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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio, na modalidade presencial. Esse 

curso está inserido no Eixo Tecnológico “Gestão e Negócios”, segundo o Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 

do Ministério da Educação (BRASIL, 2014).  

Este projeto pedagógico de curso tem a função de contextualizar e definir as 

diretrizes pedagógicas para o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Recursos 

Humanos Subsequente ao Nível Médio a ser oferecido pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, Campus Avançado 

Diamantino, no turno noturno a partir do primeiro semestres de 2016. Este curso é 

direcionado para as pessoas que possuem o Ensino Médio completo e que buscam 

a formação técnica na área de Recursos Humanos com o objetivo de inserir-se no 

mercado de trabalho, bem como qualificar a sua atuação profissional.  

A elaboração dessa proposta curricular foi estruturada a partir das bases 

legais da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitadas na LDB nº 

9.394/96 e atualizada pela Lei nº 11.741/08, no Decreto nº 5.154/04 e demais 

resoluções que normatizam a Educação Profissional Técnica no Brasil. Além disso, 

foi considerado como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais 

explicitadas na Organização Didática do IFMT, aprovada pela Instrução Normativa nº 

104 de dezembro de 2014. 

No âmbito da missão do IFMT, o curso pretende desenvolver nos alunos a 

formação humana, construída a partir da correlação entre ciência, tecnologia, 

trabalho e cultura; visando à formação do profissional com competência técnica e 

comprometido com a sociedade, na perspectiva da justiça social, conforme os 

princípios da Constituição Brasileira de 1988.   

Diante das considerações feitas, este documento expressa os pressupostos 

teóricos, metodológicos e didáticos-pedagógico do Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio a ser ofertado pelo 

IFMT, Campus Avançado Diamantino.  

 

IFMT DIAMANTINO
Underline
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SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DO CURSO 

  

CURSO: Recursos Humanos  

 

EIXO TECNOLÓGICO: Gestão e Negócios 

 

NÍVEL: Médio 

 

FORMA: Subsequente 

 

MODALIDADE: Presencial 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 918 horas 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Técnico em Recursos Humanos 

 

PERIDIOCIDADE DE SELEÇÃO: Anual 

 

REGIME DE MATRÍCULA: Semestral  

 

DURAÇÃO DO CURSO: 03 semestres 

 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno 

 

NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA: 35 alunos 

 

INÍCIO DO CURSO: 2016/1 
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2 PERFIL INSTITUICIONAL  

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

IFMT, constitui a primeira instituição voltada para o ensino de ofício e profissional do 

Estado, com a criação da Escola de Aprendizes em 23 de setembro de 1909, pelo 

Presidente da República, Nilo Procópio Peçanha, via Decreto nº 7.566, com o nome 

de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso – EAAMT. 

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

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

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

alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria, selaria e, posteriormente, de tipografia. 

 Na década de 1930 a EAAMT passou a vincular-se ao Ministério da Educação 

e Saúde Pública. Em função da instauração do Estado Novo, o Presidente da 

República, Getúlio Vargas, reestruturou as instituições de ensino profissional por 

meio do Art. 37, da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Sendo assim, a partir dessa 

data a EAAMT assumiu oficialmente a denominação de Liceu Industrial de Mato 

Grosso. 

Em 1940 o ensino nacional passou por uma reforma que se denominou 

Reforma Capanema. Nesse contexto educacional, o Liceu Industrial de Mato Grosso 

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

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

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

e encadernação. 

Na década de 1950, com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 

1959, a EIC passou a ter personalidade jurídica própria e autonomia didática, 

administrativa, técnica e financeira. Quanto ao ensino profissional, este passou a ser 

oferecido com o curso ginasial industrial, sendo equiparado ao curso de 1º grau do 

ensino médio após a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 4.024, em de 20 de dezembro de 1961. 

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

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

Universidades e Escolas Técnicas da União, sediadas nas capitais dos Estados, em 

instituições federais que deveriam ter a denominação do respectivo estado. No ano 

de 1968, o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, expediu a Portaria nº 331, 
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de 17 de junho de 1968, alterando a denominação da Escola Industrial Federal de 

Mato Grosso para Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT). 

Na década de 1970, em função da reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigo 

ginasial e colegial) introduzida pela Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT 

deixou de ofertar os antigos cursos ginasiais industriais, passando a oferecer o 

ensino técnico de 2º grau integrado ao propedêutico com os cursos de Secretariado, 

Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. 

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

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

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

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

um decreto feito pelo Ministro da Educação. 

A partir de 1996, com o advento da Nova LDB (Lei nº 9.394/1996), o ensino 

profissional deixa de ser integrado ao propedêutico. Nesse contexto, inicia-se a 

elaboração do projeto de cefetização, que assim, passou a ofertar de maneira 

separada o ensino médio e o ensino profissional de nível técnico. Nesse período, o 

ensino profissional de nível técnico oferecia os seguintes cursos: Secretariado, 

Construção Civil, Eletrônica, Eletrotécnica, Telecomunicações, Agrimensura, 

Desenho Industrial, Turismo, Refrigeração e Ar Condicionado. Por sua vez, o ensino 

de nível básico oferecia os cursos de Eletricista, Encanador, Recepcionista, 

Atendente ao Público, Garçom, Telefonista, Guia de turismo e Mestre de Obras. 

No ano de 2002, após o projeto de cefetização ter sido aprovado pelo Ministro 

da Educação, Paulo Renato Souza, finalmente foi expedido o Decreto de 16 de 

agosto de 2002 que implantou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Mato 

Grosso - CEFET-MT. A partir dessa data, além do Ensino Médio e dos cursos 

profissionais de nível básico e técnico, o CEFET-MT passou a prover os cursos 

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

Controle, estes correspondiam aos cursos de nível superior da área tecnológica. 

Em 2008, por meio da Lei nº 11.892, de 29/12/2008 houve a integração do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Mato Grosso, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, por 

meio da qual foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – IFMT. 
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Nas últimas décadas, o fortalecimento do IFMT enquanto instituição 

proporcionou a sua expansão em direção às diferentes regiões e municípios do 

Estado do Mato Grosso.  Sendo assim, atualmente o IFMT possui: 

 14 Campi em funcionamento: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo 

Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá-Octayde Jorge da Silva, Cuiabá-Bela Vista, 

Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e 

Várzea Grande; 

 5 Campi Avançados em processo de implantação: Diamantino, Guarantã do 

Norte, Lucas do Rio Verde, Sinop e Tangará da Serra; 

O IFMT, por meio da Universidade Aberta do Brasil, se faz presente nas 

seguintes cidades: Barra do Bugres, Juara, Ribeirão Cascalheira, Nova Xavantina e 

Sapezal. A instituição oferta também cursos de pós-graduação lato sensu 

(especialização), stricto sensu (mestrado) e desenvolve atividade por meio de 

programas sociais do Governo Federal, voltada para a formação profissional e 

elevação da escolaridade da população do Mato Grosso, especialmente em situação 

de vulnerabilidade social. 

Nos últimos  anos, a instituição proporcionou ensino, pesquisa e extensão para 

cerca de 17.800 alunos regulares dos cursos presenciais em todas as regiões do 

estado; ofereceu ensino a distância para cerca de 900 graduandos em diferentes 

áreas do conhecimento e atuou na formação de 6.694 alunos matriculados no 

Programa Prófuncionário. O IFMT tem previsão de atender 22 mil alunos nos cursos 

presenciais em 2018, segundo propõe o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI, para o período de 2014-2018 (BRASIL, 2014). 

Os dados apresentados evidenciam que o IFMT tem focado a sua atuação na 

oferta de educação profissional tecnológica, sendo direcionada para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico e fortalecimento dos arranjos produtivos em 

diferentes escalas espaciais (local, regional, nacional), conforme estabelece o inciso 

I do Artigo 6º, da Lei 11.892, de dezembro de 2008: 

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. 

O IFMT constitui a principal instituição de educação profissional e tecnológica 

de Mato Grosso. Sendo assim, oferta ensino em diferentes modalidades de 
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educação e estimula a participação de docentes e estudantes no desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e extensão. Nesse sentido, a participação dos docentes se 

revela por meio do envio de projeto de pesquisa e ou projeto de extensão para 

seleção pública, via edital, com o intuito de captar recursos financeiros e garantir a 

operacionalização dos projetos. Por sua vez, no que se refere aos estudantes a 

participação é acompanhada, ou não, de bolsa-auxílio (recurso financeiro) que 

incentiva o seu comprometimento até o fim do projeto de pesquisa ou extensão. 

Dessa maneira, o IFMT cumpre o que atesta o art. 6º, da Lei nº 11.892, de dezembro 

de 2008, segundo a qual, a instituição têm as seguintes finalidades e características: 

 
[...] VI - qualificar-se 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; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico 
e tecnológico. 

O IFMT possui função estratégica no processo de desenvolvimento 

socioeconômico de Mato Grosso, na medida em que a qualificação profissional, o 

incentivo à pesquisa, à extensão e as demais ações institucionais repercutem de 

maneira positiva no aumento da produtividade; na inovação das formas de gestão; 

na melhoria da renda dos trabalhadores e na qualidade de vida da população em 

geral, pois de acordo com Libâneo, 

[...] A escola necessária para fazer frente aos novos tempos é a que 
prevê formação cultural e científica, que possibilita o contato dos 
alunos com a cultura, aquela cultura provida pela ciência, pela 
linguagem, pela estética, pela ética. Especialmente, uma escola de 
qualidade é aquela que inclui uma escola contra a exclusão 
econômica, politica, cultural, pedagógica (LIBÂNEO, 2004, p. 51). 

O ideal do IFMT estabelece que a sua função consiste no respeito à produção 

e disseminação do conhecimento. Assim, é inerente ao IFMT a difusão da cultura, a 

investigação científica, a educação holística, o ensino das profissões e, finalmente, a 

prestação de serviços à sociedade mediante o desenvolvimento de atividades de 

extensão. Essa concepção torna evidente que o papel do IFMT extrapola o âmbito 

restrito do ensino das profissões promovidas em seus cursos. 
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Diante do exposto, se torna necessário reforçar a responsabilidade social do 

IFMT, no sentido de proporcionar a formação profissional e tecnológica aos 

estudantes; a capacitação da população inserida no universo do trabalho para a 

atuação qualificada nos diversos setores da economia de Mato Grosso. 

 

 

2.1 Missão do IFMT 
 

Educar para a vida e para o trabalho. 

 

2.2 Visão do IFMT 
 

Ser reconhecida, até 2019, como uma instituição de excelência na oferta de 

educação profissional e tecnológica. 

 

2.3 Valores do IFMT 

  

 Ética: Fundamental para as relações saudáveis 

 Transparência: Um direito constitucional 

 Profissionalidade: Na busca pela qualidade 

 Inovação: Utilizando das experiências para focar-se no futuro 

 Empreendedorismo: Necessário para manter o propósito 

 Sustentabilidade: Respeitando a sociedade e o planeta 

 Humanidade: A dignidade da pessoa humana acima de tudo 

 Respeito à diversidade: Reconhecemos as diferenças para alcançar a igualdade 

 Inclusão: Diversidade e diferenças tratadas com equidade 

 Democracia participativa: Por um fazer coletivo 

 

2.4 Caracterização do Campus 

 

Denominação  IFMT Campus Avançado Diamantino 

Data da criação 10/06/2014 

Portaria de criação Portaria ministerial/MEC nº505 de 10/06/ 2014 

Data da publicação no DOU 11/06/2014 

Endereço: MT 121, KM 02 - Rodovia Senador Roberto Campos - Novo Diamantino, 
Diamantino - MT, CEP: 78400-970. 

Contato Tel. (65) 9803 5058 – (65) 9928 7538 

Site http://dmt.ifmt.edu.br/ 
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2.5 histórico da cidade que abriga o IFMT Campus Avançado Diamantino 

 Antes de adentrarmos propriamente na história do Campus Avançado 

Diamantino é interessante fazer uma viagem sobre a história do município onde o 

Campus está inserido. 

 O município de Diamantino tem uma localização geográfica privilegiada. 

Localiza-se entre a divisão das águas das Bacias Hidrográficas Amazônica e Platina, 

sendo que o fator geográfico responsável por isso é a Chapada dos Parecis. Outro 

dado importante no que se refere à geografia de Diamantino é a localização das 

nascentes do rio Paraguay que está em uma região denominada de Sete Lagoas, 

situada a 30 km da sede. 

 A cidade de Diamantino recebeu esse nome devido à verificação de 

abundância de diamantes e ouro na região, fato que ocorreu apenas nove anos 

depois da descoberta de ouro em Cuiabá, atual capital do Estado de Mato Grosso.

 Foi no ano de 1728 que o bandeirante paulista Gabriel Antunes Maciel, numa 

excursão por terra e água, chegou à região da atual cidade de Diamantino. 

 A notícia da descoberta de ouro e diamantes nessa região, em 1728, 

encorajou muitas pessoas a migrarem para o local, onde foi se formando um núcleo 

urbano conhecido como Arraial do Ouro do Alto Paraguay Diamantino. Mais tarde, 

em 1820, esse arraial foi elevado a categoria de vila e denominada como Nossa 

Senhora da Conceição do Alto Paraguay Diamantino. No ano de 1918, através da lei 

nº 772 de 16 de julho, é que a vila recebe a categoria de município e tem seu nome 

alterado definitivamente para Diamantino. 

