedor; Definindo perfis empreendedores; Entendendo o mundo dos negócios: importância, métodos; Plano de Negócios: importância, 
método e elaboração; Marketing: fundamentos e evolução; Composto de Marketing; Introdução ao Plano de Marketing; Marketing de Serviços: fundamentos, 
evolução, planejamento e gestão; Abordagem Comportamental da Administração (Behavorismo). 
 

 Competências Associadas 

 Proporcionar ao acadêmico o conhecimento das estruturas organizacionais e seus processos, desenvolvendo o pensamento crítico e a capacidade de tomada de 
decisão. Compreender as características empreendedoras e os aspectos fundamentais para desenvolvimento de um negócio, assim como capacitar o 
desenvolvimento dos planos de negócio e marketing simplificados. 

 

 Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Conhecer as estruturas organizacionais e os diferentes tipos de organizações; 
- Entender o modelo de departamentalização e suas aplicações; 
- Desenvolver a capacidade de utilização de ferramentas de gestão e 
planejamento; 
 

- Compreender as características e o perfil empreendedor; 
- Dominar os princípios fundamentais do Marketing; 
- Relacionar os conceitos e fundamentos de Marketing ao setor de Serviços; 
- Possibilitar o desenvolvimento de planos de negócio e marketing; 
 

 Estratégias Pedagógicas 
  Aulas expositivas; 

 Debates; 
 Exercícios individuais e em grupos; 
 Apresentação de trabalhos orais e escritos; 

 

 Recursos audiovisuais: filmes, data-show, retroprojetor, DVD; 
 Visita técnica 

 
 

 Avaliação 

 
 Participação em debates; 
 Envolvimento nas atividades desenvolvidas em grupos; 
 Avaliação escrita; 

 Participação nas atividades desenvolvidas em grupos. 
 Participação nas atividades externas. 
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Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT43  

Introdução à Teoria Geral da Administração CHIAVENATO, Idalberto  Rio de Janeiro Elsevier 2003   

Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor 

CHIAVENATO, Idalberto 2 ed. São Paulo Saraiva 2007   

Princípios de Marketing KOTLER, Philip  São Paulo Prentice Hall 2003   

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.)  

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Inovação e o Espírito Empreendedor DRUCKER, Peter Ferdinand  São Paulo Cengage Learning 2008  
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Componente Curricular Relações Interpessoais Curso: Secretariado 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 67 aulas / ano 

Ementa 

 Psicologia geral e as relações humanas no trabalho: conceito e 
importância. Aspectos do desenvolvimento humano relativo aos fatores 
biológicos, afetivos, cognitivos e sociais. 

 

 Relações humanas na vida: conceito e importância. Compreensão do 
comportamento humano nas relações intrapessoal, interpessoais e 
intergrupais; 

 Comunicação humana: conceito, funções e barreiras. 
 O Homem como um Ser Social; 

Competências Associadas 

 Estabelecer relações entre os aspectos físicos, cognitivos, afetivos, 
sociais e biológicos e os processos de aprendizagem na dimensão 
sócio-interativa. 

 Analisar as bases conceituais das relações humanas potencializando 
seus efeitos na saúde. 

 

 Discutir o desenvolvimento de equipes na perspectiva da promoção de 
ambientes humanizados. 

 Analisar o processo da comunicação humana, abordando novas 
competências de comunicação entre os profissionais da saúde e 
pacientes. 

 Compreender o significado de comportamento organizacional.  

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Relações humanas: 
1.1 Conceito e importância; 
1.2 Relações humanas na família; 
1.3 Relações humanas públicas; 
1.4 Relações humanas no trabalho; 

2. O trabalho: 
2.1 Condições e motivação; 
2.2 Seleção e aprendizagem; 
2.3 O Trabalho e as Pessoas; 
2.4 Como Superar os Problemas; 

2.5 Relações interpessoais; 
2.6 Comunicação; 

3. O indivíduo no grupo:  
3.1 Confiança e julgamento; 
3.2 Soluções de problemas; 
3.3 Competência Interpessoal;  

4. Liderança:  
4.1 Tipos e formas de ação do grupo; 
4.2 Tensão e conflitos interpessoais 

 

Estratégias Pedagógicas 

 Aulas teóricas expositivas;  
 Análise critica de textos escolhidos; 
 Trabalhos escritos; Análise e discussão de filmes e artigos jornalísticos; 

 
 

 Aulas de campo; 
 Pesquisa bibliográfica e de campo; 
 Dinâmica de grupo; Debates e seminários. 
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Avaliação 

 Provas de aproveitamento; 
 Trabalhos realizados em grupo e individualmente; 
 Participação e envolvimento nas discussões, organização e pontualidade na elaboração e entrega de atividades. 

 

 

 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT44
 

Comportamento humano no trabalho e 
negócios 

DAVIS, K; NEWSTRON, J 1ª São Paulo Pioneira 1996 Não 

Relações humanas: psicologia das relações 
interpessoais 

MINICUCCI, Agostinho 6ª São Paulo Atlas 2001 Não 

Desenvolvimento interpessoal MOSCOVICI, Felá 3ª Rio de Janeiro Livros Técnicos 1985 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Razão e emoção: a inteligência emocional 
em questão 

MOSCOVICI, Felá 1ª Salvador Casa da 
Qualidade 

1997 
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Componente Curricular Estatística 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 33 horas / aula 

Ementa 

Noções básicas de Estátística. Introdução. Termos de uma pesquisa estatística. Representação Gráfica. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. 

