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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
SIGLA: IFSP
CNPJ: 10882594/0001-65
NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal
VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação (SETEC)
ENDEREÇO: Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo/Capital
CEP: 01109-010
TELEFONE: (11) 3775-4502 (Gabinete do Reitor)
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.ifsp.edu.br
ENDEREÇO ELETRÔNICO: gab@ifsp.edu.br
DADOS SIAFI: UG: 158154
GESTÃO: 26439
NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008
NORMAS QUE ESTABELECERAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA NO
PERÍODO: Lei Nº 11.892 de 29/12/2008
FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: Educação
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1.1. Identificação do Câmpus
NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus São João da Boa Vista
SIGLA: IFSP - SBV
CNPJ: 10.882.594/0010-56
ENDEREÇO: Avenida Marginal, 585 - Bairro Fazenda Nossa Senhora Aparecida do Jaguari
CEP: 13871-298
TELEFONES: (19) 3634-1100
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: https://www.sbv.ifsp.edu.br
ENDEREÇO ELETRÔNICO: sbv@ifsp.edu.br
DADOS SIAFI: UG: 158346
GESTÃO: 26439
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria MEC nº 1715/06 de 20 de outubro de
2006 (Publicação no DOU, 27/11/2006).

7

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

1.2. Identificação do Curso

Quadro 1: Identificação do curso
Curso: Tecnologia em Processos Gerenciais
Câmpus

São João da Boa Vista

Trâmite

Atualização

Forma de oferta

Presencial

Início de funcionamento do curso

Janeiro/2017

Resolução de Aprovação do Curso no IFSP

Resolução nº 68/2016 de 6 de setembro de
2016

Resolução de Reformulação do Curso no
IFSP

23311.000630.2018-11

Parecer de Atualização
Portaria de Reconhecimento do curso
Turno

Noturno

Vagas semestrais

40 vagas

Vagas Anuais

40 vagas

Nº de semestres

4 semestres

Carga Horária
Mínima Obrigatória

1.795 horas

Carga Horária Optativa

391,67h

Carga Horária Presencial

1.795 horas

Carga Horária a Distância

-

Duração da Hora-aula

50 minutos

Duração do semestre

19 semanas

1.3.Missão
Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, a formação
integradora e a produção do conhecimento.
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1.3. Caracterização Educacional
A Educação Científica e Tecnológica ministrada pelo IFSP é entendida como um conjunto
de ações que buscam articular os princípios e aplicações científicas dos conhecimentos
tecnológicos à ciência, à técnica, à cultura e às atividades produtivas. Esse tipo de formação é
imprescindível para o desenvolvimento social da nação, sem perder de vista os interesses das
comunidades locais e suas inserções no mundo cada vez definido pelos conhecimentos
tecnológicos, integrando o saber e o fazer por meio de uma reflexão crítica das atividades da
sociedade atual, em que novos valores reestruturam o ser humano. Assim, a educação
exercida no IFSP não está restrita a uma formação meramente profissional, mas contribui para
a iniciação na ciência, nas tecnologias, nas artes e na promoção de instrumentos que levem à
reflexão sobre o mundo, como consta no PDI institucional.

1.4. Histórico Institucional
O primeiro nome recebido pelo Instituto foi o de Escola de Aprendizes e Artífices de
São Paulo. Criado em 1909, inseriu-se dentro das atividades do governo federal no
estabelecimento da oferta do ensino primário, profissional e gratuito. Os primeiros cursos
oferecidos foram os de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e
artes decorativas.
O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no
ano de 1937 e o nome da Instituição foi alterado para Liceu Industrial de São Paulo,
denominação que perdurou até 1942. Nesse ano, através de um Decreto-Lei, introduziu-se a
Lei Orgânica do Ensino Industrial, refletindo a decisão governamental de realizar profundas
alterações na organização do ensino técnico.
A partir dessa reforma, o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um
sistema, passando a fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Um
Decreto posterior, o de nº 4.127, também de 1942, deu-se a criação da Escola Técnica de São
Paulo, visando a oferta de cursos técnicos e de cursos pedagógicos.
Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de São
Paulo à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola Industrial
de São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Posteriormente, em 1946, a
escola paulista recebeu autorização para implantar o Curso de Construção de Máquinas e
Motores e o de Pontes e Estradas.
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Por sua vez, a denominação Escola Técnica Federal surgiu logo no segundo ano do
governo militar, em ação do Estado que abrangeu todas as escolas técnicas e instituições de
nível superior do sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de Eletrônica e
Telecomunicações e de Processamento de Dados foram, então, implantados no período de
1965 a 1978, os quais se somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos.
Durante a primeira gestão eleita da instituição, após 23 anos de intervenção militar,
houve o início da expansão das unidades descentralizadas – UNEDs, sendo as primeiras
implantadas nos municípios de Cubatão e Sertãozinho.
Já no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a instituição
tornou-se um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que possibilitou o
oferecimento de cursos de graduação. Assim, no período de 2000 a 2008, na Unidade de São
Paulo, foi ofertada a formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, além de
Licenciaturas e Engenharias.
O CEFET-SP transformou-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP) em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº11.892, tendo como
características e finalidades: ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional
nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local,
regional e nacional; desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais; promover a integração e a verticalização da
educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; orientar sua oferta formativa em
benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; constituir-se em centro
de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular,
estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; qualificarse como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas
de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes
públicas de ensino; desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica; realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
10
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empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
Além da oferta de cursos técnicos e superiores, o IFSP – que atualmente conta com 36
câmpus contribui para o enriquecimento da cultura, do empreendedorismo e cooperativismo
e para o desenvolvimento socioeconômico da região de influência de cada câmpus. Atua
também na pesquisa aplicada destinada à elevação do potencial das atividades produtivas
locais e na democratização do conhecimento à comunidade em todas as suas representações.

1.5. Histórico do Câmpus e sua caracterização
Em São João da Boa Vista, a área doada à Municipalidade pelos empresários Paulo
Roberto Merlin e Flávio Augusto do Canto possibilitou a construção da escola de educação
profissional pelo Ministério da Educação, através do Programa de Expansão da Educação
Profissional e Tecnológica –PROEP. O projeto resultou na edificação da unidade de ensino do
Centro de Educação Profissional de São João da Boa Vista – CEPRO. A inauguração do CEPRO
foi em 11 de dezembro de 2004.
A partir da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, a unidade de ensino do CEPRO foi federalizada, reconhecida por reunir todas as
condições necessárias para inclusão no projeto nacional dos Centros Federais de Educação
Tecnológica, os CEFETs. Assim, no dia 13 de abril de 2006, em cerimônia realizada na cidade
de Salto – SP, o prefeito Nelson Nicolau, juntamente com prefeitos de outros municípios,
assinou com o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os Termos de
Compromisso para transferência de convênios entre as instituições de segmento comunitário
e o CEFET.
Com aprovação da Lei Municipal nº 1.934, de 16 de novembro de 2006, e da Portaria
Ministerial nº. 1.715, de 20 de outubro de 2006, o CEPRO cedeu lugar para o Centro Federal
de Educação Tecnológica de São Paulo/CEFET-SP, cuja missão era o de “ser agente no processo
de formação de cidadãos capacitados e competentes para atuarem em diversas profissões,
pesquisas, difusão de conhecimentos e processos que contribuam para o desenvolvimento
tecnológico, econômico e social da nação”.
Na Unidade de Ensino Descentralizada de São João da Boa Vista, o CEFET-SP iniciou
suas atividades no Município a partir de janeiro de 2007 com o objetivo de se tornar um centro
11
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de referência de educação técnica e tecnológica profissional pública gratuita na região leste
do Estado de São Paulo. A partir da Lei Federal nº. 11.892, de 29/12/2008, foram criados os
Institutos Federais e seus câmpus, equiparados às universidades federais, resultando assim,
na transformação dos CEFETs em câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (IFSP, 2014), o IFSP opta
por abarcar diversas demandas da sociedade com a missão de construir uma práxis educativa
que contribua para a inserção social, para a formação integradora e para a produção do
conhecimento. Sendo assim, o Câmpus São João da Boa Vista está instalado numa área total
de 71.940,05 m², sendo 8.059,50 m² construída, contando com 1.036 alunos matriculados e
ativos no primeiro semestre de 2018, segundo dados da Coordenadoria de Registros
Acadêmicos (CRA) do câmpus em 28/05/2018.
O câmpus oferece os cursos superiores de Engenharia de Controle de Automação
(início no 1º semestre de 2013), Licenciatura em Ciências Naturais: habilitação em Física (início
no 1º semestre de 2017), Licenciatura em Ciências Naturais: habilitação em Química (início no
1º semestre de 2017), Tecnologia em Eletrônica Industrial (início no 2º semestre de 2008),
Tecnologia em Sistemas para Internet (início no 2º semestre de 2010 e Tecnologia em
Processos Gerenciais (início no 1º semestre de 2017) e os cursos de pós-graduação Lato Sensu
em Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis (início no 2º semestre de 2014)
e em Informática na Educação (início no 2º semestre de 2015). Além desses, oferece cursos
técnicos de nível concomitante e subsequente de Administração (início no 2º semestre de
2014), Automação Industrial (início no 2º semestre de 2007), Informática para Internet (início
no 1º semestre de 2007), Manutenção e Suporte em Informática (início no 1º semestre de
2014), Química (início no 1º semestre de 2012) e, ainda, cursos integrados de Informática e
de Eletrônica, com início no ano letivo de 2009, e de Administração (com início no ano letivo
de 2012), este último oferecido a partir do convênio com a Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo.
Desde 2009, por meio do Programa Escola Aberta do Brasil (e-Tec Brasil /MEC), o
Câmpus São João da Boa Vista tem ofertado cursos técnicos a distância. A modalidade de
ensino a distância vem sendo estruturada com o objetivo de ampliar os horizontes
institucionais, possibilitando a diversificação da oferta de cursos e a formação continuada de
seus servidores por meio dessa promissora modalidade de ensino, priorizando a inclusão
12
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social pelo diálogo transformador e renovador com a sociedade. Nessa modalidade, o Câmpus
São João oferece o curso Técnico em Informática para Internet subsequente ao Ensino Médio
(início no 2º semestre de 2009). Os alunos são oriundos dos polos Araraquara, Barretos,
Franca, Guaira, Itapevi, Itapetininga, Jaboticabal, São João da Boa Vista, Serrana e Tarumã. Na
modalidade de ensino a distância, com o projeto Pro Funcionário, o Câmpus São João da Boa
Vista oferece o curso Técnico em Multimeios Didáticos (início no 2º semestre de 2012). O
programa visa a formação dos funcionários de escola, em efetivo exercício, em habilitação
compatível com a atividade que exerce na escola.
Em 2012, o câmpus ofereceu cursos por meio do Pronatec – Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Entre os objetivos do programa, ressalta-se o de
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de
nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional
presencial e a distância. Os cursos oferecidos foram os de Operador de Computadores,
Desenhista Mecânico, Cadista para a Construção Civil e Montagem e Manutenção de
Computadores, com um total de 124 alunos capacitados.
O corpo docente é composto por 72 professores, em suas respectivas áreas de atuação
acadêmica, enquanto o corpo técnico administrativo possui 47 servidores, responsáveis pelas
ações que possibilitam e mantêm o funcionamento do câmpus.

2. JUSTIFICATIVA E DEMANDA DE MERCADO
O Câmpus São João da Boa Vista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo está situado na cidade-sede de uma das sete Regiões de Governo (RG)1,
composta por dezesseis cidades que fazem parte da Região Administrativa (RA) 2 de Campinas,
formada por 90 municípios no total.
A microrregião de São João da Boa Vista possui uma população, segundo sistema Brasil
em Síntese (IBGE, 2017), de 431.482 habitantes e está dividida em quatorze municípios (Águas
da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santo
Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama,
1

A Região Administrativa de Campinas é composta por sete Regiões de Governo: de Bragança Paulista, de
Campinas, de Jundiaí, de Limeira, de Piracicaba, de Rio Claro e de São João da Boa Vista.
2
O Estado de São Paulo é composto por três Regiões Metropolitanas (RM): de São Paulo, da Baixada Santista e
de Campinas; e por treze Regiões Administrativas (RA): de Araçatuba, de Barretos, de Bauru, de Campinas,
Central, de Franca, de Marília, de Presidente Prudente, de Registro, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto,
de São José dos Campos e de Sorocaba.
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Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul). Possui uma área total de 5.429,437 km². Faz
divisa com as microrregiões de Pirassununga, Amparo, Ribeirão Preto, Poços de Caldas (MG)
e São Sebastião do Paraíso (MG). A Tabela 1 apresenta a população e quantidade de matrículas
no ensino médio das cidades da microrregião de São João da Boa Vista e de Aguaí (SP) e Poços
de Caldas (MG), que contribuem com o alunado do IFSP Câmpus São João da Boa Vista.

Tabela 1: População e matrículas no Ensino Médio em São João da Boa Vista e municípios
circunvizinhos
Cidades
Aguaí
Águas da Prata
Caconde
Casa Branca
Divinolândia
Espírito Santo do Pinhal
Itobi
Mococa
Poços de Caldas
Santo Antônio do Jardim
São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo
São Sebastião da Grama
Tambaú
Tapiratiba
Vargem Grande do Sul
Fonte: IBGE, 2017.

População [2017] Matrículas no ensino médio [2015]
35.508
1.064
8.104
129
19.025
739
30.144
1.067
11.384
387
44.170
1.764
7.853
243
68.994
2.817
166.085
5.749
6.029
237
90.089
3.475
54.734
2.023
12.317
403
23.267
741
13.062
335
42.310
1.390

De acordo com o IBGE (2017), o PIB per capita da cidade de São João da Boa Vista, a
preços correntes, em 2015 foi de R$ 30.301,26; o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), em 2010, de 0.797. Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da
cidade tiveram nota média de 6.7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.1.
Em 2016, o salário médio mensal era de 2,5 salários mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 30.6%. Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.8% da população
nessas condições. Existem, na cidade de São João da Boa Vista, 4.226 empresas atuantes, que
empregam cerca de 27.000 pessoas.
Considerando as características mencionadas acima, a política municipal de atração de
novas indústrias e a grande quantidade de empresas existentes na cidade de São João da Boa
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Vista e nas demais cidades que formam a microrregião, notou-se relevante carência de
profissionais qualificados na área de Gestão e Negócios, tanto para suprir a demanda direta
de empresas de grande porte presente no município, quanto para empresas de micro e
pequeno porte, que respondem por grande parte das vagas de emprego oferecidas. Diante
disso, justificou-se o início do trabalho para cumprir a programação de abertura do curso de
Tecnologia em Administração no câmpus, prevista no Projeto de Desenvolvimento
Institucional (PDI) (IFSP, 2014) vigente.
No entanto, o câmpus optou por realizar uma pesquisa de mercado para definir qual o
curso tecnólogo mais adequado às demandas profissionais da cidade e região. Este estudo de
levantamento junto às empresas da região sobre suas necessidades de mão de obra foi
planejado no segundo semestre de 2014 e executado no primeiro semestre de 2015.
Primeiramente levantou-se quais os cursos do Catálogo Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia, do Ministério da Educação (MEC), estavam contemplados no eixo tecnológico
de Gestão e Negócios. Além disso, optou-se por incluir na pesquisa outros cursos ligados à
gestão, mesmo que estivessem em outro eixo tecnológico dentro do Catálogo Nacional de
Cursos Superiores de Tecnologia, como por exemplo, os cursos de “Gestão da Produção
Industrial”, “Gestão Ambiental” e “Gestão do Turismo”. Deste modo, foram selecionados 21
cursos do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia para a pesquisa.
Para cada um dos 21 cursos foram selecionadas uma ou duas competências que
caracterizavam a essência do curso, de modo a distingui-lo dos demais. Essas competências
foram definidas sempre respeitando as descrições contidas no Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia. O Quadro 2 traz a relação dos cursos analisados com as
competências definidas para cada curso.

Quadro 2: Competências definida para cada curso analisado
Curso

Competência 1

Competência 2

Comércio Exterior

Conhecimentos em Compra e
Venda em Mercado Exterior

Habilidades em Tributação e
Contratos para Comércio Exterior

Gestão Ambiental

Habilidades em Responsabilidade Habilidades em Certificação e
Socioambiental
Legislação Ambiental

Gestão Comercial

Conhecimentos em Compra e
Venda em Mercado Nacional

Domínio de Estratégias de
Vendas

15

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

Gestão da Produção Domínio de Melhoria de
Industrial
processos produtivos

Gerenciamento de Processos
Produtivos

Gestão da
Qualidade

Habilidades em Certificação para
Qualidade

Habilidades em Qualidade

Gestão da
Tecnologia da
Informação

Domínio de infraestrutura de
ambientes informatizados

Gestão de
Cooperativas

Habilidades de Cooperativismo

Conhecimentos em processos de
Gestão de Recursos
Recrutamento, Seleção e
Humanos
Treinamento
Gestão de
Telecomunicações

Supervisão de serviços de
telecomunicações

Gestão de Turismo

Habilidades em Identificação dos
potenciais turísticos

Domínio de técnicas de
Liderança, Motivação e Plano de
Carreira

Gestão Desportiva e
Habilidades em Esporte e Lazer
de Lazer
Gestão do
Agronegócio

Conhecimentos em Agronegócio

Gestão e
Manutenção
Aeronáutica

Domínio de Manutenção
Aeronáutica

Gestão Financeira

Conhecimentos na Captação de
Recursos Financeiros para
Investimentos

Gestão Hospitalar

Conhecimentos de Gestão de
processos em saúde

Gestão Pública

Conhecimentos em Licitação

Conhecimentos em Políticas
Públicas

Logística

Domínio de Armazenamento e
Gestão de Estoque

Conhecimentos em Distribuição e
Transporte

Marketing

Habilidades em Análise e Pesquisa Habilidade no Relacionamento
de Mercados
com os clientes

Negócios
Imobiliários

Domínio de Comercialização de
Imóveis

Habilidades em Análise de
Demonstrações e Viabilidade
Financeiras

Conhecimentos de Gestão de
Condomínios
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Processos
Gerenciais

Processos Gerenciais

Secretariado

Habilidades em Atividades de
Secretaria

Conhecimento Completo dos
Negócios

Fonte: Elaborado pelos autores
Com base nessas competências, foi gerado um questionário, que, após ser melhorado
por um pré-teste, foi respondido por 30 empresas selecionadas aleatoriamente dentro de
uma base amostral de mais de 100 empresas da região, que continha empresas de todos os
setores da economia e de várias cidades da região. Como o questionário foi baseado nas
competências do egresso desses cursos e não no nome do curso em si, essa pesquisa se
aproxima mais das reais necessidades de mão de obra das empresas da região de São João da
Boa Vista.
Entre as 30 empresas entrevistadas, 19 eram da São João da Boa Vista, 5 de Vargem
Grande do Sul, 3 de Espírito Santo do Pinhal, 2 de Aguaí e 1 de Águas da Prata. Essa
amostragem mostra a demanda não só local por essa mão de obra, mas também de muitas
cidades vizinhas que carecem de profissionais qualificados. Além disto, preservou-se um
equilíbrio entre grandes empresas e outras de menor porte, seguindo o critério de número de
funcionários, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1: Funcionários por empresa

Fonte: Elaborado pelos autores

17

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

Após a realização das entrevistas, os dados foram tabulados e analisados de tal forma
que, para cada curso, foram verificadas quantas vezes as competências que os descreviam
foram citadas.
Para cursos com duas competências, foi calculada a média de citação das duas
competências. Com base nestes dados, os cursos foram classificados como cursos de baixa
demanda, de demanda razoável, de boa demanda e de alta demanda. A classificação está
descrita no Quadro 3.

Quadro 3: Demanda por curso
Curso

% de vezes citado

Classificação

Gestão de Recursos Humanos

40%

Alta Demanda

Processos Gerenciais

38%

Alta Demanda

Gestão Comercial

37%

Alta Demanda

Gestão da Produção Industrial

37%

Alta Demanda

Marketing

27%

Boa Demanda

Logística

23%

Boa Demanda

Gestão da Qualidade

20%

Boa Demanda

Gestão Financeira

15%

Demanda Razoável

Gestão da Tecnologia da Informação

13%

Demanda Razoável

Gestão Ambiental

10%

Demanda Razoável

Gestão de Cooperativas

7%

Baixa Demanda

Agronegócio

7%

Baixa Demanda

Comércio Exterior

3%

Baixa Demanda

Secretariado

3%

Baixa Demanda

Gestão Desportiva e de Lazer

3%

Baixa Demanda
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Gestão e Manutenção Aeronáutica

3%

Baixa Demanda

Negócios Imobiliários

2%

Baixa Demanda

Gestão Pública

2%

Baixa Demanda

Gestão Hospitalar

0%

Baixa Demanda

Gestão de Turismo

0%

Baixa Demanda

Gestão de Telecomunicações.

0%

Baixa Demanda

Fonte: Elaborado pelos autores
Após essa pesquisa, para definição do curso também foram avaliadas a infraestrutura
escolar (item ‘17 Infraestrutura’ deste documento), as características dos docentes do Câmpus
São João da Boa Vista e seu regime de trabalho (item ‘15.4 Corpo Docente’ deste documento),
o PDI indicando a previsão de abertura de novos cursos (IFSP, 2014) e a forma de ingresso dos
alunos ao curso (item ‘5. Formas de Acesso ao Curso’ deste documento).
Embora o curso “Gestão de Recursos Humanos” tenha apresentado maior demanda,
optou-se pela escolha de “Processos Gerencias” por ter um perfil generalista e contemplar em
sua estrutura curricular os temas dos cursos de Tecnologia disponíveis na cidade, a saber:
Administração (com 4 anos de duração); Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (4
semestres); Tecnologia em Logística (4 semestres); e Tecnologia em Empreendedorismo
(também 4 semestres). Ressalta-se que a oferta desses cursos depende da formação de turma,
conforme informado pela Secretaria da duas Instituições de Ensino Superior (IES) de São João
da Boa Vista que ofertam cursos na área da Administração. Além disso, somente o
bacharelado em Administração é ofertado nas duas IESs.
Os demais dados poderão ser utilizados para elaboração de novos cursos no futuro e
para o oferecimento de cursos de extensão.
Por fim, é interessante observar que a pesquisa ainda apurou que, mesmo em um
momento de recessão na economia, 63% das empresas afirmaram que contratariam um
profissional de nível superior com as características mencionadas. Esses dados confirmam a
demanda por esses profissionais e indicam que os profissionais formados terão boa
empregabilidade e contribuirão efetivamente para o desenvolvimento não somente da
cidade, mas de toda a região de São João da Boa Vista. Soma-se a isso a verticalização da
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educação, uma vez que o câmpus possui o curso Técnico concomitante/subsequente em
Administração. Ainda assim, entende-se a importância de acompanhamento, por meio de
pesquisas qualitativas e/ou quantitativas, das demandas e necessidades das empresas e
inserção dos egressos no mercado de trabalho como formas de adequação do curso visando
cumprir com os objetivos propostos por este documento.

3. OBJETIVOS DO CURSO

3.1.Objetivo Geral
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais tem como objetivo geral
formar profissionais-cidadãos empreendedores, competentes com conhecimentos técnicos,
comprometidos com a inovação tecnológica e com o desenvolvimento local e regional,
eticamente responsáveis, que saibam associar a teoria à prática, fazendo uso das habilidades
e atitudes compatíveis com a área de gestão e negócios.

3.2.Objetivo(s) Específico(s)
Para atingir ao seu objetivo geral, o Curso Superior de Tecnologia em Processos
Gerenciais pretende formar profissionais aptos a:
•

Conhecer e compreender os princípios dos processos gerenciais, a partir de uma visão
empreendedora e consciente de suas responsabilidades como cidadão e profissional,
para com isso contribuir com a promoção do desenvolvimento de sua região;

•

Buscar a melhoria contínua das organizações, por meio de uma postura proativa, ética,
criativa e reflexiva;

•

Empreender ideias e negócios, com inovação e criatividade, pensando global e agindo
localmente;

•

Identificar oportunidades para fazer da teoria uma prática viável, visando soluções que
possam melhorar e aumentar a produtividade e a competitividade das organizações.

4. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
O tecnólogo em processos gerenciais atua em instituições públicas, privadas e do
terceiro setor; analisa e avalia o ambiente interno e externo e formula objetivos e estratégias
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gerenciais; planeja, projeta, gerencia e promove os processos organizacionais e os sistemas
da organização; desenvolve e gerencia processos logísticos, financeiros e de custos; otimiza
os recursos da organização, por meio de melhorias nos processos; promove a gestão e
governança por processos e consequentemente o desenvolvimento de sistemas, a gestão do
conhecimento, o redesenho e a melhoria; promove a mudança organizacional planejada;
vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.
Ressalta-se que o perfil do egresso, os objetivos do curso e a pesquisa de mercado
realizada pelo câmpus para identificar o curso do eixo tecnológico “Gestão e Negócios” com
maior demanda para São João da Boa Vista e região, foram a base para definição da estrutura
curricular do curso.

5. FORMAS DE ACESSO AO CURSO
Para acesso ao curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, o estudante
deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.
O ingresso ao curso será por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), de
responsabilidade do MEC, processo seletivo público aberto com critérios e normas definidas
em edital específico, e por processos simplificados para vagas remanescentes, por meio de
edital específico, a ser publicado pelo IFSP no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br.
Outras formas de acesso previstas são: reopção de curso, transferência externa, ou por
outra forma definida pelo IFSP, conforme Organização Didática vigente.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O curso será regido de modo seriado semestral, com matrícula por disciplinas,
podendo ser concluído no prazo mínimo de dois anos (4 semestres), e, no máximo, em 4 anos
(8 semestres).
A certificação ocorre após a conclusão do curso, sendo conferido ao concluinte o
diploma de Tecnólogo em Processos Gerencias, com as prerrogativas da Lei vigente.
Para o recebimento do diploma, o aluno deverá ter aproveitamento suficiente, em
notas e frequência, em todas as disciplinas do curso, além de cumprir as seguintes exigências:
1. Elaboração, entrega por escrito e aprovação em apresentação de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), conforme Regimento do TCC (Apêndice A);
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2. Elaboração e entrega das atividades complementares nos prazos sugeridos e nas
formas previstas, conforme quadro apresentado na seção “6.3 Atividades
Complementares”.
A carga horária total máxima do curso é de 2.186,67 horas e a carga horária total
mínima é de 1.795 horas, atendendo ao disposto no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia, sendo integralizada da seguinte forma:
I.