 O município de Diamantino possui cerca de 20 mil habitantes (IBGE, 2010), 

mas a área que se formou a partir da descoberta e extração de diamantes e ouro era 

grande e bem mais populosa. A descoberta de diamantes fez com que a área 

passasse por um grande fluxo migratório advindos de outros lugares de Mato grosso 

e do Brasil. A área diamantífera se estendeu a ponto de hoje, de acordo com o 

IBGE, ter se desmembrado em diversos outros municípios, quando começou o 

declínio da extração de diamantes. Dentre as cidades que se desmembraram de 

Diamantino podemos citar: Alto Paraguai, São José do Rio Claro, Brasnorte, Nova 

Mutum, Tapurah, Campo Novo dos Parecis. 

 Um fato de grande relevância sobre a história de Diamantino foi a 

possibilidade, no ano de 1920, quando houve a escolha de uma nova cidade para a 
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capital de Mato Grosso, de Diamantino ter concorrido. Embora tenha perdido para 

Cuiabá, o município se apresentava em terceiro lugar na corrida pela chance de se 

tornar a capital do Estado. A importância de Diamantino nessa disputa se baseava 

em uma relação comercial bastante próspera que o município mantinha com o 

Estado do Pará, superando Cuiabá, que apresentava muitas dificuldades para 

comercializar com São Paulo. 

 O Campus Avançado do IFMT em Diamantino é o 17º a entrar em 

funcionamento pelo Instituto Federal de Mato Grosso, que já se posiciona como o 

oitavo maior instituto federal do País. O termo "Campus Avançado" designa que este 

ainda está ligado à outro Campus ou no caso de Diamantino, à Reitoria, que 

contribuirá com apoio administrativo e pedagógico. A origem do Campus está ligada 

a política de interiorização do instituto em Mato Grosso dando, dessa forma, 

possibilidade à população do município de Diamantino, bem como da Região acesso 

à educação técnica e outros serviços educacionais oferecidos pela instituição.   

 No que se refere ao desenvolvimento econômico, o instituto viabiliza a 

formação profissional levando em consideração as demandas do mercado de 

trabalho em sua dimensão local e regional. Nesse contexto, os profissionais serão 

qualificados para atuar tanto na localidade que está inserido quanto no âmbito 

regional. 

 O Campus Avançado Diamantino teve origem nas discussões sobre a 

necessidade de um pólo do IFMT que oferecesse atendimento educacional à 

população da região em que se localiza o município. Embora o Instituto Federal de 

Mato Grosso já estivesse presente em muitas regiões do Estado, pela questão das 

grandes dimensões do território matogrossense, havia uma distância considerável 

entre os municípios que hoje serão atendidos pelo Campus Avançado Diamantino e 

os campi já existentes. 

 

Perfil do Campus Avançado 

O perfil do IFMT Campus Avançado Diamantino está centrado no atendimento 

às demandas por educação técnica no município e região. Em Diamantino e sua 

região, o setor de serviço constitui a segunda atividade econômica que mais 

emprega (IBGE, 2010). Sendo assim, a área de gestão e negócios proporcionará por 

meio do Curso Técnico em Recursos Humanos, a capacitação de profissionais para 
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o mercado de trabalho, bem como o desenvolvimento humano dos educandos. 

Diante do exposto, a atuação social do IFMT remete para a necessidade de se 

compreender as características socioeconômicas regional e local de atuação do 

IFMT Campus Avançado Diamantino. Neste recorte temático serão apresentados os 

dados ligados à população, ao Índice de Desenvolvimento Humano, escolaridade, 

Produto Interno Bruto e atividades produtivas.     

 

3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

3.1 Caracterização socioeconômica regional   

Do ponto de vista geográfico existem diferentes definições de região. Neste 

Projeto Pedagógico de Curso, entende-se região como uma área delimitada com 

base em determinada característica a qual se atribui importância. Esta pode ser feita 

com base em critérios econômicos, de um suposto problema social, da função 

desenvolvida por uma cidade, bem como a partir de características naturais 

(CORRÊA, 1999, p. 34). 

Para fins deste PPC optou-se por usar a proposta de organização regional 

elaborada pela Secretaria de Planejamento de Mato Grosso. A escolha dessa 

proposta levou em consideração o fato de que ela permite traduzir a dinâmica 

geográfica da região onde está inserido o IFMT Campus Avançado Diamantino. Além 

disso, ajuda a compreender os arranjos produtivos e sociais feitos pelas lideranças 

políticas e grupos empresariais no que se refere aos ciclos econômicos da área. 

Segundo a Secretaria de Planejamento do Estado, Mato Grosso possui doze 

regiões, entre as quais existe a Região de Planejamento Diamantino. Esta é formada 

pelos seguintes municípios: Alto Paraguai, Arenápolis, Diamantino, Nobres, 

Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Maringá, Rosário Oeste e São José do Rio 

Claro. 

Os dados do Censo Demográfico de 2010 mostraram que a população da 

Região de Planejamento Diamantino foi de 106.505 habitantes (IBGE, 2010). Deste 

total, 78.951 pessoas viviam na área urbana e 27.554 pessoas viviam na área rural. 

Além disso, os dados indicaram que essa região possui uma extensão territorial de 

41.242,97 km², constituindo a menor do Estado quanto à área. 

A análise da população, com base no critério da faixa etária mostrou que a 

região teve 14.565 adolescentes (IBGE, 2010). Por sua vez, quanto à população 
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com idade entre 15-29 anos, o mesmo documento expressa que a região abrigou 

28.636 jovens (IBGE, 2010). Em relação ao público alvo do IFMT (idade entre 15-39 

anos), os dados mostraram a existência de 44.700 pessoas, correspondendo a 

41,96% da população regional. 

Na região em estudo, as atividades econômicas causaram a formação de áreas 

com realidades antagônicas, ou seja, a constituição de ilhas de desenvolvimento 

muito próximas de áreas sem dinâmica econômica. A compreensão dessas 

realidades pode ser feita com base no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

Na região, o IDH foi de 0,684; abaixo da média do estado de 0,725, em 2010 (Mato 

Grosso, 2013). A análise desse dado expressa a necessidade de políticas públicas 

na área de educação, longevidade e renda. 

Os dados sobre educação do Censo Demográfico evidenciam que a região 

teve 32.449 pessoas matriculadas (IBGE, 2010). A distribuição do número total de 

matriculados, segundo a modalidade de educação, mostrou a seguinte ordem: 

Ensino Fundamental (15.219); Ensino Médio (4.783); Graduação (2.359); 

Especialização (233); Mestrado (23) e Doutorado (15). 

A leitura dos dados sobre o público alvo do IFMT, população com idade entre 

15-39 anos, indicou que 34.310 pessoas não frequentavam a escola (IBGE, 2010). 

Além disso, o Censo de 2010 atestou a existência de 9.631 pessoas não 

alfabetizadas (IBGE, 2010). A soma do grupo de pessoas que não frequentavam a 

escola e a do grupo de pessoas não alfabetizadas foi de 43.941 habitantes, ou seja, 

41,25% da população regional.     

Quanto ao Produto Interno Bruto – PIB, a Região de Planejamento Diamantino 

se destacou em Mato Grosso com o total de R$ 2.914.192,00 (IBGE, 2012), um dos 

mais elevados do estado. Além disso, as atividades econômicas dessa área geraram 

uma renda per capita de R$ 225,38 (IBGE, 2012). Este resultado constitui o 

somatório das diferentes atividades econômicas existentes na área, sendo 

responsável pela geração de empregos para milhares de trabalhadores. 

No que se refere às atividades produtivas, segundo o Censo Demográfico de 

2010, a região possuiu 49.497 trabalhadores (IBGE, 2010). As atividades que mais 

geraram empregos foram: agricultura, comércio, indústria, administração pública, 

construção e educação. Estas atividades reunidas empregaram 32.884 pessoas 

(IBGE, 2010), correspondendo a 66,43% dos trabalhadores da região.   
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No âmbito da produção econômica, as atividades ligadas à agricultura se 

destacaram gerando empregos para 13.416 trabalhadores (IBGE, 2010). O comércio 

ficou com a segunda posição na geração de emprego com 6.599 pessoas. Em 

seguida, se destacou a indústria com 4.288 pessoas; a administração pública com 

3.111 pessoas; a construção com 2.743 pessoas e por fim a educação com 2.727 

pessoas (IBGE, 2010). 

Face às considerações feitas, este documento entende como necessário 

explicitar alguns aspectos socioeconômicos do município de Diamantino - MT. 

 

3.2 Caracterização socioeconômica de Diamantino 
 

O município de Diamantino possui uma extensão territorial de 8.239,10 km² 

(IBGE, 2010), sendo o segundo maior município da região onde está inserido, atrás 

apenas de Nova Maringá com uma área de 11.557,30 km² (IBGE, 2010). De acordo 

com o último Censo Demográfico, a população de Diamantino foi formada por 

20.341 habitantes (IBGE, 2010), os quais 15.895 pessoas viviam na área urbana e 

4.446 habitavam a área rural.     

Os dados da população, quanto à faixa etária, expressaram que o município 

abrigou 2.814 adolescentes (IBGE, 2010). Em relação aos habitantes com idades 

entre 15-29 anos, Diamantino teve 6.602 jovens (IBGE, 2010). Por sua vez, a 

população com faixa etária de 15-39 anos, público alvo do IFMT, foi de 9.843 

pessoas (IBGE, 2010). Este número constitui 48,38% do total da população de 

Diamantino. 

As repercussões espaciais das atividades de produção econômica causaram a 

formação de áreas com dinâmicas econômicas muito próximas de locais sem 

perspectiva de desenvolvimento. Nesse sentido, vale destacar que o Índice de 

Desenvolvimento Humano ajuda a fazer leituras e interpretações acerca dessas 

realidades antagônicas. Segundo o IBGE, o IDH do município de Diamantino foi de 

0,718, um dos melhores do estado, apesar de estar abaixo da média do Mato 

Grosso que foi de 0,725 em 2010 (Mato Grosso, 2013). 

Os dados do Censo Demográfico de 2010 expressaram que em Diamantino 

houve 6.615 pessoas matriculadas (IBGE, 2010) em diferentes modalidades de 

educação. Este total se dividia da seguinte maneira: 2.677 no Ensino Fundamental; 
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867 no Ensino Médio; 783 na Graduação; 47 na Especialização; 9 no Mestrado e 9 

no Doutorado (IBGE, 2010). 

Os dados de educação revelaram a existência de 1.076 pessoas não 

alfabetizadas e que 6.761 pessoas com idades entre 15-39 anos (público alvo do 

IFMT) não frequentavam a escola (IBGE, 2010). A soma do grupo de pessoas não 

alfabetizada e a do grupo que não frequentava a escola foi de 7.837 pessoas, ou 

seja, 38,52% da população.    

O Produto Interno Bruto (PIB) de Diamantino foi de R$ 1.205.950,00 (IBGE, 

2012), o PIB mais elevado da região onde está inserido. Nesse contexto, vale 

ressaltar ainda que as atividades econômicas realizadas no município geraram uma 

renda per capita de R$ 287,73 (IBGE, 2012), constituindo a maior renda per capita 

da Região de Planejamento Diamantino. Os resultados do PIB e da renda per capita 

são oriundos das diversas atividades produtivas feitas no município e que 

contribuem para a geração de empregos. 

No município em estudo, as atividades de produção econômica empregaram 

10.766 pessoas (IBGE, 2010), a maior quantidade da região. As atividades 

produtivas que mais contribuíram com a geração de empregos foram: agricultura, 

comércio, indústria, construção, administração pública e educação. Estas atividades 

reunidas empregaram 7.081 pessoas (IBGE, 2010), este dado representa 65,77% do 

total de trabalhadores do município.   

As atividades econômicas ligadas à agropecuária geraram empregos para 

2.487 pessoas (IBGE, 2010), um número bastante expressivo para o município. No 

âmbito da produção agropecuária, se faz necessário destacar que os gêneros mais 

cultivados foram a soja (295.000 hectares plantados); o milho (95.000 hectares 

plantados); o algodão (30.000 hectares plantados) e sorgo (25.000 hectares 

plantados). O tamanho da área usada para a produção desses gêneros (445.000 

hectares plantados) legitima a importância do agronegócio para a economia de 

Diamantino. 

As lavouras mais frequentemente associadas à agricultura familiar não 

desempenharam função de destaque na economia de Diamantino, uma vez que os 

gêneros mais cultivados foram os seguintes: arroz (3.500 hectares plantados); feijão 

(3.450 hectares plantados) e mandioca (120 hectares plantados). Estes gêneros 

ocuparam apenas 1,52% do total da área utilizada para a produção agrícola que foi 

de 464.377 hectares plantados em 2013 (IBGE, 2013), demonstrando que o cultivo 
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de arroz, feijão e mandioca apesar de ser fundamental para a alimentação das 

famílias, pouco interfere nos indicadores econômicos do município.    

O comércio ocupou a segunda posição na geração de empregos, uma vez que 

1.386 pessoas trabalharam com atividades comerciais em Diamantino. 

Posteriormente, se destacou a indústria com a geração de empregos para 983 

pessoas; a construção com 812 empregados; os setores da administração pública 

com 747 empregados, e por fim o ramo de educação com 666 empregados (IBGE, 

2010). 

Diante das considerações expostas, o território de Mato Grosso pode ser 

analisado como uma área de grande importância nacional e com potenciais cada 

vez mais crescentes nos campos econômicos, culturais e sociais, reunindo 

condições para atuação do IFMT, bem como para o seu fortalecimento devido à 

grande demanda educacional, especialmente no que se refere à educação 

profissional e tecnológica. 