Competências Associadas 

A disciplina pretende dar ao aluno o conhecimento de técnicas estatísticas para a coleta, a disposição e o processamento de dados (informações), bem como a 
integração destas técnicas aos métodos de solução de problemas na área da educação.  
Conhecer, diferenciar e manipular as etapas do método estatístico;  
Utilizar a estatística na pesquisa educacional;  
Proporcionar o conhecimento básico para que as técnicas estatísticas sejam entendidas, como instrumentos auxiliar na pesquisa;  
Apresentar e exercitar as técnicas de amostragem;  
Mostra e desenvolver destreza na apresentação e interpretação de dados;  
Elaborar distribuição de freqüência;  
Exercitar as medidas de tendência central e de dispersão;  
Construir, manipular e interpretar gráficos e tabelas estatísticas. 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Definição;  
Divisão: Estatística Descritiva e Indutiva;  
População e amostra;  
Variáveis: Quantitativas e Qualitativas;  
Processo de arredondamento de dados;  
Coleta ou levantamento de dados;  
Elaboração e aplicação do questionário. 
Apresentação gráfica dos dados;  
Principais tipos de gráficos;  
Gráfico utilizando o Excel 
Média aritmética;  
Mediana;  
Moda;  
Média geométrica;  
Média harmônica;  
Quartis, decis e percentis.  
MEDIDA DE DISPERSÃO.  
Amplitude total;  



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

129 

 Intervalo (desvio quartílico);  
 Desvio médio;  
 Desvio padrão e Variância. 

Estratégias Pedagógicas 

Aulas expositivas e prática;  
Ilustrações através de data show;  
Realização de exercícios, com soluções gráficas e algébricas;  
Realização de atividades em classe e extraclasse (pesquisa de campo). 

Avaliação 

Avaliações individuais bimestrais;  
Exercícios práticos constantes;  
Participação e assiduidade;  
Trabalhos individuais e em grupo. 
 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT45
 

Pesquisa Científica, Versão Preliminar CORRÊA DA SILVA, J.G.  Universidade Federal 
de Pelotas. 

Instituto de Física e 
Matemática, 
Universidade Federal 
de Pelotas. 

1994  

Estatística Experimental. 1. Planejamento de 
Experimentos Versão Preliminar. 

CORRÊA DA SILVA, J.G.  Universidade Federal 
de Pelotas. 

Instituto de Física e 
Matemática, 
Universidade Federal 
de Pelotas. 

1997  

Experimental Design COCHRAN, W.G.; COX, G.M 2 ed. New York John Wiley & Sons 1957  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Curso de Estatística Experimental PIMENTEL GOMES, F 13 ed. São Paulo Nobel 1990  
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Componente Curricular Gestão Contábil 

Período letivo: 3º. Ano Carga Horária: 67 horas / aula 

Ementa 

Conhecimento prático de contabilidade a nível médio entendendo a sua importância na estrutura administrativa e funcional de uma organização. Demonstrações 
Contábeis: Usuário, espécies, estrutura e interpretação. Partidas dobradas. Noções de débito e crédito. Documentário Comercial. 

Competências Associadas 

Mostrar aos alunos a importância da disciplina/habilidade, na área de ação do mercado de trabalho, sua abrangência e técnicas estilizadas no controle do 
patrimônio. 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

- Definir conceitos de contabilidade e patrimônio; 
- Conceituar e classificar as contas; 
- Utilizar Plano de Contas; 
- Elaborar Balancetes; 
- Registrar e apurar o movimento de caixa; 

- Elaborar a demonstração de Resultados e Balanços  Patrimoniais, etc 

Estratégias Pedagógicas 

Utilização de Bibliografia Especializada na área contábil; 

- Técnica de Leitura; 

- Escrituração Contábil  através de registro em diário e transcrição para o Razonete; 

- Pesquisa; 

 - Aula expositiva dialogada com resolução de exercícios de fixação, utilizando o quadro de giz e projetor.  
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Avaliação 

A avaliação será constante obedecendo aos seguintes critérios: 

- Desenvolvimento de exercícios diários; 

- Atitudes Comportamentais; 

- Participação; 

- Pontualidade; 

- Responsabilidade; 

- Assiduidade; 

- Teste de Verificação; 

- Avaliação Escrita: objetiva e/ou discursa.  

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT46
 

Contabilidade Básica Fácil RIBEIRO, Osni Moura 12 ed. São Paulo Saraiva 1991  

Contabilidade Geral FRANCO, Hilário 22 ed São Paulo Atlas 1991  
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Contabilidade Introdutória UDÍCIBUS, Sérgio e outros 7 ed. São Paulo Atlas   

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Contabilidade Geral JACINTO, Roque 2 ed São Paulo Ática 1987  

Contabilidade de Custos RIBEIRO, Osni Moura  São Paulo Saraiva 1992 
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10.  METODOLOGIA 

Na perspectiva de flexibilizar a formação de técnicos, permitindo a aquisição de competências necessárias para o mercado de 

trabalho, o curso de Educação Profissional, “Técnico de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio de Secretariado” será estruturado 

anualmente, sendo composto de 03 (três) semestres, acrescido da elaboração de um Relatório de Estágio, como requisito para a 

formalização da “Prática Profissional”. O curso poderá ser oferecido nos turnos: matutino, vespertino e noturno, com vistas a demanda 

de mercado e disponibilidade de recursos humanos, físicos e financeiros.  

O curso adotará o regime anual, com aulas diárias de segunda a sábado, nos horários de 07h00 às 11h45, podendo também ser 

ministrado no período vespertino, nos horários das 13h00 às 17h45 ou no período noturno, 18h50 às 22h25.  Cada turma terá 06 (seis) 

dias letivos semanais. 

Os procedimentos metodológicos visarão, como habilidade cognitiva fundamental, à capacidade de desenvolver competências e 

transferir conhecimentos de forma criativa para a resolução de situações problemas detectadas na dinâmica da prática social e 

produtiva. A metodologia deve ser desenvolvida de forma a contemplar os aspectos envolvidos no desenvolvimento das competências 

cognitivas, psicomotoras e sócio-afetivas, dando ênfase à contextualização e à prática. Social e produtiva.  

Ficará sob a responsabilidade de cada área elaborar os conteúdos que constituirão as bases cientificas, instrumentais e 

tecnológicas dos componentes curriculares, os quais deverão estar articulados e integrados entre si, para o desenvolvimento de 

determinada competência da área ou outras de conhecimento, visando a garantir a interdisciplinaridade conforme artigo 40 da Lei 

9.394\96. As bases tecnológicas a serem utilizadas deverão contemplar os seguintes aspectos: 

 Construtivismo; 

 Multi – inter e transdisciplinaridade; 

 Critica Social de conteúdo\interacionista; 

 Mudança conceitual; 
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 Temas transversais; 

  

A metodologia adotada integra os conteúdos teóricos à prática, sistematizando uma ação conjunta, tornando-os mais 

compreensivos e significativos. O processo partirá do mais simples para o mais complexo, fazendo com que o aluno adquira 

gradativamente novas formas de elaborar, identificar e agir em sinergia. 