Aulas presenciais no período noturno, de segundas às sextas-feiras, horário das
18h20min às 22h45min, com 5 aulas diárias com duração de 50 minutos cada, durante
19 semanas por semestre.

II.

Nos semestres Primeiro e Quarto, estão previstas 26 (vinte e seis) aulas semanais,
totalizando 494 horas semestrais em cada um desses semestres. Nos semestres
Segundo e Terceiro, estão previstas 25 (vinte e cinco) aulas semanais, totalizando 475
horas semestrais em cada um desses semestres. Desse modo, obtém-se o total de
1.615 horas ao longo dos quatro semestres do curso, bem como o total de 95 dias
letivos em cada semestre.

III.

Para compensar a falta de 05 (cinco) dias letivos em cada semestre, serão ofertadas,
em 05 (cinco) sábados ao longo do semestre, diversas atividades acadêmicas, como
palestras, minicursos, workshops, seminários, visitas técnicas e encontros
profissionais, que poderão ser utilizados pelos discentes a fim de compor as atividades
complementares previstas no currículo do curso. Dessa forma, integralizam-se os 100
dias letivos por semestre e 200 dias letivos anuais, conforme rege a Lei nº 9.394/96,
em seu artigo 47.

IV.

A compensação de 01 (uma) aula semanal nos semestres Primeiro e Quarto será feita
em um sábado por mês, no qual os discentes deverão assistir às 04 (quatro) aulas
faltantes daquele período mensal. A organização dessa aula ficará a cargo da
coordenação do curso.

V.

As atividades complementares serão compostas por cursos, minicursos, palestras,
visitas técnicas, publicação de trabalhos científicos, participação em congressos,
seminários, simpósios e outros, de acordo com o quadro apresentado na seção “6.3
Atividades Complementares”. Para que o seu cumprimento seja atingido, o discente
deverá desenvolver essas atividades ao longo do curso, atingindo a carga horária
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exigida, que deverá ser comprovado pela apresentação de certificados, seguindo o
regulamento dessas atividades.
VI.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está previsto como uma atividade obrigatória,
que integraliza o total de 80 horas à carga horária total do curso. Porém, esse não será
computado para efeito de integralização da carga horária mínima legal de 1.600 horas,
atendendo ao disposto no Decreto Ministerial n° 5.773/06, na Portaria Ministerial n°
10 de 28/07/06 e no artigo 4° da Resolução CNE/CP n° 3/2002.

VII.

Será ofertada a disciplina de LIBRAS, de forma optativa, atendendo ao disposto no
Decreto nº 5.626 de 22/1205.
A concepção e organização do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

estão apoiadas nos princípios filosóficos, legais e pedagógicos que embasam o projeto
político-pedagógico do IFSP, nos quais a articulação entre teoria-prática é o princípio
fundamental, sendo obtido por meio de atividades como pesquisas, projetos, estudos de caso,
seminários, visitas técnicas e práticas laboratoriais, que estão presentes em todas as unidades
curriculares ao longo do curso.
Do mesmo modo, existe a preocupação por parte da instituição em prover uma sólida
formação básica, fazendo com que o aluno consiga compreender os fenômenos que envolvem
os processos e procedimentos gerenciais, como também em sua formação posterior, visto que
o diploma de Tecnólogo lhe garante o direito a prosseguir sua formação em nível de pósgraduação.
As disciplinas que formam o currículo foram escolhidas com base nos objetivos do
curso e nas competências e habilidades do perfil profissional desejado, tendo como eixo
norteador as diretrizes curriculares e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores. A estrutura
curricular foi planejada, de forma a proporcionar um conhecimento mais aprofundado e
integrado nas áreas concernentes.
Na elaboração dos Planos de Ensino procurou-se permitir a flexibilidade curricular
evitando a associação de ferramentas e modelos às ementas e conteúdos, incluindo as
atividades complementares obrigatórias e oferendo as disciplinas de Projeto Integrador
(PPIG4) e de Tópicos Especiais em Gestão (TEGG4), que permitem que o professor aborde
temas atuais na área da Gestão.
Quanto à metodologia para o desenvolvimento dos conteúdos, o capítulo “7.
METODOLOGIA” deste projeto pedagógico apresenta as atividades pedagógicas indicadas
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para promover a acessibilidade metodológica e orientações aos professores a respeito do
planejamento dos seus planos de aula, de tal forma que sejam definidas estratégias de
aprendizagem e de acompanhamento de atividades que além de trabalharem o conteúdo
programático promovam a autonomia discente e relação teoria-prática, destacando a
importância do desenvolvimento da interdisciplinaridade.

6.1. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
O Estágio Curricular Supervisionado é considerado o ato educativo supervisionado envolvendo
diferentes atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo do educando, relacionado ao curso que estiver frequentando regularmente. Assim, o estágio
objetiva o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Para realização do estágio, deve ser observado o Regulamento de Estágio do IFSP, Portaria nº.
1204, de 11 de maio de 2011, elaborada em conformidade com a Lei do Estágio (Nº 11.788/2008),
dentre outras legislações, para sistematizar o processo de implantação, oferta e supervisão de estágios
curriculares.
O Câmpus São João da Boa Vista, como meio de auxiliar a inserção dos seus discentes e
egressos no mercado de trabalho, desenvolveu, por meio de um Projeto de Extensão realizado em
2017

e

implementado

no

primeiro

semestre

de

2018,

um

aplicativo

online

(https://bancodecurriculos.sbv.ifsp.edu.br) para divulgação de currículos e oferta de vagas das
empresas parceiras, até então publicadas no mural e nas mídias sociais do câmpus. Os usuários são
discentes, egressos e empresas parceiras. Os discentes e egressos têm seu currículo disponível para
consulta pública e após se autenticarem no sistema têm acesso às vagas ofertadas pelas empresas
parceiras. Essas, por sua vez, têm um perfil específico para realizarem e gerirem suas ofertas. O
cadastro dos alunos, das empresas e das vagas passam por uma validação da Coordenadoria de
Extensão.
Para o curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do IFSP Câmpus São João da Boa
Vista, o estágio NÃO é obrigatório, porém a instituição oferece, por meio de suas coordenadorias
específicas e de seus regulamentos, supervisão escolar para os alunos que optem por realizá-lo.
O aluno que optar pelo estágio poderá fazê-lo a partir do segundo semestre do curso e deverá
realizar o mínimo de 360 horas de estágio (que será da modalidade legal “opcional”). O prazo de
conclusão seguirá o que estiver estabelecido na Organização Didática vigente.
Os alunos terão como principais obrigações: obedecer aos horários e normas da empresa
concedente; realizar trabalhos técnicos dentro da sua área; evitar gírias no ambiente de trabalho; ter
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responsabilidade com os equipamentos que lhe forem confiados; usar o tratamento respeitoso com
as pessoas.
Para dar início ao estágio, o aluno deverá entregar na Coordenadoria de Extensão (CEX) o
Termo de Compromisso de Estágio (documento para a realização de Estágio Curricular, em
conformidade com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008), o Convênio de Concessão de Estágio
(acordo de cooperação entre a empresa e a instituição de ensino), a Ficha de Matrícula de Estágio
(documento para controle interno) e uma cópia da apólice do seguro contra acidentes pessoais com
validade dentro do período de estágio determinado no Termo de Compromisso de Estágio.
Os convênios entre o câmpus e as empresas é gerido pela CEX e se dá por meio de contato
eletrônico ou visitas da empresa ao câmpus ou vice-versa. É formalizado por meio de um termo jurídico
intitulado Convênio de Concessão de Estágio que tem por objetivo o estabelecimento de um esquema
de cooperação recíproca entre as partes. Dentre suas cláusulas, destaca-se o compromisso de que a
empresa concedente do estágio deverá atribuir ao estagiário atividades correlatas à habilitação
cursada pelo aluno, comprometendo-se a não lhe atribuir trabalhos insalubres ou com alto risco de
acidentes. Diante disso, basta que a empresa disponha de atividades pertinentes às competências
desenvolvidas em pelo menos um dos cursos do câmpus para que possa ser conveniada. A CEX mantém
contato com as empresas conveniadas tanto para acompanhar o cumprimento do convênio como para
intermediar novas ofertas de vagas. O professor orientador, por sua vez, mantém contato com o
supervisor de estágio na empresa no sentido de acompanhar as atividades desenvolvidas.
Após a formalização do estágio, a CEX determinará um professor para atuar como orientador
de estágio e intermediará o contato do estagiário com o orientador, informando a ambos os próximos
passos, de acordo com o tipo de estágio que estiver sendo realizado. O estágio será supervisionado
por meio de relatórios de acompanhamento. Todos os modelos dos documentos estão disponíveis no
sítio do câmpus (www.sbv.ifsp.edu.br/documentos-estagio) e deverão ser enviados à CEX para registro
e encaminhamento ao orientador para correção. O orientador tem autonomia para definir os meios
de comunicação com o estagiário, mas deverá informar a CEX para que possam fazer o
acompanhamento do andamento do estágio.
O primeiro documento que o estagiário deverá enviar ao orientador é o Plano de Atividades
do Estágio, onde deverá informar a proposta de estágio para o período, com pelo menos três
atividades que deverá realizar durante o estágio, relacionando cada uma delas com os componentes
curriculares do curso. A seguir o estagiário deverá elaborar, mensalmente, o Relatório de
Acompanhamento do Estágio descrevendo as atividades desenvolvidas durante o mês, relacionandoas com os componentes curriculares do curso, indicando o tempo desprendido em cada uma delas,
fazendo apontamentos referentes às dificuldades encontradas e, se possível, apresentando sugestões
para o aperfeiçoamento dessas atividades.
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Todos os documentos deverão ser aprovados pelo professor orientador e devem ser entregues
dentro do prazo estabelecido pela Instituição, respeitando o último dia da semana que o professor
tem como atividade e o horário de atendimento do professor, divulgado no quadro de avisos da CEX.
Os alunos que terminaram o curso e que estão dentro dos prazos estabelecidos pela Organização
Didática devem obedecer ao mesmo procedimento.
O aluno não poderá deixar de fazer qualquer Relatório de Acompanhamento a partir do início
do estágio até a entrega do Relatório Final de Estágio. Caso o aluno não cumpra o prazo de entrega do
Relatório de Acompanhamento, deverá justificar o atraso ao orientador de estágio e negociar um novo
prazo para entrega.
Concluídos os Relatórios de Acompanhamento e atingida a quantidade de horas do estágio, o
estagiário deverá elaborar os demais documentos que compõem o Relatório Final de Estágio e
entregar os documentos organizados em uma pasta tipo catálogo de cor preta com etiqueta indicando
nome, curso, turma, ano de conclusão e prontuário do aluno, constando os documentos obrigatórios
para cada modalidade de estágio. A CEX, ou coordenadoria equivalente, deverá orientar os estagiários
quanto à montagem da Pasta, assim como a quantidade de vias impressas para cada um dos
documentos, haja vista que uma via de cada um deles deve ser arquivada na CEX.
Com a aprovação do Relatório Final de Estágio, a CEX ou coordenadoria equivalente
encaminhará ao Registro Escolar a documentação necessária para a confecção do Diploma, caso
contrário será devolvido ao aluno para as devidas correções, o qual, posteriormente, deverá repetir o
procedimento, entregando-o ao professor orientador para que seja reavaliado.
No ato da entrega do Relatório Final de Estágio na CEX ou coordenadoria equivalente, o aluno
receberá um protocolo que deverá ser apresentado sempre que solicitado. O aluno tem o prazo de
noventa dias para retirar o Relatório Final de Estágio.

6.2. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se numa atividade curricular, de
natureza científica, em campo de conhecimento que mantenha correlação direta com o curso.
Deve representar a integração e a síntese dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso,
expressando domínio do assunto escolhido. Assim, os objetivos do Trabalho de Conclusão de
Curso são:
•

Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso em um trabalho de
pesquisa ou projeto;

•

Possibilitar, ao estudante, o aprofundamento e articulação entre teoria e prática;
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•

Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado.
No caso do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, optou-se por um

trabalho um trabalho escrito obrigatório, que deve se materializar por meio da construção de
uma monografia, de um artigo ou de um relatório técnico.
Esse trabalho envolve 80 horas dedicadas à elaboração e apresentação do TCC, sendo
acrescidas à carga horária mínima do curso, atendendo-se as exigências impostas pelo
Decreto Ministerial n° 5.773/06, pela Portaria Ministerial n° 10 de 28/07/06 e pelo artigo 4°
da Resolução CNE/CP n° 3/2002.
O TCC deve ser concebido dentro das normas definidas pelo Colegiado de Curso e
atendendo ao disposto no Regimento do TCC apresentado no Apêndice A. Será desenvolvido
por meio de atividades realizadas extra sala pelos alunos, aplicando as competências e
habilidades adquiridas com as disciplinas desenvolvidas ao longo do curso pelos alunos na
modalidade.
Assim, no terceiro módulo do curso o aluno toma contato com os aspectos
metodológicos de pesquisa e de produção de trabalhos científicos, contando com orientação
de um docente, que atua no curso, para elaborar tanto seu projeto de pesquisa quanto seu
trabalho escrito, que constitui o TCC. Este docente assume o papel de “Orientador de TCC”,
cujas atribuições constam do Regimento do TCC e, para cada trabalho orientado, terá
atribuída à sua carga horária uma hora/aula por semana como atividade de apoio ao ensino.
O aluno deverá desenvolver uma monografia, um artigo ou um relatório técnico, com
consequente apresentação oral pública, com duração de até 20 minutos, perante banca
formada por três professores pós-graduados pertencentes ao quadro de professores efetivos
do Instituto Federal de São Paulo, sendo um deles seu professor orientador. O trabalho de
pesquisa passará por duas avaliações: a validação e a apresentação final, sendo que para
ambas as avaliações as menções serão “Aprovado” ou “Reprovado”. A validação do projeto
de pesquisa deverá ser realizada a partir do final do módulo 3, momento em que os alunos
adquiriram competências para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos por meio da
disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica (MPCG3). Com a aprovação na validação, a
apresentação final deverá ser realizada conforme cronograma definido semestralmente.
Em caso de reprovação na validação, o aluno deverá realizar as correções necessárias
e passar por uma nova banca de validação. Para tanto deverá fazer a solicitação por escrito,
conforme determinado no Regimento do TCC (Apêndice A), à Coordenadoria do Curso. Em
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caso de aprovação o aluno deverá dar andamento ao seu trabalho para passar pela banca de
apresentação final.
Na banca de apresentação final, no caso de ser “Aprovado”, o aluno fica liberado para
obter o certificado de conclusão do curso e, se obtiver a menção “Reprovado”, fica impedido
de receber o certificado, sendo obrigatório que o discente desenvolva novamente o trabalho
de pesquisa e faça a apresentação final perante banca em outro momento futuro pertinente.

6.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES- ACs
As Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de
aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social do cidadão e permitindo,
no âmbito do currículo, o aperfeiçoamento profissional, agregando valor ao currículo do
estudante. Frente à necessidade de se estimular a prática de estudos independentes,
transversais, opcionais, interdisciplinares, de permanente e contextualizada atualização
profissional, as atividades complementares visam uma progressiva autonomia intelectual, em
condições de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, para que o
estudante possa colocá-los em prática e dar respostas originais e criativas aos desafios
profissionais e tecnológicos.
As atividades complementares são OBRIGATÓRIAS, devendo ser realizadas ao longo de
todo o curso de graduação, durante o período de formação, totalizando 100 (cem) horas, a
serem incorporadas na integralização da carga horária do curso. Para concluir o curso, o aluno
terá que desenvolver atividades complementares em pelo menos duas linhas distintas,
respeitando a carga máxima horária de cada uma delas, conforme apresentado no Quadro 4.
Atividades que não estiverem contempladas nesta relação poderão ser entregues para
avaliação do Coordenador ou do Colegiado de Curso.

Quadro 4: Atividades complementares
Carga
Carga
horária
horária
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
máxima
Comprovante
máxima
por
no total
atividade
I. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
5 horas
Certificado de Monitoria com
a) Prática de monitoria no IF
30 horas
mensais
assinatura do responsável
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b) Atuação em projeto de extensão
institucional no IFSP
c) Atuação em projetos sociais,
trabalho voluntário e prestação de
serviços comunitários
d) Palestras extra-classe

4 horas
mensais

Certificado de Coordenação de
30 horas Extensão do IFSP, com
assinatura do responsável

2 horas
mensais

20 horas

4 horas

Certificado do projeto social
com assinatura do responsável

10 horas Certificado de participação
Certificado de participação,
20 horas com nota, frequência e
aprovação
Certificado de participação,
30 horas com nota, frequência e
aprovação

e) Disciplina de outro curso ou
instituição

20 horas

f) Curso de extensão, aprofundamento,
aperfeiçoamento
e/ou
complementação de estudos

30 horas

g) Apresentação de Seminário e/ou
palestra extra-classe

4 horas

10 horas Certificado de participação

8 horas

Relatório com assinatura e
10 horas carimbo ou prontuário do
responsável pela visita.

2 horas

Relatório com assinatura e
10 horas carimbo ou prontuário do
responsável pela banca

h) Visita Técnica
i) Ouvinte em defesa de
monografia, dissertação ou tese

TCC,

Certificado de Coordenação de
30 horas Pesquisa do IFSP, com
assinatura do responsável
II. Congressos, seminários, conferências e outras atividades
j) Bolsista em Pesquisa de Iniciação
Científica no IFSP

4 horas
mensais

a) Participação em congressos,
seminários, conferências e encontros
10 horas
científicos na área do curso
(apresentador)

40 horas Certificado de participação

b) Atuação em equipe de trabalho em
eventos, mostras, exposições e feiras 10 horas
culturais

20 horas Certificado de participação

c) Participação como ouvinte em
eventos, mostras, exposições e feiras 10 horas
culturais
III. Publicações
a) artigo ou resenha publicado em
10 horas
revista ou periódico científico
IV. Comissões e resenhas
a) Membro de comissões ou de equipe
10 horas
de atividades (institucionais)

20 horas Certificado de participação

40 horas

Artigo publicado em revista ou
periódico

Relatório com assinatura e
40 horas carimbo ou prontuário do
responsável pelo evento

V. Capacitação
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a) curso ou treinamento a distância
relacionado ao curso (Somatória dos
cursos no período)

Certificado de Conclusão do
Curso com carga horária
64 horas
acompanhado do conteúdo
programático

b) curso ou treinamento a distância não
relacionado ao curso (Somatória dos
cursos no período)

32 horas

c) curso ou treinamento presencial
relacionado ao curso (Somatória dos
cursos no período)

Certificado de Conclusão do
Curso com carga horária
80 horas
acompanhado do conteúdo
programático

d) curso ou treinamento presencial não
relacionado ao curso (Somatória dos
cursos no período)

40 horas

Certificado de Conclusão do
Curso com carga horária

e) curso de idiomas

80 horas

Certificado de Conclusão do
Curso com carga horária

VI. Outros
Docência em minicurso, palestra e
10 horas
oficina
Representação Estudantil
Participação em Grêmio Estudantil/
Centro Acadêmico
Fonte: Elaborado pelos autores

Certificado de Conclusão do
Curso com carga horária

20 horas Declaração da instituição
20 horas Declaração da instituição
10 horas Declaração da instituição

Para a comprovação da realização das atividades complementares, o aluno deverá
apresentar o comprovante original e entregar uma cópia simples à coordenadoria do curso. A
coordenadoria do curso analisará cada documento e, caso necessário, os submeterá para
análise do Colegiado, para deferir ou não a atividade. Caso deferida, seguirá o seguinte fluxo:
1. A coordenadoria do curso informará ao aluno a quantidade de horas aceitas; 2. O aluno
deverá submeter uma versão digitalizada do documento com a quantidade de horas deferidas
no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP); e 3. A coordenadoria do curso fará o
deferimento ou indeferimento no SUAP. Caso indeferida, a coordenadoria do curso informará
ao aluno com uma justificativa.
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6.4. Estrutura Curricular
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6.5. Representação Gráfica do Perfil de Formação
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6.6. Educação em Direitos Humanos
A Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas
instituições.
A Educação em Direitos Humanos tem, como objetivo central, a formação para a vida
e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de
organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário.
Visando atender a essas diretrizes, além das atividades que podem ser desenvolvidas
no câmpus envolvendo essa temática, as disciplinas listadas a seguir abordarão conteúdos
específicos enfocando esses assuntos:
•

Ética Empresarial (ETEG2): Perspectivas e reflexões; Pluralidade de ideias; e Educação
e respeito aos direitos humanos.

•

Processos em Gestão de Pessoas (PGPG3): Responsabilidade social, diversidade
cultural e direitos humanos nas empresas

6.7. Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena
Conforme determinado pela Resolução CNE/CP Nº 01/2004, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as instituições de Ensino Superior incluirão, nos conteúdos
de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações
Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos
afrodescendentes e indígenas, objetivando promover a educação de cidadãos atuantes e
conscientes, no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações
étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação democrática.
Visando atender a essas diretrizes, além das atividades que podem ser desenvolvidas
no câmpus envolvendo essa temática, algumas disciplinas do curso abordarão conteúdos
específicos enfocando esses assuntos.
Assim, no Curso Tecnologia em Processos Gerenciais, os componentes curriculares
listados abaixo promoverão, dentre outras, a compreensão da pluralidade cultural por meio
do estudo dos seguintes temas:
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•

Ética Empresarial (ETEG2): Ética e cidadania. História e cultura afro-brasileira-brasileira
e indígena: Aspectos culturais na formação da população brasileira e na formação da
identidade nacional: índios e negros – suas contribuições à história e à cidadania
brasileira. Mão de obra escrava e a abolição da escravatura.

•

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTSG1): A Sustentabilidade dentro dos modelos de
produção. Cultura, Diversidade Cultural e Inclusão Social. Conceito de Cultura e
Diversidade Cultural. Globalização: conceitos, significados, manifestações.

•

Desenvolvimento Sustentável (DESG2): Cidadania. O papel do Estado. Democracia
participativa e cidadania. Responsabilidade social corporativa: Gestão de inclusão.

•

Empreendedorismo (EMPG4): Empreendedorismo social. Formação de negócios
voltados à inclusão social.

•

Processos de Marketing (PMKG1): Marketing e a Responsabilidade Social nas
Empresas; Responsabilidade Social e Ambiental: satisfação do cliente, missão e
fidelização.

•

Processos em Gestão de Pessoas (PGPG3): Cultura Organizacional: diversidade étnicoracial nas organizações.

•

Teoria Geral da Administração (TGAG1): Responsabilidade Social das empresas e
Preocupação Social e bem-estar social de colaboradores.

6.8. Educação Ambiental
Considerando a Lei nº 9.795/1999, que indica que “A educação ambiental é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não
formal”, determina-se que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática
educativa integrada, contínua e permanente também no ensino superior.
Com isso, prevê-se, nesse curso, a integração da educação ambiental aos componentes
do curso de modo transversal, contínuo e permanente (Decreto Nº 4.281/2002), por meio da
realização de atividades curriculares e extracurriculares, desenvolvendo-se esse assunto nos
componentes curriculares listados abaixo e em projetos, palestras, apresentações,
programas, ações coletivas, dentre outras possibilidades.
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•

Desenvolvimento Sustentável (DESG2): Sustentabilidade, conceitos e definições. Pilar
econômico, social e ambiental. Responsabilidade social corporativa: Produção mais
limpa. Cidades sustentáveis.

•

Economia (ECOG1): Economia e meio ambiente. Economia e sustentabilidade.
Consumo e Consumismo. Compras públicas sustentáveis. Biocomércio. Economia
solidária.

•

Empreendedorismo (EMPG4): Economia solidária e negócios ligados ao meio
ambiente.

•

Ética (ETEG2): Responsabilidade social corporativa.

•

Gestão da Qualidade (GQDG3): Sistema de Gestão da Qualidade ISO 14001. Visão Geral
da ISO 14001. Requisitos do Sistema da Qualidade ISO 14001.

•

Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos (LGSG4): Logística Reversa.

•

Processos de Marketing (PMKG1): Marketing Verde; Marketing e meio ambiente.

•

Processos em Gestão de Pessoas (PGPG3): Responsabilidade social nas empresas.

6.8. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
De acordo com o Decreto 5.626/2005, a disciplina “Libras” (Língua Brasileira de Sinais)
deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos Licenciatura e optativa nos
demais cursos de educação superior.
Assim, na estrutura curricular deste curso, visualiza-se a inserção da disciplina LIBRAS,
conforme determinação legal.

7. METODOLOGIA
Para que sejam atingidos os objetivos de formação em consonância com o perfil do
egresso desejado para este curso, os componentes curriculares adotarão diferentes
estratégias de aprendizado, dado destaque àquelas que promovam as habilidades e
competências necessárias para que o educando possa aprender de forma autônoma e
colaborativa. Para isso serão adotadas estratégias didáticas variadas tais como: aulas
expositivas dialogadas, atividades em grupo para análise e discussões sobre temas ou
problemas presentes no contexto do aluno, tempestades de ideias, estudos dirigidos,
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resoluções de problemas e estudos de casos e ensino com pesquisa além de painéis e fóruns
de discussão sobre temas relevantes para sua atuação profissional e formação cidadã.
Além disso, prevê-se a utilização de recursos tecnológicos de informação e
comunicação (TICs), tais como: gravação de áudio e vídeo, videoaulas, sistemas multimídias,
redes sociais, fóruns eletrônicos, blogs, wikis, chats, videoconferência para debates e
discussões, softwares (editores de texto e de planilhas eletrônicas, geradores de
apresentações, software gestor de projetos), suportes eletrônicos e Ambiente Virtual de
Aprendizagem (Moodle).
O processo de aprendizagem e as estratégias adotadas serão acompanhados por meio
de diversos “mecanismos” que evidenciem o sucesso dos mesmos, permitindo aos discentes,
docentes e estrutura organizacional do curso (coordenador, NDE e colegiado) refletir sobre
tais processos e estratégias. Tal acompanhamento será realizado por meio de relatórios
discentes das atividades desenvolvidas como aquelas de resolução de problemas e estudo de
casos; produtos gerados durante as atividades práticas como painéis de analises e
apresentação de seminários em eventos promovidos pela própria instituição ou pela
participação em eventos de outras instituições; portfólio de acompanhamento de projetos ou
processo de aprendizagem; relatórios docentes de aproveitamento e rendimento dos
discentes, dentre outros que venham a ser desenvolvidos.
No processo ensino-aprendizagem é preciso considerar as diferenças, as qualidades e
as particularidades dos discentes. Como estratégia para superar tais desafios, os docentes,
juntamente com a coordenação e com o apoio do setor Sociopedagógico, irão elaborar
estratégias e desenvolver ações que colaboram para que os discentes superem as possíveis
dificuldades de aprendizagem. Sendo assim, serão desenvolvidas ações que possibilitem a
acessibilidade pedagógica, considerando os conhecimentos, habilidades e competências já
desenvolvidas, ou em fase de desenvolvimento, e aquelas que necessitam ser alcançadas para
que o discente tenha um efetivo aproveitamento do curso. Tais ações envolverão processo de
avaliação diagnóstica inicial e continuada, visando o acompanhamento da evolução do
discentes, desenvolvimento de ações de apoio tais como: monitoria, orientações pedagógicas
e acompanhamento individualizado por parte dos docentes, criação e acompanhamento de
grupos de estudos, dentre outros.
A cada semestre, o professor planejará o desenvolvimento do componente curricular,
organizando a metodologia, conteúdo e objetivo de cada aula, tendo como base o plano de
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ensino. No planejamento, professor deverá revisitar os objetivos do curso e o perfil do egresso
para definir as estratégias de aprendizagem e de acompanhamento das atividades pertinentes
ao componente curricular, atentando-se para selecionar atividades pedagógicas, promovam
a autonomia discente e, sempre que possível, possibilitam a associação da teoria com a
prática, buscando privilegiar atividades que promovam um efetivo contato do discente com a
prática profissional, para isso deve-se destacar a utilização de exemplos práticos, de pesquisas
de campo e de estudos de casos reais. Ainda objetivando a relação teoria e prática, serão
considerados o acesso a pesquisas e ao conhecimento de ponta na área, através do uso de
trabalhos de pesquisa, disponíveis em periódicos indexados na área e, sempre que possível, o
contato direto com tais conhecimentos, através de palestras com expoentes da área ou
participação em eventos. Além disso, o professor deverá aproveitar a Semana do
Planejamento Escolar, prevista no Calendário Acadêmico, para articular atividades
interdisciplinares e visitas técnicas como meios de contribuir no processo ensinoaprendizagem e promover a relação teoria-prática.

8. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Em consonância com a Lei n. º 9.394/96, com destaque para os artigos 1º e artigo 24,
inciso V, a avaliação do processo de aprendizagem deve ser diagnóstica, como também
processual e formativa. Nesse contexto, considera-se a prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos, e ainda, os resultados ao longo do período sobre os aspectos
somativos, tais como as provas finais.
Por isso, no IFSP é previsto pela “Organização Didática” que a avaliação seja norteada
pela concepção formativa, processual e contínua. Isso significa a pressuposição da
contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas, a fim de propiciar a
reformulação de objetivos, estratégias e conteúdos durante o processo de ensino e
aprendizagem, possibilitando ao professor analisar sua prática e ao estudante comprometerse com seu desenvolvimento intelectual e sua autonomia.
Dessa maneira, os componentes curriculares preveem diferentes usos de instrumentos
de avaliação, os quais se caracterizam dentro de um processo diagnóstico, contínuo e
formativo. De caráter diagnóstico, destacam-se a realização de exercícios ou simulações;
fichas de observações; estudo do perfil dos alunos; autoavaliação. Em relação à avaliação
formativa, os instrumentos que podem ser desenvolvidos são trabalhos individuais e/ou
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coletivos; relatórios; provas escritas; estudos de casos; pesquisas de campo; provas orais;
projetos interdisciplinares; provas práticas realizadas em laboratórios de informática e
utilizando softwares e/ou ferramentas trabalhados em aulas e outros. Segundo Luckesi
(2011), a avaliação da aprendizagem se configura num processo diagnóstico da situação de
aprendizagem; inclusivo, porque é um ato que inclui o educando dentro do processo
educativo; processual, porque o estudante poderá apresentar conhecimentos e habilidades
esperadas.
Embora todos os instrumentos de avaliação elencados sejam meios pertinentes para
avaliação da aprendizagem, ressalta-se a importância de desenvolver trabalhos em grupo,
estudos de casos e pesquisas de campo no Curso Superior de Tecnologia e Processos
Gerencias pois além de permitirem a associação da teoria com a prática, os trabalhos coletivos
simulam o ambiente de trabalho; por meio de estudos de casos os discentes se apoderam de
meios que os auxiliarão na análise e planejamento de novos processos organizacionais e
estratégias gerenciais; e as pesquisas de campo servirão como exemplos de levantamento de
dados para tomadas de decisão tanto para processos internos, como uma pesquisa entre
colaboradores, quanto externos, como uma pesquisa de mercado.
Os processos, instrumentos, critérios e valores de avaliação adotados pelo professor
serão explicitados aos estudantes no início do período letivo, quando da apresentação do
Plano de Ensino da disciplina. Ao estudante, será assegurado o direito de conhecer os
resultados das avaliações mediante os pareceres dos referidos instrumentos, apresentados
pelos professores como etapa do processo de ensino e aprendizagem.
Os docentes deverão registrar no diário de classe, no mínimo, dois instrumentos de
avaliação.
A avaliação dos componentes curriculares deve ser concretizada numa dimensão
somativa, expressa por uma Nota Final, de 0 (zero) a 10 (dez), com frações de 0,5 (cinco
décimos), por bimestre, nos cursos com regime anual e, por semestre, nos cursos com regime
semestral; à exceção dos estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades
complementares e disciplinas com características especiais.
O resultado das atividades complementares, do estágio, do trabalho de conclusão de
curso e das disciplinas com características especiais é registrado no fim de cada período letivo
por meio das expressões “Aprovado” ou “Reprovado”.
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Os

critérios

de

aprovação

nos

componentes

curriculares,

envolvendo

simultaneamente frequência e avaliação, para os cursos da Educação Superior de regime
semestral, são a obtenção, no componente curricular, de nota semestral igual ou superior a
6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais
atividades. Fica sujeito a Instrumento Final de Avaliação o estudante que obtenha, no
componente curricular, nota semestral igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0 (seis) e
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades. Para que
o estudante que realiza Instrumento Final de Avaliação seja aprovado, este deverá obter a
nota mínima 6,0 (seis) nesse instrumento. A nota final considerada, para registros escolares,
será a maior entre a nota semestral e a nota do Instrumento Final.
É importante ressaltar que os critérios de avaliação na Educação Superior primam pela
autonomia intelectual.

9. ATIVIDADES DE PESQUISA
De acordo com o Inciso VIII do Art. 6 da Lei No 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o
IFSP possui, dentre suas finalidades, a realização e o estimulo à pesquisa aplicada, à produção
cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico e
tecnológico. São seus princípios norteadores, conforme seu Estatuto: (I) compromisso com a
justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação do meio ambiente, a
transparência e a gestão democrática; (II) verticalização do ensino e sua integração com a
pesquisa e a extensão; (III) eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do
conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e
culturais; (IV) inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências
específicas; (V) natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.
No IFSP, as atividades de pesquisa são conduzidas, em sua maior parte, por meio de
grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), nos quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de
inúmeras linhas de investigação. O IFSP mantém continuamente a oferta de bolsas de
iniciação científica e o fomento para participação em eventos acadêmicos, com a finalidade
de estimular o engajamento estudantil em atividades dessa natureza.
Os docentes, por sua vez, desenvolvem seus projetos de pesquisa sob regulamentações
responsáveis por estimular a investigação científica, defender o princípio da indissociabilidade
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entre ensino, pesquisa e extensão, viabilizar a captação de recursos em agências de fomento,
zelar pela qualidade das atividades de pesquisa, entre outros princípios.
O Câmpus São João da Boa Vista entende que a pesquisa é uma atividade fundamental
para promover a autonomia discente e possibilita, além do estudo pormenorizado de um
determinado tema, uma oportunidade de associação da teoria com a prática por meio de
pesquisas aplicadas. Como no Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerencias o
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório, a participação dos
estudantes nos programas de pesquisa complementa sua formação e podem contribuir na sua
pesquisa para o TCC. Os estudantes interessados nos programas de pesquisa poderão articular
com os docentes a elaboração de projetos de pesquisa que poderão ser submetidos aos
editais das seguintes modalidades de bolsas:
1) PIBIFSP - Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do
IFSP: para estudantes de cursos de nível médio e superior de graduação. O valor dessa
modalidade de bolsa é definida pela Portaria nº 347/2014;
2) PIBIC/PIBITI - Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica por quota do
CNPq: para estudantes de cursos superiores de graduação;
3) PIBIC-EM - Programa de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica por quota do
CNPq: para estudantes de cursos de nível médio;
4) PJT - Programa Jovens Talentos para a Ciência da CAPES: para estudantes de cursos
superiores de graduação.
Os valores das bolsas são definidos de acordo com valores estipulados pelo Cnpq. É
possível também participar de projetos de pesquisa sem o pagamento de bolsas através do
PIVICT - Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica.
Para os estudantes também estão previstos auxílios para participação em eventos
através do Programa Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE) a
partir da Resolução nº 97/2014. Outros editais de fomento à pesquisa e auxílios podem ser
consultados nas agências de fomento.
As ações de inovação no campus São João da Boa Vista são orientadas pela CPI –
Coordenação de Pesquisa e Inovação e seguem as orientações do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) do Instituto Federal de São Paulo que foi implantado por meio da Resolução
nº 431, de 09 de setembro de 2011, o qual tem por objetivo reger os aspectos relacionados à
proteção, a transferência e à gestão da propriedade intelectual inerente ou vinculada à criação
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ou à produção científica do IFSP. A mesma resolução que cria o NIT no IFSP estabelece também
a Política de Propriedade Intelectual da instituição. O Núcleo de Inovação Tecnológica visa:
a) Fomentar, estruturar e regular os procedimentos que possibilitem a transferência de
tecnologia pelo IFSP;
b) Prospectar resultados de pesquisa na instituição com potencial à proteção intelectual;
c) Prospectar empresas, organizações e instituições com potencial de interesse nas
pesquisas desenvolvidas no IFSP;
d) Definir e regular uma política de proteção da propriedade intelectual desenvolvida no
IFSP;
e) Fixar critérios para a participação dos servidores e não-servidores do IFSP nos resultados
obtidos com a transferência de tecnologia, licenciamento de patentes e prestação de
serviços tecnológicos.

9.1. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Obrigatório para todos os cursos que
contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEPIFSP), fundado em meados de 2008, é um colegiado
interdisciplinar e independente, com “múnus público”, de caráter consultivo, deliberativo e
educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões
éticos, observados os preceitos descritos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), órgão diretamente ligado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Sendo assim, o CEP-IFSP tem por finalidade cumprir e fazer cumprir as determinações
da Resolução CNS 466/12 (http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf), no
que diz respeito aos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, sob a ótica do
indivíduo e das coletividades, tendo como referenciais básicos da bioética: autonomia, não
maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que
dizem respeito aos participantes da pesquisa e à comunidade científica.
Importante ressaltar que a submissão (com posterior avaliação e o monitoramento) de
projetos de pesquisa científica envolvendo seres humanos será realizada, exclusivamente, por
meio da Plataforma Brasil (http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf).
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10. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
A extensão é um processo educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico
que promove a interação dialógica e transformadora entre a comunidade acadêmica do IFSP
e diversos atores sociais, contribuindo para o processo formativo do educando e para o
desenvolvimento regional dos territórios nos quais os câmpus se inserem. Indissociável ao
Ensino e à Pesquisa, a Extensão configura-se como dimensão formativa que, por conseguinte,
corrobora com a formação cidadã e integral dos estudantes.
Pautada na interdisciplinaridade, na interprofissionalidade, no protagonismo
estudantil e no envolvimento ativo da comunidade externa, a Extensão propicia um espaço
privilegiado de vivências e de trocas de experiências e saberes, promovendo a reflexão crítica
dos envolvidos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, equitativo e sustentável.
As áreas temáticas da Extensão refletem seu caráter interdisciplinar, contemplando
Comunicação, Cultura, Direitos humanos e justiça, Educação, Meio ambiente, Saúde,
Tecnologia e produção e Trabalho. Assim, perpassam por diversas discussões que emergem
na contemporaneidade como, por exemplo, a diversidade cultural.
As ações de extensão podem ser caracterizadas como programa, projeto, curso de
extensão, evento e prestação de serviço. Todas devem ser desenvolvidas com a comunidade
externa e participação, com protagonismo, de estudantes. Além das ações, a Extensão é
responsável por atividades que dialogam com o mundo do trabalho como o estágio e o
acompanhamento de egressos. Desse modo, a Extensão contribui para a democratização de
debates e da produção de conhecimentos amplos e plurais no âmbito da educação
profissional, pública e estatal.
No Câmpus São João da Boa Vista, a Coordenadoria de Extensão (CEX) apoia os eventos

realizados no câmpus, incentiva as submissões de projetos de extensão, coordena as
atividades de estágio curricular e possui um portfólio de cursos de extensão, conforme Quadro
5.
Quadro 5: Portfólio de cursos de extensão
Curso

Horas

Atendimento ao Cliente e Técnicas Comerciais

40 horas

Análise de segurança utilizando escâners de vulnerabilidade

40 horas

Atualidade em Humanidades - curso preparatório para Enem e vestibulares

64 horas
42

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

Atualidades em Humanidades - curso de formação continuada para professores

34 horas

Cálculos Trabalhistas

40 horas

Capacitação em Instalações Elétricas Residenciais e Redes de Distribuição de
972 horas
Energia Elétrica
Capacitação e-Tec - idiomas sem fronteiras - Inglês e Espanhol

40 horas

Capacitação para professores de Inglês da rede pública

40 horas

Curso de Cálculos Trabalhistas

32 horas

Gestão de estoques

40 horas

Humanidades, Ciência, Cultura e Sociedade

40 horas

Inglês Instrumental para Aviação

40 horas

Introdução ao Autocad 2D e 3D

40 horas

Introdução ao Autodesk Inventor

40 horas

Laletec - Competência informacional e redação científica com Tecnologia

40 horas

Métodos Matemáticos avançados para Engenharia
Fonte: Elaborado pela Coordenadoria de Extensão, 2018.

75 horas

O curso de extensão “Atualidade em Humanidades - curso preparatório para Enem e
vestibulares” tem sido ofertado anualmente e o curso “Capacitação em Instalações Elétricas
Residenciais e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” surgiu de uma parceria com a empresa
distribuidora de energia elétrica da cidade.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), realizada anualmente e grande importância
para o câmpus, é planejada e executada pela CEX, docentes e técnicos administrativos. Neste
evento, aberto a toda comunidade, são oferecidos minicursos, oficinas, palestras, atividades
culturais e mostras de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelos discentes.

11. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
O estudante terá direito a requerer aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas
em outras instituições de ensino superior ou no próprio IFSP, desde que realizadas com êxito,
dentro do mesmo nível de ensino. Estas instituições de ensino superior deverão ser
credenciadas, e os cursos autorizados ou reconhecidos pelo MEC.
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O pedido de aproveitamento de estudos deve ser elaborado por ocasião da matrícula
no curso, para alunos ingressantes no IFSP, ou no prazo estabelecido no Calendário
Acadêmico, para os demais períodos letivos. O aluno não poderá solicitar aproveitamento de
estudos para as dependências.
O estudante deverá encaminhar o pedido de aproveitamento de estudos, mediante
formulário próprio, individualmente para cada uma das disciplinas, anexando os documentos
necessários, de acordo com o estabelecido na Organização Didática do IFSP. (Resolução IFSP
n° 147/2016).
O aproveitamento de estudo será concedido quando o conteúdo e carga horária do(s)
componente(s) curricular(es) analisado(s) equivaler(em) a, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) do componente curricular da disciplina para a qual foi solicitado o aproveitamento.
Este aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras instituições não poderá ser
superior a 50% (cinquenta por cento) da carga horária do curso.
Por outro lado, de acordo com a indicação do parágrafo 2º do Art. 47º da LDB (Lei
9394/96), “os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as
normas dos sistemas de ensino.” Assim, prevê-se o aproveitamento de conhecimentos e
experiências que os estudantes já adquiriram, que poderão ser comprovados formalmente ou
avaliados pela Instituição, com análise da correspondência entre estes conhecimentos e os
componentes curriculares do curso, em processo próprio, com procedimentos de avaliação
das competências anteriormente desenvolvidas.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo por meio da
Instrução Normativa nº 001, de 15 de agosto de 2013 institui orientações sobre o
Extraordinário Aproveitamento de Estudos para os estudantes.

12. APOIO AO DISCENTE
O apoio ao discente tem por objetivo principal, a permanência e êxito dos alunos,
fornecendo subsídios como: acompanhamento psicossocial e pedagógico, recurso de
assistência estudantil e os instrumentais necessários para iniciar e prosseguir seus estudos.
Dessa forma, serão desenvolvidas ações afirmativas de caracterização e constituição do perfil
do corpo discente, estabelecimento de hábitos de estudo, de programas de apoio extraclasse
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e orientação psicopedagógica, de atividades propedêuticas (“nivelamento”) e propostas
extracurriculares, estímulo à permanência e contenção da evasão, apoio à organização
estudantil e promoção da interação e convivência harmônica nos espaços acadêmicos, dentre
outras possibilidades.
A caracterização do perfil do corpo discente é uma das práticas que adotamos para
poder ser utilizada como auxílio para construção de estratégias de atuação dos docentes que
irão assumir as disciplinas, respeitando as especificidades do grupo, para possibilitar a
proposição de metodologias mais adequadas à turma.
Para as ações propedêuticas, propõe-se atendimento em sistema de plantão de
dúvidas, monitorado por docentes, em horários de complementação de carga horária
previamente e amplamente divulgados aos discentes e responsáveis. Outra ação prevista é a
atividade/dúvidas de estudantes. Com base nas experiências em anos anteriores retoma-se
os conteúdos, no planejamento do professor, com o objetivo de prevenir e retomar erros
recorrentes, e poder prevê-los.
Dentre outras ações, o Serviço Sociopedagógico fará o acompanhamento permanente
do estudante, 1) a partir da aplicação de questionários socioeconômicos; 2) acolhida às turmas
em encontros para conhecer a realidade de cada turma/ano; 3) dos registros de frequência e
rendimentos/nota, verificado no diário de classe para posterior contato com o aluno; 4) dos
conselhos de classe com anotação em ata de alunos para serem atendidos em particular pelo
sociopedagógico; 5) acompanhamento dos cursos, realizado através de reuniões periódicas
(semestralmente) com as turmas e registro em atas para posterior diálogo com a coordenação
dos cursos, para alinhar expectativas dos alunos e discussão sobre o desenvolvimento do
curso; 6) atendimento por demanda, registradas em formulário próprio e dado retorno aos
demandantes; além de outros elementos. A partir disso, o Serviço Sociopedagógico deve
propor intervenções e acompanhar os resultados, fazendo os encaminhamentos necessários.
As ações de permanência e êxito, nivelamento e apoio pedagógico realizadas no
Câmpus São João da Boa Vista e as ações do setor estão descritas no quadro a seguir.
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Quadro 6: Ações de permanência e êxito, nivelamento e apoio pedagógico
Ação

Descrição

Estabelecer estratégias
de acompanhamento da
frequência e do
desempenho acadêmico
de todos os estudantes

Notificação semanal à Coordenadoria Sociopedagógica dos
estudantes com três faltas consecutivas ou com faltas constantes
(alternadas).
Contato com todos os estudantes faltantes, ou seus responsáveis,
buscando os motivos das ausências e possíveis encaminhamentos.
Registro dos contatos com estudantes faltantes e
resultados/encaminhamentos.
Identificação dos estudantes com baixo desempenho para proceder
com as intervenções necessárias.
Organização de grupos de estudo e monitoria (Projeto de Ensino)
nas disciplinas dos cursos.

Desenvolver ações
sistematizadas de
suporte à aprendizagem

Realização da Recuperação Paralela a todos os estudantes com
baixo desempenho com registro de convocação assinada pelos pais
para ciência e controle de presença e rendimento.
Atendimento individual e plantão de dúvidas em horários acessíveis
aos estudantes.

Implementar um
programa específico de
"Orientação de Estudos"

Identificação dos conteúdos de maior dificuldade dos estudantes e
elaboração de material de apoio digital - videoaulas, jogos,
atividades...
Atividades de Orientação de Estudos desenvolvidos pelo CSP com
participação de equipe disciplinar. Reuniões nas horas vagas de aula
dos alunos para demonstrar estratégias de ensino e de superação
das dificuldades. Encontras semanais.

Realização de "Avaliações Diagnósticas" a cada início de semestre.
Fortalecer a prática da
avaliação diagnóstica e
desenvolver ações de
Oferta de atividades e aulas de "Apoio Pedagógico", retomando
Apoio Pedagógico
conteúdos anteriores, considerados "pré-requisitos" nas
("Nivelamento") no início
disciplinas, projetos de extensão, oficinas culturais, grupo de
dos períodos letivos.
estudos orientados

Garantir a flexibilidade
necessária para o perfil
do estudante
trabalhador
(disponibilidade).

Articulação dos conteúdos das disciplinas com a experiência
profissional dos estudantes trabalhadores.
Flexibilização do horário de acesso às aulas, considerando as
necessidades dos estudantes trabalhadores.
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Levantamentos sobre os horários das aulas e sua compatibilidade
com a realidade dos estudantes.
Aproveitar o
tempo/espaço da aula
para desenvolver as
atividades, utilizando
metodologias
diversificadas.

Concentração das atividades no espaço/tempo da aula, propiciando
a participação efetiva dos estudantes. Orientação e grupo de
estudos de professores em autoformação.

Ampliar as ações de
formação continuada dos
professores, com ênfase
nas questões
metodológicas.

Oferta de cursos e oficinas pedagógicas para os professores, assim
como aprofundamento das discussões metodológicas nas reuniões
pedagógicas
das
Equipes
de
Formação Continuada.
Quinzenalmente, as quartas-feiras, com registros em atas e
divulgação das discussões na comunidade escolar.

Revisar os cursos,
quando necessário, para
verificar o excesso de
disciplinas e carga
horária semanal, assim
como o currículo e sua
integração ao mundo do
trabalho.
Priorizar o atendimento
aos estudantes, em
relação ao pagamento
dos auxílios e bolsas,
assim como à sua
regularidade.
Buscar estratégias para
ampliar os recursos
destinados ao Programa
de Assistência Estudantil,
bolsas discentes e
Alimentação Escolar.
Verificar as principais
demandas de
infraestrutura de cada
câmpus, estabelecendo
as prioridades de
atendimento e
resolução.
Estabelecer estratégias
de integração do aluno

Acompanhar o desenvolvimento dos cursos, realizando revisões
periódicas no projeto pedagógico de curso, reuniões com as
turmas, representantes dos alunos.

Orientação dos setores envolvidos sobre os procedimentos
necessários para priorizar os pagamentos de auxílios estudantis e
bolsas, além das prestações de contas publicadas no site
institucional, assim como, comunicados periódicos e editais.

Realização de estudos sobre as necessidades de recursos
direcionados à Assistência Estudantil, Bolsas Discentes e
Alimentação Escolar, visando reivindicar mais recursos, bem como
equalizar os recursos disponíveis.

Elaboração de documento com o levantamento das necessidades
de infraestrutura do câmpus e as possibilidades de
atendimento/resolução, principalmente através do CSP e do
NAPNE.
Ampliação do banco de dados de instituições da sociedade civil a
fim de estabelecer parcerias.
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com o mundo do
trabalho

Articular junto aos
setores responsáveis
pelo transporte público
medidas de ampliação e
melhoria dos serviços
prestados (horário,
oferta, linhas, pontos,
itinerários...).
Verificar a possibilidade
de contratação de vans
para transporte dos
estudantes

Realização de visitas técnicas contextualizadas com as áreas de
atuação profissional.
Orientação ao estudante sobre atividades de planejamento,execuç
ão, acompanhamento e avaliação do processo de estágio.
Realização de feiras de estágio e eventos afins, para aproximar o
câmpus e os estudantes das instituições da sociedade civil que
oferecem tais oportunidades.
Ampliação da discussão acerca da relação da educação profissional
e mundo do trabalho a fim de promover adequações pedagógicometodológicas nos PPCs.
Levantamento e análise com vistas a constituir um mapa de
oportunidades de inserção do aluno no mundo do trabalho.
Criação
de
mecanismos
de
acompanhamento do
itinerário profissional e acadêmico do egresso.

Estabelecimento de parcerias com os municípios, viabilizando a
melhoria da oferta de transporte até o câmpus.

Levantamentos sobre os trajetos dos estudantes, a disponibilidade
de transporte público e as possibilidades e recursos para
contratação de vans.

Monitoria em algumas disciplinas (com base no levantamento das
disciplinas com maior incidência de retenção), realizada de aluno
Monitoria
para aluno em horários fixos e com carga horária organizada para
atender os três períodos.
Horário dos professores para atender todos os alunos que
Atendimento Docente
necessitarem de apoio, dúvidas e ou extensão de aula em horários
fixos, mínimo de uma hora por docente.
Acolhimento, atendimento e acompanhamentos dos alunos
através do NAPNE. Sensibilização dos professores, adequação
Ações inclusivas
arquitetônica, prática pedagógicas para acesso ao conteúdo,
ferramentas de tecnologias assistivas.
Fonte: Elaborado pela Coordenadoria de Sociopedagógico, 2018.

13. AÇÕES INCLUSIVAS
O compromisso do IFSP com as ações inclusivas está assegurado pelo Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018). Nesse documento estão descritas as metas
para garantir o acesso, a permanência e o êxito de estudantes dos diferentes níveis e
modalidades de ensino.
48

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

O IFSP visa efetivar a Educação Inclusiva como uma ação política, cultural, social e
pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes com necessidades
específicas. Dentre seus objetivos, o IFSP busca promover a cultura da educação para a
convivência, a prática democrática, o respeito à diversidade, a promoção da acessibilidade
arquitetônica, bem como a eliminação das barreiras educacionais e atitudinais, incluindo
socialmente a todos por meio da educação. Considera também fundamental a implantação e
o acompanhamento das políticas públicas para garantir a igualdade de oportunidades
educacionais, bem como o ingresso, a permanência e o êxito de estudantes com necessidades
educacionais específicas, incluindo o público-alvo da educação especial: pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação considerando a legislação vigente (Constituição Federal/1988, art. 205, 206 e 208; Lei nº
9.394/1996 - LDB; Lei nº 13.146/2015 - LBI; Lei nº 12.764/2012 - Transtorno do Espectro
Autista; Decreto 3298/1999 – Política para Integração - Alterado pelo Decreto nº 5.296/2004
– Atendimento Prioritário e Acessibilidade; Decreto n° 6.949/2009; Decreto nº 7.611/2011 –
Educação Especial; Lei 10.098/2000 – Acessibilidade, NBR ABNT 9050 de 2015;, Portaria MEC
nº 3.284/2003- Acessibilidade nos processos de reconhecimento de curso).
Nesse sentido, no Câmpus São João da Boa Vista, pela atuação da equipe do Núcleo de
Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE – Resolução IFSP nº137/2014) em
conjunto com equipe da Coordenadoria Sociopedagógia (CSP- Resolução nº138/2014) e dos
docentes, buscar-ser-á o desenvolvimento de ações inclusivas, incluindo a construção de
currículos, objetivos, conteúdos e metodologias que sejam adequados às condições de
aprendizagem do(a) estudante inclusive o uso de tecnologias assistivas, acessibilidade digital nos
materiais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.