A missão do IFMT estabelece que sua principal função é educar para a vida e 

para o trabalho, assim,  é inerente ao IFMT a difusão da cultura, a investigação 

científica, a educação holística, o ensino das profissões e, finalmente, a prestação 

de serviços à sociedade mediante o desenvolvimento de atividades de extensão, 

conforme o inciso IV, do art. 7º, da Lei 11.892 de dezembro de 2008.    

IV - Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios 
e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação 
com o mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na 
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos. 

 

A partir do que foi mencionado, pode-se constatar que o papel do IFMT 

extrapola o âmbito restrito do ensino das profissões promovidas em seus cursos. 

Embora a formação se constitua numa das suas funções, a sua missão fundamental 

refere-se à produção do conhecimento, à capacidade de fazer questionamentos e ao 

exercício da criticidade, mediante os quais pode tornar possível o desenvolvimento 

da capacidade de resposta aos problemas e desafios vivenciados pela sociedade 

em diferentes campos. 

Nos últimos anos, têm-se discutido de forma bastante significativa a 

tematização de ações que refletem a inserção das instituições de ensino no contexto 
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social da comunidade na qual estão inseridas. Essa máxima se constitui legítima, 

devido às políticas públicas executadas durante a última década no Brasil. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

Os motivos que justificam a criação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico 

em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio consideraram o Art. 205 da 

Constituição Brasileira de 1988, segundo o qual, a educação constitui um direito de 

todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.   

Nesse sentido, vale ressaltar que apesar de a Constituição Brasileira 

assegurar o direito à educação, no Mato Grosso, a Região de Diamantino possui 

grandes desafios no que se refere à educação, uma vez que o total de pessoas fora 

da escola somado com a população não alfabetizada foi de 41,25% (IBGE, 2010). 

Este dado coloca para o IFMT o desafio de ajudar a sociedade no sentido de 

proporcionar formação de qualidade; atrair a população; garantir a sua permanência 

na escola; formar pessoas para a prática profissional e o exercício da cidadania.    

A criação do IFMT Campus Avançado Diamantino faz parte da política 

nacional de expansão dos Institutos Federais de Educação pelo interior dos estados 

brasileiros. A criação de novas unidades leva em consideração alguns critérios, entre 

os quais, optou-se por destacar os seguintes: (i) interiorização da oferta pública de 

educação profissional e ensino superior; (ii) atendimento aos municípios situados em 

região não atendida por escolas federais; (iii) fortalecimento dos arranjos produtivos 

locais e regionais e, por fim, (IV) áreas com demandas por educação técnica e 

profissional.   

O IFMT Campus Avançado Diamantino constitui a primeira instituição federal 

de educação profissional e tecnológica da Região Diamantino, sendo assim, a oferta 

de vagas para os cursos técnicos não ficam restritas aos limites territoriais do 

município, mas estão disponíveis para a região, no sentido de atender os anseios da 

população por educação técnica e profissional.  

A escolha da forma subsequente considerou as demandas da população local 

e regional, identificadas com a realização da pesquisa para definir os cursos técnicos 

integrados a serem implantados no IFMT Campus Avançado Diamantino a partir do 

ano de 2016. Essa pesquisa foi aplicada em nove municípios e ouviu 2.670 pessoas, 
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organizadas por segmento social. Deste total, 91% das pessoas ouvidas foram 

trabalhadores e estudantes. Uma parte desses segmentos sociais, com Ensino 

Médio completo ou em fase de conclusão, explicitou o interesse por cursos técnicos, 

indicando a necessidade de priorizar a realização das aulas no período noturno. 

Quanto ao curso técnico em Recursos Humanos, essa escolha considerou a 

importância dessa função em diversas atividades econômicas, uma vez que o 

campo de atuação desse técnico se relaciona ao apoio administrativo, contábil e 

logístico, ajudando a planejar de maneira organizada e sistemática a cadeia 

produtiva de atividades agropecuárias, extrativistas, industriais, comerciais e de 

serviços. 

No recorte da Região de Diamantino, esse campo de atuação apresenta 

carência de pessoas com formação técnica em gestão, especialmente no que se 

refere aos Recursos Humanos, uma vez que existem apenas 14% de profissionais 

de nível médio (IBGE, 2010) que trabalham desenvolvendo atividades ligadas aos 

recursos humanos. Esse dado expressa não apenas a carência de mão-de-obra, 

mas revela a necessidade de oferecer qualificação técnica, pois em função do perfil 

regional, constata-se que uma parcela desses profissionais não dominam os 

conhecimentos ligados à legislação trabalhistas; as técnicas de recrutamento e 

seleção; têm dificuldades para administrar conflitos; não conseguem trabalhar em 

grupos e apresentam outras dificuldades.  

Face às considerações feitas, faz-se necessário ainda ressaltar que na 

pesquisa feita para definir os cursos técnicos integrados do IFMT Campus Avançado 

Diamantino, o Curso Técnico em Administração foi o segundo mais indicado pela 

população regional, ajudando a definir a infraestrutura necessária para o início do 

curso em 2016. Nesse sentido, vale ressaltar que atualmente o Campus oferta um 

Curso Técnico em Administração, na forma concomitante. Em função desses 

aspectos, a instituição já possui uma infraestrutura (sala de aula, laboratório de 

informática com acesso a internet e quadro de professores servidores e temporários) 

que viabiliza a implantação do Curso Técnico em Recursos Humanos.  

Diante do exposto, por meio do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 

Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio pretende-se formar cidadãos na 

perspectiva do trabalho, da cultura, da ciência e da tecnologia; considerando os 

aspectos ligados à ética, ao respeito, à afetividade e à solidariedade; com foco de 

atuação local e regional, bem como na diminuição das desigualdades 
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socioeconômicas e territoriais no contexto local e regional que a instituição está 

inserida.   

 

5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo Geral 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente 

ao Nível Médio pretende formar profissionais para atuar com qualificação no setor de 

Recursos Humanos de órgão público, privado, no terceiro setor, em indústria e no 

comércio, considerando os princípios éticos, humanos, sociais e ambientais. 

5.2 Objetivos Específicos 

I. Desenvolver a capacidade de organizar a rotina de gestão de pessoas.  

II. Dominar as habilidades para elaboração de documentos administrativos.  

III. Conhecer as técnicas voltadas para o acompanhamento da frequência, dos 

benefícios concedidos, dos afastamentos, das férias e das transferências de 

funcionários. 

IV. Entender sobre legislação trabalhista e sua aplicação no cotidiano da atividade.  

V. Planejar e executar as atividades ligadas à capacitação e ao desenvolvimento 

de pessoas. 

 

6 DIRETRIZES 

A habilitação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Recursos Humanos 

Subsequente ao Nível Médio atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Lei nº 9.394/1996; no Decreto Federal nº 5.154/2004; na 

Resolução CNE/CEB nº 06/2012; no Parecer CNE/CEB nº 11/2012 do Conselho 

Nacional de Educação e ainda na seguinte legislação: 

I. Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

II. Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005, que dispõem sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS); 

III. As decisões institucionais explicitadas na Organização Didática do IFMT, 
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aprovadas pela Resolução nº 104 de 15 de dezembro de 2014. 

IV. Resolução CNE/CEB nº 2 de 30 de janeiro a de 2012. 

V. Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2013, que inclui no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. 

VI. Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena”. 

VII. Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que, altera e estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

VIII. Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que, dispõe sobre a educação 

especial, atendimento educacional especializado. 

De acordo com as leis e diretrizes apresentadas são critérios para a 

organização e o planejamento de cursos, o atendimento às demandas dos cidadãos, 

do mundo do trabalho, da sociedade e a conciliação dessas demandas com o perfil 

institucional do IFMT Campus Avançado Diamantino. 

 

7 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

O candidato que pleitear uma das vagas ofertada pelo Curso Técnico em 

Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio tem como requisito inicial possuir o 

Ensino Médio completo. Os demais requisitos serão descritos no edital específico do 

processo seletivo, realizado pela Gerência de Políticas de Ingresso do IFMT 

(GPI/IFMT) que será amplamente divulgado para a população. 

Na existência de vagas remanescentes, poderão ingressar por meio de 

transferências internas, externas ou Ex-Offício, observados a Organização Didática e 

o Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso, que orientam quanto aos procedimentos em casos de transferências de 

alunos, considerando a análise curricular e aprovação da equipe pedagógica para 

aproveitamento de estudos.  

7.1 Público alvo 

O Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio será 
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destinado às pessoas que possuem o Nível Médio completo e que buscam 

conhecimento técnico e profissional em Recursos Humanos, com o intuido de 

ingressa no mundo do trabalho, bem como para qualificar a sua atuação profissional. 

No período noturno, as aulas serão distribuídas em 04 (quatro) tempos, de segunda 

a sexta-feira, podendo ser utilizado o sábado com 05 (cinco) tempos nos períodos 

matutino e/ou vespertino, nas instalações do IFMT Campus Avançado Diamantino. O 

curso pretende atender 35 (trinta e cinco) alunos, concentrados em 1 (uma) turma 

com periodicidade anual e regime de matrícula semestral. O tempo mínimo para 

integralização das disciplinas será de 3 (três) semestres e o máximo de 6 (seis) 

semestres. 

7.2 Inscrição 

O candidato à vaga no Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao 

Nível Médio precisará fazer a sua inscrição no processo seletivo e observar os 

documentos exigidos no edital a ser amplamente divulgado. Faz-se importante 

destacar que fica sob a responsabilidade do candidato se certificar das informações 

contidas no edital antes de efetivar a sua inscrição no processo seletivo. As 

informações como data, horário e local de aplicação da prova serão fornecidas pelo 

edital a ser publicado pela Gerência de Política de Ingresso (GPI) da Reitoria do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

7.3 Matrícula 

No presente Projeto Pedagógico de Curso entende-se o termo matrícula como 

sendo o ato formal pelo qual se dá a vinculação acadêmica do discente ao IFMT. A 

Organização Didática do IFMT vigente estabelece que a matrícula será efetivada 

pelo candidato ou por seu representante legal, no local, dia e horário a serem 

divulgados no edital do processo seletivo. A matrícula somente será realizada no 

curso e turno estabelecido no ato da inscrição do processo seletivo. O candidato que 

não apresentar a documentação exigida ou não comparecer para a realização da 

matrícula, no período fixado pelo edital do processo seletivo, perderá a vaga no 

Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio, sendo 

eliminado do certame. Este Projeto torna obrigatório no ato da matrícula a 

apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Uma foto 3X4 recente;  

b) certidão de nascimento ou casamento;  

c) formulário de matrícula devidamente preenchido na Secretaria de Registro 

Escolar do Campus, assinado pelo discente ou seu responsável legal; 

d) carteira de Registro Geral (RG); 

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

f) certificado de reservista (se maior de idade); 

g) título de eleitor (se maior de idade);  

h) comprovante de residência atualizado; 

i)     histórico escolar;  

j)    certificado de conclusão correspondente ou equivanente do Ensino Médio. 

 

A rematrícula deverá ser feita a cada novo semestre, conforme data 

estabelecida em Calendário Acadêmico do Campus. 

 

8 FORMAS DE TRANSFERÊNCIA 

Na existência de vagas remanescentes, as pessoas interessadas poderão 

ingressar no Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio, 

ofertado pelo IFMT Campus Avançado Diamantino, por meio de transferências 

internas, externas (condicionada à existência de vaga) ou ex-offício (força da lei e 

independente da existência de vagas). Nestes casos serão observados a 

Organização Didática e o Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso que orientam os procedimentos ligados à 

transferência de aluno.  

8.1 Transferência interna 

A transferência interna permite ao discente regularmente matriculado no IFMT, 

a mudança do curso de origem para outro curso de mesmo nível, desde que seja no 

mesmo Campus, na mesma modalidade e área afim e que haja disponibilidade de 

vagas, por meio de edital. Vale ressaltar que neste documento, a transferência fora 

de áreas afins será tratada como excepcionalidades nos casos de: saúde, amparo a 

menor de idade e adaptações às necessidades específicas (Lei nº 7.853/1989), 

devidamente comprovada, desde que sejam respeitados os procedimentos dispostos 
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para adaptações ao itinerário do curso de destino. A transferência interna será 

permitida aos discentes que atendam às seguintes recomendações: 

a) cumprir o prazo estabelecido pelo calendário escolar; 

b) ter concluído o primeiro semestre do curso com aprovação em todos os 

componentes curriculares;  

c) apresentar no processo de solicitação o motivo da transferência; 

d) não será permitida a transferência interna mais de uma vez durante o ano;  

e) Será admitida a troca de vagas (permuta) entre dois discentes requerentes, 

matriculados ou com matrícula trancada no mesmo curso e série em turnos 

diferentes, desde que aceita pela Chefia do Departamento de Ensino.  

8.2 Transferência externa 

A transferência externa é o ato formal de migração de discentes regulares para 

cursos ou áreas afins, da mesma modalidade de ensino (subsequente), entre Campi 

do IFMT ou de outra instituição para o IFMT. No IFMT Campus Avançado 

Diamantino, este tipo de transferência obedece as seguintes condições: 

a) É vedado a transferência externa para o primeiro período letivo, exceto nos 

casos compulsórios, previstos em lei.  

b) A transferência externa somente será permitida em caso de existência de 

vagas; 

c) A solicitação da transferência externa está condicionada ao candidato 

possuir matrícula na instituição de origem e ter sido aprovado no primeiro 

semestre letivo.   