Os docentes procurarão desenvolver um ensino construtivo, orientando a aprendizagem do aluno, a fim de levá-lo a conduzir 

suas competências e servi-se delas. Com isso o aluno irá adquirir conhecimentos aproveitando sua capacidade de partilhar liderança. 

No desenvolvimento das atividades, os docentes adotarão várias técnicas de ensino, visando torná-las mais ajustada à realidade 

dos alunos e mais eficiente quanto aos seus resultados. Estes docentes utilizarão metodologias que facilitem o desenvolvimento da 

área profissional, incluindo aplicação operatória dos conceitos e princípios científico-tecnológicos significativos, envolvendo 

conseqüentemente o uso inteligente de ferramentas e técnicas, indispensáveis para o processo de profissionalização do aluno. 

A “Pedagogia de Projetos”, forma inovadora para o desenvolvimento do ensino por competências, deverá ser prioridade na 

prática pedagógica, a fim de articular, inter-relacionar, propiciar ações concretas, coletivas e cooperativas, envolvendo diferentes 

saberes e conhecimentos, visando auxiliar os educandos no desenvolvimento de atitudes analíticas e reflexivas diante de situações 

problemas de ordem sociais e técnicas do ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT e 

da comunidade em que estão inseridos. Esta metodologia deverá permitir aos alunos demonstrarem de forma integrada, todas as 

competências e habilidades adquiridas, elaborando projetos que atendam interesses próprios e os desafios enfrentados pelas 

empresas. Os conteúdos serão desenvolvidos interna e externamente à escola, através de aulas expositivas, resolução de problemas, 

práticas, seminários, estudos de casos, visitas técnicas e pesquisas. 

A proposta pedagógica adotada fundamenta-se numa linguagem, onde o docente delineará um novo “fazer” educativo, propondo 

tarefas e desafios que incitem o aluno a ser o agente de sua própria capacitação, criando condições para que possa observar, 

perceber, descobrir e refletir sobre o mundo e interagir com seus pares, superando seus limites, através da ação coletiva. 
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11.  PLANO DA PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MÉDIO INTEGRADO 

 O Estágio Supervisionado no “Ensino Profissionalizante” de nível médio conforme Art. Nº 9394\96 – LDB, é optativo e destina-se 

a propiciar a complementação do processo ensino-aprendizagem em termos de experiência, visando facilitar a inserção do educando 

no mercado de trabalho, a adaptação social e psicológica deste às atividades profissionais e a orientação do educando na escolher 

uma área de atuação profissional.  

O estágio, independente do aspecto profissionalizante, direto e especifico, poderá assumir outras formas do que a legislada. 

Poderá assumir a forma de atividade de extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse 

social, conforme preconiza a Lei 6.494, de 07-12-77, em seu Art. 2º. 

Considerando a modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, a prática profissional deverá integra-se e articular-se às formas de trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduzindo o indivíduo ao desenvolvimento de competências profissionais para a vida produtiva, propiciando a 

sua inserção e reinserção no setor produtivo em atendimento à demanda permanente do mercado de trabalho. 

A prática profissional no Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, quando exigida por força 

da legislação especifica no Ensino Profissional Técnico de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio, poderá ser desenvolvida no 

decorrer do Curso, através de atividades externas tais como: estudo de casos, pesquisas individuais e em equipe, projetos e exercício 

profissional efetivo, estratégias essas definidas e incluídas na carga horária mínima do respectivo curso, adotando atividades de estudo 
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e implementação das intervenções via a metodologia da “Pedagogias de Projetos”, sob a estratégia de “Ação Comunitária”. Nesta 

premissa o Estágio estará isento de celebração de termo de compromisso via DREC: Diretoria de Relações Empresariais e 

Comunitárias. 

Caso o aluno faça sua opção pelo “Estágio Formal”, com vistas à legislação específica, Lei 6.494, de 07-12-77, deverá ocorrer o 

acompanhamento da DREC: Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias no que diz respeito a sua legalidade. 

 

11.1 Legislação Especifica do Estágio Supervisionado 

 

A Lei 6494 de 07.12.1977, publicada no D.O.U de 09.12.1977 e regulamentada pelo Decreto 87.497 de 18.08.1982, publicado no 

D.O.U. de 19.08.1982, dispõe sobre os estágios de estabelecimento de ensino superior e de ensino profissionalizante de 2º Grau e 

Supletivo. A Lei 8859 de 23/03/1994 modifica os dispositivos da Lei N.º 6494, de 07/12/1977, estendendo aos alunos do ensino 

especial o direito à participação em atividades de estágio. 

 

11.1.1 Objetivo do Estágio 

 

O estágio propicia a complementação do ensino e da aprendizagem, devendo ser planejado, executado, acompanhado e 

avaliado em conformidade com o Currículo, Conteúdo Programático, Programa Básico de Estágio e Calendário Escolar, a fim de se 

constituir em instrumento de integração, de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural-científico e de relacionamento 

humano. 

A supervisão do estágio será realizada pela DREC: Diretoria de Relações Comunitárias através do acompanhamento sistemático 

do aluno na empresa, assim como pela análise de relatórios de estágio, sempre por meio da verificação da relação entre o currículo do 

curso e as atividades programadas e desenvolvidas pelo estagiário. 
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11.1.2 Programa de Estágio do Curso Técnico em Secretariado 

 

A realização do Estágio poderá ser executada sob a forma “Legislada ou sob a forma de Ações Comunitárias”, com o cunho 

de atender tanto ao aspecto de terminalidade do curso, como também fornecer subsídios suficientes para o efetivo exercício 

profissional. O Estágio Curricular só terá validade se iniciado a partir do terceiro semestre em curso, devendo ser realizado com carga 

horária mínima de 150 horas. 