No Câmpus São João da Boa Vista, quando há a presença de estudantes com
deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades/superdotados, realizam-se os
seguintes encaminhamentos:
•

Acolhimento ao estudante: O aluno com necessidades educacionais especiais,

quando ingressa na instituição, faz sua matrícula na secretaria, a qual informa ao serviço
sociopedagógico a dificuldade apontada pelo novo estudante. O acolhimento do estudante é
feito pelos profissionais do serviço sociopedagógico (assistente social, psicóloga, pedagoga e
técnicos em assuntos educacionais). O objetivo é conhecer melhor a realidade do aluno, ouvir
suas dificuldades, compreender sua história educacional e apontar caminhos para superação
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das barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais. O atendimento é feito conforme a
necessidade do aluno, semanal ou mensal. A exemplo do que fazemos, podemos mencionar
a adaptação das avaliações feitas ao aluno com transtorno de ansiedade, aumentando o
tempo de prova e não expondo o aluno aos trabalhos de apresentação ao público.
•

Contato com os familiares: o contato com os familiares também é feito pelos

profissionais do serviço sociopedagógico, principalmente quando o aluno é menor de idade,
no caso dos alunos maiores, dependendo da sua autonomia, a família é contatada quando
necessário ou quando o aluno solicita. No caso de alunos com muito comprometimento,
dificuldade de permanecer e ter êxito escolar e necessidade de maior preservação do seu
bem-estar físico e emocional, as famílias são contatadas para complementar o atendimento
do sociopedagógico com a intervenção médica.
•

Mediação com os professores e equipe pedagógica: Quando ingressa um aluno

com necessidades educacionais especiais, a equipe sociopedagógica faz um levantamento das
dificuldades e propõe uma intervenção. O envolvimento com os professores nesse processo
é extremamente importante para o desenvolvimento das ações. Sendo assim, o
sociopedagógico solicita uma reunião com o corpo docente do curso para passar as
informações do aluno e assim propor estratégias pedagógicas para trabalhar em conjunto com
os professores para promover a inclusão.
•

Encaminhamento para a rede de atendimento: já foram realizados

encaminhamentos para a rede pública de serviços socioassistenciais e temos parcerias com a
rede pública e com o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE). Já
foram encaminhados alunos para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas
de Saúde, Ong São Francisco de Assis e Associação de Pessoas com Deficiência (AVAPED). No
entanto, observa-se que as parcerias precisam ser ampliadas para promoção de maior
atendimento dos estudantes.
Para a formação e capacitação dos profissionais responsáveis pelo atendimento a
estudantes

com

deficiências;

transtorno

do

espectro

autista

e

altas

habilidades/superdotados, são incentivadas a participação e o desenvolvimento de pesquisas
científicas dos servidores, nos eventos internos e externos, para contribuindo, dessa forma,
com as ações inclusivas.
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14. AVALIAÇÃO DO CURSO
O planejamento e a implementação do projeto do curso, assim como seu
desenvolvimento, serão avaliados no câmpus, objetivando analisar as condições de ensino e
aprendizagem dos estudantes, desde a adequação do currículo e a organização didáticopedagógica até as instalações físicas.
Para tanto, será assegurada a participação do corpo discente, docente e técnicoadministrativo, e outras possíveis representações. Serão estabelecidos instrumentos,
procedimentos, mecanismos e critérios da avaliação institucional do curso, incluindo
autoavaliações.
Tal avaliação interna será constante, com momentos específicos para discussão,
contemplando a análise global e integrada das diferentes dimensões, estruturas, relações,
compromisso social, atividades e finalidades da instituição e do respectivo curso em questão.
Para isso, conta-se também com a atuação, no IFSP e no câmpus, especificamente, da
CPA – Comissão Própria de Avaliação3, com atuação autônoma e atribuições de conduzir os
processos de avaliação internos da instituição, bem como de sistematizar e prestar as
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).
Além disso, serão consideradas as avaliações externas, os resultados obtidos pelos
alunos do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os dados
apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
O resultado dessas avaliações periódicas apontará a adequação e eficácia do projeto
do curso e para que se preveja as ações acadêmico-administrativas necessárias, a serem
implementadas. Ou seja, os resultados da avaliação permanente devem ser apresentados
quando da atualização e reformulação do PPC, incluindo-se os mecanismos de avaliação dos
componentes EaD, quando for o caso.
Além das pesquisas realizadas pela CPA, atualmente o câmpus se utiliza de outros
instrumentos para melhoria do curso, a saber: 1. Reuniões periódicas da Coordenadoria do
Curso com os representantes discentes; 2. Demandas do Colegiado de Curso ao NDE buscando
alinhamento do projeto de curso às expectativas e necessidades dos discentes assim como o
3

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), toda instituição concernente ao nível educacional em pauta, pública ou
privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação (CPA).
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desenvolvimento local e regional; e 3. Reuniões da Coordenadoria do Sociopedagógico com
os discentes para acompanhamento e levantamento de demandas. Observa-se a necessidade
de conscientização dos discentes sobre a importância da participação nas pesquisas realizadas
pela CPA e na avaliação do ENADE.

14.1. Gestão do Curso
A Gestão do Curso é realizada pelo Coordenador do Curso com o apoio do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso, com a supervisão da Diretoria Acadêmica
Adjunta do câmpus, e norteada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e
Organização Didática do IFSP, por este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e pela legislação.
A Coordenadoria do Curso tem como função planejar e executar atividades
relacionadas com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem no curso. Suas
atribuições estão descritas na Resolução nº 26, de 05 de abril de 2016, e relacionadas com os
setores do câmpus evolvidos no Plano de Gestão do Curso.
A cada final de semestre a Coordenadoria deverá realizar o levantamento de dados
indicando o número de alunos matriculados; estágios supervisionados em andamento e
concluídos; TCC concluídos, reprovados e em desenvolvimento; projetos de pesquisa, ensino
e/ou extensão realizados e em desenvolvimento; taxas de retenção, conclusão, evasão,
reprovação, matrículas regulares e retidas, de saída com êxito; e o índice de efetividade
acadêmica. A partir desses dados deverá se reunir com o NDE para elaboração de um plano
de ação para identificar as medidas que devem ser tomadas para resolução dos problemas
identificados.

15. EQUIPE DE TRABALHO
15.1. Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes, de
elevada formação e titulação, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no
processo de concepção, consolidação e contínua avaliação e atualização do Projeto
Pedagógico do Curso, conforme a Resolução CONAES No 01, de 17 de junho de 2010.
A constituição, as atribuições, o funcionamento e outras disposições são normatizadas
pela Resolução IFSP n° 79, de 06 dezembro de 2016.
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Sendo assim, o Quadro 7 apresenta o NDE constituído para atualização e proposição deste
PPC, conforme a Portaria de nomeação nº SBV.0091/2019, de 10 de setembro de 2019.

Quadro 7: Núcleo Docente Estruturante
Nome

Titulação

Regime

Vágner Renato Rovani

Mestre

RDE

Alexandre Bueno Santa Maria

Mestre

RDE

Paulo Renato de Oliveira Gavião

Mestre

RDE

Roberto Nunes Duarte

Doutor

RDE

Walter Ernani Ribeiro do Carmo

Mestre

RDE

Andreza Aparecida Barbosa

Mestre

40h

Rodrigo Franco de Oliveira Bibbo
Especialista 40h
Fonte: Elaborado pelos autores (Atualizado em 29/10/2019)

15.2. Coordenador(a) do Curso
As Coordenadorias de Cursos são responsáveis por executar atividades relacionadas com
o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, nas respectivas áreas e cursos.
Algumas de suas atribuições constam da “Organização Didática” do IFSP.
Para este Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, a coordenação do curso
será realizada por:
Nome: Vágner Renato Rovani
Regime de Trabalho: RDE
Titulação: Mestre em Educação, Administração e Comunicação
Formação Acadêmica: Mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade
São Marcos, Especialização em Gestão Pública na Universidade Dom Bosco, Especialização em
Redes de Computadores pela Universidade Federal de São Carlos, Licenciatura em Formação
Pedagógica para Docentes e Docência no Ensino Superior pela Universidade Metodista de
Piracicaba, Graduado em Tecnologia da Informação pelo Centro Universitário Anhanguera e
Professor de Ensino Básico PEB 1 (Magistério). Atualmente é professor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Tem experiência na área de Tecnologias de
Informação e Comunicação, Sistemas de Informação, Arquitetura de Computadores,
Formação de Professores, Educação a Distância e Gestão Pública.
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Tempo de vínculo com a Instituição: 12 anos
Experiência docente e profissional: Atua como docente do ensino profissionalizante desde
1999. Atuou como professor de escolas particulares de educação infantil, ensino técnico e
ensino superior. É professor de ensino superior desde 2005. Atuou em cargos de gestão em
empresas privadas e escolas particulares. Tem experiência na área de Tecnologia da
Informação, com ênfase em Redes e Hardware, Arquitetura de Computadores, Sistemas de
Informação, Segurança da Informação, Tecnologia da Informação e Comunicação e Formação
de Professores. Desde 2007 é docente do IFSP – Campus São João da Boa Vista como professor
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na área de Informática, Educação e Gestão. Atuou
como gestor em cargos/setores no IFSP entre 2010 a 2016 e atualmente está como
coordenador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais.

15.3. Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso é órgão consultivo e deliberativo de cada curso superior do IFSP,
responsável pela discussão das políticas acadêmicas e de sua gestão no projeto pedagógico
do curso. A Instrução Normativa PRE/IFSP nº 02, de 26 de março de 2010, determina as
competências e atribuições do Colegiado de Curso, sua natureza, composição e
funcionamento.
Para garantir a representatividade dos segmentos, é composto pelos seguintes membros:
I. Coordenador de Curso (ou, na falta desse, pelo Gerente Acadêmico), que será o
presidente do Colegiado.
II. No mínimo, 30% dos docentes que ministram aulas no curso.
III. 20% de discentes, garantindo pelo menos um.
IV. 10% de técnicos em assuntos educacionais ou pedagogos, garantindo pelo menos
um;
O Quadro 8 apresenta os componentes do Colegiado do Curso Tecnologia em
Processos Gerenciais que, seguindo esta normativa, reúnem-se ordinariamente, duas vezes
por semestre, e extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu
Presidente, por iniciativa ou requerimento de seus membros.
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Os registros das reuniões são lavrados em atas que são revisadas e aprovadas por meio
eletrônico. Após aprovação, os membros procuram a Coordenação do Curso para assinatura.
Em seguida a ata é digitalizada e arquivada na Coordenação do Curso.

Quadro 8: Componentes do Colegiado do Curso
Componentes do Colegiado
Portaria SBV.0032/2019, de 17 de Abril de 2019
Docentes
Suplentes docentes
Roberto Nunes Duarte
Andreza Aparecida Barbosa
Gustavo Aurélio Prieto
Rodrigo Franco de Oliveira Bibbo
Técnico em assuntos educacionais ou
pedagogo
Giseli de Souza Lucas

Suplente técnico em assuntos educacionais
ou pedagogo
Kétura Ventura Moraes Pinheiro

Discente

Suplente discente
Beatriz Gadelha Barros
Amanda Cristine Oliveira Crivelari
Katia Regina Santiago Pereira
Fonte: Elaborado pelos autores (Atualizado em 29/10/2019)

15.4. Corpo Docente
Quadro 9: Corpo docente do curso
Nome do Professor

Titulação

Ademar Bernardes
Pereira Junior

Doutor

Alexandre Bueno
Santamaria

Mestre

Áreas de Especialização
Doutorado em Educação,
mestrado em Políticas
Sociais. Graduação em Letras
e Direito, especialização em
Língua Portuguesa e em
Direito Público.
Mestrado em Linguística e
Língua Portuguesa,
especialização em Língua
Inglesa e MBA em Gestão
Empresarial, graduação em
Letras com habilitações em
Português e Inglês.

Disciplinas
Regime de
com
Trabalho
aderência
CTSG1;
ETG2;
AGDG2;
MPCG3;
PPIG4.

RDE

MPCG3.

RDE
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Andreza Aparecida
Barbosa

Cassio Ricardo
Carvalho Moreira
Junior

Mestre

Mestre

Fábio Serafim

Especialista

Flávia Devechio
Providelo Meirelles

Pós-doutor

Gustavo Aurélio
Prieto

Mestre

José Pedro
Marcondes de
Oliveira

Mestre

Lucas Labigalini Fuini

Pós-doutor

Mestrado em
Desenvolvimento
Sustentável e Qualidade de
Vida, MBA em Gestão de
Pessoas, Especialização em
Ensino a Distância,
Especialização em
Administração Hospitalar

Mestrado em Ensino de
Ciências Exatas, licenciatura
em Matemática e Física,
técnico em informática
Especialização em
Desenvolvimento de
Aplicações para Dispositivos
Móveis; Especialização em
Tecnologia e Sistemas de
Informação; Bacharel em
Engenharia de Computação.
Pós-Doutorado e Doutorado
em Zootecnia, Mestrado em
Ciências; Licenciatura em
Matemática; Graduada em
Engenharia Civil;
Mestrado e Bacharelado em
Ciências da Computação.
Mestrado em Modelagem
Matemática e Estatística
Aplicada; especialização e
licenciatura em Matemática.
Doutorado e Mestrado em
Geografia e Organização do
espaço. Especialização em
Gestão Educacional.
Licenciatura em Geografia.
Bacharelado em Geografia.

PMK1;
PPO2;
GET3;
GES4;
LGS4;
PGP3;
MPC3;
GQD3;
TGA1;
PPI4;
ETE1;
DES2;
EMP4;
TEG4

40h

MQGG1;
MAFG2

RDE

CTSG1;
IAGG1;
MPCG3;
GPRG3.;

40h

MQGG1;
MAFG2

40h

CTSG1;
IAGG1.

RDE

MQGG1;
MAFG2

RDE

ETEG2;
CTSG1;
DESG2.

RDE
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40h

IAGG1;
GPRG3;
PPIG4;

RDE

MQGG1,
MAFG2,
PPOG2,
MPCG3,
GPRG3,
GQDG4

RDE

Especialista

MBA em Finanças e
Controladoria; Graduação
em Ciências Contábeis

CGCG2;
EMPG4;
GQDG3;
TGAG1;
GESG4;
PVDG4;
PMKG1;
LGSG4;

40h

Doutor

Doutorado e Mestrado em
Desenvolvimento Econômico
e graduado em Ciências
Econômicas.

CTSG1,
ECOG1,
CGCG2,
MAFG2,
PGFG3,
TEGG4

40h

IAGG1;
MPCG3;
PGPG3;

RDE

TGAG1;
ETEG2;
DESG2;
PGPG3;
PVDG4;

RDE

Mestre

Paulo Renato de
Oliveira Gavião

Mestre

Roberto Nunes
Duarte

Rodrigo Franco de
Oliveira Bibbo

Ulisses Rubio Urbano
da Silva

Mestrado em Educação;
Licenciatura; Bacharelado em
Matemática
Mestre em Matemática e
Estática; Especialização em
Gestão Pública; Formação
Pedagógica em Educação
Profissional de Nível Médio;
Tecnólogo em
Processamento de Dados;
Doutorado em Engenharia
Mecânica área de
Materiais/Solidificação,
mestrado em Engenharia de
Produção e graduação em
Engenharia Mecânica.

MQGG1;
MAFG2

Menoti Borri

Doutor

Vagner Renato Rovani Mestre

Walter Ernani Ribeiro
Mestre
do Carmo

Mestrado em Educação,
Administração e
Comunicação, especialização
em Gestão Pública e Redes
de Computadores, graduação
em Tecnologia da
Informação.
Mestrado em Educação,
Ambiente e Sociedade;
Especialização MBA em
Gestão de Tributos e
graduação em Administração
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PPIG4;
TEGG4.
Mestrado em
Desenvolvimento
Sustentável e Qualidade de
Yara Maria Guisso de
Mestre
Vida, especialização em
Andrade Facchini
Educação a Distância e
graduação em Tecnologia em
Processamento de Dados
Fonte: Elaborado pelos autores (Atualizado em 29/10/2019)

IAGG1;
CTSG1;
DESG2;
MPCG3.

RDE

15.5. Corpo Técnico-Administrativo / Pedagógico
Quadro 10: Corpo técnico-administrativo e pedagógico
SERVIDOR

CARGO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
(PCIFE) - 701200
TECNICO DE LABORATORIO AREA
ÁLVARO GIANELLI
(PCIFE) - 701244
ANA CAROLINA GUIMARÃES
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
AMÂNCIO BRASIL
(PCIFE) - 701200
ANA PAULA OLIVEIRA VIEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE (PCIFE) SCOASSADO
701224
ANTONIO CARLOS DELAROLLE AUX EM ADMINISTRACAO (PCIFE) CHUQUE
701405
ASSISTENTE DE LABORATORIO (PCIFE) BRUNA LIBERALI ZANELLI
701437
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CAMILA ZAZINI BENEDITO
(PCIFE) - 701200
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CARLA GISELI CHUD LENCIONE
(PCIFE) - 701200
CLAUDIA GALDINO COMPRI
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
GONÇALVES
(PCIFE) - 701079
DANIELLA ARAÚJO FACCHINI
ASSISTENTE SOCIAL (PCIFE) - 701006
VIANA
DANILO ALVES RODRIGUES
ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCIFE) DEGINE SANTOS CARVALHO
701409
TECNICO DE LABORATORIO AREA
DENILSON WAGNER ZAIDAN
(PCIFE) - 701244
DOUGLAS EMANUEL
ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403
VALENTIM NEHME
AIRTON SEVERIANO

ESCOLARIDADE
SUPERIOR
MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO
SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
MÉDIO/TÉCNICO
MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
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ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403
ELIDE GOMES PERETI
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCIFE) CREMONESI
701409
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCIFE) EMILIANE URTADO SILVANTOS
701409
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FABRÍCIO VICENTE MASSUIA
(PCIFE) - 701226
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
FLAVIA MIRANDA FERREIRA
(PCIFE) - 701200
GEISE FRANCIELE FERREIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
NEVES
(PCIFE) - 701200
GISELI DE SOUZA LUCAS
PEDAGOGO-AREA (PCIFE) - 701058
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
HILARIO PAES DE ALMEIDA
(PCIFE) - 701200
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
JAMILIE AKEMY INOKOSHI
(PCIFE) - 701200
AUX EM ADMINISTRACAO (PCIFE) JESSÉ POIATTI
701405
JOÃO PAULO PEREIRA
ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
JOSÉ AMÉRICO GOMES DE
BRITO FILHO
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO DE
ANDRADE
JULIANA GIMENES GIANELLI
JULIANA QUILES ROSA
JULIO CESAR TEIXEIRA
KÉTURA VENTURA MORAES
PINHEIRO
LEANDRO ANDRÉ PEREIRA
LEONARDO MONEDA REHDER
MÁRCIO MACHADO AZEVEDO

ESPECIALIZAÇÃO
SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO
SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO

TECNICO DE LABORATORIO AREA
SUPERIOR
(PCIFE) - 701244
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM (PCIFE) SUPERIOR
701622
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
DOUTORADO
(PCIFE) - 701079
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SUPERIOR
(PCIFE) - 701200
CONTADOR (PCIFE) - 701015
MESTRADO
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
ESPECIALIZAÇÃO
(PCIFE) - 701079
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ESPECIALIZAÇÃO
(PCIFE) - 701200
ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
ESPECIALIZAÇÃO

ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA
MARIA CAROLINA GONÇALVES
(PCIFE) - 701010
MATHEUS FERREIRA FELIX DE TECNICO DE LABORATORIO AREA
ANDRADE
(PCIFE) - 701244
ASSISTENTE DE LABORATORIO (PCIFE) MATHEUS STOSHY DE FREITAS
701437
TECNICO DE LABORATORIO AREA
MAURICIO PEREIRA PAROLIM
(PCIFE) - 701244
PATRÍCIA CABRAL DE
AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCIFE) VASCONCELLOS
701409

MESTRADO
MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO
MESTRADO
SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
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PAULA CRISTIANE CAMPOS
VALENTE
PAULO CESAR FERREIRA
SANDRINI

ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
ASSISTENTE DE ALUNO (PCIFE) - 701403

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
(PCIFE) - 701226
AUX EM ADMINISTRACAO (PCIFE) PRISCILA CABREIRA DE FREITAS
701405
TECNICO DE LABORATORIO AREA
RAUL GASPARI SANTOS
(PCIFE) - 701244
TECNICO DE LABORATORIO AREA
RENAN DA SILVA COUTO
(PCIFE) - 701244
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ROBINSON MAPELLI BOARO
(PCIFE) - 701226
ROSELAINE FERREIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
RODRIGUES PEREIRA
(PCIFE) - 701200
SANDRA MÔNICA CHAVES
PSICOLOGO-AREA (PCIFE) - 701060
SOUZA
SECRETARIO EXECUTIVO (PCIFE) THAÍS REIS DA SILVA
701076
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
TIAGO DONIZETTI GOMES
(PCIFE) - 701226
Fonte: Elaborado pelos autores
PAULO RICARDO MANCINI

ESPECIALIZAÇÃO
SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
SUPERIOR
MESTRADO
SUPERIOR
SUPERIOR
MESTRADO
MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO
SUPERIOR

16. BIBLIOTECA
A Biblioteca iniciou suas atividades no mês de março de 2008. Inaugurado no mês de
dezembro de 2009, o prédio da biblioteca do IFSP - Câmpus São João da Boa Vista foi
denominado “Biblioteca Comunitária Wolgran Junqueira Ferreira”, em homenagem ao
escritor, professor e diretor da Faculdade de Administração e Economia (atual UNIFAE) na
década de 70.
Atualmente está instalada em uma área de 500m² (com capacidade para expandir até
1000m²) contendo um balcão de atendimento, uma sala de processamento técnico, duas salas
com quatro computadores cada, cinco salas de estudo em grupo com capacidade para quatro
pessoas cada, quatro mesas com duas cadeiras cada no acervo e um hall para leitura com um
sofá de dois lugares e uma poltrona. Além disso, conta com uma sala que, futuramente, será
destinada a um laboratório de informática. O horário de atendimento é de segunda à sextafeira, das 9h15 às 21h15. A equipe é formada por uma bibliotecária, três auxiliares de
biblioteca e um estagiário.
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O acervo conta com 9.461 exemplares e 3.180 (Tabela 2), sendo aproximadamente
7109 exemplares de livros técnicos, além de outros materiais, tais como:
•

Acervo de Obras Literárias: Livros de literatura brasileira e estrangeira;

•

Acervo de Periódicos: Periódicos online (Portal Capes);

•

Acervo de Referência: Dicionários e Enciclopédias;

•

Acervo de Multimeios: CDs;

•

Acervo de Manuscritos: Apostilas.

Tabela 2: Acervo por área do conhecimento
ÁREA DO CONHECIMENTO
Ciências Biológicas
Ciências Exatas
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Línguistica, Letras e Artes
TOTAL
Fonte: PHL 8.2.

LIVROS
TÍTULOS
24
591
447
261
288
1569
3180

EXEMPLARES
136
2985
877
1068
1792
2603
9461

O acervo é classificado de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD),
catalogado segundo a 2ª edição do Código de Catalogação Anglo Americano e a notação de
autor utilizada é a Tabela de Cutter.
A Biblioteca caracteriza-se como uma “biblioteca especializada” em Ciência e
Tecnologia, com ênfase em Automação Industrial, Eletrônica e Informática. No entanto, o
Curso Tecnologia em Processos Gerencias conta com 93% da bibliografia básica em acervo
físico, 1% online e 6% em processo de compra. Quanto a bibliografia complementar, o curso
possui 63% em acervo físico, 36% online e 1% em processo de compra.
A Biblioteca oferece aos seus usuários o acesso aos periódicos do Portal Capes que
possibilita a consulta na íntegra de periódicos científicos que abrange distintas áreas do
conhecimento.
Desde o segundo semestre de 2016 possui o acervo informatizado e utiliza o sistema
de gerenciamento de biblioteca Pergamum que pode ser acesso por meio do endereço
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br.
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A informatização de uma biblioteca tem como objetivo de fornecer um catálogo aos
usuários que possibilita a identificação e localização de seus documentos com rapidez e
facilidade, além dos serviços de consulta, renovação e reserva online. Já para a equipe da
biblioteca, permite agilidade ao tratamento da informação (classificação, catalogação e
indexação), realização de processos gerenciais confiáveis (relatórios e estatísticas) e um
melhor gerenciamento das rotinas de empréstimos, devoluções, renovações e reservas a seus
usuários.
A biblioteca informatizada, também, oferece vantagens de serviço de alerta que
consiste no envio de e-mails aos usuários sobre a data de devolução do material emprestado
(um dia antes de vencer o prazo) e de cobrança após o primeiro dia de atraso; compilação de
bibliografias básicas e complementares em menor tempo; obtenção de informações para
avaliação quantitativa do acervo.
Por fim, por meio de uma parceria do IFSP com o Pergamum, Target GedWEB e Pearson
Education do Brasil, os usuários têm acesso, pelo Pergamum, às normas técnicas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Associação Mercosul de Normalização
(AMN) e, pelo SUAP, aos e-books da Biblioteca Virtual da Pearson.

17. INFRAESTRUTURA
17.1. Infraestrutura Física
Tabela 3: Infraestrutura física do câmpus
Local
Auditório
Biblioteca
Instalações Administrativas
Laboratórios
Salas de aula
Salas de Coordenação
Salas de Docentes
Gabinetes de trabalho
para os professores
Quadra de Esporte Poliesportiva

Quantidade
Atual
2
1
22
22
15
1
1 coletiva
25
1

Descrição

Área (m²)

Auditório Bloco A
Auditório Bloco C
Sendo 8 de
Informática (65 m²)
1
-

172 m²
148 m²
944 m²
-

25, sendo 1 para
cada 3 docentes
-

393 m²

65 m²
20 m²
38 m²

510 m²
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Outros
Prédios com sala de aula,
laboratórios e pesquisa aplicada,
biblioteca, prédio administrativo

4 Blocos

Bloco A
Bloco B
Bloco C
Bloco D

2.580 m²
458 m²
1.651,26 m²
5.130,60 m²

Fonte: Diretoria Adjunta Administrativa, 2019.