No caso de transferência intercampi, a solicitação de vaga deverá ser feita pelo 

discente ao dirigente do Campus de origem, que formalizará o pedido ao dirigente 

do Campus de destino. Neste tipo de transferência torna-se obrigatório a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) atestado de matrícula do curso subsequente do campus de origem; 

b) atestado de conclusão do Ensino Médio; 

c) histórico escolar do curso subsequente; 

d) ementa dos componentes curriculares cursados no curso subsequente; 
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e) matriz curricular do curso subsequente de origem. 

A solicitação de ingresso no Curso Técnico em Recursos Humanos 

Subsequente ao Nível Médio ofertado pelo IFMT Campus Avançado Diamantino, por 

meio de transferência externa, deverá seguir os seguintes trâmites: 

a) o discente solicita ao dirigente de seu campus que formalize seu pedido de 

vaga ao campus de destino; 

b) o dirigente do campus de origem formalizará o processo e o encaminhará 

ao dirigente do campus de destino;  

c) o dirigente do campus de destino encaminhará o processo à coordenação 

do curso, para análise e parecer; 

d) a coordenação do curso emitirá o parecer em duas vias e devolverá o 

processo ao dirigente. Em caso de deferimento, solicitará junto à Secretaria 

de Registro Escolar a matrícula do requerente; por sua vez, no caso de 

indeferimento, entregará ao discente uma cópia do parecer e lhe devolverá 

os documentos apresentados, exceto o requerimento, pois este será 

anexado ao parecer e arquivado na coordenação do curso. 

Neste documento se faz necessário ressaltar que não será aceita a 

transferência de discentes com pendência ou sujeitos à recuperação quando não for 

possível efetuar a adaptação curricular necessária, exceto nos casos compulsórios, 

previstos em lei. 

 

8.3 Transferência Ex-Offício 

A transferência Ex-Offício diz respeito à mudança de um servidor público 

federal civil ou militar de um município ou estado para outro, por determinação da 

instituição, para atender aos interesses da administração pública. Esta modalidade 

de transferência será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de 

ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga.  

No presente documento, a transferência Ex-Offício dar-se-á na forma da Lei nº 

9.536/1997. O curso de origem deverá estar devidamente autorizado ou reconhecido 

pelo MEC. Além disso, o interessado à transferência Ex-Offício deverá vir de 

instituição pública e de curso idêntico ou equivalente ao curso subsequente do IFMT 
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Campus Avançado de Diamantino para o qual pleiteia transferência. No 

requerimento de matricula por transferência Ex-Offício, o candidato deverá 

apresentar originais e cópias, na Secretaria de Registro Escolar, dos seguintes 

documentos: 

a. requerimento em formulário próprio expedido pela Secretaria de Registro 

Escolar preenchido, devidamente preenchido; 

b. fotocópia da cédula de identidade, título de eleitor e CPF; 

c. fotocópia de comprovante de residência anterior e atual; 

d. fotocópia do ato que comprove a sua transferência ou a do familiar de que 

depende, caso em que anexará, também, documento demonstrativo dessa 

relação de dependência;  

e. fotocópia do ato publicado no Diário Oficia da União ou Boletim de serviço 

que instruiu o pedido; 

f.      histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes 

curriculares cursados e as suas respectivas carga horária, bem como o 

desempenho do discente no curso subsequente; 

g. comprovante de conclusão do Ensino Médio;  

h. conteúdo programático dos componentes curriculares em que obteve 

aprovação, nos quais se discrimine a carga horária e a bibliografia utilizada.     

Vale ressaltar que nos casos de a solicitação de transferência Ex-Offício provier 

de instituição que ofertam curso de nível médio técnico subsequente da rede 

privada, só será aceita esse tipo de transferência na condição de não existir curso 

idêntico em instituição privada no município que o interessado se instalou. 

 

9 PERFIL  PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO 

  O estudante concluinte do Curso Técnico em Recursos Humanos 

Subsequente ao Nível Médio ofertado pelo IFMT Campus Avançado Diamantino 

deverá possuir um perfil que o habilite a desempenhar as atividades direcionadas 

para se organizar a rotina diária da gestão de pessoas; a elaboração de documentos 

administrativos; a habilidade para conferir frequência, benefício concedidos, 

afastamentos, férias e transferências de funcionários; o domínio de conhecimentos 

sobre a legislação trabalhista; o planejamento e a execução de atividades voltadas à 
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capacitação e ao desenvolvimento de pessoas. Além dessas características, se faz 

importante ressaltar que o egresso precisa ser capaz de se inserir no mundo do 

trabalho de modo compromissado com o desenvolvimento regional sustentável, 

atuando com respeito aos princípios éticos, tendo flexibilidade frente às novas 

possibilidades de aperfeiçoamento e ocupação.  

O técnico em recursos humanos formado pelo IFMT Campus Avançado 

Diamantino terá como perfil a capacidade de fazer avaliação e auxiliar na tomada de 

decisões nos seguintes campos de atuação: área de recursos humanos, marketing, 

setor financeiro, setor econômico, patrimonial e entre outras áreas afins; 

considerando os princípios éticos, humanos, sociais e ambientais, tanto em 

instituições públicas, privadas e terceiro setor. 

 

10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes 

na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, nº 9.392/1996, alterada pela Lei nº 11.741/2008; 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; bem como nos princípios e diretrizes definidos no Projeto Político-

Pedagógico do IFMT. 

Os Cursos Técnicos Subsequente ao Nível Médio possuem uma estrutura 

curricular fundamentada na concepção de eixos tecnológicos constantes do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, aprovado pela Resolução CNE/CEB nº 

03/2008, com base no Parecer CNE/CEB nº 11/2008, e instituído pela Portaria 

Ministerial nº 870/2008, com alterações introduzidas pela Resolução CNE/CEB nº 

01/2014. 

Essa concepção curricular favorece o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas integradoras e articula os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem em agrupamentos de 

fundamentos científicos comuns, de intervenções na natureza, de processos 

produtivos e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas. 

A proposta pedagógica do curso mostra-se composta pelos componentes 

curriculares compatíveis com o ensino técnico profissionalizante, favorecendo a 

prática da interdisciplinaridade e aponta para o reconhecimento da necessidade de 

uma educação profissional e tecnológica, integradora de conhecimentos científicos, 
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experiências e saberes adquiridos do mundo do trabalho, desencadeando na 

construção do pensamento tecnológico crítico e na capacidade de intervir em 

situações concretas. 

Durante a oferta do curso, O IFMT Campus Avançado Diamantino promoverá 

ao longo do período letivo, ações e projetos que abordem a temática do meio 

ambiente, da história e cultura afro-brasileira e indígena e direitos humanos, de 

maneira transversal e integradora. A realização dessas atividades segue as 

orientações estabelecidas pelas seguintes legislações. 

 

a) Política Nacional de Meio Ambiente (Decreto nº 4281/2002); 

b) Estudo de História e Cultura Afro-brasileira (10.639/2003); 

c) Estudo de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei 11.645/2008). 

d) Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 01/2012). 

 

A culminância das discussões a respeito das questões ambientais e étnicas, o 

IFMT Campus Avançado Diamantino pretende realizar eventos que se referem ao 

meio ambiente e a consciência negra. Estas atividades reunirão linguagens artísticas 

e expressões da cultura local e regional de Diamantino. Os temas (Meio Ambiente e 

Etnia) serão desenvolvidos de maneira transversal entre as diferentes áreas do 

conhecimento. A programação artística e cultural de cada evento será preparada 

pelos estudantes e professores do Curso de Nível Médio Técnico Subsequente em 

Recursos Humanos.   

A matriz curricular do curso está organizada por componentes curriculares 

relativos à formação profissional técnica, em regime semestral e com uma carga 

horária total de 918 (novecentos e dezoito) horas destinadas aos componentes da 

base técnica, com turma de 35 (trinta e cinco) alunos. 

Os componentes curriculares que fazem parte da matriz estão articulados entre 

si, fundamentados nos conceitos de interdisciplinaridade e de contextualização e 

serão distribuídos uniformemente ao longo do período letivo, ou seja, não será 

admitida em nenhuma hipótese a concentração de disciplinas.  

As aulas do Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível 

Médio serão ministradas, no turno noturno, nas instalações do IFMT Campus 

Avançado Diamantino. Essas aulas serão distribuídas em 4 (quatro) tempos, de 

segunda a sexta-feira, podendo ser utilizado o sábado com 5 (cinco) tempos no 
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turno matutino e/ ou vespertino.  As atividades orientam-se para a formação técnica 

e do cidadão a partir da correlação entre ciência, trabalho, cultura e tecnologia, 

contribuindo para a formação técnico-humanística dos estudantes. 

De acordo com o § 2º, do art. 3º, do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), será ofertado sob a forma 

de disciplina optativa, neste documento entende-se a termo optativo como não 

obrigatório, sendo assim, o estudante tem a opção de não cursar a disciplina sem 

acarretar qualquer prejuízo para o discente ao longo do desenvolvimento do curso. 

Por sua vez, faz-se necessário destacar que o Curso Técnico em Recursos 

Humanos Subsequente ao Nível Médio ofertará também para os alunos a disciplina 

optativa de Oficina de Artes Plásticas. A figura 1 expressa a matriz curricular do 

Curso.  
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Figura 1 – Matriz curricular n° 01 do Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao 
Nível Médio, IFMT Campus Avançado Diamantino.   

 

Componentes curriculares 

Carga horária (tempo de 50 minutos)  

C.H 

Total 

1° Sem 2° Sem 3° Sem 

C.H 
Aula  

C.H 
Sem 

C.H 
Aula 

C.H 
Sem 

C.H 
Aula 

C.H 
Sem 

Introdução à Administração de Recursos Humanos  3 51     51 

Ética e Cidadania  2 34      34 

Informática Básica  2 34     34 

Administração de Pessoal – I 3 51     51 

Gestão Ambiental  3 51     51 

Inglês Básico  2 34     34 

Recrutamento e Seleção – I 3 51     51 

Comunicação e Linguagem Empresarial  2 34     34 

Fundamentos da Administração    3 51   51 

Adminsitração de Pessoal – II   3 51   51 

Recrutamento e Selação - II   3 51   51 

Política Salarial, Remuneração e Benefícios   3 51   51 

Redação Oficial e Técnica - I   2 34   34 

Gestão de Documentos e Arquivos    2 34   34 

Empreenderorismo e Inovação   2 34   34 

Gestão da Qualidade    2 34   34 

Legislação Trabalhista e Previdenciária      2 34 34 

Gerenciamento de Conflitos e Negociação     3 51 51 

Sistema de Informações aplicados aos Recursos 
Humanos  

    3 51 51 

Metodologia e Redação Científica      2 34 34 

Práticas Estratégicas de Recursos Humanos      2 34 34 

Comportamento Organizacional      2 34 34 

Sub-total  20 340 20 340 14 238 918 

TOTAL DAS DISCIPLINAS  918 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 918 

Disciplinas Optativas 
Componente Curricular  Aula semanal Carga horária  

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais   2 34 

Oficina de Artes Plásticas  2 34 

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS OPTATIVAS  4 68 

Estágio Optativo 

Estágio Supervisionado Optativo  
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11 FLUXOGRAMA  
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12 METODOLOGIA 
 

Neste projeto pedagógico de curso, a metodologia é entendida como um 

conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos acerca 

da educação profissional. Sendo assim, faz-se necessário considerar as 

características específicas dos estudantes, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na 

(re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do curso. 

Segundo Libâneo, 

Em uma sociedade de conhecimento e de aprendizagem, é preciso 
dotar os sujeitos sociais de competências e de habilidades para a 
participação na vida social, econômica e cultural, a fim de não 
ensejar novas formas de divisão social, mas a construção de uma 
sociedade democrática na forma e no conteúdo (LIBÂNEO, 2004, p. 
52). 

Os estudantes vivem as incertezas próprias do atual contexto histórico, das 

condições sociais, psicológicas e biológicas. Em razão disso, torna-se importante a 

adoção de procedimentos didático-pedagógicos que possam auxiliá-los nas suas 

construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: 

• problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes; 

• entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem 

estabelece na sociedade; 

• reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem 

esquecer-se de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade 

do estudante; 

• adotar a pesquisa como um princípio educativo; 

• articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de 

saberes; 

• adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas, por meio de 

atividades que conectem os diversos saberes apreendidos, possibilitando que o 

estudantes os assimilem melhor e os relacionem à sua prática profissional; 

• contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências 

dos estudantes, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar; 

• organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às 

diversas dimensões de formação dos jovens, favorecendo a transformação das 
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informações em conhecimentos diante das situações reais de vida; 

• diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes a partir do 

levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

• elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas 

dialogadas e atividades em grupo; 

• elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas; 

• elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo 

como princípios a contextualização, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 

• utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; 

• sistematizar coletivos pedagógicos que possibilitem os estudantes e professores 

refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-aprendizagem de 

forma significativa; e 

• ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, 

debates, atividades individuais e outras atividades em grupo. 

 

13 AVALIAÇÃO 

A avaliação será um instrumento de promoção e aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem devendo priorizar a qualidade no processo de aprendizagem. Sendo 

assim, por meio da observação do desempenho do educando, caso ocorram 

dificuldades, serão realizados ajustes e tomadas de decisões para adequar as 

estratégias de ensino às condições de aprendizagem dos discentes. Em função 

dessa consideração, entende-se que a aprendizagem ocorre em diferentes tempos e 

espaços, de acordo a processos individuais de cada sujeito, através de suas 

experiências e vivências. Esse processo garante a realização de novas 

aprendizagens e a significação de aprendizagens anteriores. 