 Considerando as horas de estágio na “Forma Legislada”, estas serão computadas a partir da data da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio, que deverá ser formalizado junto a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, via carta ou 

declaração da empresa, observando-se a necessidade do aluno estar matriculado na Secretária de Registros Escolares. Caso o prazo 

de vigência do Contrato tenha expirado e o aluno continue estagiando, ele deverá providenciar, junto à Empresa, um Termo Aditivo ou 

prorrogação contratual, pois somente assim as horas de estágio realizadas após o término de seu contrato serão consideradas. Nesse 

caso, deve ser observado o prazo máximo de 30 dias para a entrega do Termo Aditivo na Diretoria de Relações Empresariais e 

Comunitárias. O aluno deverá fazer os relatórios de estágio, conforme orientação da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

e, após a aprovação do Relatório Final, a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias encaminhará ao Registro Escolar a 

documentação necessária para a confecção do Diploma. O Estágio é necessário para o recebimento do Diploma Profissional de 

Técnico Nível Médio Integrado ao Ensino Médio, bem como, o Registro Profissional no órgão, competente (quando necessário), sem o 

qual a profissão não poderá ser exercida legalmente. 

Considerando as horas de estágio na “Forma de Ação Comunitária, estará isento de celebração de termo de compromisso, 

ficando sob a supervisão da equipe pedagógica do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, onde 

será elaborado um ”Projeto de Intervenção Social” com o acompanhamento de um Professor Orientador responsável  pelo componente 
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curricular de “Pedagogia de Projetos”, sendo  ainda acompanhado em sua execução, pelo mesmo professor orientador, juntamente 

com a respectiva equipe pedagógica do Ensino Médio Integrado. 

 

11.1.3 Condições Mínimas Para a Realização do Estágio 

 

A fim de que seja aprovada a realização do estágio, deverão ser garantidas, no mínimo, as seguintes condições: 

 

QUANDO DA FORMA LEGISLADA: 

a) A cobertura de um seguro contra acidentes pessoais (seguro de vida que prevê, inclusive, as coberturas por morte acidental e 

invalidez por acidente); 

b) O estabelecimento entre a Empresa e a Instituição de Acordo de Cooperação, em que estarão acordadas todas as condições de 

realização do estágio, sendo periodicamente reexaminado; 

c) A celebração, entre o estudante e a empresa, com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino de um Termo de 

Compromisso. 

 

QUANDO DA FORMA DE AÇÕES COMUNITARIAS: 

a) Estar cursando o 3º Semestre. 

b) Ter um grupo de alunos estruturados de até 5 (cinco) pessoas. 

c) Ter o Projeto de Intervenção estruturado com suas respectivas estratégias de ação, sob o acompanhamento de um Professor 

Orientador. 

d) Concluir o projeto sob o acompanhamento do Professor Orientador e Equipe Pedagógica do Ensino Médio Integrado. 
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Caso o aluno opte pelo “Estágio na Modalidade de Ações Comunitárias”, estes deverão apresentar um projeto de Conclusão de 

Curso, com metodologia interdisciplinar, que englobe os conhecimentos e competências adquiridas no percurso formativo. 

O projeto de curso deverá ser elaborado e apresentado sob a orientação e supervisão de um professor orientador, com base nas 

competências adquiridas no decorrer do curso, cabendo ainda aos alunos solicitarem o apoio técnico de todo o corpo docente do 

Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT. 

 

11.2 Diretrizes para Elaboração do Relatório Final da Pratica Profissional Supervisionada 
 
DENOMINAÇÃO 
Prática Profissional 
 

CARGA HORÁRIA 
400 horas 

 
PRÉ-REQUISITO 
Estar cursando o 3º Semestre do Curso. 
 

 
COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Proporcionar ao aluno condições para iniciação orientada à pratica simulada 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver com o acompanhamento de um professor orientador um projeto, 
adequando os conhecimentos adquiridos em sala de aula e, procurando aliar a teoria à 
pratica. 

 Executar práticas profissionais em empresas condizentes com sua formação em curso, 
sob a orientação de um Professor Orientador. 

 

 
ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 Definição das Etapas de Acompanhamento: 
 

 Ficha de Cadastro do Orientador (anexo); 
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 Ficha de Cadastro do Aluno (anexo); 
 Ficha de Acompanhamento Mensal (anexo); 
 Ficha de Avaliação do projeto 

 

 Roteiro de Elaboração do Projeto de Intervenção e\ou Relatório de Conclusão de 

Curso: 
 

 Capa e Folha de Rosto 
A escolha de um título adequado valoriza o trabalho. 
 

 Dedicatória (opcional) 
O aluno poderá fazer uma dedicatória referendando as pessoas que participaram 
diretamente ou indiretamente da elaboração do seu trabalho. 
 

 Agradecimentos (opcional) 
O aluno poderá fazer um agradecimento em especial à alguém que lhe ajudou no processo 
de elaboração de seu trabalho 
 

 Sumário 

Trata-se de uma indicação tipo índice com títulos e subtítulos que compõem o projeto. 
 

 

 Apresentação 
Trata da parte onde se aguça a curiosidade do leitor, deve ser curta, proporcional ao 
número de páginas do projeto. 
Uma boa maneira de encerrar uma apresentação é deixando para o leitor uma visão geral 
das partes que compõem o trabalho. 

 

 Justificativa 
A justificativa mostra a relevância do projeto. 

 

 Objetivos 

 Geral 
Se alcançado, dá a resposta ao problema. 

 Específico 

Depende do alcance do objetivo geral 
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 Linha de Pesquisa 
Definição da linha de abrangência do projeto 

 

 Estrutura do Trabalho ( Desenvolvimento) 
Refere-se ao capitulo do projeto da investigação, formulação do problema de pesquisa, 
bem como das hipóteses e de suposição. 
 

 Referencial Teórico 
Refere-se aos estudos ao tema ou especificamente sobre o problema. 
 

 Cronograma das Atividades 
Refere-se à identificação e descrição das etapas do trabalho com seus respectivos prazos 
 Descrição das Etapas: 

 Elaboração do Projeto; 
 Coleta de dados; 
 Análise e interpretação dos resultados; 
 Implementação; 
 Edição do trabalho de Estágio; 
 Apresentação do Trabalho. 

