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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO  
 

CNPJ: 10.648.539/0001-05  

Razão Social:  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais/Campus Avançado Três Corações  

Endereço:  Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, nº 61, Chácara das Rosas, 

Três Corações/MG - 37410-000  

Sítio:  http://ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes  
 

2. DADOS GERAIS DO CURSO  
 

Nome do curso:  Auxiliar Administrativo 

Modalidade:  Presencial 

Eixo tecnológico:  Gestão 

Número de vagas:  40 vagas por turma 

Duração:  80 horas 

Frequência da oferta:  Em parceria com o INSS, ofertado conforme demanda. 

Periodicidade das aulas: Aulas com duração de 2 horas realizadas 3 vezes por semana, podem 

acontecer atividades em formato de estudo dirigido. 

Turno e horário das aulas: Vespertino ou noturno. 

Local das aulas:  IFSULDEMINAS - Campus Avançado Três Corações e em polos parceiros. 

Coordenação:  Junior TC Consultoria (Empresa Júnior)  

Obs.: A previsão de início e término do curso será apresentada no edital de abertura do curso. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

O Curso de Auxiliar Administrativo na modalidade presencial realizado em parceria com o INSS para 

promover a qualificação de beneficiários da seguridade social, consubstancia-se em uma proposta curricular baseada 

nos fundamentos filosóficos da prática educativa progressista e transformadora, nas bases legais da educação 

profissional e tecnológica brasileira, explicitadas segundo o Art. 3º do Decreto 5.154/2004, que regulamenta o Cap. 

III da LDB, “Os cursos e programas de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores, incluídos a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade, poderão ser ofertados 

segundo itinerários formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social”. O Art. 7º 

da Lei 11.892/2008 destaca que são objetivos dos Institutos Federais “...ministrar cursos de Formação Inicial e 

Continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica”. 

Esse curso de Auxiliar Administrativo aspira “uma formação que permita a mudança de perspectiva de vida 

por parte dos estudantes; a compreensão das relações que se estabelecem no mundo do qual ele faz parte; a 

ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos processos sociais.” (BRASIL, 2009, p. 5). Dessa forma, 

almeja-se propiciar uma formação humana e integral em que o objetivo profissionalizante não tenha uma finalidade 

em si, ampliando-se a visão do mundo de trabalho e constituindo-se em uma possibilidade para a construção dos 

projetos de vida dos estudantes (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Três Corações percebe a importância em qualificar profissionais nos 

diversos setores da sociedade. Para isto procura estabelecer uma rede profundamente vinculada à sociedade 

tricordiana e regional. Assim, optou-se por oferecer o curso de Auxiliar Administrativo pela estreita relação com o 

INSS e a possibilidade de qualificar beneficiários, criando e/ou aumentando as possibilidades de reinserção destes no 

mundo do trabalho. O Programa de Reabilitação Profissional para Beneficiários realizado pelo INSS, incentiva e 

oportuniza várias ações de qualificação e realocação dessas pessoas ao cotidiano laboral, assim a oferta do curso 

pode ser uma oportunidade para novas perspectivas. 

O curso abrange ações básicas de planejamento, avaliação, gerenciamento de pessoas e processos 

referentes a negócios e serviços em organizações públicas ou privadas, de todos os portes e/ou ramos de atuação. 

Destacam-se, na organização curricular do curso, estudos relacionados à gestão empreendedora, gestão de pessoas, 

gestão de custos, gestão de arquivos, dentre outras abordagens do processo administrativo. Além de possibilitar a 

qualificação prática, o curso propicia uma formação humana pautada na ética e na responsabilidade social, exigência 

fundamental na atual dinâmica econômica e social. 

Ciente das necessidades econômicas e sociais da região, o curso está pautado nos seguintes princípios 

norteadores: 

 Reconhecimento de que a realidade social deve ser tomada como o ponto de partida e o fator de 

cidadania como pano de fundo das ações educativas;  
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 Compreensão de que a figura central de todo e qualquer processo educativo é o ser humano com suas 

potencialidades;  

 Comprometimento com o ensino público de qualidade, pautado no princípio da inclusão;  

 Elaboração de uma estrutura curricular que possibilite o diálogo com os diferentes campos do saber, 

priorizando atualizações e discussões contemporâneas;  

 Caráter permanente e sistemático do processo de avaliação, considerando as singularidades dos 

sujeitos envolvidos no processo educacional. 

Esse documento apresenta, portanto, os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos 

estruturantes da proposta do curso em consonância com o Projeto Político-Pedagógico do IFSULDEMINAS. Em todos 

os elementos estarão explicitados princípios, categorias e conceitos que materializarão o processo de ensino e de 

aprendizagem destinados a todos os envolvidos nessas práxis pedagógicas. 