Neste sentido, a avaliação deve ser diagnóstica, processual, formativa, 

contínua e somativa, permitindo aos discentes e aos docentes fazerem um 

diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem e refletirem sobre as práticas 

pedagógicas e o comprometimento dos alunos. 

No processo de avaliação da aprendizagem poderão ser considerados como 

instrumentos de avaliação: a participação nas aulas, estudos dirigidos, exercícios, 

relatórios, autoavaliação, trabalhos, avaliações escritas e orais, atividades de aulas 
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práticas, seminários, projetos interdisciplinares, atividades complementares entre 

outras, que deverão constar nos planos de ensino dos componentes curriculares. 

Com base no que estabelece a Organização Didática 2014 em seu art. 150, 

inciso III, os cursos organizados em outro regime que não semestral e nem anual, 

deverão seguir a avaliação de acordo com as especificações do Projeto Pedagógico 

do Curso. Em função disso, no contexto de avaliação fica estabelecido que: (i) o 

resultado do desempenho acadêmico deverá ser concretizado por dimensão 

somativa, por meio de uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), admitindo-se frações de 

0,1 (um décimo); (ii) O resultado das avaliações de conhecimento, corresponderá a 

nota 8,0 (oito);  (iii) A avaliação atitudinal corresponderá ao valor máximo de 2,0 

(dois) pontos que, somados ao que dispõe ao item (ii) acima, comporá a nota do 

discente; (iv) Os docentes devem realizar o registro de notas e frequências de todos 

os discentes constantes no diário de classe. 

A nota de cada disciplina será a média aritmética simples de todas as 

avaliações, acrescidas de até dois pontos do conceito referente à avaliação 

atitudinal. 

 

M sem = ∑ A n + C 
                N 

Onde: 

M sem = Média Semestral; 

     ∑ An = Somatório das avaliações; 

           N = Número de avaliações; 

           C = Conceito. 

 

O resultado das avaliações aplicadas no desenvolvimento da disciplina a 

devolução dos instrumentos avaliativos aos discentes deverá ocorrer em até (10) 

dez dias úteis após sua realização. O discente poderá solicitar revisão de avaliação 

mediante processo devidamente fundamentado, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

após a divulgação do resultado da avaliação. 

No âmbito deste documento faz-se importante destacar que será concedido o 

direito a segunda chamada ao discente que justificar sua ausência na avaliação, 

mediante requerimento devidamente fundamentado, no prazo de até 03 (três) dias 

úteis, após a realização da primeira chamada. Decorrido o prazo de segunda 

chamada, será atribuída nota 0,0 (zero) ao discente que não comparecer para 

realizar a avaliação. 
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Neste projeto pedagógico de curso, vale elucidar que para efeito de aprovação 

nos componentes curriculares os discentes deverão obter a média final igual ou 

maior que 6,0 (seis). Por sua vez, o docente deverá programar as avaliações 

conforme calendário acadêmico, observando que os discentes não podem ser 

submetidos a mais de duas avaliações diárias. Na forma de curso subsequente, o 

docente deverá realizar no mínimo duas avaliações de conhecimento por 

componente curricular.   

Os estudantes que concluírem com êxito todas as etapas deste Projeto 

Pedagógico de Curso será outorgado o título de Técnico em Recursos Humanos. 

Este diploma será confeccionado segundo as normas do IFMT e terá validade em 

todo território nacional. Ressaltamos, porém, que o estudante somente terá direito 

ao diploma após concluir com êxito todas as disciplinas do Curso Técnico em 

Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio.  

13.1 Recuperação Paralela 

 Os estudos de recuperação são momentos formativos que possibilitam ao 

docente e ao discente reverem a prática de ensino e aprendizagem a fim de 

ressignificá-las, oportunizando ao discente superar lacunas da aprendizagem e dos 

resultados obtidos ao longo do período letivo, num processo em que se valorize a 

construção do conhecimento. Com a finalidade de elevar o nível da aprendizagem, 

notas, conceitos ou menções dos discentes com baixo rendimento escolar, o 

docente adotará, ao longo do período letivo, a prática de recuperação paralela de 

conhecimentos. 

•  O discente que obtiver baixo rendimento na aprendizagem terá direito a 

estudos de recuperação paralela. 

•  O docente realizará atividade orientada, conforme a dificuldade do discente ou 

do grupo de discentes, de acordo com a peculiaridade de cada componente 

curricular, visando recuperar as dificuldades de aprendizagem. 

•  Os estudos de recuperação paralela deverão propiciar novos momentos 

avaliativos, quando estes já estiverem ocorrido. 

• Após o processo de recuperação paralela será mantido o melhor 

desempenho. 
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 Entende-se por estudos de recuperação paralela todas as atividades a serem 

desenvolvidas para sanar as dificuldades do processo ensino-aprendizagem, tais 

como: 

 a) aula presencial; 

 b) estudo dirigido; 

 c) trabalhos extraclasse; 

 d) atendimento individual ou em grupo, entre outros. 

  

No final do período letivo, os discentes que não atingirem média por disciplina 

igual ou maior que 6,0 terão direito à prova final da mesma. 

 

13.2 Prova Final 

 A prova final consiste em uma única avaliação escrita, aplicada aos discentes 

que obtiverem média inferior a 6,0 (seis), devendo contemplar os conteúdos 

trabalhados na disciplina ao longo do período letivo. O aluno será considerado 

aprovado quando obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco). Sendo que a 

média final deverá ser calculada da seguinte forma: 

 

M F = M s + PF 
                 2 

Onde: 

M F = Média final; 

M S = Média semestral; 

PF = Prova final; 

 

13.3 Frequência 

 Quanto à frequência, no Curso de Nível Médio Técnico Subsequente em 

Recursos Humanos, o discente será aprovado se obtiver o mínimo de 75% de 

frequência, calculado com base na carga horária total do semestre (conjunto de 

disciplinas), conforme estabelece o artigo 24, inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei Nº 9.394/1996.    
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14 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OPTATIVO 

No presente documento entende-se o estágio supervisionado como o ato 

educativo que envolve diferentes atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho, 

visando a preparação do educando para o trabalho produtivo relacionado ao curso 

que estiver frequentando regularmente. Sendo assim, o estágio objetiva o 

desenvolvimento de competências próprias da atividade profissional e a 

contextualização curricular, com o intuito de desenvolver o educando para a vida e 

para o trabalho (BRASIL, 2008).       

 No Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio 

ofertado pelo IFMT Campus Avançado Diamantino, o estágio supervisionado será 

optativo, conforme assegura o Art 2º da Lei 11.788/2008. Nesse sentido, faz-se 

importante reforçar que o estágio supervisionado não é obrigatório, no entanto, o 

presente documento faculta ao estudante a opção por fazê-lo.   

Na execução do estágio supervisionado optativo serão observados: (i) a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Nº 9.394/1996) que estabelece 

a regulação para o estágio supervisionado; (ii) a Lei do Estágio (Nº 11.788/2008), 

dentre outras legislações voltadas para sistematizar o processo de implantação, 

oferta e supervisão de estágios curriculares. 

Neste Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Recursos Humanos 

Subsequente ao Nível Médio, o estágio supervisionado optativo terá a jornada 

máxima de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, com base no que 

estabelece a Lei 11.788/2008. Por se tratar de uma atividade opcional, este 

documento não delimita uma carga horária mínima obrigatória para o estágio 

supervisionado optativo. Nesse sentido, as atividades feitas pelo estudante no 

âmbito das diferentes modalidades de estágio (profissional, iniciação científica e ou 

atividade de extensão) terão a sua carga horária validada. Esta por sua vez, será 

acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso técnico supracitado.   

O estágio supervisionado optativo poderá ser iniciado a partir do segundo 

semestre do Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio e 

deverá ser concluído até o semestre no qual se der a integralização de todos os 

componentes curriculares obrigatórios. Faz-se ainda importante ressaltar, o 

estudante que manifestar interesse pelo estágio supervisionado optativo deverá 

escolher apenas uma das seguintes modalidades: profissional, iniciação científica e 
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ou atividade de extensão.  

No âmbito do IFMT, as atividades de estágio estão ligadas à Pro-Reitoria de 

Extensão. Em função disso, o Coordenador de Extensão do Campus Avançado 

Diamantino responde pelas questões relacionadas ao estágio. Na modalidade de 

estágio profissional, o estudante estará sob o acompanhamanto de um supervisor 

(instituição parceira) e de um orientador (IFMT Campus Avançado Diamantino).  

No caso das modalidades de estágio de iniciação científica e/ ou atividade de 

extensão, o estudante será acompanhado por um orientador (IFMT Campus 

Avançado Diamantino). A escolha do orientador poderá ser feita a partir de uma 

sugestão do estudante, bem como por meio da indicação do Coordenador do Curso, 

porém, nessas duas situações será observada a disponibilidade de carga horária de 

trabalho do docente.      

Na modalidade de estágio profissional, o supervisor e o orientador conduzirão 

o estudante a vivenciar situações reais do mundo do trabalho. No caso de iniciação 

científica e ou atividade de extensão, o orientador ajudará o estudante a 

operacionalizar os conhecimentos adquiridos na formação técnica de Recursos 

Humanos. 

 

14.1 Estágio na modalidade profissional 

 A empresa ou instituição onde o estudante realizará o estágio deverá ter 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), além de um acordo de cooperação 

assinado com o IFMT Campus Avançado Diamantino.   

O desenvolvimento do estágio será avaliado por meio da elaboração de 

relatórios mensais feitos pelo estudante e entregues ao orientador que encaminhará-

los à Coordenação de Extensão do IFMT Campus Avançado Diamantino.  

O orientador avaliará o resultado do estágio supervisionado optativo no fim do 

período letivo por meio das expressões “cumpriu” ou “não cumpriu”. No caso da 

realização do estágio, será necessário especificar a carga horária e encaminhar o 

documento para a pasta do aluno aberta na Coordenação de Extensão do IFMT 

Campus Avançado Diamantino. O estágio supervisionado optativo será devidamente 

assentado no Histórico Escolar com a especificação da carga horária cumprida. 

O estudante que desenvolve atividade na área de Recursos Humanos, na 

condição de empregado, poderá utilizar uma parte da sua carga horária de trabalho 
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como estágio supervisionado optativo na modalidade profissional. No entanto, será 

necessário considerar as orientações da Lei 11.788/2008, bem como a realização de 

convênios e ou parcerias da instituição empregadora com a Coordenação de 

Extensão do IFMT Campus Avançado Diamantino      

São requisitos para iniciar o estágio supervisionado optativo:  
 

 Formulário para Cadastro da Empresa;  

 Formulário para Cadastro de Aluno;  

 Termo de Cooperação;  

 Termo de Compromisso de Estágio.   

 

Durante o estágio, o estudante deverá apresentar o Relatório de Estágio ao 

seu supervisor e orientador. Estes avaliarão o desenvolvimento do discente durante 

a execução das atividades, bem como o andamento do estágio.  

A documentação exigida para o início do estágio supervisionado optativo, 

bem como para o seu desenvolvimento, poderão ser informados/esclarecidos pela 

Coordenação de Extensão do IFMT Campus Avançado Diamantino. 

O IFMT Campus Avançado Diamantino, por meio da Coordenação de 

Extensão, criará mecanismos para firmar convênios e/ou parcerias com empresas 

privadas, instituições públicas e associações que possibilitem atender as demandas 

dos estudantes que buscam pelo estágio supervisionado optativo.  

Os relatórios entregues pelos estagiários serão considerados para efeitos de 

reformulações das ementas dos componentes curriculares, bem como para nortear a 

possível reformulação do Curso Técnico em Recursos Humanos Subsequente ao 

Nível Médio, com o intuito de evitar a defasagem entre o ensino ofertado IFMT 

Campus Avançado Diamantino e o conhecimento exigido no mercado profissional. 

 

14.2 Estágio na modalidade de iniciação científica e ou atividade de extensão 

 No presente documento, o estudante que optar pelo estágio supervisionado 

optativo na modalidade de iniciação científica e/ ou atividade de extensão precisa 

certificar-se de que o projeto de iniciação científica esteja registrado e em 

andamento na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PROPES; por sua vez, no 

caso de atividade de extensão, o projeto deverá está registrado e em andamento na 
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Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, do IFMT.  

O estudante que pretende fazer o estágio supervisionado optativo na 

modalidade de iniciação científica e/ ou atividade de extensão precisa redigir um 

texto manifestando interesse pela iniciação científica e/ ou atividade extensão. 

Nesse texto o estudante deverá explicitar a relação de um componente curricular ou 

conjunto das disciplinas cursadas ou em andamento com o campo de atuação da 

iniciação científica e/ ou atividade de extensão. O texto deverá ser encaminhado ao 

coordenador do projeto que dará o parecer acerca do envolvimento do estudante, na  

condição de estagiário nas atividades de pesquisa e/ ou extensão.  

O envolvimento do estagiário na iniciação científica e ou atividade de 

extensão poderá ocorrer de maneira voluntária, bem como por meio do pagamento 

de bolsa (auxílio financeiro), caso esteja previsto em edital aprovado pela PROPES 

ou PROEX, do IFMT.      

O desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão será avaliado a 

partir da elaboração de relatórios mensais feitos pelo estudante e entregue ao 

orientador. Este, por sua vez, encaminhará os relatórios à Coordenação de 

Extensão do IFMT Campus Avançado Diamantino.  