 

 Considerações Finais 
Nesta etapa o aluno apontará suas conclusões finais. 

 

 Referência Bibliográfica 
O aluno deverá seguir rigorosamente as normas ABNT, com relação aos livros e 
documentos apresentados no decorrer do trabalho. 

 Anexos 
Deverá ser disponibilizado todo e qualquer documento criado pelo aluno, que o mesmo 
julgar necessário colocá-lo em destaque. 

 
 PLANEJAMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 Disponibilizar aos alunos o Regulamento do Projeto de Conclusão de Curso (anexo); 
 Definição dos orientadores; 
 Realização de Reuniões com os alunos com a finalidade de orientá-los quanto a 

realização do projeto; 
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 Composição da banca para socialização do projeto de conclusão; 
 Apresentação oral do trabalho; 
 Avaliação final do trabalho; 
 Edição do trabalho. 

 
 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 Utilizar-se de dinâmicas de grupos; 
 Incentivar a prática de troca de idéias; 
 Incentivar o processo de auto avaliação. 

 
 

 

12.  CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS ANTERIORMENTE 

Os conhecimentos adquiridos ao longo de experiências vivenciadas anteriormente ao ingresso no Instituo Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, podem ser aproveitados mediante a avaliação de certificação de conhecimentos 

trabalhados nas disciplinas e\ou componentes curriculares integrantes de outros curso extra Instituição. Poderão ser aproveitados 

conhecimentos adquiridos: 

           O aproveitamento dos estudos realizados com êxito no mesmo nível, ou em níveis mais elevados de ensino, ocorrerá desde que 

haja compatibilidade dos conteúdos cursados, com os conteúdos propostos pelo curso do Instituo Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, devendo o aluno comprovar o domínio dos conhecimentos através de análise do Conselho Técnico 

Pedagógico - CTP, juntamente com a Coordenação Pedagógica da Instituição, que dará o parecer final sobre a solicitação. O aluno 

deverá respeitar as datas fixadas pelo Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, na apresentação 

dos documentos exigidos e aplicação das avaliações. Serão considerados estudos formais, aqueles comprovados por documentação 

reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura). Na ausência da comprovação exigida, os estudos mencionados serão 

tratados como não formais. 
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O aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores far-se-à de acordo com os dispositivos legais (Artigo 41º da LDB 

9394/96; Decreto Federal 2.208/97; Artigo 5º - Parágrafo Único e Artigo 8º § 2º e 3º; Parecer 16/99 CNE; Resolução 4/99 – Artigo 11) e 

obedecendo aos seguintes critérios: 

Os conhecimentos poderão ser aproveitados desde de que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão do 

“Curso Profissional de Nível Médio Integrado em Secretariado”: 

 Por promoção, para educandos que cursaram com aproveitamento, a série ou fase anterior na própria escola. 

 Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas co-irmãs. 

 Por avaliação de competências, realizados pelo Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, 

que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato que permita sua inscrição na série, período, módulo ou 

etapa, adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

 Em processos formais reconhecidos de certificação profissional; 

 No trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno; 

  

São 02 (dois) os processos para o aproveitamento dos conhecimentos anteriores: Análise documental e avaliação formal do 

aluno.  

 

1 – No caso do aluno possuir documentação referente a conhecimentos e competências adquiridas em cursos de instituições 

credenciadas dos sistemas formais de ensino, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, devem ser adotadas os seguintes 

procedimentos: 

O aluno deve apresentar anexo, ao requerimento, o histórico escolar e/ou certificação de conclusão contendo avaliação expressa 

em nota/menção/percentual das disciplinas/módulos cursados a serem aproveitados, bem como documentos expedidos pela 

instituição/escola de origem, onde constem os respectivos conteúdos programáticos. 
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O aluno deverá requerer o aproveitamento de conhecimentos anteriores, antes do início do desenvolvimento do ano vigente e em 

tempo hábil para ser definida pela Assessoria Pedagógica do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT, após a devida análise por parte da comissão avaliadora. 

A comissão avaliadora procederá à análise dos documentos e, considerando o perfil profissional de conclusão do “Curso 

Profissional Técnico Médio Integrado”, levará em conta: 

 Os perfis profissionais pretendidos pelo curso, quando houver, e possível correspondência existente; 

 Os objetivos gerais e específicos dos componentes curriculares do curso pretendido; 

 Cumprimento integral ou parcial do currículo pleno da habilitação pretendida; 

 A correspondência dos conteúdos das disciplinas cursadas com as disciplinas/componentes curriculares do curso pretendido; 

 Após análise documental, a comissão avaliadora emitirá um parecer conclusivo sobre o aproveitamento de conhecimentos 

requerido, justificando a decisão tomada. 

 Em caso de estudos formais, será necessário que sejam atendidos os critérios de 75% de compatibilidade de conteúdo 

programático e 75% de compatibilidade de carga horária. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Caso o parecer baseado na análise da documentação apresentada não seja favorável ao aproveitamento, o aluno poderá submeter-se 

ao processo de avaliação para a comprovação de competências por indicação da Comissão Avaliadora. 

 

2 – No caso do candidato possuir competências adquiridas através da experiência profissional ou de cursos não formais, 

devem ser adotadas os seguintes procedimentos: 

1. O aluno deve apresentar, anexo, ao requerimento, documento comprobatório de no mínimo um ano de experiência profissional 

na área profissionalizante pretendida ou em área afim (carteira profissional, declarações, trabalhos produzidos, etc.); 
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2. A Diretoria Geral do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, designará comissão especifica 

que ficará responsável pela elaboração de um banco de questões (escrita e práticas) por componente curricular para o processo 

de avaliação. Este banco de dados deverá constar de um quantitativo de itens que possibilite a organização de provas 

diversificadas, a fim de que se garanta a efetivação do processo de avaliação; 

3. A Diretoria Geral do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT constituirá uma Banca 

Examinadora, que deverá: 

a) Realizar o processo de avaliação de competências constando de: prova escrita, prova prática e entrevista técnica (esta 

última a critério da banca examinadora); 

b) Emitir parecer sobre o aproveitamento de competências, justificando a decisão tomada. 