17.2. Acessibilidade
Com o objetivo de atender às normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme
as “Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida” - Decreto
nº 5.296/2004, o Câmpus São João da Boa Vista dispõe de:
•

carteiras para cadeirantes em todas as salas de aula;

•

elevador;

•

bebedouro acessível para cadeirante;

•

rampa de acesso na entrada do prédio e salas de aula;

•

atendimento prioritário;

•

banheiros para cadeirantes;

•

telefone para surdo;

•

bengala para cegos;

•

cadeira de rodas;

•

livros didáticos em braile;

•

mouse adaptado para pessoa com mobilidade reduzida;

•

soroban;

•

lupa e

•

placas sinalizadoras.

Quanto aos recursos humanos voltados para atender às exigências da educação
específica, no período de 2013 a 2014, o câmpus contava com professora de libras com
formação em educação especial. Entretanto, no final de 2014 foi encerrado o contrato, mas
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estamos solicitando nova contratação desse profissional. Além disso, o câmpus está
solicitando:
•

elevador;

•

colocação das placas sinalizadoras;

•

mapa tátil;

•

piso tátil de borracha;

•

implantação da sala de recursos de atendimento educacional especializado;

•

material para a sala de recursos de atendimento educacional especializado.
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17.3. Laboratórios de Informática
Na estrutura curricular do Curso Tecnologia em Processos Gerenciais está previsto o
uso de laboratório de informática em quatro componentes curriculares, a saber: Informática
Aplicada à Gestão (IAGG1), Matemática Financeira (MAFG2), Gestão de Projetos (GQDG3) e
Projeto Integrador (PPIG4). Todos os laboratórios elencados no Quadro 11 possuem acesso à
internet e os softwares de automação de escritório para elaboração de documentos, planilhas
eletrônicas e apresentações. Além disso, incentiva-se o uso de ferramentas online como
recurso complementar.
Quadro 11: Especificações dos Laboratórios de Informática
Equipamento

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 1 - A
14 - Dell Optiplex 7040, Intel Core i5-6500, 4GB, HD 500GB.
Sistema operacional Windows 10 Education.
Computadores

07 - Dell Optiplex 7050, Intel Core i5-7500, 8GB, HD 500GB.
Sistema operacional Windows 10 Education.

26

05 - HP Elitedesk, Intel Core i5-6500, 8GB, HD 500GB.
Sistema operacional Windows 10 Education.
Projetor
Outros

Equipamento

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

1

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 2 - A
Computadores
Projetor
Outros

Lenovo ThinkCentre, AMD Phenom II X2 550, 8GB RAM,
SDD 240GB. Sistema operacional Windows 10 Education.

21

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

1
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Equipamento

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 5 - A
Computadores

Lenovo ThinkCentre, AMD Phenom II X2 550, 8GB RAM,
SDD 240GB. Sistema operacional Windows 10 Education.

Projetor
Outros

Equipamento

20

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

1

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 6 - A
Computadores

HP Elitedesk, Intel Core i5-6500, 8GB RAM, HD 500GB.
Sistema operacional Windows 10 Education.

Projetor
Outros

Equipamento

21

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

1

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 1 - D
10 - HP ProOne 400, Intel Core i5-4590T, 4GB RAM, HD 500GB.
Computadores

Sistema operacional Windows 10 Education.
05 - HP EliteOne, Intel Core i5-4590S, 4GB RAM, HD 500GB.

15

Sistema operacional Windows 10 Education.
Projetor
Outros

Equipamento

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

0

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 2 - D
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01 - Lenovo ThinkCentre, AMD Phenom II X2 550, 8GB
RAM, SDD 240GB. Sistema operacional Windows 10
Education.
Computadores

32 - Microcomputador Dell Opiplex 7040 - (Core I5-6500,

33

ram 4GB, HD 500GB, leitor cartões, DVD-RW Win 8.1 PRO
com lic. win 10). Sistema operacional Windows 10
Education.
Projetor
Outros

Equipamento

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

0

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 4 - D
Computadores

Lenovo ThinkCentre, AMD Phenom II X2 550, 8GB RAM,
SDD 240GB. Sistema operacional Windows 10 Education.

Projetor
Outros

Equipamento

25

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

0

Especificação

Quantidade

Laboratório de Informática 5 - D
HP Compaq, AMD A8-5500B, 8GB RAM, SDD 240GB, HD
Computadores

secundário 320GB. Sistema operacional Windows 10

21

Education.
Projetor
Outros

EPSON

1

Lousa

1

Tela de projeção

0

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação, 2019.
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18. PLANOS DE ENSINO

CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Ciência, Tecnologia e Sociedade
Semestre: 1º
Código: CTSG1
Nº de aulas semanais: 3
Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da
T ( X ) P ( ) ( ) T/P
sala de aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA:
A disciplina apresenta, por meio de uma perspectiva histórico/comparativa, o debate
atualizado sobre as transformações tecnológicas e seus impactos na vida social e no trabalho
humano. Analisa-se a evolução da Ciência e da Tecnologia, com ênfase nos principais fatos
resultantes das revoluções industriais vivenciadas pelas sociedades humanas, dando ênfase
para aspectos culturais e de inclusão social.
3 - OBJETIVOS:
• Conhecer o contexto no qual se dão as relações sociais, enfatizando o impacto do
avanço tecnológico no trabalho e na cultura como dimensões significativas na vida
humana.
• Contribuir com a formação de profissionais-cidadãos
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Distinção entre Ciências Sociais e Ciências Naturais
2. Conhecimento científico e tecnológico
3. Trabalho: conceito e significados em diferentes sociedades e sistemas político-econômicos
4. Processos produtivos e Relações de trabalho na sociedade atual
5. Técnica e Tecnologia na sociedade contemporânea.
5.1.Conceito de técnica e de tecnologia.
5.2.Dimensões sociais da tecnologia.
5.3. Inovações tecnológicas e suas aplicações no processo produtivo
6. Cultura, Diversidade Cultural e Inclusão Social.
6.1.Conceito de Cultura e Diversidade Cultural.
6.2. Globalização
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6.3.Tecnologia e Sociedade da Informação: uma questão de inclusão.
7. Tópicos emergentes em Ciência, Tecnologia e Sociedade.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do
trabalho. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2009.
CASTELLS, Manuel; GERHARDT, Klauss Brandini. A sociedade em rede. 16. ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2016.
HART-DAVIS, Adam. O livro da ciência. São Paulo: Globo, 2015. (Coleção as grandes ideias de
todos os tempos; 7).
REVISTA TECNOLOGIA E SOCIEDADE. Curitiba: Esp., 2018. Quadrimestral. Issn: 1984-3526.
Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CETS. CADERNOS DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. Goiânia: IFG, 2008.
Quadrimestral.
Issn:
2316-9907.
Disponível
em:
<http://cadernosets.inhumas.ifg.edu.br/index.php/cadernosets>.
FERRETI, Celso João (Org.) et al. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate
multidisciplinar. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 220 p.
GUERRA, Andreia et al. Galileu e o nascimento da ciência moderna. 9. ed. São Paulo: Atual,
1997. 47 p. (Ciência no tempo).
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 1999.
MORAIS, Regis de. Filosofia da ciência e da tecnologia: Introdução metodológica e crítica.
Campinas:
Papirus,
2013.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810856>. Acesso em: 31
ago. 2017.
POCHMANN, Marcio. Força de trabalho e tecnologia no Brasil. São Paulo: Revan, 2009.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Teoria Geral da Administração
Semestre: 1º
Código: TGAG1
Nº de aulas semanais: 05
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina apresenta o processo de evolução do pensamento em Administração, passando
por suas principais escolas, em seguida, traz à discussão as funções administrativas na
empresa moderna e o contexto em que o gestor executa o processo administrativo
constituído pelas atividades de planejamento, organização, direção e controle. Também
aborda, de forma transversal, os conceitos e aspectos da Responsabilidade Social Corporativa
nas organizações no sentido de contribuir com a formação de profissionais-cidadãos
empreendedores preocupados com o bem-estar social de colaboradores.
3 - OBJETIVOS
• Permitir que os discentes diferenciem as características elementares dos principais
movimentos da Teoria Administrativa por meio de uma análise criativa e reflexiva;
• Construir uma base crítica sobre as funções da moderna administração e o processo
administrativo;
• Contextualizar os novos paradigmas da Administração com os tradicionais por meio
da associação da teoria com a prática focando o desenvolvimento local e regional.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Evolução do pensamento em Administração
1.1. A Administração antes da Administração;
1.2. A Escola Clássica da Administração;
1.3. A Escola Humanística da Administração;
1.4. A Escola Estruturalista/ Comportamental;
1.5. A Escola Neoclássica da Administração;
1.6. A Escola Sistêmica da Administração;
1.7. A Escola da Administração Contingencial;
2. O processo de Administração
2.1. Planejamento
2.2. Organização
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2.3. Direção
2.4. Controle
3. Aspectos Gerais
3.1. Estratégia de Atuação na Gestão e Análises Organizacionais
3.2. Instrumentos de Levantamento de Informações
3.3. Estudo de Layout
3.4. Fluxograma
3.5. Análise de Processos
3.6. Análise na Distribuição do Trabalho
3.7. Análise e desenho de formulários
3.8. Departamentalização: Formulação e análise
3.9. Organogramas
3.10.
Organizações Virtuais
3.11.
Elaboração, formulação, análise estrutural e uso de manuais
3.12.
Arquitetura Organizacional: Novos desenhos para as organizações
3.13.
Inovação na gestão das empresas
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTONIO, Cesar; MAXIMIANO, Amauru. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed.
São Paulo: Atlas, 2015.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. Barueri: Manole,
2014.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria geral da administração: uma abordagem
prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO. São Paulo: FEAUSP, 2018. Trimestral. Issn: 25310488. Disponível em: <http://www.rausp.usp.br>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério.Teoria geral da administração. 2. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2011.
ARAUJO, Luis César G. de. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas
empresas brasileiras. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração: abordagens descritivas e
explicativas: vol. 2. 7. ed. São Paulo: Manole, 2014. Disponivel em:
<"https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436684>. Acesso em: 31
ago. 2017.
REUNIR. REVISTA DE ADMINISTRACAO, CIENCIAS CONTABEIS E SUSTENTABILIDADE. Campina
Grande:
UFCG,
2011.
Quadrimestral.
Issn:
2237-3667.
Disponível
em:
<http://revistas.ufcg.edu.br/reunir>.
SOBRAL, F.; PECI, A. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2. ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2013.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Informática Aplicada à Gestão
Semestre: 1o
Código: IAGG1
Nº de aulas semanais: 3
Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T ( ) P ( ) (X) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina introduz as ferramentas básicas à execução das atividades administrativas, bem
como a aplicação de seus recursos na Administração como forma de apoio na tomada de
decisões através de sistemas de gestão como apoio à inovação tecnológica. Enfatiza de
elaboração e apresentação de documentos administrativos e relatórios organizacionais
através do uso de planilhas eletrônicas na manipulação de dados, por meio de fórmulas
matemáticas, criação de tabelas e visualização de gráficos. Além disso, apresenta o conceito
de e-business e alguns modelos empresariais de gestão com demonstração prática de
softwares gratuitos e uso de ferramentas para estimular as boas práticas de gestão.
3 - OBJETIVOS
• Discutir a importância da utilização de ferramentas para automação de escritórios
com foco em atividades administrativas por meio de postura analítica e proativa;
• Propiciar aos alunos a utilização dos recursos da planilha eletrônica, editor de texto
e construtor de slides;
• Desenvolver pesquisas práticas, de abrangência local e regional, que culminem na
elaboração de apresentações por meio das ferramentas de automação de escritório
estudadas incentivando a autonomia discente e pró-atividade;
• Apresentar ferramentas do sistema e-business e sistemas de gestão empresarial
pontuando sua importância na gestão e, na medida do possível, por meio de
exemplos práticos.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao sistema operacional
1.1 Gerenciamento e localização de arquivos
1.2 Segurança da Informação
2. Editor de texto
2.1. Criar documentos
2.2. Revisar textos
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2.3. Modificar a estrutura e a aparência do texto
2.4. Organizar informações em colunas e tabelas
2.5. Adicionar elementos gráficos
2.6. Modelos de Documentos Administrativos
2.7. Normas para Trabalhos Acadêmicos
3. Planilha eletrônica
3.1. Inserir dados
3.2. Efetuar cálculos a partir de dados
3.3. Formatação de dados
3.4. Organizar e resumir dados
3.5. Analisar conjunto de dados
3.6. Criar gráficos e tabelas.
3.7. Trabalhar com funções
3.7.1. Lógicas
3.7.2. Pesquisa
3.7.3. Matemáticas
3.7.4. Estatísticas
3.7.5. Financeiras
4. Gerador de apresentações
4.1. Criar slides
4.2. Formatação de slides
4.3. Revisar slides
4.4. Adicionar elementos visuais
4.5. Apresentar slides
5. Sistemas de e-business
6. Modelos empresariais de gestão
6.1. Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIG)
6.2. Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM)
6.3. Sistema de Gestão Empresarial (ERP)
6.4. Técnicas em gerenciamento de recursos financeiros e de custos
6.5. Softwares inovadores utilizados no processo de gestão
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MANZANO, André Luiz Navarro Garcia; MANZANO, Maria Izabel Navarro Garcia. Estudo
dirigido de informática básica. 7.ed. São Paulo: Érica, 2007. 250 p. (Coleção PD). (10
exemplares)
FITZGERALD, Jerry. Comunicações de dados empresariais e redes. 10. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2011.
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 3.ed.
São Paulo: Érica, 2008. 406 p.
REVISTA TECNOLOGIA E SOCIEDADE. Curitiba: Esp., 2018. Quadrimestral. Issn: 1984-3526.
Disponível em: < https://periodicos.utfpr.edu.br/rts>.
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6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRUNI, Adriano Leal; PAIXÃO, Roberto Brazileiro. Excel aplicado à gestão empresarial. 2.
ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CAIÇARA JUNIOR, Cícero; WILDAUER, Egon Valter. Informática industrial. Curitiba:
InterSaberes,
2013.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128046/pages/1>.
Acesso em: 31 ago. 2017.
CAPRON, H. K.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Education do
Brasil,
2004.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918888/pages/_5>.
Acesso em: 31 ago. 2017.
KROENKE, David M. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Saraiva, 2012.
SANTOS, Aldemar de Araújo. ERP e Sistemas de Informações Gerenciais. São Paulo: Editora
Atlas, 2013.
RTIC. REVISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Campina Grande:
UFCG,
2011.
Anual.
Issn:
2237-5112.
Disponível
em:
<http://rtic.com.br/index.php/rtic/index>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Métodos Quantitativos aplicados à gestão
Semestre: 1º
Código: MQGG1
Nº de aulas semanais: 5
Abordagem Metodológica:
T ( X ) P ( ) ( ) T/P

Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala
de aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?

2 - EMENTA
A disciplina faz uma introdução à Matemática, enfatizando conteúdos já vistos no ensino
médio (porém primordiais para o prosseguimento dos estudos) e à Estatística e seus
conceitos básicos, sobretudo os métodos de análise exploratória de dados. A disciplina
apresenta a estatística como ferramenta de apoio às rotinas das atividades administrativas.
3 - OBJETIVOS
• Propiciar uma revisão dos conteúdos matemáticos básicos para subsidiar outros
componentes curriculares;
• Permitir que, ao final da disciplina, o aluno possa conhecer as formas de medição
das variáveis de sua área de atuação, sendo possível a organização e manipulação
de dados;
• Construir o saber sobre sínteses numéricas e gráficas dos dados pela construção de
índices, mapas e gráficos de forma a saber analisar e apresentar resultados
associando os conceitos trabalhados à prática profissional;
• Proporcionar condições para que o aluno saiba usar os modelos básicos de análise
estatística, de forma especial, os modelos de associação entre uma variável resposta
e um conjunto de variáveis explicativas;
• Saber utilizar os conhecimentos adquiridos de forma a contribuir positivamente e
criativa e sua atuação profissional e como cidadão.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução a conjuntos numéricos.
2. Expressões algébricas.
3. Grandezas proporcionais.
4. Porcentagem.
5. Potenciação e radiciação.
6. Equações do 1º grau.
7. Equações do 2º grau
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8. Métodos básicos de estatística.
9. Estatística descritiva.
10. Medidas de posição, Medidas de tendência Central, Medidas de Dispersão.
10.1 Média
10.2 Mediana
10.3 Moda
10.4 Variância
10.5 Desvio Padrão
10.6 Covariância
11. Análise de Regressão Linear.
12. Uso de ferramentas e técnicas inovadoras no uso da estatística como ferramenta
profissional.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARA, A. B. Introdução à estatística. São Paulo: Edgar Blucher, 2003.
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto; GIOVANNI JUNIOR, José Ruy. Matemática
completa: ensino médio. São Paulo: FTD, 2002. Código do Acervo: 16732. 592 p.
MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de
probabilidade e estatística. 7.ed. São Paulo: EdUSP, 2010.
MATEMATICA UNIVERSITÁRIA. Rio de Janeiro: SBM, 2018. Semestral. Issn: 0103-9059.
Disponível em: <https://rmu.sbm.org.br/>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ELIAN, Silvia Nagib; FARHAT, Cecília Aparecida Vaiano. Estatística básica. São Paulo: LCTE,
2006. 239 p.
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar 2: logaritmos. 10.ed. São Paulo:
Atual, 2013.
MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA EM FOCO. Uberlândia: FAMAT-UFU, 2013. Semestral. Issn:
2318-0552.
Disponível
em:
<http://www.seer.ufu.br/index.php/matematicaeestatisticaemfoco>.
MCCLAVE, James T.; BENSON, George P.; SINCICH, Terry. Estatística para administração e
economia. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051862/pages/_1>.
Acesso em: 31 ago. 2017.
MEYER, P. L. Probabilidade - Aplicações à estatística.2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009
NEUFELD, John L. Estatística aplicada à administração usando Excel. São Paulo: Pearson
Education
do
Brasil,
2003.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918307>. Acesso em: 04
set. 2017
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Processos de Marketing
Semestre: 1º
Código: PMKG1
Nº de aulas semanais: 5 Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T ( X ) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 – EMENTA
A disciplina aborda os aspectos relativos ao marketing, com enfoque no mercado e
comportamento do consumidor, direcionando os estudos para o ciclo de vida do produto,
preço, ponto de venda, promoção e distribuição. Trabalha o entendimento do conceito e
estratégias de Marketing, sempre considerando a responsabilidade social e ambiental e a
diversidade cultural das empresas na era da globalização, focando de forma ética e
responsável o desenvolvimento local, regional e nacional.
3 – OBJETIVOS
• Proporcionar ao aluno um claro entendimento sobre o que é marketing, sua
importância para as organizações e as alterações ocorridas na teoria e na prática de
marketing;
• Proporcionar ao aluno condições para dominar conceitos estratégicos de marketing e
compreender a utilização das ferramentas necessárias para sua concepção e execução
nas organizações.
• Proporcionar ao aluno condições para a criação de imagens empresariais positivas e
sustentáveis, com o objetivo de enfocar sempre com postura crítica o perfil
empreendedor no mercado local, regional e nacional.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O Papel do Marketing
1.1. O que é e a que se aplica o marketing?
1.2. Necessidades, desejos e demanda.
1.3. Valor, custo e satisfação;
1.4. Orientação da empresa em relação ao mercado (conceitos de produção, produto,
vendas, marketing e marketing holístico)
2. Análise do Ambiente de Marketing
2.1. Necessidades e tendências do microambiente.
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2.2. Identificação e resposta às principais forças macro ambientais.
2.3. Ambientes demográfico, geográfico, econômico, sociocultural, natural, tecnológico,
político e legal.
3. Análise dos Mercados Consumidores e Comportamento:
3.1. Responsabilidade social e ambiental: Valor, ética, satisfação, missão e fidelização.
3.2. O processo de decisão de compra: Valor percebido/agregado pelo cliente por meio do
preço e qualidade de produtos e serviços.
3.3. Ferramenta da gestão da qualidade total como valor competitivo (exemplos de
programas de qualidade)
4. Segmentação de mercado e seleção de mercados-alvo:
4.1. Níveis, padrões e procedimentos de segmentação de mercado
4.2. Bases para segmentação de mercados consumidores (segmentação geográfica,
demográfica, psicográfica e comportamental)
4.3. Bases para segmentação do mercado organizacional
4.4. Seleção do mercado-alvo
5. Administração das Estratégicas:
5.1. O que é Planejamento de Marketing?
5.2. Elaboração do Planejamento de Marketing
6. Pesquisa de Marketing
7. Marketing/Responsabilidade social das empresas
8. Marketing e Meio ambiente
9. Marketing Verde
10. Tópicos emergentes em Marketing
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. Rio de Janeiro:
Prentice Education do Brasil, 2012.
MALHOTRA Naresh et al. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 6. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2012.
PAIXÃO, Marcia Valéria. A influência do consumidor nas decisões de marketing. Curitiba:
Inter Saberes, 2012. (Série marketing ponto a ponto). Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122822/pages/5>. Acesso
em: 14 nov. 2017.
PMKT. REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISAS DE MARKETING, OPINIÃO E MÍDIA. São Paulo:
ABEP,
2018.
Quadrimestral.
Issn:
2317-0123.
Disponível
em:
<http://www.revistapmkt.com.br/>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADOLPHO, Conrado. Os 8 Ps do marketing digital: o seu guia estratégico de marketing
digital. São Paulo: Novatec, 2011.
BERND, Zilá. O que é negritude. São Paulo: Brasiliense, 1988. (Coleção primeiros passos;
209).
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FARRIS, Paul W. et al. Métricas de marketing: o guia definitivo de avaliação de desempenho
do marketing. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A estratégia do oceano azul: como criar novos
mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
PETER, J. Paul; OLSON, Jerry C; HONORATO, Beth. Comportamento do consumidor e
estratégia de marketing. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
REMARK. REVISTA BRASILEIRA DE MARKETING. São Paulo: UNINOVE, 2002. Trimestral. Issn:
2177-5184. Disponível em: <http://www.revistabrasileiramarketing.org/>.
ZENONE, L. C. DIAS, R. Marketing sustentável. São Paulo: Editora Atlas, 2015
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Economia
Semestre: 1o
Código: ECOG1
Nº de aulas semanais: 5

Total de aulas: 95

Abordagem Metodológica:
T (X) P ( ) ( ) T/P

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?