 

14.3 Avaliação do Estágio 

 Este documento propõe a realização das seguintes estratégias voltadas para 

a supervisão do estagio supervisionado optativo:  

 Relatório de Avaliação de Estágio–Empresa – este relatório deverá ser 

preenchido pela empresa e enviado ao IFMT Campus Avançado Diamantino. 

Os relatórios de avaliação de Estágio-Empresa serão elaborados pela 

Instituição de Ensino, indicando as atividades (práticas no trabalho) que serão 

avaliadas pelas empresas, com base nos seguintes critérios: compromisso e 

responsabilidade; domíno de conteúdos; articulação entre teoria e prática e 

entre outras questões que o orientador do estagiário considerar necessário. 

Este relatório, por meio dos critérios citados, será um instrumento de 

orientação ao professor responsável sobre o desempenho do estudante no 

contexto da empresa.  
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 Relatório de Acompanhamento de Estágio - Nos relatórios de 

acompanhamento de estágio, os estudantes deverão descrever as atividades 

desenvolvidas durante o estágio, analisando, concluindo e apresentando a 

operacionalização e a importância dos conhecimentos adquiridos com a 

formação técnica em recursos humanos, considerando a modalidade de 

estágio que o estudante fez a opção: profissional, iniciação cientifica e/ ou 

atividade de extensão.   

O professor responsável pelo acompanhamento de estágio, baseando-se nos 

Relatórios de Acompanhamento de Estágio e de Avaliação de Estágio-Empresa, 

emitirá um conceito para o estudante, com a seguinte escala:  

O = ÓTIMO  

B = BOM  

R = REGULAR  

I = INSUFICIENTE  

 

15 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CURSO 

O Departamento de Ensino, visando um melhor desempenho para o curso, 

deve ter sob a sua responsabilidade a proposição de avaliar o curso a cada ciclo de 

3 (três) anos, visando um melhor desempenho para o curso, em conjunto com os 

docentes, o coordenador do curso, a coordenação pedagógica, os técnicos 

administrativos, os pais e alunos. Caso exista necessidade, o Departamento de 

Ensino poderá solicitar a revisão do Projeto Pedagógico do Curso em qualquer 

época. Nesse caso, deve ser feita a revisão e encaminhamento aos órgãos 

responsáveis para a aprovação.   

16 PLANO DE MELHORIAS DO CURSO 

O IFMT Campus Avançado Diamantino considera importante apontar questões 

acerca do plano de melhoria do curso, uma vez que serve como instrumento de 

gestão, favorecendo a melhoria da qualidade do serviço ofertado à população. 

Nesse sentido, com o intuito de contribuir com melhorias para o Curso Técnico em 

Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio, propõem-se as seguintes ações: 
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  ampliação do espaço físico (construção do prédio anexo com novas salas de 

aulas); 

  ampliação do espaço físico de convivência dos discentes; 

  ampliação do espaço físico para laboratório de informática, biologia e química); 

  atualização e ampliação dos equipamentos do laboratório de informática; 

   atualização do acervo da biblioteca; 

  implantação de infraestrutura, de acordo com o estabelecido na legislação 

sobre acessibilidade; 

 atualização e ampliação de softwares utilizados nas disciplinas 

profissionalizantes do curso; 

  ampliação e adequação do quadro docente do curso; 

  estímulo à qualificação do corpo docente do curso, com auxílio integral para a 

participação em programas de pós-graduação stricto sensu; 

  proporcionar condições e estímulo à participação dos discentes e docentes em 

projetos de pesquisa e extensão; 

  incentivo a participação dos discentes em cursos, visitas técnicas, congressos, 

seminários e eventos na área da Administração; 

  implantação do acompanhamento pedagógico de docentes e discentes; 

  ampliação do número de monitorias que se dedicam ao trabalho de auxílio aos 

discentes com dificuldades nos estudos; 

  estímulo à participação dos docentes, funcionários e discentes nos processos 

de avaliação institucional; 

  proporcionar espaços de discussão com a comunidade escolar sobre plano 

para melhoria do curso. 
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17 ATUAÇÃO COM DISCENTES, CERTIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA  

17.1 Atendimento ao discente 

O Campus Avançado Diamantino possui o seu quadro de docentes completo, 

além disso, conta com a atuação de servidores da área de Assuntos Educacionais, 

Serviço Social e Psicologia. Estes profissionais atuam de maneira conjunta, por meio 

do Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico – NAPP, conforme estabelece a 

Instrução Normativa aprovada pela Resolução CONSUP/IFMT nº 043/2013. Por 

meio do NAPP, os discentes receberão atendimento pedagógico, socioeconômico, 

psicológico e assistência estudantil, bem como outros serviços de atenção e/ou 

orientação que a instituição considera pertinentes para os discentes. 

17.2 Política de controle de evasão 

O controle de evasão escolar do curso será desenvolvido pelo IFMT Campus 

Avançado Diamantino, monitorando a frequência dos discentes, por meio do diálogo 

entre o coordenador do curso e os docentes, bem como por meio do 

acompanhamento dos diários. A instituição pretende propor estratégias educacionais 

inclusivas, que atendam as questões objetivas ou subjetivas dos alunos regulamente 
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matriculados; dos portadores de necessidades especiais e demais estudantes, 

visando a sua permanência no curso, dentre as quais destaca-se a possibilidade de 

participação em projetos de pesquisa e extensão com apoio da assistência 

estudantil. 

17.3 Certificados e Diplomas  

Aos estudantes que concluírem com êxito todas as etapas deste Projeto 

Pedagógico de Curso será outorgado o título de Técnico em Recursos Humanos. 

Este diploma será confeccionado segundo as normas do IFMT e terá validade em 

todo território nacional. Ressaltamos, porém, que o estudante somente terá direito 

ao diploma após concluir com êxito todas as disciplinas do Curso Técnico em 

Recursos Humanos Subsequente ao Nível Médio. Nesse sentido, enfatizamos que 

em nenhuma hipótese será conferido o diploma de técnico ao(s) estudante(s) que 

possua(m) pendência(s) em qualquer componente curricular obrigatório do curso. 

17.4 Quadro docente 
 
 

Docente Formação Titulação 

Adão Luciano Machado Gonçalves Filosofia  Graduação  

Ariovaldo Lopes de Carvalho Administração Doutor 

Edcassio Nivaldo Avelino Geografia Mestre 

Everton Saltes dos Santos Lestras/ Inglês  Mestre  

Giovana Rosângela F. Mendes Direito Mestre 

Jandilson Vitor da Silva Contabilidade  Especialista  

Jussara Edna Meira da Silva  Letras/ Espanhol  Especialista  

Leandro Dias Curvo  Administração  Graduação 

Maria Auxiliadora de Almeida  Pedagogia  Mestre  

Reinaldo Gomes de Arruda Artes Plásticas Especialista 

Sheyla Varela Lucena  Biologia  Doutora  

Tatiane de Oliveira Secretariado Executivo Especialista 
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17.5 Instalações físicas e equipamentos 

O espaço físico destinado às instalações do IFMT Campus Avançado 

Diamantino por meio de compromisso firmado junto ao governo do Estado de Mato 

Grosso foi inaugurado em 2006 e atualmente apresenta bom estado de 

conservação, embora algumas salas necessitem de adequação aos cursos atuais. O 

referente prédio está organizado, estruturalmente, da seguinte forma. 

Na parte da frente possui 4 salas administrativas, 1 sala de secretaria; 1 sala de 

reuniões; 1 sala de professores; 1 biblioteca com acervo específico dos cursos 

oferecidos pelo CEPROTEC e algumas obras de acervo geral ( livros de cursinhos 

pré vestibulares, livros didáticos de base comum, dicionários de língua portuguesa , 

entre outros); 1 auditório com capacidade máxima para 120 pessoas; 2 banheiros de 

funcionários na parte de dentro e 2 na parte de fora, além de 1 lavabo,  1 sala de 

recepção; 1 almoxarifado, 1 sala de apoio, 2 salas de depósito de materiais de 

limpeza. 

 Na parte do meio, entre um bloco e outro tem um pátio e instalações para uma 

cantina. 

 Na parte lateral dos blocos e na parte do fundo tem 1 laboratório de informática. 

O laboratório de informática do IFMT Campus Avançado Diamantino possui 45,92 m2 

e está equipado com 35 computadores, 35 mesas e 35 cadeiras. A configuração de 

todos os computadores é a seguinte: (i) HP Compaq Pro 6305 SFF; (ii) Processador 

AMD A10-5800B APU com Radeon (tm) HD Graphics 3.80 Ghz; (iii) Memória (RAM) 

de 8,00 Gb; (iv) Sistema Windows 7 Professional – 64 Bits; (v) Disco Rígido de 500 

Gb; (vi) Monitor HP V206hz LCD LED Backlit – 50,8 CM – 20,0”; (vii) Teclado e 

mouse HP.  

 1 laboratório de arte-educação; mais 8 salas que podem ser utilizadas para 

implantação de laboratórios, bem como outros usos conforme a necessidade; 6 

salas de aula. 

 O acervo bibliográfico específico foi requisitado e está em andamento a sua 

aquisição junto à reitoria.      
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ANEXO A - EMENTÁRIO 1º SEMESTRE 

 

 
 

Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Introdução à Administração de Recursos 
Humanos 

1º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Origem e evolução da área de Recursos Humanos, funções, modelos e políticas. Diversidade no 

ambiente organizacional e a contribuição da área de Recursos Humanos no gerenciamento das 

mesmas. Cenário de atuação e o perfil do profissional de Recursos Humanos. Questões diversas 

relacionadas ao contexto atual das empresas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOHLANDER, G.; SNELL, S.; SHERMAN, A. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: 
Pioneira, 2005. 
DEMO, Gisela. Políticas de Gestão de Pessoas nas Organizações: papel dos valores pessoais e da 
justiça organizacional. São Paulo: Atlas, 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 

São Paulo: Manole, 2014. 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: modelo, processos e tendências futuras. São Paulo: Atlas, 
2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos - O Capital Humano das Organizações. 9. Ed. Rio de 
Janeiro, Elsevier-Campus, 2009. 
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Prentice-Hall, 2003. 
GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis dos profissionais. São Paulo: Atlas, 2001 
MILKOVICH, George T. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2000. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão com Pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. 
ULRICH, Dave. Recursos Humanos Estratégicos: novas perspectivas para os profissionais de RH. 
São Paulo: Futura, 2000. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Ética e Cidadania  1º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

O inter-relacionamento entre trabalho e ética na profissão, nas organizações e na sociedade. Cidadania, 

ética e relações de poder. O debate ético e o código de ética profissional vigente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES,  Julia  Falivene.  Ética,  cidadania  e  trabalho.  São  Paulo:  Copidart,  2002. 
AMOEDO,  Sebastião.  Ética  do  trabalho.  Rio  de  Janeiro:  Qualitymark,  2007. 
OLIVA, Alberto. A solidão da cidadania. São Paulo: SENAC. Série Livre pensar, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASHEY, Patrícia. Ética e responsabilidade nos negócios. São Paulo: Saraiva, 2002. 
BRASIL, Ministério da Educação: Secretaria de Educação Básica. Ética e Cidadania: 
construindo valores na escola e na sociedade. Brasília: MEC/SEB, 2007. 
COSTA, Giseli Paim. Cidadania e participação: impactos da política social num enfoque 
psicopolítico. Curitiba: Juruá, 2008. 
NARDI, Henrique Caetano. Ética, trabalho e subjetividade. Porto Alegre: UFRGS, 2006. 
SOUZA, Márcia Cristina. Ética no ambiente de trabalho: uma abordagem. Rio de Janeiro: 
Campus, 2009. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Informática Básica  1º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Uso do computador pessoal, Sistemas Operacionais, Sistemas em Rede, Administração de 

Recursos e Usuários, Aplicativos de Produtividade Pessoal: Editor de Texto, Planilha 

Eletrônica e Apresentações Gráficas, Ferramentas para Internet. Histórico da Computação. 