4. Serão considerados aprovados, e, por conseguinte dispensado do componente curricular, os alunos que comprovarem o domínio 

da competência correspondente, obtendo no mínimo 70% de aproveitamento na prova escrita e aprovação em todos os pontos 

críticos estabelecidos na prova prática; 

5. Os processos para aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores devem ser registrados em livro ata, pela 

Secretária Geral de Documentação Escola – SGDE, com assinatura de todos os membros da Comissão; 

6. Os resultados desses processos devem ser registrados no histórico escolar e na ficha individual do aluno; 

7. A secretária do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, deve dar ciência ao aluno da 

conclusão do processo de aproveitamento, em tempo hábil para que o mesmo faça a confirmação de sua matricula. 

   

Todos os casos de aproveitamento de competências deverão ser considerados no ato da Matricula. O aproveitamento de 

estudos a ser realizado no ato da Matrícula, deverá ser centrado no desenvolvimento de competências e experiências anteriores, desde 

que relacionadas com o perfil profissional da respectiva formação a ser adquirida: 
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1. No ensino médio, até 25% do total da carga horária mínima das disciplinas de caráter profissionalizante poderão ser 

aproveitadas para habilitação profissional mediante avaliação pela Unidade de Ensino para fins de dispensa do componente 

curricular. 

2. Em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico, concluídos em outros cursos.  

 Por meio de apresentação de certificados de cursos de capacitação relacionados com a habilitação especifica; 

3. No trabalho ou por outros meios informais, mediante a avaliação do aluno nas seguintes situações: 

 Por meio de análise realizadas pela Assessoria Pedagógica e Equipe de Docentes do Instituo Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, das atividades desenvolvidas pelo aluno; 

 Avaliação elaborada pelos docentes das disciplinas e\ou componentes curriculares nos quais o aluno demonstre 

competências e habilidades adquiridas; 

 Por meio de relatórios técnicos, onde o aluno deverá validar seus conhecimentos; 

4. Avaliação de conhecimentos do cotidiano dos candidatos, mensurado por meio de instrumentos como: 

 Portifólio de competências do aluno; 

 Ficha avaliativa do aluno; 

 

 

13.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM APLICADAS AOS ALUNOS DO CURSO 

 
A Sistemática de Avaliação do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT compreende 

avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

O rendimento escolar do educando será avaliado pelo seu aproveitamento, envolvendo aspectos cognitivos, sociais, afetivos e 

psicomootres, através de: 

a) Observação contínua pelos educadores; 

b) Elaboração de portifólio; 



 

PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO TÉCNICO MÉDIO INTEGRADO EM SECRETARIADO 

IFMT  

147 

c) Trabalhos individuais e\ou coletivos; 

d) Provas escritas; 

e) Resolução de exercícios; 

f) Desenvolvimento e apresentação de projetos; 

g) Seminários; 

h) Relatórios; 

i) Provas orais. 

 

Para efeito de verificação de rendimento escalar, o semestre letivo será dividido em 02 (dois) semestres e, conseqüentemente, o 

ano letivo em 04 (quatro) bimestres: 

I. A verificação de aprendizagem (VA) será expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez); 

II. Considerar-se-ão como verificação de aprendizagem as técnicas citadas acima; 

III. As estratégias de verificação de aprendizagem deverão ser variadas de forma que, combinadas com outras, levem o 
discente ao hábito de pesquisa, à reflexão e à criatividade; 

IV. Na avaliação dos educandos, para cada bimestre ou período de estudo, deverão ser aplicadas, no mínimo, duas 
verificações de aprendizagem incluindo a avaliação bimestral, através de um ou mais instrumentos citados acima; 

V. Um educando, em hipótese alguma, será submetido a mais de duas avaliações bimestrais no mesmo dia; 

VI. Corrigidas, as avaliações serão devolvidas aos educandos a fim de que haja apreciação, discussão ou reclamação dos 
resultados; 

VII. Os critérios e valores de avaliação aditados pelo educador devem estar explícitos aos educandos no inicio do período, 
observado as normas estabelecidas neste documento; 

VIII. As avaliações bimestrais serão marcadas pelo educador no horário de sua aula, observando o período estipulado no 
Calendário Escolar e orientação da Gerência de Ensino; 

IX. As médias serão arredondadas de acordo com os seguintes critérios: 

a) Para fração menor que 0,25, aproxima-se para o valor inteiro imediatamente inferior; 
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b) Para fração igual ou maior que 0,25 e menor que 0,75, aproxima-se para 0,5; 

c) Para fração igual ou maior que 0,75, aproxima-se para o valor inteiro imediatamente superior. 

X. A matriz das provas bimestrais deverá ser entregue nas Gerências Educacionais e nas Coordenações de Cursos, para 
analise, reprodução e organização, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da prova; 

XI. O educador, antes de cada verificação, deverá apresentar aos educandos o conteúdo a ser avaliado; 

XII. Todo instrumento ou processo de avaliação deverá ter seus resultados explicitados aos educandos; 

XIII. O educando poderá solicitar revisão de prova desde que o faça mediante processo devidamente fundamentado, no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado da avaliação; 

XIV. Esgotados os meios consensuais junto ao educador para a revisão de prova, fica estabelecido o prazo de 03 (três) dias 
úteis para que o educando recorra à Gerência Educacional. 

Ao final de cada bimestre e\ou encerramento de módulo, os educadores deverão entregar o Dário de classe corretamente 

preenchido, o relatório de notas e faltas, sem rasuras e\ou corretivos nas respectivas Gerências de Ensino ou nas coordenações de 

cursos, dentro do prazo estabelecido por estas, considerando: 

I. Os prazos previstos em Calendário Escolar para as alterações de notas e\o freqüência, deverão ser respeitadas 
rigorosamente pelos educadores. 

II. As alterações de notas e\ou freqüências deverão ser efetuadas em relatório especifico, o qual será encaminhado à 
SGDE, somente via Gerência de Ensino ou Coordenação de Curso. 