 

 

4- Justificativa  

 

Em seu aspecto global, a formação inicial e continuada para qualificação profissional é concebida como uma 

oferta educativa – específica da educação profissional e tecnológica – que favorece a qualificação, a requalificação e 

o desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais variados níveis de escolaridade e de formação. Centra-se 

em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas para atender a demandas sócio educacionais de 

formação e de qualificação profissional. Nesse sentido, consolida-se em iniciativas que visam formar, qualificar, 

requalificar e possibilitar tanto atualização quanto aperfeiçoamento profissional a cidadãos em atividade produtiva 

ou não. Contempla-se, ainda, no rol dessas iniciativas, trazer de volta, ao ambiente formativo, pessoas que foram 

excluídas dos processos educativos formais e que necessitam dessa ação educativa para dar continuidade aos 

estudos.  

Ancorada no conceito de politécnica e na perspectiva crítico-emancipatória, a formação inicial e continuada 

para qualificação profissional, ao se estabelecer no entrecruzamento dos eixos sociedade, cultura, trabalho, 

educação e cidadania, compromete-se com a elevação da escolaridade, sintonizando formação humana e formação 

profissional, com vistas à aquisição de conhecimentos científicos, técnicos, tecnológicos e ético-políticos, propícios 

ao desenvolvimento integral do sujeito. 

Nesse sentido, o IFSULDEMINAS Campus Avançado de Três Corações, ampliou sua atuação em diferentes 

municípios do sul do estado de Minas Gerais, com a oferta de cursos em diferentes áreas profissionais, conforme as 

necessidades locais. 

A oferta do curso FIC em Auxiliar Administrativo propõe contribuir para a elevação da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade, capacitando pessoas por meio de processos de construção de conhecimentos científicos e 
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tecnológicos, capazes de contribuir com a formação humana integral e com o desenvolvimento socioeconômico da 

região, articulando processos de democratização e justiça social. 

Além disso, o curso propõe a formação sistêmica do indivíduo, ao promover o desenvolvimento de 

competências capazes de auxiliar na utilização de técnicas referentes à Administração. Buscar-se-á o aprimoramento 

dos processos administrativos, o atendimento de qualidade ao público, o estímulo à criatividade na busca de 

soluções de problemas e a inserção do trabalho em equipe para a tomada de decisões. 

Ao conhecer os princípios e técnicas da Administração, o auxiliar administrativo contribuirá para a gestão de 

um ambiente organizacional propício à produtividade, evidenciado pela otimização dos resultados e pelo estímulo às 

relações humanas. Neste contexto, o curso possibilitará que os egressos atuem de forma técnica, humanística e 

ética, em organizações públicas, privadas, do terceiro setor ou em negócios próprios, sendo aptos a atuar nos 

diversos processos administrativos. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GERAL  

O curso de qualificação profissional em Auxiliar Administrativo, na modalidade presencial, tem como 

objetivo geral qualificar profissionais para auxiliar nos diversos processos administrativos, considerando a formação 

técnica, humana e empreendedora como princípios norteadores para o aprimoramento profissional e a educação 

como instrumento de promoção social e desenvolvimento local. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar o aluno para atuar como auxiliar administrativo nos mais variados tipos de organizações, 

adaptando-se aos diversos modelos de gestão e executando rotinas administrativas com a ética, 

comprometimento e eficiência. 

 Estimular o espírito empreendedor de forma a contribuir para a formação de profissionais capazes de 

auxiliar no desenvolvimento da região. 

 Capacitar o profissional para o uso de diversas técnicas de gestão. 

 Estimular a visão crítica frente às demandas organizacionais, favorecendo a implementação de ferramentas 

práticas e coerentes com as particularidades de cada tipo de organização, cliente e setor. 

 

6. REQUISITOS DE SELEÇÃO E PÚBLICO ALVO  

 

O curso de qualificação profissional em Auxiliar Administrativo será direcionado aos beneficiários do INSS, 

cabendo ao órgão a seleção e matricula dos estudantes.  
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

O curso de qualificação profissional em Auxiliar Administrativo será realizado em 80 horas, buscando 

maximizar as práticas, permitindo aos estudantes a construção do conhecimento. A matriz curricular pode ser 

observada na tabela a seguir: 

Nº Componentes Curriculares C. H. 