Total de horas: 79,2

2 - EMENTA
A disciplina aborda os conceitos e princípios da economia, trabalhando na compreensão de
temas da teoria macroeconômica e microeconômica. Apresenta e interpreta o cenário
econômico e suas possibilidades e desafios para as empresas e a sociedade. A disciplina
aborda ainda a temática da educação ambiental e os caminhos para uma economia
sustentável com o desenvolvimento local e regional.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer os principais conceitos econômicos e apresentar os instrumentos de
análises econômicas, para que possam estabelecer relacionamento entre a teoria e
prática econômica.
• Entender o comportamento das unidades econômicas nos mercados, tanto numa
visão microeconômica, quanto macroeconômica.
• Formar profissionais éticos, cidadãos empreendedores que conheçam a história
econômica brasileira.
• Formar profissionais com postura proativa, criativa e reflexiva.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à economia;
1.1. Conceito de Economia.
1.2. A história do pensamento econômico.
1.3. Sistemas econômicos.
2. Macroeconomia.
2.1. Produto Interno Bruto – PIB.
2.2. Poupança e Investimento.
2.3. Oferta, demanda e equilíbrio econômico.
2.4. Moeda e Inflação.
80

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

2.5. Mercado de trabalho e taxa de desemprego.
2.6. Estrutura tributária.
2.7. Política Fiscal, monetária e comercial.
2.8. Comércio externo e taxas de câmbio.
3. Microeconomia.
3.1. Oferta e demanda.
3.2. Elasticidade da demanda e da oferta.
3.3. Estrutura de mercado.
3.4. Concorrência perfeita e monopolística.
3.5. Monopólio e Oligopólio.
3.6. Análise dos custos de produção.
3.7. Custo de oportunidade.
4. Economia brasileira.
4.1. História econômica brasileira.
4.2. Características e principais desafios.
5. Economia e meio ambiente.
5.1. Economia e sustentabilidade
5.2. Consumo e consumismo.
5.3. Compras públicas sustentáveis
5.4. Biocomércio
5.5. Economia solidária
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning. 2014.
NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto Martins. Princípios de economia. 7. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2016.
NOVA ECONOMIA. Belo Horizonte: UFMG, 2018. Issn: 1980-5381. Disponível em:
<http://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/>
PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 5. ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2005.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
VASCONCELOS, Marco Antônio Sandoval. Economia micro e macro. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2015.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ECONOMIA E SOCIEDADE. Campinas: UNICAMP, 1992. Quadrimestral. Issn: 1982-3533.
Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos>.
ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. São Paulo: Makron Books,
2012.
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JÚNIOR,
Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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HUNT, E. K.; LAUTZENHEISER, Mark. História do pensamento econômico: uma perspectiva
crítica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc J. Economia internacional. 10. ed.
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
LEVITT, S.; DUBNER, S. Freaknomics: o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2007.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Contabilidade Geral e de Custos
Semestre: 2o
Código: CGCG2
Nº de aulas semanais: 5
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica: Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 – EMENTA
A disciplina apresenta a importância da contabilidade no ambiente empresarial, abordando
os conhecimentos legais e técnicos de controle da escrituração financeira e contábil. A
disciplina aborda também os conceitos relacionados aos sistemas de custeio, abrangendo os
modelos tradicionais da Contabilidade de Custos e de custeamento utilizados na gestão.
Trabalha também o entendimento do aluno, no conceito e estratégias de controladoria
empresarial, sempre considerando a responsabilidade social e ambiental e a diversidade
cultural das empresas na era da globalização, focando de forma ética e responsável o
desenvolvimento local, regional e nacional.
3 – OBJETIVOS
• Compreender a importância e responsabilidade corporativa na sustentabilidade da
empresa, com a utilização da contabilidade gerencial, financeira e de custos, como
ferramentas para tomada de decisão do gestor ou empresário;
• Conhecer os principais instrumentos contábeis, para o controle dos negócios da
empresa sustentável, sempre focando o desenvolvimento local, regional e nacional;
• Interpretar os principais relatórios contábeis, entre eles: Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa,
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido;
• Demonstrar as modalidades entre receitas, custos, despesas, tributos sobre produtos
e produção.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à contabilidade
1.1. Conceito e Aplicação
1.2. Finalidades para as quais se usa informação contábil
2. Características das Empresas
2.1. Classificação e constituição das empresas
2.2. Tipos de sociedades
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3. Conceitos contábeis básicos
3.1. Patrimônio
3.2. Equação básica do patrimônio
3.3. Patrimônio líquido
3.4. Balanço Patrimonial
4. O estudo das contas
4.1. Conceito, classificação e plano de contas
5. Demonstrações contábeis das empresas
5.1. Demonstração de Resultado de Exercício
5.2. Balanço Patrimonial
5.3. Análise dessas demonstrações contábeis
6. Escrituração
6.1. Livro Diário
6.2. Livro Razão
6.3. Livro Caixa
7. Apuração do Resultado do Exercício
7.1. Análise e interpretação dos relatórios contábeis
8. Teoria dos Custos
8.1. Custos Fixos e Variáveis
8.2. Custos Diretos e Indiretos
8.3. Custo Médio e marginal
9. Sistemas de Custeio
9.1. Custeio por Absorção e Direto
9.2. Custo ABC
10. Formação de Preço
11. Auditoria e Controladoria
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não contadores:
para as áreas de administração, economia, direito, engenharia. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
FERREIRA, José Antonio Stark. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2007.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2012.
RCC. REVISTA CONTEMPORÂNEA DE CONTABILIDADE. Florianópolis: UFSC, 2004. Trimestral.
Issn: 2175-8069. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade>.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral: fácil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, preços e lucros. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
407 p. (Série desvendando as finanças; 5).
HONG, Yuh Ching. Contabilidade gerencial: novas práticas contábeis para a gestão de
negócios. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2006. Código do Acervo: 55390. 304 p.
IUDÍCIBIUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. 11.ed. São Paulo: Atlas,
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MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos essenciais. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2009. 100 p.
REPEC. REVISTA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM CONTABILIDADE. Brasília: ABRACICON, 2007.
Trimestral. Issn: 1981-8610. Disponível em: <http://www.repec.org.br/index.php/repec>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Ética Empresarial
Semestre: 2º
Código: ETEG2
Nº de aulas semanais: 3
Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina aborda as bases da dimensão da moral e ética na vida social e sua influência na
ética profissional. Aborda também o exercício da cidadania, a importância dos direitos
humanos, educação ambiental, educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e
cultura afro-brasileira e africana. Por fim, a disciplina traz o processo de construção do ser
profissional: valores e implicações no exercício profissional.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer e aplicar os conceitos que envolvem a ética e a moral.
• Conhecer as bases epistemológicas da Ética como ciência.
• Reflexionar sobre os conceitos de “bem” o “mal”, na vida em sociedade e no mundo
do trabalho, adotando uma postura crítica em sua atuação como profissional e
cidadão.
• Proporcionar ao estudante a possibilidade de estar mais consciente de seus atos e de
suas consequências, associando as questões éticas a sua atuação profissional.
• Compreender sua atuação profissional como parte da construção de uma sociedade
e a importância de sua atuação dentro dos preceitos éticos sociais e profissionais.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.Ética
1.1. Ética e moral, semelhança e diferenças
1.2. Compreendendo o que é certo ou errado
1.3. Teorias éticas
1.4. Relativismo e dilemas éticos
1.5. Ética e cidadania
2. Ética Organizacional
2.1. Comportamentos antiéticos
2.2. Conflitos de interesse
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2.3. Desafios éticos
2.4. Responsabilidade social corporativa
3. História e Cultura Afro-brasileira e indígena.
3.1. Aspectos culturais na formação da população brasileira e na formação da
identidade nacional: índios e negros – suas contribuições à história e à cidadania
brasileira.
3.2. Mão de obra escrava e a abolição da escravatura.
4. Educação em Direitos Humanos.
4.1. Perspectivas e Reflexões.
4.2. Pluralidade de ideias.
4.3. Educação e respeito aos direitos humanos.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PINEDA, Eduardo Soto; MARROQUÍN, José Antonio Cárdenas. Ética nas empresas. São
Paulo: McGraw Hill, 2008.
RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. São Paulo: FGV, 2018. Bimestral. Issn:
0034-7590. Disponível em: <http://rae.fgv.br/rae>.
SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2009. Código do Acervo:
44658. 312 p. A Biblioteca possui a 7. reimpr./2015.
SROUR, Robert Henry. Casos de ética empresarial: chaves para atender e decidir. 2. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2014. 182 p
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética empresarial na prática: liderança, gestão e
responsabilidade corporativa. 2. ed. Curitiba: InterSaberes, 2016. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722932/pages/-2>.
Acesso em: 31 ago. 2017.
BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores?. Rio de Janeiro:
Zahar, 2011.
BERND, Zilá. O que é negritude. São Paulo: Brasiliense, 1988. Código do Acervo: 55297. 58
p. (Coleção primeiros passos; 209).
ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. São Paulo: M.Books, 2012.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio Ferraz (Org.). Filosofia, sociedade e direitos humanos: ciclo de
palestras em homenagem ao professor Goffredo Telles Jr. Barueri: Manole, 2012. Disponível
em: <https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428665/pages/-16>.
Acesso em: 31 ago. 2017.
GHILLYER, Andrew W. Ética nos negócios. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 226 p. (Série A).
PERSPECTIVAS EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. Belo Horizonte: UFMG, 1996. Trimestral.
Issn: 1981-5344. Disponível em: <http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Matemática Financeira
Semestre: 2º
Código: MAFG2
Nº de aulas semanais: 05
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T ( ) P ( ) (X) T/P
aula?
( X ) SIM ( ) NÃO Qual(is)? Laboratório de Informática
2 - EMENTA
Incorpora a matemática financeira à rotina das atividades administrativas, além de abordar
os principais conceitos sobre taxas de juros, capitalização simples, capitalização composta,
descontos e taxas de descontos, além de demonstrar a forma de cálculos de anuidades e
perpetuidades, dentre outros conceitos importantes para a prática profissional do tecnólogo
em processos gerenciais.
3 - OBJETIVOS
• Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas em situações
diversas, relacionadas ao seu contexto profissional;
• Saber aplicar a matemática financeira base para o gerenciamento de recursos
financeiros nas organizações.
• Saber analisar e criticar dados afim de estabelecer objetivos e promover estratégias
gerenciais que contribuam para melhorias na organizacionais.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Razão e proporção;
2. Regra de três simples e composta;
3. Porcentagem;
4. Juros simples
5. Juros compostos;
6. Descontos Simples;
7. Descontos Compostos;
8. Sistemas de amortização PRICE e SAC;
9. Séries de pagamentos parcelados antecipados;
10. Séries de pagamentos parcelados postecipados;
11. Aplicações práticas em planilhas eletrônicas.
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5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações.13. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira: com + de 600
exercícios resolvidos e propostos. 6. ed. São Paulo: Altas, 2009. 416 p.
OLIVEIRA, Gustavo Faria de. Matemática financeira descomplicada: para os cursos de
economia, administração e contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013.
REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS. São Paulo: SBF, 2003. Quadrimestral. Issn: 1984-5146.
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de. Matemática financeira
aplicada. Curitiba: InterSaberes, 2012. (Série matemática aplicada). Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120019/ >. Acesso em: 04
set. 2017.
FERREIRA, Roberto J. Matemática financeira aplicada: mercado de capitais, análise de
investimentos, finanças pessoais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Cálculo aplicado à gestão e aos negócios. Curitiba:
Intersaberes,
2016.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721058>. Acesso em: 05
jun. 2018.
SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática financeira. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do
Brasil,
2010.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576057994/ >.
RC&F. REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS. São Paulo: FEA-USP, 2012. Quadrimestral. Issn:
1808-057X. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rcf>.
SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 4.
ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. Disponível em:
https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050841>. Acesso em: 31
ago. 2017.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Processos de Produção e Operações
Semestre: 2o

Código: PPOG2

Nº de aulas semanais: 5

Total de aulas: 95

Abordagem Metodológica:

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?

T (X)

P( )

( ) T/P

Total de horas: 79,2

( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina contextualiza o histórico, os conceitos e a estrutura da administração de
produção. Apresenta os sistemas de produção, seu planejamento e controle, bem como as
técnicas modernas de administração da produção. Considera a administração da produção
como base para o surgimento de inovações tecnológicas, respeitando os padrões éticos.
3 - OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer a Administração da produção como parte de um ciclo de operações
integrado às demais funções organizacionais e ao ambiente competitivo;
Apresentar conhecimentos sobre sistemas de produção e técnicas de planejamento,
controle e integração da produção;
Conhecer e operar a programação da produção em diferentes sistemas produtivos.
Aplicar técnicas de administração da produção para aprimoramento da produtividade
e competitividade das indústrias locais e regionais.
Capacitar o aluno para que utilize métodos adequados de pesquisa para que esta
possa efetivamente compreender e melhorar as práticas de gestão das empresas.
Incentivar a postura proativa, criativa e reflexiva do aluno diante da aplicação de
técnicas de gestão da produção.
Compreender e aplicar a governança por processos, dando ênfase aos processos de
redesenho e melhoria, promovendo a mudança organizacional planejada.

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução aos Processos de Produção e Operações
1.1. Evolução, visão geral e importância para os clientes e mercado.
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1.2. Os processos de produção e operações como estratégia competitiva
1.3 Gestão por processos
2. Conceitos
2.1. Tipos de Sistemas de Produção (por projeto, intermitente e contínua)
2.2 Organização do fluxo de produção
2.3 Orientação para o mercado (produção contra estoque e contra pedido)
2.4. Arranjo físico e fluxo (layout)
3. Planejamento e controle da produção
3.1. Planejamento e processo decisório
3.2. Análise e previsão de demanda
3.3. Planejamento agregado da produção
3.4. Plano mestre de produção
4. Análise do caminho crítico: PERT-CPM
5. Sistemas flexíveis da manufatura
5.1 Conceituação, histórico e importância
5.2 Princípios
5.3 Ferramentas de apoio
6. Tópicos emergentes em administração da produção, como indústria 4.0.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERNANDES, Flavio Cesar Faria; GODINHO FILHO, Moacir. Planejamento e controle da
produção: dos fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 2010.
G&P. GESTÃO & PRODUÇÃO. São Carlos: UFSCar, 1994. ISSN: 1806-9649. Disponível em:
<http://www.dep.ufscar.br/revista>.
MARTINS, Petronio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. 3. ed. São
Paulo: Saraiva, 2015.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; Johnston, Robert. Administração da produção. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2009. 747 p.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações:
manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
GEPROS. GESTÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÕES E SISTEMAS. Bauru: UNESP, 2009. Issn: 19842430. Disponível em: <http://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros>.
LUSTOSA, Leonardo et al. Planejamento e controle de produção. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2. ed. rev. e ampl. São
Paulo: Cengage Learning, 2008.
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Aspectos Gerais de Direito e Legislação
Semestre: 2º
Código: AGDG2
Nº de aulas semanais: 04
Total de aulas: 76
Total de horas: 63,3
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM (X) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina irá trabalhar aspectos importantes do Direito para a gestão de empresas, no
contexto do direito empresarial e tributário, como também em relação ao direito do trabalho,
abordando aspectos relacionados ao contexto empresarial, ética profissional, bem como suas
interferências na sociedade de forma geral. A disciplina também abordará aspectos da
Administração Pública e seus desdobramentos, possibilitando ao egresso conhecer e
compreender os processos gerenciais da administração pública. Apresentará estudos de
casos atuais, de abrangência global, regional e local, no intuito de proporcionar associação
da teoria com a prática e apresentar abordagens decorrentes de novas jurisprudências.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer a sistemática básica do Direito e suas áreas, analisando e interpretando essa
sistemática no contexto empresarial, como também em conceitos e direitos
fundamentais aplicados às pessoas e a sociedade.
• Conhecer as considerações relativas à Administração Pública.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Administração Pública
1.1. Estado, Governo e Legislação;
1.2. Conceito e características;
1.3. Modelos de Administração Pública no Brasil;
1.4. Administração Direta e Indireta;
1.5. Agências Reguladoras e Agências Executivas
1.6. Direito Público e Direito Privado;
1.7. Noções de centralização, descentralização e desconcentração;
1.8. Princípios do Direito Administrativo;
1.9. Licitações;
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1.10. Agentes Públicos: políticos, administrativos, honoríficos, delegados e
credenciados;
1.11. Poderes da Administração Pública: vinculado, discricionário, de polícia;
1.12. Servidores Públicos: Regime Jurídico, Concurso, cargo, função, remuneração;
1.13. Atos Administrativos;
2) Direito do Trabalho
2.1. Conceito e História do Direito do Trabalho;
2.2. Sujeitos do Direito do Trabalho;
2.3. Tipos de Empregado;
2.4. Legislação Trabalhista;
2.5. Contrato de trabalho: conceito, formas, rescisão (aviso prévio, justa causa);
2.6. Obrigações pecuniárias: remuneração, pagamento, salário;
2.7. Abono Salarial, FGTS, Férias, Adicionais;
2.8. Jornada de trabalho, hora extra, hora noturna, períodos de descanso;
3) Direito Empresarial
3.1. Conceito, evolução histórica, autonomia;
3.2. Princípios do Direito Empresarial;
3.3. Empresário;
3.4. Empresa;
3.5. Direito societário: conceito, princípios, classificação, tipos,
3.6. Sociedade Anônima e Sociedade Limitada;
3.7. Desconsideração da Personalidade jurídica;
3.8. Títulos de Crédito: Letra de Câmbio, Nota Promissória, Cheque, Duplicata, Warrant,
Títulos Públicos;
4) Direito Tributário
4.1. Direito Financeiro
4.2. Conceito de Direito Tributário, Competência tributária, Princípios,
4.3. Matrizes Tributárias: Alíquotas, base de cálculo, sujeitos ativo e passivo; obrigações
4.4. Tributos: Imposto, Taxa, Contribuição de Melhoria, Empréstimos Compulsórios,
Contribuições;
4.5. Impostos Federais;
4.6. Impostos Estaduais e Distritais;
4.7. Impostos Municipais;
4.8. Simples Nacional.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 28. ed. São Paulo:
Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2015.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
MINARDI, J. Manual de direito tributário. 4. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodium.
2017.
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REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Rio de Janeiro: FGV, 1945. Quadrimestral. Issn:
2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de
1988. 54. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 8. ed., rev. e ampl. São
Paulo: Método, 2015.
HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 1560
p. (Coleção esquematizado).
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial: esquematizado. 6.ed. São Paulo:
MÉTODO, 2016.
REVISTA DIREITO GV. São Paulo: FGV Direito SP, 2005. Quadrimestral. Issn: 2317-6172.
Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Desenvolvimento Sustentável
Semestre: 2o
Código: DESG2
Nº aulas semanais: 3
Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina aborda o conceito de sustentabilidade e os pilares que o sustenta (econômico,
social e ambiental), bem como faz uma análise e discussão da experiência regional, nacional
e internacional do desenvolvimento sustentável, além de apresentar tecnologias inovadoras
para produção econômica sustentável e a implantação de indústrias limpas.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer o processo histórico da construção do modelo de desenvolvimento
sustentável;
• Entender as implicações institucionais da política pública e os desafios para a
democracia participativa;
• Apresentar os modelos clássicos de desenvolvimento e contrapor com os modelos de
desenvolvimento sustentável;
• Conhecer inovações tecnológicas sustentáveis voltadas para o setor produtivo.
• Estudar casos de desenvolvimento sustentável a partir de experiências de sucesso.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sustentabilidade
1.1. Conceitos e definições
1.2. Pilar econômico
1.3. Pilar social
1.4. Pilar ambiental
1.3. Mudanças de paradigmas
2. Cidadania
2.1. O papel do Estado
2.2. Demandas individuais e coletivas
2.3. Democracia participativa e cidadania
3. Responsabilidade social corporativa
3.1. Gestão de inclusão
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3.2. Transparência
3.3. Produção mais limpa
4. Políticas públicas de desenvolvimento
4.1. Conceitos e definições
5. Cidades sustentáveis
6. Inovação Tecnológica de Produto e Processo (TPP)
6.1 Inovação tecnológica orientada para a sustentabilidade
6.2 Ecoinovação
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3. ed. Rio de Janeiro:
Garamond, 2008.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. História da cidadania. 6. ed. São Paulo: Contexto,
2013.
SUSTENTABILIDADE EM DEBATE. Brasília: UNB, 2018. Quadrimestral. Issn: 2179-9067.
Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/sust>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Empresas, ambiente e sociedade: introdução à gestão
socioambiental corporativa. Curitiba, InterSaberes, 2012. (Série desenvolvimento
sustentável).
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127698/pages/-2>.
Acesso em: 05 set. 2017.
BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio
de Janeiro: Zahar, 2008.
ELKINGTON, John. Sustentabilidade: canibais com garfo e faca. São Paulo: Makron Books,
2012.
GeAS. REVISTA DE GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE. São Paulo: UNINOVE, 2012.
Quadrimestral.
Issn:
2316-9834.
Disponível
em:
<http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/>.
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2 ed. São Paulo:
Pearson, 2009
PHILIPPI JR., Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; FERNANDES, Valdir. (Ed.) Gestão
empresarial e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2017. (Coleção ambiental; 21). Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439128/pages/2>.
Acesso em: 05. set. 2017
SOUZA, Carlos Leite. Cidades Sustentáveis, cidades inteligentes. São Paulo: Bookman, 2012.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Metodologia da Pesquisa Científica
Semestre: 3o
Código: MPCG3
Nº de aulas semanais: 3
Abordagem Metodológica:
T (X) P ( ) ( ) T/P

Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?

2 - EMENTA
A disciplina aborda os tipos de conhecimento, conceitos de conhecimento científico,
tecnologia, inovação e método científico. Introdução ao planejamento da pesquisa cientifica
(finalidades, tipos, etapas, normatização, projeto e relatório). Orientação para apresentação
de trabalhos de pesquisa. Introdução ao estudo da elaboração de monografias e textos
científicos.
3 - OBJETIVOS
• Discutir a importância do conhecimento científico conforme as áreas de pesquisa do
curso e o desenvolvimento local e regional;
• Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de
apreensão, produção e expressão do conhecimento nas práticas de gestão das
empresas;
• Compreender o exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e
expressão do conhecimento;
• Apoiar o discente na elaboração no seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
promovendo interdisciplinaridade e autonomia discente por meio da pesquisa
acadêmica e incentivo à busca de conhecimento recente e inovador.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conhecimento científico, tecnologia e inovação
1.1 O conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento
1.2 Os quatro tipos de conhecimento: conhecimento popular, conhecimento
filosófico, conhecimento religioso e conhecimento científico.
1.3 Conceito de Ciência
1.4 Classificação e divisão da ciência
1.5 Tecnologia e Inovação
2. Métodos científicos
2.1 Conceito de método
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2.2 Método indutivo
2.3 Método dedutivo
2.4 Método hipotético – dedutivo
2.5 Método dialético
3. Pesquisa bibliográfica
3.1 Conceito de pesquisa bibliográfica
3.2 Fases da pesquisa bibliográfica
3.3 Elaboração de fichas, resumos, resenhas
4. Procedimentos didáticos
4.1 Leitura, análise de texto e seminário
5. Pesquisa
5.1 Tipos de pesquisa: estudo de caso, survey, pesquisa-ação
5.2 Fases da pesquisa
5.3 Responsabilidades do Pesquisador
6. Técnicas de coleta de dados: análise documental, observação, entrevista, grupo focal,
análise de conteúdo, coleta de dados secundários, coleta de dados primários, formulário e
questionário.
7. Referências bibliográficas
8. Publicação científica – monografia, dissertação, tese, artigos científicos.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007.
EDUCAÇÃO E PESQUISA. São Paulo: FEUSP, 2017. Publicação Contínua. Issn: 1678-4634.
Disponível em: <http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/>.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico:
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos
científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez,
2007.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RAEP. ADMINISTRAÇÃO: ENSINO E PESQUISA. Rio de Janeiro: ANGRAD, 2018. Quadrimestral.
Issn: 2358-0917. Disponível em: <https://raep.emnuvens.com.br/raep>.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração
de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023:2002. Informação e
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT,2002.
FAZENDA, Ivani Cartarina Arantes; TAVARES, Dirce Encarnacion; GODOY, Herminia Prado.
Interdisciplinaridade na pesquisa científica. Campinas: Papirus Editora, 2017. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544902370>. Acesso em: 05
jun. 2018.
GIL, Carlos Antonio. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e
tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. (Ática universidade). Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777/pages/3>. Acesso
em: 05 set. 2017.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Gestão de Estoques
Semestre: 3o
Código: GETG3
Nº de aulas semanais: 3
Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina aborda os principais conceitos, estratégicos e operacionais, relacionados à gestão
de estoques e armazéns. Apresenta uma visão estratégica dessa gestão e ferramentas
operacionais para a efetivação desta. Fornece as capacitações necessárias a um
gerenciamento eficaz e eficiente dos armazéns.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer e dominar os conceitos relativos à gestão de estoques e armazéns;
• Ser capaz de aplicar ferramentas estratégicas e operacionais adequadas para auxiliar
o desenvolvimento local e regional;
• Conhecer e aplicar as principais ferramentas de Tecnologia de Informação;
• Ser capaz de monitorar o desempenho dos sistemas de armazenagem e intervir,
quando necessário respeitando os padrões éticos.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Armazenagem
1.1 Definição
1.2 Razões para a armazenagem
1.3 Atividades do armazém
1.4 Tipos de armazém: Centro de Distribuição Avançado, Cross-docking, transit point,
merge in transit
1.5 Inovação tecnológica em armazéns
2. Gerenciamento de armazéns
2.1. Projeto físico do armazém
2.2 Técnicas de estocagem
2.3. Métodos de identificação do localizador de estoques
2.4 Localização do estoque
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2.5 Movimentação dos materiais
2.6 Gestão de pessoas e segurança no armazém
3. Estratégia de Estoque
3.1. Princípios e funcionalidade
3.2. Política de estoques
3.3. Técnicas de gestão de estoques
3.3.1 Lote econômico
3.3.2 Curva ABC
3.3.3 LIFO/FIFO
3.3.4 JIT/Kanban
4. Estratégia de localização
4.1. Localização das instalações de armazenagem
4.2. Rede Logística
5. Tecnologia de Informação na armazenagem: WMS, EDI
6. Avaliação de desempenho na armazenagem
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6.
ed. São Paulo: Atlas, 2009.
JTL-RELIT. JOURNAL OF TRANSPORT LITERATURE. Manaus: SBPT, 2018. Trimestral. Issn: 22381031. Disponível em: <www.scielo.br/jtl>.
PAOLESCHI, Bruno. Almoxarifado e gestão de estoques: do recebimento, guarda e expedição
à distribuição do estoque. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013.
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem
holística. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Produção. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2018. Issn: 19805411. Disponível em: < http://www.prod.org.br>.
REVISTA DE LOGÍSTICA DA FATEC-CARAPICUÍBA. Carapicuíba: Fatec, 2018. Issn: 2178-0382.
Disponível em: < http://www.fateccarapicuiba.edu.br/revista-eletronica/>.
TAYLOR, David A. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial. São Paulo:
Pearson
Education
do
Brasil,
2005.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639195/pages/_5>.
Acesso em> 05 set. 2017.
WANKE, Peter F. Gerência de operações: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 2010.
(Coleção coppead de administração).
WANKE, Peter. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.
(Coleção coppead de administração).
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Processos em Gestão Financeira
Semestre: 3o
Código: PGFG3
Nº de aulas semanais: 5
Abordagem Metodológica:
T (X) P ( ) ( ) T/P

Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?