A nota de cada bimestre será a média aritmética simples de todas as verificações do bimestre. Para cálculo da Média 

Semestral\Anual, aplicam-se as seguintes fórmulas de ponderação:  

AANNUUAALL  

  

MMAA  ==  ((22  AA11  ++  22  AA22  ++33  AA33  ++  33  AA44 

1100 
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OONNDDEE::  

MMAA  ==  MMÉÉDDIIAA  AANNUUAALL  

AA11  ==  NNOOTTAA  DDOO  11ºº  BBIIMMEESSTTRREE..  

AA22  ==  NNOOTTAA  DDOO  22ºº  BBIIMMEESSTTRREE  

AA33  ==  NNOOTTAA  DDOO  33ºº  BBIIMMEESSTTRREE  

AA44  ==  NNOOTTAA  DDOO  44ºº  BBIIMMEESSTTRREE 

 

No Processo de avaliação, será considerado aprovado por média o educando que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete). Ao 

educando, é obrigatório à freqüência de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do total de carga horária prevista para o período 

letivo, em cada componente curricular. No contexto da assiduidade do educando, este tem o direito a faltar até o limite de 25% (vinte 

cinco por cento) do referido total das aulas previstas na matriz curricular de cada componente curricular. Ao final do período letivo, 

haverá uma Prova Final – PF, destinada aos educandos cuja freqüência for igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em 

cada componente curricular e que tenha obtido média inferior a 7,0 (sete). Na Prova Final, a nota deverá ser calculada da seguinte 

forma: 

 

 

 

MMFF  ==  ((MM  AA  ++  PP  FF)) 

22 

OONNDDEE::    

MMFF  ––  MMEEDDIIAA  FFIINNAALL  
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MMAA  ==  MMEEDDIIAA  AANNUUAALL  

PPFF  ==  PPRROOVVAA  FFIINNAALL  

  

I. A Prova Final – PF será elaborada com base nos conteúdos ministrados durante o período letivo. 

II. O educando estará aprovado se, após a Prova Final, obtiver Média Final (Média Final) igual oi superior a 6,0 (seis); 

III. Será submetido ao Conselho de Classe o educando que não obtiver Média Final em apenas 01 (um) componente curricular. 

IV. A nota atribuída pelo Conselho de Classe tem caráter irrevogável; 

V. Para a Prova Final, não serão oferecidas aulas de reforço por esta Instituição. 

 

O que obtiver média anual entre 5.0 (cinco inteiros) e 6,9 (seis inteiros e nove décimos) em, no máximo, 3 (três) disciplinas, terão 

direito a realizar a Prova Final – PF. A recuperação contínua e paralela aplicada a todas a modalidade do Médio Integrado deve ser 

uma prática constante no Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, denominada reforço da 

aprendizagem, poderá ser desenvolvida em sala de aula ou em atividades extra classe e destinada a educandos que, após a realização 

das avaliações bimestrais, obtiveram rendimento escolar inferior a 7,0 (sete). 

I. Ocorrendo rendimento escolar inferior a 7,0 (sete), por parte de 50% (cinqüenta por cento) ou mais dos educandos da turma, 

o reforço da aprendizagem será realizado na própria sala de aula, em horário normal de cada componente curricular; 

II. Ficará a critério do educador o encaminhamento a ser dado aos educandos que não precisam do reforço da aprendizagem; 

III. Se um percentual menor que 50% (cinqüenta por cento) dos educandos da turma obtiver rendimento escolar inferior a 7,0 

(sete) o educador deverá desenvolver o reforço da aprendizagem fora do horário de aula do educador; 

IV. O reforço da aprendizagem dará ao educando não só a oportunidade de revisar os conteúdo, mas, também o direito de se 

submeter a uma avaliação, desde que tenha freqüentado 100% (cem por cento) das aulas de reforço da aprendizagem; 

V. Após a apreciação dos resultados avaliativos, o educador deverá considerar a maior nota obtida pelo educando; 
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VI. No reforço da aprendizagem, a carga horária mínima será de 10% (dez por cento) da carga horária bimestral, exetuando-se a 

carga horária destinada para a prova; 

VII. O educando deverá entregar na Gerência educacional o plano de recuperação, especificando horário e data em que esse 

processo de reforço será desenvolvido; 

 

Se após a recuperação paralela, o educando tiver obtido nota igual ou acima da média bimestral, o docente deve registrar, em 

formulário próprio de alteração de notas e no diário de classe essa nota como a média do bimestre. O acompanhamento do reforço da 

aprendizagem ficará sob a responsabilidade das Áreas Educacionais e Tecnológicas. Com relação as avaliações bimestrais, serão 

marcadas pelo educador no horário de sua aula, observando-se o período no calendário escolar. O prazo para entrega das notas e a 

divulgação dos resultados do rendimento escolar do educando serão previstos no Calendário Escolar. 

Caso o educando não compareça no dia da avaliação inviabilizando apurar o seu aproveitamento escolar, ser-lhe-á atribuído 

grau 0 (zero). Deverá ser concedida ao educando a segunda chamada para a realização de prova ou trabalho, se requerida por 

problemas de saúde do próprio educando, por falecimento de familiar direto ou qualquer outro motivo previsto na lei, todos devidamente 

comprovados e submetidos ao fluxo de encaminhamento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a realização da primeira chamada e a 

critério do educador, após esse prazo.                                                     

Para efeito de controle do processo, deverão ser estabelecidas as seguintes normas: Em todos os componentes curriculares, 

devendo ocorrer o registro do rendimento escolar dos alunos, compreendido pela apuração da assiduidade e o resultado das 

avaliações, conforme descrito abaixo: 

 O processo de avaliação, constante do plano de ensino, registrado no diário de classe ou qualquer outro instrumento de 

registro adotado pela escola e explicitado aos alunos, deverá compreender a realização de atividades contínuas e 

diversificadas. O conceito final só deverá ser considerado quando for composto, no mínimo, pelo resultado de dois 

instrumentos de avaliação.  
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 A assiduidade poderá compor o conceito quanto for utilizada, no mínimo, como terceiro instrumento. Com o objetivo de 

verificação do rendimento global dos alunos, poderão ser unificados instrumentos de avaliação a serem aplicados.  