Presencial 
C. H. Total 

1 Fundamentos da Administração 15,0 15,0 

2 Gestão de documentos e arquivos 15,0 15,0 

3 Gestão de estoque 10,0 10,0 

4 Gestão de pessoas 10,0 10,0 

5 Gestão contábil 10,0 10,0 

6 Gestão de custos 10,0 10,0 

7 Empreendedorismo 10,0 10,0 

 Total 80,0 80,0 

8. EMENTÁRIO  

Componente curricular Carga Horária: 

Fundamentos da Administração 15h 

Ementa: Breve histórico das teorias administrativo-organizacionais; a administração no contexto atual; 
habilidades e competências no âmbito institucional; organização, direção e controle nos processos 
administrativos; organograma; fluxograma; rotinas e práticas administrativas e processos operacionais. 

Bibliografia Básica: 
  

CHIAVENATO, I.  Introdução à teoria geral da administração. 9.ed. Barueri: Monole, 2014.  

MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da administração: introdução à teoria geral e aos processos da 
administração. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

OLIVEIRA, D. P. R. Fundamentos da administração: conceitos e práticas essenciais. São Paulo: Atlas, 2009.  

Bibliografia Complementar:  
 
CARREIRA, D. Organização, sistemas e métodos: ferramentas para racionalizar as rotinas de trabalho e a 
estrutura organizacional da empresa.26. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 8.ed.São Paulo: Atlas, 2012.  
OLIVEIRA, D. P. R. Introdução à Administração: edição compacta. São Paulo: Atlas, 2009.  
SOBRAL, F.; PECI, A. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

  

Componente curricular Carga Horária: 

Gestão de pessoas 10h 

Ementa: O papel das pessoas na organização. Fundamentos da Gestão de Pessoas. Trabalho em Equipe. 
Treinamento e desenvolvimento. Qualidade de vida no trabalho. Liderança e poder. Motivação. 
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Bibliografia Básica: 
BOHLANDER, G. W; SNELL, S. A. Administração de recursos humanos. São Paulo: Cengage, 2015. 
CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos fundamentos básicos. 8 ed. São Paulo: Manole, 2016. 

  MARRAS, J. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14.ed. São  Paulo: 
Saraiva, 2011. 

Bibliografia Complementar:  
ARAÚJO, L. C. G. de; GARCIA, A. A. Gestão de pessoas: estratégias e integração organizacional. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.   
BARBIERI, U. F.. Gestão de pessoas nas organizações a evolução do ser humano na vida e na carreira. São 
Paulo: Atlas, 2014. 
CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos fundamentos básicos. 8. ed. São Paulo: Manole, 2016. 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016.  
GIL, A. C. Gestão de pessoas enfoque nos papéis estratégicos. 2. Rio de Janeiro Atlas 2016. 

 

Componente curricular Carga Horária: 

Empreendedorismo 10h 

Ementa: Empreendedorismo: conceitos e definições. Principais características e habilidades do 
empreendedor. Empreendedorismo e desenvolvimento regional. Intraempreendedorismo. Modelos de 
negócio: objetivos e componentes. 

Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Rio de Janeiro: Saraiva, 2008. 
DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo transformando ideias em negócios. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
 

Bibliografia Complementar:  
DEGEN, R. J. O empreendedor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
DOLABELA, F. O segredo de Luíza. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 
BARON, R.A.; SHANE, S.A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thomsom Learning, 2007.  
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor: práticas e princípios. 6.ed. São Paulo: Pioneira, 1998.
  
HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Empreendedorismo. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Componente curricular Carga Horária: 

Gestão de estoque 10h 

Ementa: Introdução ao gerenciamento do estoque. Métodos de previsão de estoque. Curva ABC. Custos fixos 
e variáveis. Curva dente de serra.  

Bibliografia Básica: 
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
MACHADO, H. O. Estoques e Armazenagem. Curitiba: Editora LT, 2014. 
VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2015. 

Bibliografia Complementar:  
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MARTINS, P. G. Administração de materiais e recursos empresariais. São Paulo: Saraiva, 2000. 
PEINALDO, J.; GRAEML,.A. R. Administração da produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: 
Unicenp, 2007. 
PIRES, S. R. I. Gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management): conceitos, estratégias, práticas 
e casos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 6.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

 



CURSOS EM PARCERIA COM O INSS 

 
 

 

Júnior TC Consultoria (Empresa Jr) – Curso Auxiliar Administrativo    Página 8 de 10 

Componente curricular Carga Horária: 

Gestão de custos 10h 

Ementa: Introdução a Contabilidade de Custos. Terminologia, classificações e nomenclaturas de custos. 
Custos Diretos ou Variáveis. Custo fixo. Custeio por Absorção e Variável. Departamentalização, critérios de 
rateio.  