2 - EMENTA
A disciplina irá abordar aspectos relacionados aos fundamentos do Processo em Gestão
Financeira, objetivos da Administração Financeira, as áreas de atuação e suas finalidades.
Abordará sobre o perfil profissional da área, sobre o planejamento financeiro e as fontes de
financiamento, além de tratar de orçamento, capital de giro e administração do fluxo de
caixa. Trabalhar também no aprendizado do aluno, sobre conceito e estratégia do gestor
financeiro, na obtenção de recursos financeiros e econômicos para a sustentabilidade do
negócio, sempre considerando a responsabilidade social e ambiental e a diversidade cultural
das empresas na era da globalização, focando de forma ética e responsável o
desenvolvimento local, regional e nacional.
3 - OBJETIVOS
• Permitir que os alunos conheçam os conceitos e práticas do Processo em Gestão
Financeira, referentes aos registros de controles financeiros e econômicos aplicáveis
aos fatos administrativos empresariais;
• Permitir que os alunos conheçam as formas de decisão na opção tributária da
empresa, na opção de obter recursos financeiros – chamada de capital por meio dos
sócios ou acionistas existentes ou novos, tomar capital de terceiros na forma de
empréstimos, financiamentos, leasing entre outras opções;
• Permitir ao aluno futuro Gestor Financeiro interpretar os principais relatórios
contábeis, entre eles: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido.
• Estabelecer a autonomia discente para vistoriar, realizar perícia, emitir laudo e
parecer técnico em gestão financeira.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à Administração Financeira:
1.1. Administração financeira nas empresas
1.2. Integração dos conceitos contábeis com os conceitos financeiros
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1.3. Evolução da Administração Financeira
1.4. Dinâmica das decisões financeiras: risco e retorno
1.5. Administração Financeira e os objetivos da empresa
2. Interpretação e análise de demonstrações contábeis
2.1. Balanço Patrimonial
2.2. Demonstração do Resultado do Exercício
2.3. Índices Econômico-financeiros de análise:
2.3.1. Índices de Liquidez
2.3.2. Indicadores de Endividamento
2.3.3. Indicadores de Rentabilidade
2.3.4. Indicadores de Desempenho (ROE, ROA e ROI)
3. Alavancagem Operacional e Financeira
3.1. Cálculo da Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio Contábil, Econômico e
Financeiro.
3.2. Alavancagem Operacional
4. Métodos de Avaliação Econômica de Investimentos
4.1. Payback simples e descontado
4.2. Valor Presente Líquido (VPL)
4.3. Taxa Interna de Retorno (TIR)
4.4. Índice de Lucratividade Líquido (ILL)
5. Árvore de Decisões e Gestão de Riscos
6. Administração do Capital de Giro
7. Organização e Tributação das Empresas
7.1. 6.1 Tributação sobre a atividade econômica
6.2 Tributação sobre o lucro e a receita
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 790 p.
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12.ed. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2010.
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada,
estratégias financeiras, orçamento empresarial. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
RAC. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ONLINE). Rio de Janeiro: ANPAD,
2018.
Bimestral.
Issn:
1982-7849.
Disponível
em:
<http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômicofinanciamento. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
ASSAF NETO, Alexandre. Fundamentos de administração financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2017.
BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, preços e lucros. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2012. (Série desvendando as finanças; 5).
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CHIAVENATO, Idalberto. Gestão financeira: uma abordagem introdutória. 3. ed. Barueri:
Manole,
2014.
Disponível
em:
<
https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439104/pages/-12>.
Acesso em: 05 set. 2017.
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
2010. (Essencial).
RC&F. REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS. São Paulo: FEA-USP, 2012. Quadrimestral. Issn:
1808-057X. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rcf>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Processos em Gestão de Pessoas
Semestre: 3º
Código: PGPG3
Nº de aulas semanais: 5
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T ( X ) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina aborda as organizações e a administração de pessoal, enfatiza os desafios da
gestão de pessoal, a responsabilidade social das organizações, a diversidade social e os
direitos humanos nas empresas, os novos paradigmas de cargos e salários e temas como
motivação, liderança, comportamento organizacional, recrutamento e seleção, treinamento,
educação e avaliação de desempenho, gestão de carreiras, higiene e segurança do trabalho
e qualidade de vida no trabalho (QVT). Trabalhar também no aprendizado do aluno, sobre
conceito e estratégia do gestor de pessoas, na obtenção de recursos humanos qualificados
para as funções empresariais, visando sempre a sustentabilidade do negócio e, considerando
a responsabilidade social e ambiental e a diversidade cultural das empresas na era da
globalização, focando de forma ética e responsável o desenvolvimento local, regional e
nacional.
3 – OBJETIVOS
• Propiciar a compreensão dos modelos de administração de Recursos Humanos e de
gestão estratégica de pessoas;
• Capacitar o aluno para o reconhecimento das políticas de Recursos Humanos e das
necessidades da implantação e da manutenção das estratégias de gestão de pessoas;
• Proporcionar o entendimento dos novos paradigmas de cargos, salários e avaliação
de desempenho de carreira, com aplicação de Auditoria em Recursos Humanos.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Perfil do administrador de Recursos Humanos
2. Visão geral sobre Departamento Pessoal, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas
3. Responsabilidade social, diversidade cultural e direitos humanos nas empresas
4. Liderança, motivação e trabalho em equipe
5. Gestão de conflitos e comunicação organizacional
6. Estrutura organizacional e departamentalização
7. Cultura organizacional
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8. Processos de Recrutamento e Seleção
9. Processos de Gestão de Salários, benefícios
10. Processos de Treinamento e Desenvolvimento
11. Processos de Avaliação de Performance e Competências
12. Processos de Gestão de Carreiras
13. Qualidade de vida e segurança no trabalho
14. Tópicos emergentes em Gestão de Pessoas
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. 4. ed. Barueri: Manole, 2014.
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos PRH: conceitos, ferramentas e
procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007.
REVISTA PSICOLOGIA: ORGANIZAÇÕES E TRABALHO. Brasília: SBPOT, 2018. Trimestral. Issn:
1984-6657.
Disponível
em:
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6657&lng=pt&nrm=iso>.
ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento organizacional:
teoria e prática no contexto brasileiro.14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.
Disponível em: <https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055693>.
Acesso em: 05 set. 2017.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYRES, Dennis de Oliveira; CORRÊA, José Aldo Peixoto. Manual de prevenção de acidentes
do trabalho. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CORTELLA, Mario Sergio; MUSSAK, Eugenio. Liderança em foco. São Paulo: Pearson
Education
do
Brasil,
2013.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788561773373/pages/-2>.
Acesso em: 05 set. 2017.
GOLEMAN, Daniel. Liderança: a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2015.
MATSCHNIG, Monika. O corpo fala ilustrado: gestos reveladores e sinais eficazes. São Paulo:
Vozes, 2013.
ORSI, Ademar. Remuneração de pessoas nas organizações. Curitiba: InterSaberes, 2015.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301838/pages/5>. Acesso
em: 05 set. 2017.
RECAPE. REVISTA DE CARREIRAS & PESSOAS. São Paulo: PUC-SP e FEA-USP, 2011.
Quadrimestral.
Issn:
2237-1427.
Disponível
em:
<https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe/index>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Gestão da Qualidade
Semestre: 3o
Código: GQDG3
Nº de aulas semanais: 4

Total de aulas: 76

Abordagem Metodológica:
T (X) P ( ) ( ) T/P

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?
( ) SIM (X) NÃO Qual(is)?

Total de horas: 63,3

2 - EMENTA
A disciplina apresenta os conceitos básicos da Qualidade e a evolução dos Sistemas da
Qualidade. Apresenta as ferramentas da qualidade e os atuais Sistemas da Qualidade e
Gestão Ambiental.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer e dominar os conceitos básicos de Qualidade e os princípios da Gestão da
Qualidade Total;
• Ser capaz de aplicar ferramentas gerenciais adequadas a fim de promover melhoria
contínua nos processos produtivos a fim de incentivar o desenvolvimento local e
regional;
• Conhecer os aspectos da ISO 9001 e Prêmios da Qualidade e ser capaz de auxiliar em
seus processos de implantação, manutenção e controle;
• Aplicar os princípios da Qualidade em Serviços de maneira ética e responsável.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Evolução da Gestão da Qualidade
1.1 O conceito da qualidade
1.2 As eras da qualidade
1.3 As contribuições de Juran, Feigenbaum, Deming, Ishikawa
2. Gestão da Qualidade Total
2.1. Fundamentos da Gestão da Qualidade Total
2.2 Foco no cliente
2.3 Visão sistêmica de processos
2.4 Melhoria contínua
2.5 Liderança, comprometimento e envolvimento
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3. Prêmios da Qualidade
3.1 Prêmio Malcom Baldrige
3.2 Prêmio da Fundação Européia de Gestão da Qualidade
3.3 Prêmio Nacional da Qualidade
3.4 Prêmio Deming.
4. Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001
4.1 Visão Geral da ISO 9001
4.2 Requisitos do Sistema da Qualidade ISO 9001
5. Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001
5.1 Visão Geral da ISO 14001
5.2 Requisitos dos Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001
6. Ferramentas para o controle e melhoria da qualidade
6.1. As sete ferramentas da qualidade
6.2 Ferramentas gerenciais da qualidade
6.3 5S
6.4 Desdobramento da Função Qualidade (QFD)
6.5 Análise do Modo e Efeito de Falha (FMEA)
6.6 Benchmarking
7. Seis sigma
7.1 Nível de qualidade de um processo Seis Sigma
7.2 Estrutura organizacional do Seis Sigma
7.3 Método DMAIC
7.4 Mapeamento de processos.
8. Sistemas de medição de desempenho
8.1 Indicadores de desempenho
8.2 Modelos de sistemas de medição de desempenho
9. Tópicos emergentes: Qualidade em serviços.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2016
CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (Coord.). Gestão da qualidade:
teoria e casos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. (CAMPUS-ABEPRO engenharia de
produção).
Journal of Quality Technology. Milwaukee: AQS, 2018. ISSN: 0022-4065. Disponível em: <
http://asq.org/pub/jqt/index.html>.
TOLEDO, José Carlos et al. Qualidade: gestão e métodos. São Paulo: LTC, 2013.
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6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC controle da qualidade total: (no estilo japonês). 9. ed. Nova
Lima: Falconi, 2014.
G&P. GESTÃO & PRODUÇÃO. São Carlos: UFSCar, 1994. ISSN: 1806-9649. Disponível em: <
http://www.dep.ufscar.br/revista>
LIU, Shih Lu (Org.). Interpretação das normas ISO 9001/ISO 14001/OHSAS18001. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2015. (Coleção bibliografia universitária Pearson). Disponível
em: <https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016634/pages/-8>.
Acesso em: 06 set. 2017.
MELLO, Carlos Henrique Pereira (Org.). Gestão da Qualidade. São Paulo: Pearson Education
do
Brasil,
2011.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056997>. Acesso em: 05
jun. 2018.
MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 4 ed. São Paulo:
LTC, 2004
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Gestão de Projetos
Semestre: 3º
Código: GPRG3
Nº de aulas semanais: 5
Abordagem Metodológica:
T ( ) P ( ) ( X) T/P

Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?
(X ) SIM ( ) NÃO Qual(is)? Laboratório de Informática

2 - EMENTA
A disciplina apresenta o conceito, a origem, a evolução e metodologias do Gerenciamento de
Projetos, assim como ferramentas tecnológicas atuais para darem suporte à gestão. A partir
da escolha de uma das metodologias estudadas, desenvolve o planejamento de um projeto,
de abrangência local ou regional, visando aplicar o conhecimento adquirido e incentivar o
empreendedorismo. Além disso, discute as perspectivas de atuação profissional, assim como
as responsabilidades e postura do gestor de projetos.
3 - OBJETIVOS
• Reconhecer técnicas de gerenciamento de projetos e identificar meios de aplicá-las;
• Conhecer as boas práticas utilizadas para o gerenciamento de projetos;
• Capacitar os alunos com as técnicas de planejamento, análise de viabilidade e
avaliação dos riscos em um projeto.
• Apoiar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com as
ferramentas de planejamento e execução de projetos, em especial o cronograma,
promovendo autonomia discente e interdisciplinaridade.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Ciclo de vida de projetos:
1.1 Evolução histórica da metodologia;
1.2 Conceitos básicos;
1.3 Desafios no gerenciamento de projetos; e
1.4 Papéis e funções no gerenciamento de projetos.
2. Metodologias e ferramentas tecnológicas do gerenciamento de projetos.
3. Perspectivas de atuação profissional, responsabilidades e postura do gestor de
projetos.
4. Tópicos recentes em gestão de projetos.
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5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
G&P. GESTÃO & PRODUÇÃO. São Carlos: UFSCar, 1994. ISSN: 1806-9649. Disponível em: <
http://www.dep.ufscar.br/revista>
MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guia PMBOK®. 5. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014.
VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais
competitivos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. Gestão de projetos: da academia à sociedade.
Curitiba: InterSaberes, 2012. (Série administração estratégica). Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121528/pages/5>.
GeP. Revista de Gestão e Projetos. São Paulo: UNINOVE, 2010. Quadrimestral. Issn: 22360972. Disponível em: <http://www.spell.org.br/periodicos/ver/32/revista-de-gestao-eprojetos>.
GIEHL, Pedro Roque et al. Elaboração de projetos sociais. Curitiba: InterSaberes, 2015.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302729/pages/5>.
MEREDITH, Jack R; MANTEL JR., Samuel J. Administração de projetos: uma abordagem
gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
TERRIBILI FILHO, Armando. Indicadores de gerenciamento de projetos. São Paulo: M.Books,
2010.
WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração,
análise. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Processos em Vendas
Semestre: 4º
Código: PVDG4
Nº de aulas semanais: 3
Abordagem Metodológica:
T ( X ) P ( ) ( ) T/P

Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?

2 - EMENTA
A disciplina apresenta o conceito e a evolução das técnicas comercias assim como os
processos, ferramentas e planos de remuneração em vendas utilizadas na atualidade.
Também aborda a importância do conhecimento do perfil do consumidor e do trabalho em
equipe no ambiente de vendas focando a ética profissional e a necessidade de
desenvolvimento de uma postura proativa, criativa e reflexiva da equipe. Conceitua a
pesquisa e análise de mercado para posteriormente planejar e executar, em equipes, uma
pesquisa de mercado de abrangência local ou regional visando aplicar o conhecimento
adquirido.
3 - OBJETIVOS
• Conhecer e aplicar os conceitos que envolvem a organização e a técnica comercial;
• Compreender como se dá o atendimento de qualidade ao cliente e conhecer sua
importância;
• Saber como formar e motivar uma equipe de vendas e como realizar uma pesquisa e
análise de mercado;
• Compreender a política comercial por meio da proposta de venda, do gerenciamento
de vendas e do preço.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Motivação e Comportamento. Trabalho e treinamento em Equipe. Liderança de
Grupos e Organizações.
2. Comportamento do consumidor no ponto de venda.
3. Comunicação e persuasão
4. Técnicas de vendas e negociações.
5. Pesquisa e análise de mercado.
6. Psicologia e comportamento do consumidor.
7. Atendimento ao Público, Etiqueta Social e Empresarial.
8. Gestão de cargos, salários e bonificações em vendas.
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9. Ética no ambiente de vendas.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BROOKS, Ian. Seu cliente pode pagar mais. 2. ed.Curitiba: Fundamento, 2014.
GITOMER, Jeffrey. A bíblia de vendas: revista e atualizada. São Paulo: M.Books, 2010.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Técnicas de vendas: como vender e obter bons resultados. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2011.
RAE. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. São Paulo: FGV, 2018. Bimestral. Issn:
0034-7590. Disponível em: <http://rae.fgv.br/rae>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARNEGIE, Dale and Associates, Inc. Como fazer amigos e influenciar pessoas para
adolescentes. 3. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de vendas: uma abordagem introdutória: transformando o
profissional de vendas em um gestor de vendas. 3. ed. Barueri, 2014. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439210>. Acesso em: 08
set. 2017.
KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: Pearson
Education
do
Brasil,
2006.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581439532/pages/-16>.
Acesso em: 14 nov. 2017.
LEWICKI, Roy J.; SAUNDERS, David M.; BARRY, Bruce. Fundamentos de negociação. 5. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2014.
RACEX. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR. Passo Fundo: FACULDADES
JOÃO
PAULO
II,
2015.
Semestral.
Issn:
2447-2719.
Disponível
em:
<http://seer.faculdadejoaopaulo.edu.br/index.php/racex>.
RITOSA, Cláudia Mônica. Marketing pessoal: quando o produto é você. Curitiba:
InterSaberes, 2012. (Série marketing ponto a ponto). Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120316/>. Acesso em: 08
set. 2017.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Empreendedorismo
Semestre: 4º
Código: EMPG4
Nº de aulas semanais: 5
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala
T ( X ) P ( ) ( ) T/P
de aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina apresenta a figura e a ação de empreendedores no processo de criação de novos
negócios, bem como suas etapas e seu processo de criação, a importância da identificação
de oportunidades e as características relevantes do perfil empreendedor. A disciplina
trabalha também na compreensão da diversidade cultural e étnico-racial existente no
ambiente de negócios contemporâneo, bem como a necessidade de desenvolver ideias que
atendam às necessidades de sustentabilidade social, ambiental e financeira dos cidadãos.
3 - OBJETIVOS
• Mostrar as características do comportamento empreendedor e as qualidades que o
empresário precisa desenvolver para iniciar um novo negócio, desde a primeira ideia
até a organização da empresa;
• Transmitir informações sobre técnicas, ferramentas e inovações tecnológicas para o
melhor funcionamento da empresa;
• Estimular atividades que exercitem o trabalho em equipe e a busca de conhecimento;
• Proporcionar condições para o aluno demonstrar os conceitos apresentados e sua
aplicabilidade em um plano de negócios que demonstre a viabilidade de um
empreendimento visando o desenvolvimento local e regional.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Comportamento Empreendedor
2. A atividade empreendedora como opção de carreira
2.1. Estágios de crescimento da empresa;
2.2. Fatores inibidores do potencial empreendedor; e
2.3. Motivos para iniciar um negócio próprio.
3. Identificando oportunidades
3.1. Criatividade e Inovação;
3.2. Áreas de identificação de oportunidades; e

114

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

3.3. Alternativas ao mercado: economia solidária, negócios ligados ao meio ambiente,
entre outros.
4. O desenvolvimento do negócio
4.1. Transformação de oportunidade em conceito; e
4.2. Avaliação do potencial de lucro e crescimento do negócio
5. A dinâmica dos negócios
5.1. Oferta e demanda;
5.2. Ciclo de vida; e
5.3. Relação entre preço, experiência e ciclo de vida.
6. Escolha estratégica e competitiva
7. Implementação de negócio
7.1. Pré-requisitos necessários para iniciar um empreendimento;
7.2. Análise financeira: fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, rentabilidade, liquidez; e
7.3. Análise de técnicas, ferramentas e inovações tecnológicas para apoiarem o negócio.
8. O Plano de Negócios
9. Empreendedorismo social. Formação de negócios voltados à inclusão social.
10. Tópicos emergentes em empreendedorismo
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed.
São Paulo: Atlas, 2016.
HIRISCH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 9. ed. São
Paulo: McGraw-Hill, 2014.
OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business model generation: inovação em
modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio de
Janeiro: Alta Books, 2011.
REGEPE. REVISTA DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS. São Paulo:
ANEGEPE,
2018.
Quadrimestral.
Issn:
2316-2058.
Disponível
em:
<http://www.regepe.org.br/regepe>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de negócios:
como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do
empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. 2. ed. Pearson
Education
do
Brasil,
2011.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058762/pages/_7>.
Acesso em: 06 set. 2017.
MAZZAROTTO, Angelo de Sá; BERTÉ, Rodrigo. Gestão ambiental no mercado empresarial.
Curitiba: InterSaberes, 2013. (Série desenvolvimento sustentável). Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127902/pages/5>. Acesso
em: 06 set. 2017.
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MUNHOZ, Antonio Siemsen. Responsabilidade e autoridade social das empresas. Curitiba:
InterSaberes,
2015.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302217/pages/5>. Acesso
em: 06 set. 2017.
RENI. REVISTA DE EMPREENDEDORISMO, NEGÓCIOS E INOVAÇÃO. Santo André: UFABC,
2016.
Semestral.
Issn:
2448-3664.
Disponível
em:
<http://publicacoes.ufabc.edu.br/reni/index.php/revista/index>.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Gestão Estratégica
Semestre: 4º
Código: GESG4
Nº de aulas semanais: 05
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 – EMENTA
Apresentação das diversas estratégias e vivências das atividades empresariais, atualizadas
com as exigências necessárias para a competitividade globalizada. Conceito de planejamento
e administração estratégica. As diferentes abordagens sobre administração estratégica.
Conceitos para formulação, Controle e Implementação da Estratégia. A análise estratégica
ambiental e interna. Lidando com estrutura, sistemas, processos, cultura, poder e mudança.
Balanced Scorecard e a Gestão Estratégica. Acompanhamento do processo estratégico.
Trabalhar também no aprendizado do aluno, visando sempre na gestão estratégica a
sustentabilidade do negócio e, considerando a responsabilidade social e ambiental e a
diversidade cultural das empresas na era da globalização, focando de forma ética e
responsável o desenvolvimento local, regional e nacional.
3 – OBJETIVOS
• Construir um conjunto de conhecimentos relacionados com o conceito, análise e
planejamento estratégico;
• Desenvolver nos alunos a compreensão sobre os conceitos e abordagens da
Administração Estratégica e sobre o processo de formulação e implementação das
Estratégias, bem como as aplicações práticas desses conceitos;
• Despertar nos alunos o interesse e compreensão sobre a aplicação do Balanced
Scorecard na Gestão Estratégica, referente a medição de desempenho
multidimensional, que pode incorporar indicadores financeiros e não financeiros,
indicadores de ocorrência e de tendência, visando o desempenho interno e externo
da organização.
• Conceituar a gestão do conhecimento como recurso fundamental para as capacidades
dinâmicas das organizações, responsável pela adaptação e inovação nas empresas,
constituindo-se, portanto, em vantagem competitiva.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceito e evolução da estratégia empresarial
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2.
3.
4.
5.
6.

Definições de estratégia
Características da estratégia
Formulação das estratégias empresariais
Estabelecimento da Vantagem Competitiva
O Processo de Planejamento Estratégico:
6.1 Missão, Visão e Declaração de Valores
6.2 Análise interna e Matriz SWOT
6.3 Análise externa
6.4 Análise da concorrência
6.5 Análise da competitividade: o modelo de Porter, 107
6.6 Análise das Forças Macro ambientais
6.7 Componentes do microambiente organizacional
6.7.1 Economia
6.7.1 Demografia
6.7.1 Sociais
6.7.1 Política interna
6.7.1 Política econômica
6.7.1 Política externa
6.7.1 Legal
6.7.1 Culturais
6.7.1 Tecnologia
6.7.1 Natureza
7. Tipos de Estratégias Empresariais
7.1 Estratégias para compra de empresas
7.2 Estratégias para venda de empresas
7.3 Estratégias para fusões de empresas
7.4 Estratégias para alianças de empresas
7.5 Parcerias
7.6 Redes (networks)
8. Avaliação Estratégica: principais ferramentas
8.1 Ciclo de vida do negócio, produto ou serviço
8.2 Cadeia de valor de Porter
8.3 Estrutura 7S da McKinsey
8.4 Balanced scorecard (BSC)
9. Gestão do conhecimento e capacidades dinâmicas das organizações.
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCCA, Giancarlo. Gestão Estratégica Balanceada: Um Enfoque Nas Boas Práticas
Estratégicas. São Paulo: Atlas, 2013.
MÜLLER, Cláudio José. Planejamento Estratégico, Indicadores E Processos: Uma Integração
Necessária. São Paulo: Atlas, 2014.
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OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia Empresarial & Vantagem Competitiva:
Como Estabelecer, Implementar E Avaliar. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.
RIAE. REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTRATÉGIA. Brasília: UNINOVE, 2018.Quadrimestral.
Issn:
2176-0756.
Disponível
em:
<http://revistaiberoamericana.org/ojs/index.php/ibero/index>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. Administração estratégica e vantagem competitiva:
conceitos e casos. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059257>. Acesso em: 08
set. 2017.
CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração estratégica: planejamento, ferramentas e
implantação.
Curitiba:
Inter
Saberes,
2016.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/>. Acesso em: 08
set. 2017.
MORAIS, Rodrigo Marques de; BARROS, Thiago de Souza. Gestão de estratégias: uma nova
abordagem de planejamento. Curitiba: InterSaberes, 2017. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723939/pages/5>. Acesso
em: 14 nov. 2017.
PORTER, Michael E. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho
superior. São Paulo: Elsevier, 1989.
REEN. REVISTA ELETRÔNICA DE ESTRATÉGIA & NEGÓCIOS. Tubarão: UNISUL, 2008.
Quadrimestral.
Issn:
1984-3372.
Disponível
em:
<http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/index>.
SERRA, Fernando Ribeiro et al. Gestão estratégica: conceitos e casos. São Paulo: Atlas, 2014.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos
Semestre: 4o
Código: LGSG4
Nº de aulas semanais: 5

Total de aulas: 95

Abordagem Metodológica:
T (X) P ( ) ( ) T/P

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala
de aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?