 Para a análise e solução de questões extraordinárias que envolvam o processo ensino-aprendizagem, serão organizados, 

sempre que necessários conselhos de classe pedagógicos. O aluno que estiver impedido de prosseguir estudos, exceto pela 

situação de freqüência inferior a 75%, deverá ter sua situação analisada pelo corpo de professores, ao qual caberá a 

deliberação final sobre a possibilidade de sua aprovação. 

 Em todos os componentes curriculares, sempre que o aluno apresentar desempenho não satisfatório, face aos objetivos 

propostos para um componente curricular, expresso nos resultados dos instrumentos de avaliação e no acompanhamento 

dos professores, deverão ser proporcionados estudos de recuperação, de forma paralela e, preferencialmente, simultânea ao 

desenvolvimento das aulas. O resultado dos estudos de recuperação, sempre que for favorável ao aluno, deverá substituir o 

conceito anterior. 

 A avaliação de estudos deverá ser compatível com a formulação curricular, centrada no desenvolvimento de competências. 

Serão preponderantes os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 A avaliação de aprendizagem considera a discussão coletiva, envolvendo alunos, docentes e equipe técnica. E terá como 

propósito, nortear a prática docente, oferecendo subsídios para a definição de trabalho pedagógico.  

 A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento deverá, ser entendida como orientação contínua 

de estudos e criação de novas situações de aprendizagem, ocorrendo paralelamente nos ambientes integrado, em que o 

docente, a partir da ação educativa desencadeará o atendimento ao aluno que dele necessitar. 

A avaliação será processada observando-se os seguintes critérios: 

I. Avaliação diagnostica como instrumento de identificação do estágio de aprendizagem em que o aluno está, com a definição de 

medidas necessárias para sanar as deficiências acionadas paralelamente a sua identificação; 
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II. Na relação professor-aluno, que se baseia na mediação de conhecimento, garantindo o acompanhamento do alcance dos 

objetivos de forma co-participativa; 

III. Ênfase na auto-avaliação, na avaliação em grupo e na participação entre os próprios docentes do curso, promovendo a 

interdisciplinaridade; 

IV. Ênfase na avaliação dos docentes, incluindo-se a auto-avaliação acompanhada de um projeto teórico ao final do módulo. 
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14.  INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

O quadro abaixo mostra alguns dados da estrutura física do IFMT. Esses dados são em resumo de toda a escola. Para tanto, 
apresenta-se um resumo da infra-estrutura das áreas de comércio. 
 

 
ÀREA DO TERRENO POR TIPO DE OCUPAÇÃO 

 

Tipo de Ocupação Área 
(m²) 

Projeção da Área Construída (coberta e descoberta) 24.762 
Área Urbanizada 10.502 

Área sem Ocupação 67.510 
Área Para Projetos Agropecuários 0,0 

Área Não Aproveitável 58.322 
Área Total do Terreno 171.026 

Área do Terreno Disponível para Expansão 67.510 
Área Construída por Tipo de Construção 

Tipos de Construção Área 
(m²) 

Área Construída Coberta 17.141 
Área Construída Descoberta 24.131 

Área Total Construída  41.272 
Área Construída Segundo a Utilização  

Tipo de Utilização Área 
(m²) 
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Área para Atividades Esportivas 9.195 
Área de Atendimento Médico e Odontológico 122 

Área de Alojamento Para Estudantes 0,0 
Área de Alojamento Para Outros Usuários 0,0 

Áreas de Salas de Aula Teórica 2.463 
Áreas de Laboratórios 4.616 

Áreas de Oficinas de Manutenção de Equipamentos de Ensino 0,0 
Área de Biblioteca 281 

Área de Apoio Pedagógico 2.169 
Área de Serviços de Apoio 869 

Área para Atividades Administrativas 1.123 
Áreas de Unidades Educativas de Produção – UEP 0,0 

Outras Áreas Construídas 20.326 
Área Total Construída Segundo a Utilização 41.272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Ambientes Existentes e Utilização Por Turno 

 

Ambientes Utilizados por Turno 
Tipo de Ambiente Quantidade Total Matutino Vespertino Noturno 

Salas de Aulas 
Teórica 

41 39 40 39 

Laboratórios 48 33 23 28 
UEP Unidade 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Educativa de 
Produção 

Auditórios 03 --- --- --- 
Capacidade dos Ambientes 

Tipo de Ambiente Capacidade 
Auditório 1 500 
Auditório 2 100 
Auditório 3 30 
Capacidade dos Alojamentos para Estudantes 0 
Número de Atendimento Médico/Odontológicos no Ano 2.835 

 

 O espaço físico da área de comércio é composto por salas ambiente para utilização de recursos audiovisuais e laboratórios de 

informática. O quadro abaixo discrimina esses espaços. 

 
Distribuição de espaço físico na área de comércio: 
 
 

Espaço Quantidade Capacidade 
Média 

Descrição 

Multimeios 02 30 Salas com quadro branco e 
videocassete, parlatório, 
microfone, filmadora, TV, retro 
projetor 

Sala Professores 01 10 Sala para reuniões 
Laboratório de 
Informática 

02 18 Ambiente com dezoito 
computadores equipados com 
software específicos. 

 

O Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT no setor do comércio apresenta uma estrutura, 
tanto na qualidade das instalações como na tecnologia dos equipamentos, capaz de viabilizar não só as atividades acadêmicas  como, 
também, o campo da pesquisa. 
 
Os equipamentos básicos existentes são listados por laboratórios, conforme se segue: 

a) Sala de Multimeios- Auditório 1equipamentos: 
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 02 TVs, 29 polegadas; 
 01 retro-projetor; 
 01 aparelho vídeo cassete; 
 01 flip shart; 
 02 quadros magnéticos; 
 01 aparelho microssistem; 
 01 parlatório; 
 01 microfone sem fio; 
 02 armários em cerejeira, com portas para guardar equipamentos; 
 01 filmadora; 
 40 cadeiras; 
 01 data show. 

 
b) Laboratório de informática: 

 18 Máquinas Pentium. 
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