Bibliografia Básica: 
HORNGREN, C. T. Contabilidade de custos. 11.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 
LEONE, G. S. G.; LEONE, R. J. G. Curso de contabilidade de custos. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARTINS, E. Contabilidade de custos. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar:  
CLEMENTE, A.; SOUZA, A. Gestão de custos. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de produção e operações – manufatura e serviços: uma 
abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2004. 
COSTA, R. G.; OLIVEIRA, L. M. PEREZ JR., J. H. Gestão estratégica de custos. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
FARIA, A. C.; COSTA, M. F. G. Gestão de custos logísticos: Custeio Baseado em Atividades (ABC). Balanced 
Scorecard (BSC). Valor Econômico Agregado (EVA). São Paulo, Atlas, 2005.  
WERNKE, R. Análise de custos e preços de vendas: ênfase em aplicações e casos Nacionais. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

 

Componente curricular Carga Horária: 

Gestão contábil 10h 

Ementa: Conceitos básicos da Contabilidade. Patrimônio. Fatos contábeis. Tipos de Demonstrativos 
contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado de Exercício. Regimes de apuração de 
resultados. 

Bibliografia Básica: 
IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C. Curso de contabilidade para não contadores. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MARION, J. C. Contabilidade básica. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia Complementar:  
ALMEIDA, M. C. Curso básico de contabilidade: Introdução à Metodologia da Contabilidade e Contabilidade 
Básica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
ARAÚJO, A. M. P.; NETO, A. A. Aprendendo contabilidade. São Paulo: Atlas, 2010. 
ÍUDÍCIBUS (coord), S. Contabilidade introdutória (livro texto). 11.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MARTINS, E. Contabilidade de custos. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
SILVA, E. C. Contabilidade Empresarial para gestão de negócios. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Componente curricular Carga Horária: 

Gestão de documentos e arquivos 15h 

Ementa: 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 a importância da documentação como instrumento de informação para a gestão. 

Bibliografia Básica: 
MARIANO, F. Arquivologia. São Paulo: Método, 2015.  
MARTINS, N. do R. Manual técnico organização de arquivos correntes e intermediários. Campinas: UNICAMP, 
2005. Disponível em: 
<http://www.siarq.unicamp.br/siarq/images/siarq/pesquisa/textos_tecnicos/organizacao_arquivos_correntes
_intermediarios.pdf>. Acesso em maio de 2017. 
REIS, L.; TIAGO, J. Arquivologia facilitada. 3.ed. São Paulo: Método, 2015. 

Bibliografia Complementar:  
BELLOTO, H. L. Arquivo: estudos e reflexões. Belo Horizonte: UFMG, 2014. 
PAES, M. L. Arquivo: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 
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RODRIGUES, G. M. Arquivologia: para os concursos de técnico. Salvador: Juspodivm, 2014. 
RONDINELLI, R. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos. 4.ed.  Rio de Janeiro: FGV, 2007. 
SCHLLENBER, T. R. Arquivos modernos: princípios e técnicas. 6.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008. 

 

8. CORPO DOCENTE 

 

O curso será ministrado por professores contratados sob a orientação do coordenador do curso e 

acompanhamento da coordenação de extensão, PROEX, Empresa Jr “Júnior TC Consultoria”. 

 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

A avaliação do curso será feita de maneira contínua e permanente no ambiente escolar. Os procedimentos 

de avaliação do curso serão realizados e definidos em comum acordo entre a coordenação, professores e a 

orientação dos cursos.  

Toda atividade desenvolvida em aula será avaliada, assim como o envolvimento e a participação dos alunos. 

Poderão ser utilizados, como recursos adicionais para a avaliação dos estudantes, os seguintes instrumentos: (i) 

Atividades práticas em sala ou orientadas; (ii) Atividades em grupo e individuais; (iii) avaliações; (iv) seminários; (v) 

rodas de debate; (vi) elaboração e desenvolvimento de projetos, (vii) estudos dirigidos, (viii) visitas técnicas. Há de se 

ressaltar o caráter permanente e sistemático do processo de avaliação considerando as singularidades dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional, o que contribui para a aprendizagem de pessoas com aptidões e necessidades 

específicas. 

 

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS  

Fará jus ao certificado de qualificação profissional em Auxiliar Administrativo, o discente que concluir o curso 

com frequência igual ou superior a 75% da carga horária presencial proposta e aproveitamento mínimo de 60% nas 

atividades avaliativas desenvolvidas ao longo do curso.  

 

FONTES CONSULTADAS 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 de dezembro de 1996, Seção 1, p. 27.833. 

 

______. Guia PRONATEC de Formação Inicial e Continuada 2013. Portaria MEC nº 899, de 20 de setembro de 2013, 

3. ed., 2013. Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/fic/>, acesso em 28 de dezembro de 2016. 
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Sites: 

http://www.mec.gov.br/  

http://www.ifsuldeminas.edu.br 

http://www.mec.gov.br/