Total de horas: 79,2

2 - EMENTA
A disciplina apresenta os conceitos de logística como um processo estratégico de gerenciar a
aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados, que
fluem por meio da organização e de seus canais de distribuição, bem como o seu esforço
sistemático, contínuo e sustentável de integração dos diversos participantes da cadeia de
suprimentos.
3 - OBJETIVOS
• Proporcionar ao aluno conhecimentos a respeito das principias áreas da logística e o
entendimento de que o termo logística já não se limita apenas à otimização de fluxos
dentro da organização, mas sim à perfeita integração colaborativa entre empresas
que se inter-relacionam;
• Fornecer aos alunos as noções e técnicas apropriadas para adequação da logística nas
empresas e consigam empreender de fato as técnicas nas empresas, promovendo o
desenvolvimento local e regional.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à Logística
1.1. Conceituação e importância
1.2. Histórico da logística
1.3. Atividades da logística
2. Estratégia de Transporte
2.1. Funcionalidade e princípios do transporte
2.2. Tipos de modais
2.3. Custos de transportes
2.4. Roteirização
3. Serviço ao Cliente
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3.1. Produto logístico
3.2 Logística de serviço ao cliente
3.3 Processamento de pedidos
4. Operadores Logísticos
5. Medição de desempenho em atividades logísticas
6. Projeto logístico da cadeia de suprimentos
7. Tecnologia da Informação aplicada à Logística
8. Logística Reversa
9. Inovação, riscos e sustentabilidade aplicados à Logística
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2006
BOWERSOX, D. J. et al. Gestão logística da cadeia de suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: AMGH,
2014.
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimento. São Paulo:
Cengage Learning, 2012.
JTL-RELIT. JOURNAL OF TRANSPORT LITERATURE. Manaus: SBPT, 2018. Trimestral. Issn: 22381031. Disponível em: <www.scielo.br/jtl>.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento
e operações. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004747>. Acesso em: 12
set. 2017.
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Logística e cadeia de suprimentos: o essencial. Barueri: Manole,
2013.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431238>. Acesso em: 12
set. 2017.
PEREIRA, André Luiz et al. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: Cengage Learning,
2012.
REVISTA DE LOGÍSTICA DA FATEC-CARAPICUÍBA. Carapicuíba: Fatec, 2018. Issn: 2178-0382.
Disponível em: < http://www.fateccarapicuiba.edu.br/revista-eletronica/>.
WANKE, Peter F. Logística para MBA executivo em 12 Lições. São Paulo: Atlas, 2010.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Projeto Integrador
Semestre: 4o
Código: PPIG4
Nº de aulas semanais: 5
Total de aulas: 95
Total de horas: 79,2
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala
T ( ) P ( ) ( X ) T/P
de aula?
(X ) SIM ( ) NÃO Qual(is)? Laboratório de Informática
2 - EMENTA
Desenvolvimento de projeto que vise à integração entre os componentes curriculares de
formação geral e profissional, por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão.
3 - OBJETIVOS
• Desenvolver projeto de pesquisa voltado à vocação regional, utilizando as empresas
da cidade e região como amostra populacional;
• Utilizar os conhecimentos adquiridos durante o curso para elaboração e apresentação
do projeto.
• Elaborar proposta de atuação inovadora, considerando a atuação profissional de
forma ética e responsável colocando-se como profissional crítico e socialmente
responsável.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Definição do tema do projeto
2. Estruturação das etapas do projeto
3. Desenvolvimento do projeto
4. Finalização e Análise do Projeto
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 12. ed. São Paulo: Atlas,
2012.
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 13. ed. São Paulo: Atlas,
2016.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2012.
RAC. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA (ONLINE). Rio de Janeiro: ANPAD,
2018.
Bimestral.
Issn:
1982-7849.
Disponível
em:
<http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1>.
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SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHSTON, Robert. Administração da produção. 4 ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRUNI, A.L. A administração de custos, preços e lucros: com aplicações na HP12C e Excel - v.
5(Série Desvendando as Finanças). 5 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
CADERNOS EBAPE.BR. Rio de Janeiro: FGV, 2003. Trimestral. Issn: 1679-3951. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape>.
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2 ed. São Paulo:
Atlas, 2012
CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e
avaliar o desempenho para alcançar resultados. 6. ed., rev. e atual. Barueri: Manole, 2009.
(Série
recursos
humanos).
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428238>. Acesso em: 12
de set. 2017.
CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas: como as mudanças estão mexendo com as
empresas. 5. ed., rev. e atual. Barueri: Manole, 2008. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520427439>. Acesso em: 12
set. 2017.
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 9 ed. Porto
Alegre: Bookman, 2014.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista

1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Componente Curricular: Tópicos Especiais em Gestão
Semestre: 4o
Código: TEGG4
Nº de aulas semanais: 3
Total de aulas: 57
Total de horas: 47,5
Abordagem Metodológica:
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de
T (X) P ( ) ( ) T/P
aula?
( ) SIM ( X ) NÃO Qual(is)?
2 - EMENTA
A disciplina aborda a importância do conhecimento e suas implicações para as organizações,
procurando destacar o capital intelectual como vantagem competitiva e geradora de
inovação, bem como enfatizar a necessidade na busca pela excelência profissional em uma
sociedade globalizada priorizando o processo de decisão ética no contexto organizacional.
3 - OBJETIVOS
• Abordar as características da sociedade do conhecimento e como funcionam as
organizações de aprendizagem;
• Apresentar a mudança como desafio e oportunidade de inovação;
• Abordar temas atuais relacionados à gestão empresarial;
• Conhecer os efeitos da globalização e captar a forma de um mundo em movimento;
• Abordar conceitos para formação cidadã de profissionais e empreendedores;
• Apresentar uma visão geral da organização atual, seus desafios e a busca pela
excelência;
• Compreender o processo de decisão ética no contexto organizacional para formação
cidadã por meio de exemplos que auxiliem a associação da teoria à prática.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A organização e suas potencialidades
2. Fundamentos do conhecimento
2.1. Organizações de aprendizagem
2.2. Gestão do conhecimento
3. Cultura de aprendizagem
3.1. Inovações
3.2. Habilidades e competências
3.3. Modelos mentais e crenças
3.4. Desenvolvimento local e regional
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4. Excelência profissional
5. Globalização e sociedades complexas
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico: fundamentos e
aplicações: da intenção aos resultados. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
COMUNICAÇÃO & INOVAÇÃO. São Caetano do Sul: PGCOM/USCS, 2018. Quadrimestral. Issn:
2178-0145.
Disponível
em:
<http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao>.
LEWICKI, Roy J.; SAUNDERS, David M.; BARRY, Bruce. Fundamentos de negociação. 5. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2014. 315 p.
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan. SETIAWAN. Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão
definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. Barueri: Manole,
2014.
LENZI, Fernando César et al. Talentos inovadores na empresa: como identificar e
desenvolver empreendedores corporativos. Curitiba: InterSaberes, 2012. Disponível em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582123973>. Acesso em: 12
de set. 2017.
PETERS, Tom. As pequenas grandes coisas: 103 maneiras de se conseguir a excelência. São
Paulo: Almedina, 2011.
RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. São Paulo: FGV, 2018. Bimestral. Issn:
0034-7590. Disponível em: <http://rae.fgv.br/rae>.
WALGER, Carolina; VIAPIANA, Larissa; BARBOZA, Maria Monfort. Motivação e satisfação no
trabalho em busca do bem-estar de índividuos e organização. Curitiba: InterSaberes, 2014.
Disponível em: <https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301159>.
Acesso em: 12 de set. 2017.
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CÂMPUS
São João da Boa Vista
1- IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Tecnologia em Processos Gerenciais
Componente Curricular: Libras
Semestre: Código: LIBG0
Nº de aulas semanais: 02
Abordagem Metodológica:
T (X) P ( ) ( ) T/P

Total de aulas: 38
Total de horas: 31,7
Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala
de aula?
( ) SIM (X) NÃO Qual(is)?

2 - EMENTA
A disciplina de Linguagem Brasileira dos Sinais (LIBRAS) busca oferecer uma formação
diferenciada na área da Educação especial por meio das suas fundamentações teóricas, da
contextualização da educação inclusiva. Procura proporcionar condições necessárias para a
aquisição de conhecimentos básicos da LIBRAS e de outras línguas de sinais, pontuando a
expressão corporal como elemento linguístico.

3 - OBJETIVOS
• Conhecer as concepções sobre surdez;
• Compreender a constituição do sujeito surdo;
• Identificar os conceitos básicos relacionados à LIBRAS;
• Analisar a história da língua de sinais brasileira como elemento constituidor do
sujeito surdo;
• Caracterizar e interpretar o sistema de transcrição para a LIBRAS;
• Caracterizar as variações linguísticas, iconicidade e arbitrariedade da LIBRAS;
• Identificar os fatores a serem considerados no processo de ensino da Língua
Brasileira de Sinais dentro de uma proposta bilíngue;
• Conhecer e elaborar instrumentos de exploração da Língua Brasileira de Sinais.
• Compreender a importância social da inclusão de portadores de necessidades
especiais junto ao mundo do trabalho.
4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução aos conceitos básicos: 1. Surdez; 2. Surdo-mudo; 3.Deficiência auditiva; 4.
Mudez.
2. Cultura e identidade surda.
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3. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS): 1. Conceitos; 2. História da língua de sinais; 3.
Língua ou linguagem; 4. Mitos; 5. A língua de sinais na constituição da identidade e
cultura surdas.
4. Introdução à Libras: 1. Aspectos linguísticos; 2. Características da língua, seu uso,
variações regionais, sociais e históricas.
5. Noções básicas da LIBRAS: 1. Configurações de mão, movimento, locação, orientação
da mão, direção, expressões não manuais, morfologia, sintaxe, números; expressões
socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas, expressões
socioculturais negativas: desagrado, verbos e pronomes, noções de tempo, de horas,
datilologia, classificadores e Role-Play.
6. Prática introdutória em Libras: 1.Diálogo e conversação; 2. Expressão viso-espacial; 3.
Vocabulário geral e específico
5 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
EDUCACAO E REALIDADE. Porto Alegre: FACED - UFRGS, 2013. Trimestral. Issn: 2175-6236.
Disponível em: <hhttp://www.ufrgs.br/edu_realidade/>.
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola: 2009.
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre o ensinar e aprender a LIBRAS. São Paulo:
Parábola, 2012. (Estratégias de ensino; 35).
QUADRO, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir B. Karnopp. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos: Porto Alegre: ArtMed, 2003.
6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de libras. São Paulo: Global, 2011.
FELIPE, Tanya A.; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico: livro do professor.
6.
ed.
Brasília,
MEC:
SEESP,
2007.
Disponível
em:
<http://www.faseh.edu.br/biblioteca_/arquivos/acervo_digital/Libras_em_contexto_Livro_
do_Professor.pdf>. Acesso em: 12 set. 2017.
QUADROS, Ronice Muller de (Org.). Estudos surdos III: série de pesquisas. Petrópolis: Arara
Azul, 2008. Disponível em: <http://www.editora-arara-azul.com.br/estudos3.pdf>. Acesso
em: 12 set. 2017.
QUADROS, Ronice Mullher de; VASCONCELOOS, Maria Lúcia Barbosa de. Questões téoricas
das pesquisas em línguas de sinais: 9ª theoretical issues in language research conference.
Petropólis:
Arara
Azul,
2008.
Disponível
em:
<http://editora-araraazul.com.br/ebooks/catalogo/completo_port.pdf>. Acesso em: 12 de set. 2017.
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Londrina: ABPEE, 1993. Trimestral. Issn: 19805470. Disponível em: <http://www.scielo.br/rbe>.
SILVA, Rafael Dias (Org.). Língua brasileira de sinais: Libras. São Paulo: Pearson Education do
Brasil,
2015.
Disponível
em:
<https://ifsp.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016733>. Acesso em: 12
set. 2017.
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19. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
▪

Fundamentação Legal: comum a todos os cursos superiores

✓ Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
✓ Decreto nº. 5.296 de 2 de dezembro de 2004: Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências.
✓ Constituição Federal do Brasil/88, art. 205, 206 e 208, NBR 9050/2004, ABNT, Lei N°
10.098/2000, Lei N° 6.949/2009, Lei N° 7.611/2011 e Portaria N° 3.284/2003:
Condições de ACESSIBILIDADE para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
✓ Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012: Institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
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✓ Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008: Dispõe sobre o estágio de estudantes;
altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de
1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o
art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências. que dispõe sobre o estágio de estudantes.
✓ Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012: Estabelece Diretrizes Nacionais para
a Educação em Direitos Humanos e Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012.
✓ Leis Nº 10.639/2003 e Lei N° 11.645/2008: Educação das Relações ÉTNICO-RACIAIS e
História e Cultura AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA.
✓ Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de junho de 2004 e Parecer CNE/CP Nº 3/2004: Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
✓ Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002: Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril
de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências.
✓ Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei no 10.436, de 24
de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da
Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
✓ Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004: Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e dá outras providências.
✓ Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017: Dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos
superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino
✓ PORTARIA Nº 23, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017: Dispõe sobre o fluxo dos processos
de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores,
bem como seus aditamentos
✓ Resolução CNE/CES n.º3, de 2 de julho de 2007: Dispõe sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora aula, e dá outras providências.
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▪

Legislação Institucional

✓ Regimento Geral: Resolução nº 871, de 04 de junho de 2013
✓ Estatuto do IFSP: Resolução nº 872, de 04 de junho de 2013.
✓ Projeto Pedagógico Institucional: Resolução nº 866, de 04 de junho de 2013.
✓ Instrução Normativa nº 1/2013 - Extraordinário aproveitamento de estudos
✓ Resolução n.º 125/2015, de 08 de dezembro de 2015: Aprova os parâmetros de carga
horária para os cursos Técnicos, cursos Desenvolvidos no âmbito do PROEJA e cursos
de Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;
✓ Resolução IFSP n°79, de 06 setembro de 2016: Institui o regulamento do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) para os cursos superiores do IFSP;
✓ Resolução IFSP n°143, de 01 novembro de 2016: Aprova a disposição sobre a
tramitação das propostas de Implantação, Atualização, Reformulação,
Interrupção Temporária de Oferta de Vagas e Extinção de Cursos da Educação
Básica e Superiores de Graduação, nas modalidades presencial e a distância, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
✓ Resolução IFSP n°147, de 06 dezembro de 2016 - Organização Didática
✓ Instrução Normativa nº02/2010, de 26 de março de 2010. – Dispõe sobre o Colegiado
de Curso.
✓ Portaria nº 3.067, de 22 de dezembro de 2010 – Regula a oferta de cursos e palestras
de Extensão.
✓ Portaria nº. 1204/IFSP, de 11 de maio de 2011 - Aprova o Regulamento de Estágio do
IFSP.

✓ Portaria nº 2.095, de 2 de agosto de 2011 – Regulamenta o processo de implantação,
oferta e supervisão de visitas técnicas no IFSP.
✓ Portaria nº 3.314, de 1º de dezembro de 2011 – Dispõe sobre as diretrizes relativas às
atividades de extensão no IFSP.
✓ Resolução nº 568, de 05 de abril de 2012 – Cria o Programa de Bolsas destinadas aos
Discentes.
✓ Portaria nº 3639, de 25 julho de 2013 – Aprova o regulamento de Bolsas de Extensão
para discentes.
✓ Instrução Normativa PRE/IFSP nº 002, de 23 de maio de 2018: Estabelece os
procedimentos para alteração do número de vagas, remanejamento de turno de oferta,
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extinção de curso e interrupção temporária de oferta dos Cursos de Graduação,
presenciais e a distância do IFSP.

▪

Para os Cursos de Tecnologia

✓ Parecer CNE/CES nº 436/2001, aprovado em 2 de abril de 2001
Orientações sobre os Cursos Superiores de Tecnologia - Formação de Tecnólogo.
✓ Parecer CNE/CP nº 29/2002, aprovado em 3 de dezembro de 2002
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos
cursos superiores de tecnologia.
✓ Resolução CNE/CP nº 3/2002, de 18 de dezembro de 2002
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento
dos cursos superiores de tecnologia.
✓ Parecer CNE/CES nº 277/2006, aprovado em 7 de dezembro de 2006
Nova forma de organização da Educação Profissional e Tecnológica de graduação.

✓ Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia – 2016

20. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Projeto Pedagógico
Institucional. São Paulo, 2013.
___________________. Plano de desenvolvimento institucional 2014-2018. São Paulo, 2014.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Brasil em Síntese. Brasília, 2017.
Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br>.
LUCKESI, CIPRIANO Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22ª
edição. São Paulo: Cortez Editora, 2011.
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21. MODELOS DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS
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22. APÊNDICE
Apêndice A – Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é individual, realizado pelo estudante e
supervisionado por um professor orientador. O produto final deverá ser apresentado sob a
forma de um documento que reflita as atividades realizadas, demonstrando o conhecimento
desenvolvido a respeito do objeto de estudo, de acordo com a natureza da área e dos fins do
curso.
O TCC será realizado como forma de reunir a maioria das competências, capazes de
articular os saberes desenvolvidos no curso em torno de um projeto. Este trabalho terá caráter
tecnológico e pode ser de cunho teórico e/ou prático.
Neste curso o TCC pode consistir em uma monografia, um artigo ou um relatório
técnico, resultantes de pesquisa na área, que pode ser bibliográfica, experimental,
levantamento de dados, estudo de caso ou investigativo, escritos de acordo com as normas
da ABNT e seguindo os modelos disponibilizados aos estudantes e mantidos pelos professores
do curso de TPG. Para os trabalhos experimentais em que haja custos, cabe ao professor
orientador verificar a possibilidade da execução do trabalho.

Quanto ao tema:
O TCC deverá ser elaborado dentro da área do curso. O estudante em formação deverá
escolher o tema de seu TCC, em comum acordo com o orientador, respeitando-se o
alinhamento do objeto de estudo com as competências propostas no perfil profissional de
conclusão do curso.

Quanto às atribuições do coordenador do TCC:
O papel do Coordenador do TCC será realizado pela Coordenação do Curso ou docente
atuante no curso por ela determinado que terá uma hora/aula por semana atribuída à sua
carga horária como atividade de ensino. Suas atribuições são:
•

Divulgar um calendário no início do semestre com as datas para formalização de
orientação (Anexo I deste Regimento), entrega de cópias para validação/apresentação
final e apresentação do trabalho para bancas de validação/apresentação final.

•

Efetuar a marcação das bancas e controlar a sua composição;
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•

Reserva de salas e equipamentos para a realização das bancas;

•

Disponibilizar aos orientadores os formulários apropriados para avaliação dos
projetos;

•

Receber a documentação de avaliação dos projetos, organizá-la e encaminhá-la ao
coordenador do curso;

•

Encaminhar ao coordenador do curso a versão eletrônica das versões finais do TCC;

•

Orientação dos alunos quanto os regulamentos que regem a realização do projeto.

Quanto às atribuições do estudante:
1. Definir seu professor orientador e tema de pesquisa e formalizar a orientação
entregando o Anexo I ao Coordenador do TCC;
2. Realizar as atividades estabelecidas em conjunto com o orientador, observando a
frequência exigida pela Instituição;
3. Apresentar os resultados parciais da pesquisa de acordo com o cronograma ou quando
solicitado pelo orientador;
4. Solicitar ao Coordenador do TCC /orientador toda a orientação necessária para realizar
as atividades previstas;
5. Entregar o trabalho em versão preliminar para avaliação (seja validação ou
apresentação final) ao Coordenador do TCC respeitando os prazos do cronograma;
6. Defender publicamente o trabalho, tanto na validação como na apresentação final,
respeitando os prazos definidos no cronograma;
7. Realizar as correções conforme as recomendações dos avaliadores e entregar a versão
final à Coordenação de TCC, respeitando os prazos do cronograma.
Os estudantes que não entregarem as versões preliminares e finais nos períodos
determinados conforme cronogramas específicos serão considerados reprovados. Além disso,
o estudante poderá mudar de orientador durante o projeto de TCC (Anexo IV deste
Regimento), desde que haja justificativa e que a mudança seja aceita pelo Coordenador de
TCC.

Quanto às atribuições do professor orientador:
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O orientador de TCC é obrigatoriamente um docente do IFSP Câmpus São João da Boa
Vista que possua qualificação mínima de especialista. Este professor orientador pode ser
responsável, concomitantemente, por até quatro trabalhos de conclusão de curso. Para cada
trabalho que o professor orientador está conduzindo, será atribuída a carga horária de uma
hora/aula por semana. Suas principais atribuições são:
•

Orientar o estudante durante a realização do TCC através de ações de:
o Acompanhamento da seleção do tema de estudo, do modelo do trabalho e da
elaboração do projeto;
o Análise e avaliação das etapas do trabalho produzidas, apresentando sugestões
de leituras, estudos ou experimentos complementares; e
o Contribuições na busca de soluções de problemas surgidos durante sua
realização, avaliando o desempenho do estudante durante todo o processo;

•

Definir o cronograma para os momentos de orientação presencial;

•

Verificar se as atividades de pesquisa que estão sendo realizadas no TCC estão
alinhadas com o perfil do egresso e objetivos do curso;

•

Elaborar relatório sobre o desempenho dos estudantes que servirá como instrumento
de subsídio para a avaliação dos mesmos (Anexo II deste Regimento);

•

Cumprir prazos e normas complementares definidas pela Coordenação bem como
demais normas deste regimento.

•

Para a apresentação pública:
o Encaminhar à Coordenação de TCC, dentro do prazo estabelecido, proposta de
composição da banca examinadora e de data para a apresentação final (Anexo
III deste Regimento);
o Providenciar, juntamente com o orientando, o encaminhamento à
Coordenação do TCC as cópias do trabalho para validação e apresentação final a
versão final com correções;
o Participar da banca examinadora de seu orientando;

É facultativa a existência do coorientador, sendo a sua presença definida em comum
acordo entre o orientador e o estudante. Pode atuar como coorientador qualquer docente ou
profissional que atue na área do tema do TCC e tenha atuado como professor do IFSP Câmpus
São João da Boa Vista.
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O orientador poderá desistir da orientação do acadêmico via documento de ocorrências
protocolado encaminhado ao Coordenador de Curso (Anexo IV deste Regimento). O
documento deverá conter justificativa para desistência. A desistência do orientador será
consumada após ser aprovada pelo colegiado. Sem orientador o acadêmico não poderá dar
prosseguimento ao trabalho, implicando em sua reprovação.

Quanto à condução do trabalho:
O TCC é apoiado pelas seguintes disciplinas de Metodologia da Pesquisa Científica e
Gestão de Projetos. Cada uma destas disciplinas tem um objetivo específico na condução do
TCC, como pode ser observado no Quadro 1. O cumprimento destas disciplinas não impacta
na aprovação ou reprovação do TCC, haja vista que está previsto na grade curricular que o
aluno deverá dedicar um mínimo de 80 horas extra sala no desenvolvimento do TCC. No
entanto, entende-se que as atividades desenvolvidas nestes componentes curriculares podem
se utilizar do tema pesquisado como forma de trabalhar a interdisciplinaridade.

Quadro 12: Disciplinas de Apoio ao TCC
Disciplinas

Atividades

Metodologia de pesquisa
científica

Conceitos Teóricos e Regras da
ABNT
Planejamento e execução da
pesquisa

Gestão de projetos

Módulo
3º
3º

O TCC deve ser realizado individualmente e para formalizar o início do seu
desenvolvimento, o estudante deve preencher o formulário de inscrição (Anexo I deste
Regimento). O estudante tem computada sua frequência (mínima de 75%), aos encontros de
orientação, definidos em conjunto com o professor orientador, bem como registrado seu
desempenho durante a elaboração do TCC por meio do relatório parcial disponível no Anexo
II deste Regimento. No caso de não comparecimento aos encontros de orientação para
acompanhamento do processo de elaboração do TCC, este não pode ser aceito pelo professor
orientador.
Os modelos dos trabalhos com as seções obrigatórias para cada uma das modalidades
estão disponíveis na Biblioteca ou na Coordenação do Curso. Além disso, serão apresentados
na disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica (MPCG3) no 3º semestre.
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Uma cópia impressa dessa versão preliminar deve ser entregue a cada membro da
Banca Examinadora, até quinze dias antes da data prevista para a apresentação oral.
A Banca Examinadora será composta por três professores: o professor orientador do
trabalho, e dois professores convidados do IFSP. O pedido para a composição da Banca
Examinadora (Anexo III deste Regimento) deve ser entregue à coordenação até 7 dias antes
da apresentação do projeto.
A defesa pública da versão preliminar do TCC, denominada validação, perante a Banca
Examinadora consta de:
•

Apresentação oral do trabalho pelo estudante (até 20 minutos);

•

Arguição pela banca examinadora (10 a 30 minutos);

•

Reunião da banca examinadora para consenso sobre a avaliação final do estudante;

•

Divulgação do parecer da banca examinadora perante o estudante.
A defesa pública será realizada em uma data acordada entre o professor orientador e

o Coordenador do TCC, desde que no período previamente estabelecido no semestre.
A banca examinadora poderá condicionar a aprovação do trabalho à realização de
correções no relatório apresentado.
Após da apresentação oral do projeto de TCC, o estudante deve efetuar as correções
solicitadas pela banca examinadora e entregar uma versão final do trabalho ao coordenador
de TCC, em no máximo quinze dias corridos, a contar da data da apresentação oral.
Com base na versão preliminar do TCC o estudante deve construir a versão final do
mesmo para efetivar o seu trabalho de conclusão de curso, sendo a banca de apresentação
final coordenada pelo Coordenador do TCC.
Quando a versão final estiver completa, uma cópia impressa da mesma deve ser
entregue a cada membro da Banca Examinadora, até quinze dias antes da data prevista para
a apresentação oral.
A Banca Examinadora da versão final será composta por três professores: o professor
orientador do trabalho, e dois professores convidados do IFSP. O pedido para a composição
da Banca Examinadora (Anexo III deste Regimento) deve ser entregue à coordenação 15 dias
antes da apresentação final.
A apresentação final pública perante a Banca Examinadora consta de:
•

Apresentação oral do trabalho pelo estudante (até 20 minutos);
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•

Arguição pela banca examinadora (10 a 30 minutos);

•

Reunião da banca examinadora para consenso sobre a avaliação final do estudante;

•

Divulgação do parecer da banca examinadora perante o estudante.
A defesa pública será realizada em uma data acordada entre o professor orientador e

o Coordenador do TCC, desde que no período previamente estabelecido no semestre.
A banca examinadora poderá condicionar a aprovação do trabalho à realização de
correções no relatório apresentado.
Após da apresentação oral do trabalho de conclusão de curso, o estudante deve
efetuar as correções solicitadas pela banca examinadora e entregar uma versão final corrigida
do trabalho à Biblioteca, em no máximo trinta dias corridos, a contar da data da apresentação
oral. A versão final do trabalho deve seguir as normas para os trabalhos escritos que foram
estabelecidas e deve ser entregue no formato estabelecido pelo Coordenador do TCC. O
estudante também deve entregar na Coordenação do Curso, em no máximo trinta dias
corridos, a contar da data da apresentação oral, um arquivo eletrônico gravado com a versão
final do TCC.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS

ANEXO I

São João da Boa Vista - SP, ____/____/_______.

Declaração do Orientador de TCC

Eu, Prof(a). ________________________________________ declaro que o aluno (a)
________________________________, prontuário ___________, do curso Tecnologia em
Processos Gerenciais, ano/semestre ______/___, do campus São João da Boa Vista - SP foi
admitido (a) como aluno (a) orientado (a) em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no
assunto ____________________________________________________________________.

Atenciosamente,

_____________________________
Aluno

_____________________________
Orientador
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Anexo II – Relatório de Desempenho de Aluno

Aluno: ____________________________________________ Prontuário: _______________
Telefone: (___) ______________ E-mail: __________________________________________
Título: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Professor orientador: _________________________________________________________
Professor coorientador: _______________________________________________________
Data
__/__/____

Atividade

Assinaturas
Aluno

Professor

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

140

Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, Câmpus São João da Boa Vista
IFSP- 2019

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Anexo III – Proposta de Composição da Banca Examinadora

São João da Boa Vista __/__/____

Como

Orientador

do

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

______________________________________________________________,

do

aluno

intitulado

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ venho por
meio desta atestar que o trabalho foi concluído e está apto para avaliação pela banca
examinadora. Seguem abaixo as sugestões dos nomes para composição da banca
examinadora.
Nome

_______________________________________
Professor Orientador

ATENÇÃO!
O pedido para composição de banca só será aceito com a documentação completa.
( ) 2 Cópias do TCC encadernados em espiral
( ) Anexo II – Relatório de Desempenho de Aluno
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Anexo IV – Ocorrências da Validação do TCC
Aluno: ____________________________________________ Prontuário: _______________

( ) Desistência de Orientação

( ) Mudança de Orientador ( ) Outros: ____________

Justificativa:

São João da Boa Vista, __/__/____
Assinatura

Parecer do Coordenador do TCC ( ) Deferido ( ) Indeferido ____________________
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Anexo V – Formulário de Avaliação de Validação do TCC
Aluno: ____________________________________________ Prontuário: _______________
Título: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Professor orientador: _________________________________________________________
Professor coorientador: _______________________________________________________

( ) Monografia

( ) Artigo

( ) Relatório Técnico

Nome

Aprovado

Resultado Final

Reprovado

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Assinatura

O orientador somente registrará o resultado e assinará este formulário após a entrega da
versão final corrigida.
São João da Boa Vista, __/__/____

Orientador

Coordenador
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Anexo VI – Ocorrências da Apresentação Final do TCC
Aluno: ____________________________________________ Prontuário: _______________

( ) Desistência de Orientação

( ) Mudança de Orientador ( ) Outros: ____________

Justificativa:

São João da Boa Vista, __/__/____
Assinatura

Parecer do Coordenador do TCC ( ) Deferido ( ) Indeferido ____________________
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CURSO DE SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
Anexo VII – Formulário de Avaliação da Apresentação Final do TCC
Aluno: ____________________________________________ Prontuário: _______________
Título: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Professor orientador: _________________________________________________________
Professor coorientador: _______________________________________________________

( ) Monografia

( ) Artigo

( ) Relatório Técnico

Nome

Aprovado

Resultado Final

Reprovado

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Assinatura

O orientador somente registrará o resultado e assinará este formulário após a entrega da
versão final corrigida.
São João da Boa Vista, __/__/____

Orientador

Coordenador
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