Tecnologias e Aplicações de Computadores. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente. Bookman, 1999. 
PEOPLE EDUCATION, Apostila de Word, Power Point e Excel User Specialist 2003. 
VELOSO, F.C.. Informática: conceitos básicos. 7.ed. São Paulo: Campus, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALCALDE, E. et. al. Informática Básica. Editora Makron Books, 1991. 
MEIRELLES, F. Informática: Novas Aplicações com Microcomputadores. 2ª ed. Editora 
Makron Books, 2004. 
MONTEIRO, M. A. Introdução a Organização de Computadores. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
MANZANO, André. Estudo Dirigido – Microsoft Windows 7 Ultimate. São Paulo: Erica, 2010. 
ROCHA, Tarcizio da. OpenOffice.ORG.2.0 - Impress completo e definitivo. Série Free Volume  Rio De 
Janeiro: Ciência. Moderna, 2006. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Administração de Pessoal - I 1º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Procedimentos e práticas legais. Contratação: registros legais, documentos admissionais e guarda de 

documentos. O contrato de trabalho e suas implicações legais. Rotinas mensais: folha de pagamento, 

cartão ponto, horas extras, adicionais, encargos e recolhimentos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIDÉLIS, Gilson Jose, Gestão de Pessoas – Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do 
Departamento de Pessoal. Editora Érica, 2006. 
OLIVEIRA, Rita de Cássia A. de. Desvendando o Departamento de Pessoal: guia prático. 
São Paulo: Editora Viena, 2006. 
BRASIL. CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas - Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Antonio Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Administração de recursos humanos. 
São Paulo: Pioneira, 1993. 
CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, Benefícios e Relações de Trabalho. São Paulo: Atlas, 1998. 
IORIO, Cecilia Soares. Manual de Administração de Pessoal. São Paulo: SENAC, 2007. 
MACEDO, Manoel Carlos dos Santos; ROCHA, Renato Mendonça. Rotinas aplicadas ao 
departamento de pessoal das empresas. 4 ed. Porto Alegre: CRCRS, 2005. 
SILVA, Marilene Luiza da. Administração de Departamento Pessoal. São Paulo: Editora 
Érica, 2007. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Gestão Ambiental  1º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

As Conferências das Nações Unidas sobre meio ambiente. Definição de gestão, planejamento, 

ordenamento e zoneamento ambiental. Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade ambiental e 

pegada ecológica. As empresas e o meio ambiente: contaminação e adoção de métodos de gestão. 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Termos e conceitos 

importantes ligados à gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental nas empresas: histórico. Os 

modelos (sistemas) de gestão ambiental. Séries ISO. Certificação da qualidade ambiental. Auditorias 

Ambientais. Relatórios ambientais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 BARBIERI. I. C. Gestão ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 2011.  
PHILLIPPI, JUNIOR., A; ROMERO, M. De A.; BRUNA, G. C. Curso de gestão ambiental. São Paulo: 
Manole, 2009.  
TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIAS, R. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2010.  
MELLO, C. H. P. ISO 9001: sistema de gestão da qualidade para operações e produção de 
serviços. São Paulo: Atlas, 2009. 
SEIFFERT, Mari E. B. Sistemas de gestão ambiental (SGA-ISO 14001): melhoria contínua e produção 
mais limpa na prática e experiências de 24 empresas. 1 ed São Paulo: Atlas, 2011. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999.  
SHIGUNOV, Neto; CAMPIS, L.M.S. Fundamentos da Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2009.  
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Inglês Básico 1º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Técnicas de leitura, compreensão e interpretação textual,Identificação de assunto e temática, Gêneros 

textuais em contextos de uso da Informática, Funções comunicativas da linguagem, Processos de 

tradução e interpretação textual, Conectivos e outros marcadores textuais, Conjugação verbal - verbos 

auxiliares, regulares, irregulares e modais, Formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, Sara Rejane de F. Estratégias de leitura para inglês instrumental. Brasília: 
UnB, 1996. 
QUINTE, Munich Resident. Inglês Instrumental. São Paulo: Textonovo, 2004. 
TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São 
Paulo:Saraiva, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOLOGNINI, C. Z. Discurso e ensino: a língua inglesa na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 
2008. 
GHOUCHE, J. M. A. Solte a língua em inglês: 500 perguntas e respostas para praticar conversação e 
compreensão. São Paulo: Disal, 2010. 
HARRIS, M.; MARIS, A.; MOWER, D. New challenges: level 2: class audio CD. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 
MITIDI, Aldo A. Living Approach: Inglês 2o Grau e Universitário. Campinas: Editora 
Moandy, 1991. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês – Estratégias de leitura: Módulo I. São Paulo: Texto Novo, 2000. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Recrutamento e Seleção - I 1º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Planejamento de Recursos Humanos. Processos organizacionais de recrutamento e seleção de pessoal. 

Recrutamento: conceitos, tipos, fontes. Requisição de pessoal e perfil da vaga. Currículos: elaboração e 

triagem. Seleção de pessoal. Recrutamento e seleção por competências. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. São Paulo: Editora 
Manole, 2008. 
COSTA, Marília Maia; CONCENZA, Danielle. Recrutamento e Seleção. Porto Alegre: Editora WAK, 
2008. 
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento Recrutamento e Seleção de Pessoal. 5ª ed. São Paulo: 
Editora Ltr, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOHLANDER, George; SNELL, Scott; SHERMAN, Arthur. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 
LEME, Rogério. Seleção e Entrevista por Competências com o Inventario Comportamental. Rio de 
Janeiro: Editora Qualitymark, 2007. 
PASSOS, Antonio Eugenio V. Mariani; SARAIVA, Suzana Barros Correa; CARVALHO, Ieda Vecchioni. 
Recrutamento e Seleção por Competências. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 
RABAGLIO, Maria Odete. Jogos para Seleção com Foco em Competências. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2006. 
SERRANO, Claudia Aparecida e PONTES, Benedito Rodrigues. A Arte de Selecionar Talentos - 
Planejamento, Recrutamento e Seleção Por Competências. Dvs Editora. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Comunicação e Linguagem Empresarial  1º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Capacitação para o uso formal e adequado da língua portuguesa na comunicação empresarial. Refletir 

sistematicamente sobre a língua e a linguagem, com vistas à sua identidade social, econômica, política, 

cultural e profissional. Fornecer conceitos e estrutura para aplicações práticas em laboratório de 

informática. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERREIRA, Reinaldo Mathias. Correspondência comercial e oficial com técnicas de redação. 12. 
ed. São Paulo: Ática, 1997. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
RODRIGUEZ, Manuela M. Manual de modelos de cartas comerciais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Sérgio. Ah! Eu não acredito! São Paulo: Casa da Qualidade, 2001. 
BOWDEN, John. Escrevendo excelentes relatórios. Trad.: Roger Maioli dos Santos. São Paulo: 
Market Books, 2001. 
NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em língua portuguesa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
HELLER, Robert. Como se comunicar bem. São Paulo: Publifolha, 1999. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1988. 
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ANEXO B - EMENTÁRIO 2º SEMESTRE 

 

 
 

Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Fundamentos da Administração  2º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO: Perspectivas Futuras da Administração; O Papel do Administrador; 

Processo Administrativo -  PLANEJAMENTO: Introdução; A Importância do Planejamento; Tipos de 

Planos; Os Componentes do Planejamento; Flexibilidade dos Planos; Período de Planejamento; 

Planejamento e Futuro; Fases do Planejamento; ORGANIZAÇÃO: Organização como Entidade; 

Organização como Função Administrativa; Desenho Organizacional; Desenho Departamental; Desenho 

de Cargos e Tarefas; DIREÇÃO: Liderança Gerencial; Comunicação Administrativa; Motivação 

Empresarial;  CONTROLE: Introdução; Premissas para Institucionalização do Controle; FUNÇÕES 

ORGANIZACIONAIS: Finanças; Marketing; Recursos Humanos / Gestão de Pessoas; Produção; 

Logística; Administração de Materiais; Organização, Métodos e Sistemas;  DESENVOLVIMENTO DO 

PENSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO: A  Administração: Evolução Histórica; A Administração como 

Ciência; A Administração Científica; A Teoria Clássica; Teoria da Burocracia; Escola das Relações 

Humanas; Teoria Comportamental; Teoria de Sistemas; Teoria da Contingência; Estado Atual da Teoria 

Administrativa 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria geral da administração. 9. Ed. Barueri: Manole, 

2014. 
LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: princípios e tendências. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2008. 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução 
digital. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da administração. 
São Paulo: Campus, 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas: como as mudanças estão mexendo com as 
empresas. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: abordagens Prescritivas e Normativas, Vol I, 
7. Ed. Barueri: Manole, 2014. 
COHEN, Allan R. Comportamento Organizacional: conceitos e estudos de caso. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Fundamentos da administração: manual compacto para cursos 
de formação tecnológica e sequenciais. Editora Atlas, 1ª ed. 2004. 
SILVA, Adlphino Teixeira da. Administração Básica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Administração de Pessoal - II  2º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Rotinas mensais: férias, rescisões, afastamentos, licenças. Administração de terceiros, 

contratos de trabalho, cálculos e regulamentações de trabalho. Causas trabalhistas e a 

função de preposto. Indicadores de administração de pessoal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIDÉLIS, Gilson Jose, Gestão de Pessoas – Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do 
Departamento de Pessoal. Editora Érica, 2006. 
OLIVEIRA, Rita de Cássia A. de. Desvendando o Departamento de Pessoal: guia prático. 
São Paulo: Editora Viena, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Antonio Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Administração de recursos 
humanos. São Paulo: Pioneira, 1993. 
CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, Benefícios e Relações de Trabalho. São Paulo: 
Atlas, 1998. 
IORIO, Cecilia Soares. Manual de Administração de Pessoal. São Paulo: SENAC, 2007. 
MACEDO, Manoel Carlos dos Santos; ROCHA, Renato Mendonça. Rotinas aplicadas ao 
departamento de pessoal das empresas. 4 ed. Porto Alegre: CRCRS, 2005. 
SILVA, Marilene Luiza da. Administração de Departamento Pessoal. São Paulo: Editora 
Érica, 2007. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Recrutamento e Seleção - II 2º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Seleção: planejamento, técnicas utilizadas: entrevistas, dinâmicas, testes, análise grafológica etc. 

Recrutamento e Seleção de Pessoas Com Deficiência – PCDs. Recrutamento e seleção eletrônicos. 

Entrevista de desligamento. Programa de Trainees e Programas de Estagiários. Treinamento de 

integração de funcionários novos. Aspectos éticos de recrutamento e seleção. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. São Paulo: Editora 
Manole, 2008. 
COSTA, Marília Maia; CONCENZA, Danielle. Recrutamento e Seleção. Porto Alegre: Editora WAK, 
2008. 
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento Recrutamento e Seleção de Pessoal. 5ª ed. São Paulo: 
Editora Ltr, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOHLANDER, George; SNELL, Scott; SHERMAN, Arthur. Administração de Recursos Humanos. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações, 4. 

Ed.. São Paulo: Manole, 2014. 
LEME, Rogério. Seleção e Entrevista por Competências com o Inventario Comportamental. Rio de 
Janeiro: Editora Qualitymark, 2007. 
PASSOS, Antonio Eugenio V. Mariani; SARAIVA, Suzana Barros Correa; CARVALHO, Ieda Vecchioni. 
Recrutamento e Seleção por Competências. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 
RABAGLIO, Maria Odete. Jogos para Seleção com Foco em Competências. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2006. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Política salarial, Cargos, Remuneração e 
Benefícios 

2º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Estudar Pesquisa salarial; Decorrência dos salários; Política salarial; Salário e motivação; Recompensas 

financeiras e não-financeiras; Tipos de salário. Avaliar e classificar cargos. Métodos de avaliação de 

cargos. Desenho do sistema de remuneração. Remuneração variável. Benefícios sociais. Objetivos dos 

planos de benefícios. Desenho do plano de benefícios. Custos dos benefícios sociais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários: carreira e 
remuneração. São Paulo: LTR, 2007. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas - O novo papel dos recursos humanos nas organizações, 4. 
Ed.. São Paulo: Manole, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos - PRH: conceitos, 
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2009. 
GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de Competências e Gestão de Talentos. 2 ed.. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina et al. As Pessoas na Organização. 7 ed. São Paulo: 
Editora Gente, 2002.  
Marras, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 
estratégico. São Paulo: Saraiva, 2009. 
PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de Cargos e Salários. São Paulo: LTR Editora, 

2005. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Redação Oficial e Técnica - I 2º Semestre  34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Características do texto administrativo e a linguagem oficial aplicadas na produção de documentos e 

correspondências oficiais e empresariais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOTELHO, J. M. Redação empresarial sem mistérios. São Paulo: Gente, 2010.  
ARGENTI, P. A. Comunicação Empresarial. 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2011. 
NADOLSKIS, H. Normas de Comunicação em Língua Portuguesa. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BENTES, Anna Christina. Introdução à Lingüística: domínios e Fronteiras. Volume II. São Paulo: 
Cortez, 2001.  
MUSSALIN, Fernanda e SILVA, M. O novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Contexto, 2008.  
ANDRADE, M. M. Guia prático de redação. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
TERCIOTTI, S.H.; MACARENCO, I. Comunicação Empresarial na Prática. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
FRANÇA, A. S. Comunicação Empresarial. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Gestão de Documentos e Arquivos  2º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Estudo teórico, metodológico e prático da gestão de documentos. Controle de qualidade da genese 

documental serviço de protocolo. Tramitação. O planejamento e os principais métodos de arquivamento. 

Conceitos e aplicações de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos e sistemas de 

segurança. A ética no gerenciamento de documentos e de informações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARTALO, Linete; MORENO, Nadina Aparecida (org.). Gestão em Arquivologia: abordagens multiplas. 
Londrina: Eduel, 2009. 
GONÇALVES, Janice. Como classificar e ordenar documentos de arquivo. Col. Como Fazer. São 
Paulo: Arquivo do Estado de SP, 1998, vol. 2. 
MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho. 12. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação a sistemas, organização e métodos. 1 ed. São Paulo: Manoele, 
2010. 
GARCIA, Ediméia; SILVA, Elizabete. Secretária executiva. São Paulo: Thompson, 2005. 
PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 1997. 
VEIGA, Denize Rachel. Guia de secretariado: técnicas e comportamento. São Paulo: Érica, 2007. 
REIS, Leonardo, SANTOS, João Tiago. Arquivologia Facilitada. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Empreendendorismo e Inovação  2º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

O empreendedor. Os empreendimentos. O novo empreendimento. O produto e a venda. A organização 

da produção. O empreendimento e as pessoas. O empreendimento e o dinheiro. O Plano de Negócios 

do empreendimento. Empreendedorismo e inovação. Empreendedorismo e espírito empreendedor. 

Habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Oportunidades de negócios; identificação, 

seleção e definição do negócio. Liderança. Elementos essenciais para iniciar um novo negócio: o plano 

de negócio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARON, Robert A., SHANE, Scott Andrew. Empreendedorismo - Uma Visão do Processo. São Paulo, 
Thomson, 2007. 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, Estratégias e 
Dinâmicas. 2. Ed.,São Paulo: Atlas, 2012. 
DORNELAS, J. Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios. 5ª ed. São Paulo: LTC, 
2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BELLINO, Ricardo R., SEMENZATO Jose Carlos. Com Priestley Elizabeth. Escola da Vida: as Lições 
de Grandes empreendedores. S. Paulo, Planeta do Brasil, 2008. 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
DEGEN, R. J. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial - guia para montar seu 
próprio negócio, vencer as dificuldades e administrar os 24 riscos. São Paulo: Pearson Education, 
2004. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedores de 
sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
DORNELLAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo Corporativo. Rio, Campus, 2003. 
SOUMODIP, S. O empreendedor inovador: faça diferente e conquiste seu espaço no mercado. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2008. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Gestão da Qualidade 2º Semestre  34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Conceito, Histórico, Importância e Evolução da Qualidade; Gestão e Princípios da Qualidade Total, 

Aspectos Humanos da Qualidade; Visão Sistêmica; Custos da Qualidade; Sistemas de Gestão da 

Qualidade e as Normas ISO; Programa 5S; O Ciclo P.D.C.A.; As Ferramentas da Qualidade; Métodos 

para Análise e Solução de Problemas; A metodologia seis sigma. 

Desenvolver uma visão estratégica da Qualidade demonstrando a relação entre os fatores: qualidade e 

custo. Compreender a importância da atuação dos profissionais para melhoria das organizações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPOS, Vicente Falconi, Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a dia. 8ª ed , Belo Horizonte: 
EDG, 2004. 
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro, MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick, GEROLAMO, 
Mateus Cecílio, Gestão da Qualidade – ISO 9001:2008 Princípios e Requisitos, 2ª ed., São Paulo, 
Editora Atlas, 2009 
PALADINI, Edson Pacheco, Gestão Estratégica da Qualidade, Princípios, Métodos e Processos, 2ª 
ed. São Paulo, Ed. Atlas, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Pedro Carlos, Programa 5S e a qualidade total, 4ª ed. Campinas, Ed. Alínea e Átomo, 
2006. 
ROTONDARO, Roberto G. SEIS SIGMA: Estratégia Gerencial para a Melhoria de Processos, 
Produtos e Serviços, 1ª ed. São Paulo, Ed Atlas, 2002. 
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade – Conceitos e Técnicas. São Paulo: Atlas, 
2012. 
CARVALHO, Marley. Gestão da Qualidade – Teoria e Casos. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 
PALADINI, Edson Pacheco, BRIDI, Eduardo. Gestão e Avaliação da Qualidade em Serviços para 
Organizações Competitivas. São Paulo, Atlas, 2012. 
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ANEXO C - EMENTÁRIO 3º SEMESTRE 

 

 

 
 

Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 3º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Contrato Individual de trabalho. Espécies de contratos. Rescisão contratual. Suspensão e Interrupção  

do contrato de trabalho . Homologações contratuais.  Impostos e contribuições. Controle de benefícios.  

Legislação Previdenciária. Encargos Sociais 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANTOS, Maria Ferreira. Direito Previdenciário Esquematizado. (Coord.), Pedro Lenza; Santos, 
Marisa Ferreira dos.  5ª Ed.  Editora Saraiva, 2015. 

ROMAR. Carla Teresa Martins.Direito do Trabalho Esquematizado.  (Coord.), Pedro Lenza; Romar, 

Carla Teresa Martins.  3ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 24ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Branco, Ana Maria Saad Castello Branco; Saad, Eduardo Gabriel; Saad, José Eduardo Duarte. CLT 
Comentada. 48ª Ed.  São Paulo: Editora Saraiva. , 2015 
BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. Código de processo civil. Legislação trabalhista 
eprocessual trabalhista. Constituição Federal. 8. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista 
dosTribunais, 2007.  
DIAS, Eduardo Rocha Dias. MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de Direito Previdenciário.  
São Paulo: Método, 2007. 
SANTOS, Josaphá Francisco dos. Manual de Direito Individual e Coletivo do Trabalho. São Paulo: 
Atlas, 2004.  
VIANNA, José Ernesto Aragonés. Curso de Direito Previdenciário. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Gerenciamento de  
Conflitos e Negociação  

3º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

A teoria da negociação: bases conceituais. Processos de negociação e suas etapas. Estilo de 

negociador. Lógica e argumentação. Competências dos negociadores.  Estratégias e técnicas 

de negociação. A negociação na organização. Conflitos: conceitos, origens, etapas e 

estratégias de tratamento. Situações de conflitos. Resolução e gerenciamento de conflitos. O processo 

de tomada de decisão. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHAL, Eugenio do; ANDRADE, Gersem Martins de; ANDRÉ Neto, Antônio. 
Negociação e Administração de Conflitos - 2ª Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação: aplicações práticas de uma abordagem 
sistêmica. São Paulo: Saraiva, 2006.  
MARTINELLI, Dante Pinheiro; ALMEIDA, Ana Paula de. Negociação e Solução de Conflitos. 
São Paulo: Atlas, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BANOV, Márcia Regina. Psicologia no gerenciamento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2008. 
HIRATA, Renato H. Estilos de Negociação - As Oito Competências Vencedoras. São Paulo: 
Saraiva, 2008 
SARFATI, Gilberto. Manual de Negociação. São Paulo: Saraiva, 2003.  
SCHERMERHORN, Jr., John R. Fundamentos do Comportamento Organizacional. Porto 
Alegre: Bookman, 1999. 
SILVA, Alessandra Nascimento; MOURÃO, Figueiredo. Tudo o que Você Precisa Ouvir 
Sobre - Técnicas de Negociação – Audiolivro. São Paulo: Saraiva, 2005.  
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Sistemas de informações aplicado  
aos Recursos Humanos  

3º Semestre 51 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

3 60 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Digitalização dos controles sobre as atividades de recursos humanos. Informatização das rotinas de 

pessoal. Aplicação da teoria da informação em sistemas de controle gerencial. A aplicação dos bancos 

de dados para a gestão dos recursos humanos. Sistemas transacionais e sistemas 

gerenciais. ERPs (Enterprise Resource Planning). Sistemas de avaliação e feedback 360º. eLearning 

(ensino a distância). e-recruitment (recrutamento e seleção eletrônicos). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NAKAYAMA, Marina Keiko; PILLA, Bianca Smith; BINOTTO, Erlaine. E-RH: Conceitos e 
práticas de RH eletrônico. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2006. 
OLIVEIRA, D. de P. R. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas e 
operacionais. São Paulo: Atlas, 2002. 
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação. 4. ed. São Paulo: LTC, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. 
São Paulo: Atlas, 2004. 
LAURINDO, Fernando José Barbin. Tecnologia da Informação: eficácia nas organizações. 
São Paulo: Futura, 2002. 
OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Sistemas de informação versus tecnologias da informação: um 
impasse empresarial. 1. ed. São Paulo: Érica, 2004. 
TURBAN, Efraim; MCLEAN, Ephraim; WETHERBE, James. Tecnologia da informação para 
gestão: transformando os negócios na economia digital. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Metodologia e Redação Científica  3º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Espaços e tipos de publicações acadêmicas. O processo para a publicação – escolha do meio para a 

publicação, o compartilhamento de autoria, linhas editoriais, revisores, ações em relação ao aceite ou 

recusa de artigos, divulgação em congressos e afins. A redação do artigo científico – estrutura, título, 

resumo, palavras-chaves, introdução, métodos, revisão bibliográfica, resultados, discussão, conclusões, 

bibliografia, agradecimentos, apêndices. Ferramentas Computacionais para apoio a estrutura, redação e 

tradução. A apresentação de trabalhos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABRAHAMSOHN, P. A.; Redação Científica. Editora Guanabara-Koogan, 2004. 
FIGUEIREDO, A. M.; Souza, S. R. G. Projetos, Monografias, Dissertações e Teses: 
da Redação Científica À Apresentação do Texto Final. Lumen Juris, 2005. 
OLIVEIRA, J. L. Texto Acadêmico: Técnicas de Redação e de Pesquisa 
Científica. Vozes, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia cientifica: teoria da ciência e 
pratica da pesquisa. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia cientifica. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2006. 
OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas: 
TGI, TCC, monografias, dissertações. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2001. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2013. 
TAFNER, Malcon Anderson. Metodologia do trabalho acadêmico. Curitiba: Jurua, 
2001. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Práticas Estratégicas de Recursos 
Humanos 

3º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Aspectos normativos da gestão de pessoal. Políticas e práticas para atuação estratégica de 

Recursos Humanos. Planejamento Estratégico de RH. Gestão estratégica com Balanced 

Scorecard (BSC). Implantação de modelo de RH estratégico. Manual de organização e redação 

das diretrizes sobre o desempenho e as relações funcionais.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERTON, L. H. Balanced Scorecard: uma nova ferramenta de gestão. Revista da FAE. 
Curitiba, n.1/2, p.17-23, jan./dez., 1998. 
GRACIOSO, F. Planejamento estratégico orientado para o mercado. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1996. 
LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. São Paulo. 
Saraiva, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMORIM, Wilson Aparecido Costa de; DUTRA, Joel Souza; FISCHER, André Luiz. Gestão 
de Pessoas: desafios estratégicos das organizações contemporâneas. São Paulo: Atlas, 
2009. 
BITENCOURT, Claudia (Org). Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, 
conceitos tradicionais. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena (Coord). Manual de treinamento e desenvolvimento: 
processos e operações. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 
estratégico. 14. ed. São Paulo: Futura, 2011. 
PEZZI, Cíntia Regina; FIGUEIREDO, Priscila Aparecida de. Práticas de Recursos 
Humanos. Curitiba, PR: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, 
2011. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Comportamento Organizacional   3º Semestre 34 horas 

AULAS POR SEMANA 
TOTAL DE AULAS NO 

PERÍODO 
AULA 

2 40 50 minutos 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Definição de comportamento organizacional. Teorias relacionadas a variáveis típicas de 
comportamento organizacional. Motivação no Trabalho. Liderança. Análise da constituição 
do sujeito como efeito dos modos de se trabalhar e das práticas de gestão do trabalho. 
Equipes e grupos de trabalho. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COHEN, A. R.; FINK, S. L. Comportamento Organizacional: Conceitos e Estudos de 
Casos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003. 
DUBIN, A. J. Fundamentos do Comportamento Organizacional. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning. 2003. 
ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 11ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HELEONAI, R. Gestão e organização no capitalismo globalizado: história da 
manipulação Psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003. 
SIQUEIRA, M. Medidas do comportamento organizacional. São Paulo: Bookman, 2008. 
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2004.  
ROBBINS, Stephen Paul. Fundamentos do comportamento organizacional. Trad. Reynaldo 
Marcondes. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  
CARVALHAL, Eugenio de. Negociação e administração de conflitos. Rio de janeiro: FGV, 2006.  
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ANEXO D - EMENTÁRIO DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

 
 

Curso Técnico em Recursos Humanos 
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

LIBRAS  1º ou 2º ou 3º Módulo 34 horas 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Língua de sinais e minoria linguística. Status da língua de sinais no Brasil. Cultura surda. Organização 
linguística da LIBRAS para usos informais e cotidianos: vocabulário. Morfologia, sintaxe e semântica. A 
expressão corporal como elemento linguístico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 
PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de Libras I. (DVD) Rio de Janeiro: LSBVídeo, 2006. 
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Estudos linguísticos: a língua de sinais brasileira. Porto 
Alegre: ArtMed, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário enciclopédico ilustrado 
trilíngue: língua brasileira de sinais. 3. ed. São Paulo: EdUSP, 2013. v. 1 e 2. 
GESSER, A. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras. São Paulo: Parábola, 
2012. 
LACERDA. C. B. F. Intérprete de libras: em atuação na educação infantil e no ensino 
funcamental. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Estudos linguísticos: a língua de sinais brasileira. Porto 
Alegre: ArtMed, 2004. 
PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de Libras I. (DVD) Rio de Janeiro: LSBVídeo, 2006. 
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Curso Técnico em Recursos Humanos  
Subsequente ao Nível Médio 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA: 

Oficina de Artes Plásticas  1º ou 2º ou 3º Módulo 34 horas 

 

DESCRIÇÃO/EMENTA: 

Arte como produção social, cultural e histórica. A Arte-Educação : Realidade e desafios. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AMARAL, T. Tarcila por Tarcila. São Paulo: Celebris, 2004.  
BARBOSA, A. M. Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo. São Paulo: 
Perspectiva/Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1978.  
BARRETO, Gilson. A arte secreta de Michelangelo: uma lição de anatomia na Capela Sistina. 
São Paulo: Arx, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PERCIVAL, Tirapeli. Arte indígena: do pré-colonial à contemporaneidade. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2006. 
PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2006.  
ROSA, Nereide S. Santa. Cândido Portinari. São Paulo: Moderna, 1999. 
BARBOSA, A. M. Parâmetros internacionais dos pesquisadores em Arte Educação. In: 
BARBOSA, A. M. (org.) Arte- educação: leitura no subsolo- 7. ed. – São Paulo: Cortez, 2008.  
FERRAZ, M. H. C. de & FUSARI, M. F. de R. Metodologia do ensino de arte: fundamentos e 
proposições. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

 




