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RESOLUÇÃO Nº 061/2015, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

   
                 Dispõe  sobre a aprovação do Projeto Pedagógico 

      e  a criação do Curso Técnico em Comércio Subse-
      quente -  EaD -  Campus Pouso Alegre.

O  Reitor  Presidente  do  Conselho  Superior  do  Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Professor
Marcelo Bregagnoli, nomeado pelos Decretos de 12 de agosto de 2014, DOU nº
154/2014 – seção 2, página 2 e em conformidade com a Lei 11.892/2008, no uso
de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  considerando  a  deliberação  do
Conselho Superior em reunião realizada na data de 17 de dezembro de 2015,
RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar  o Projeto Pedagógico e a criação do Curso Técnico em Comércio
Subsequente -  EaD -  Campus Pouso Alegre.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário.

Pouso Alegre, 17 de dezembro de 2015.

Marcelo Bregagnoli
Presidente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS
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1. Dados da Instituição 

Instituição: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

CNPJ: 

10.648.539/0001-05 
Dirigente: 

Marcelo Bregagnoli 
Endereço: 

Avenida Vicente Simões, 1.111 
Bairro: 

Nova Pouso Alegre 
Cidade: 

Pouso Alegre 
UF: 

MG 
CEP: 

37550-000 
Telefone: 

(35) 3449-6150 
E-mail: 

reitoria@ifsuldeminas.edu.br 

1.1. Identificação da Entidade Mantenedora 

Entidade Mantenedora: 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC 

CNPJ: 

00.394.445/0532-13 

Dirigente: 

Aléssio Trindade de Barros 
Endereço: 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, 4º ANDAR – ED. SEDE 

Bairro: 

ASA NORTE 
Cidade: 

BRASILIA 
UF: 

DF 
CEP: 

70047-902 
Telefone: 

(61) 2022-8597 
E-mail: 

setec@mec.gov.br 
Denominação do Instituto: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

1.2. Identificação do Campus 

Nome da Unidade: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – 
Campus Pouso Alegre 

CNPJ: 

10.648.539/0008-81 

Dirigente: 

Marcelo Carvalho Bottazzini 
Endereço: 

Avenida Maria da Conceição Santos, 1.730 

Bairro: 

Parque Real 
Cidade: 

Pouso Alegre 

UF: 

MG 

CEP: 

37550-000 

DDD/Telefone: 

(35) 3427-6600 

E-mail: 

pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br 

1.3. Dados Gerais do Curso 

Nome do curso: 

Curso Técnico em Comércio 
Eixo Tecnológico: 

Gestão e Negócios 
Tipo: 

Ensino a Distância 
Modalidade: 

Subsequente 

Ano de implantação: 

2016 
Local de funcionamento: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Pouso Alegre 
Habilitação: 

Técnico em Comércio 
Turnos de funcionamento: 

Noturno e Finais de Semana 
Número de vagas oferecidas: 

300 vagas 
Forma de ingresso: 

Processo Seletivo 
Periodicidade da oferta: 

Anual 
Carga horária total: 

810 horas 
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2. Apresentação do Curso 

O presente documento se constitui do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 
Comércio na Modalidade Subsequente a Distância, referente ao eixo tecnológico Gestão e 
Negócios, do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, a ser ministrado no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) - Campus 
Pouso Alegre.  

Este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) está fundamentado nas bases legais que 
norteiam a educação técnica de nível médio e a distância no Brasil e no âmbito do 
IFSULDEMINAS.  

O Curso Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância busca 
desenvolver no aluno competências profissionais para atender as necessidades específicas 
do comércio de bens e serviços, em conformidade com a Lei n° 12.790, de 14 de março de 
2013, que regulamenta a profissão de comerciário. A atual realidade sócio-econômica da 
região e do país reflete-se no incremento das atividades relacionadas ao setor comercial, 
que está sendo modificado diante de inovações nas formas de negociação, comercialização 
e, principalmente, diante das influencias da globalização dos mercados e do aumento 
significativo das exigências dos clientes dos profissionais envolvidos, justificando a 
necessidade de formação de profissionais bem preparados e atualizados para atuar nesta 
área. O curso busca formar profissionais aptos a atuar no comércio, envolvendo atividades 
de comercialização de bens e serviços, controle qualitativo e quantitativo de produtos, 
coordenação de armazenagem, controle de custos, estudo de demanda, estudos e planos 
de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e comercialização. O curso 
permite ainda uma visão global do comércio, proporcionando conhecimentos tanto 
generalistas, quanto específicos e assim a atuação diversificada, em diferentes 
especialidades.  

O eixo tecnológico de Gestão e Negócios compreende tecnologias associadas a 
instrumentos, técnicas, estratégias e mecanismos de gestão. Abrange planejamento, 
avaliação e gestão de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços presentes em 
organizações e instituições públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação; 
busca da qualidade, produtividade e competitividade, utilização de tecnologias 
organizacionais, comercialização de produtos e estratégias de marketing, logística e 
finanças. 

A organização curricular do curso contempla conhecimentos relacionados ao 
comércio, tecnologias sociais e empreendedorismo, prospecção mercadológica e marketing, 
tecnologias de comunicação e informação, desenvolvimento interpessoal, legislação, 
responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental, qualidade de vida e ética 
profissional. 

A carga horária do curso totaliza 810 horas na modalidade subsequente a distância, 
com 20% dos encontros presenciais. A carga horária total do curso é distribuída ao longo de 
2 anos com divisão das disciplinas em 4 módulos. 

3. Caracterização Institucional do IFSULDEMINAS 

Criado em 2008, pela Lei 11.892, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) originou-se a partir da fusão de três 
antigas escolas agrotécnicas localizadas nos municípios de Inconfidentes, Machado e 
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Muzambinho. Assim, essas três unidades tornaram-se campus, formando uma só instituição 
e assumindo um novo compromisso: o desenvolvimento regional por meio da excelência na 
educação profissional e tecnológica. 

Hoje, o IFSULDEMINAS atua em diversos níveis: técnico integrado ao ensino médio, 
técnico subsequente, técnico concomitante, graduação (bacharelado, licenciatura e 
tecnologia) e pós-graduação, em diferentes áreas. Possui campus também nas cidades de 
Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre, onde foram investidos recursos na construção e 
reforma de prédios próprios, com infraestrutura e equipamentos capazes de atender a 
demanda de alunos. 

Em dezembro de 2013, o IFSULDEMINAS passou a ter ainda os campi avançados nas 
cidades de Carmo de Minas e Três Corações. Essas unidades já ofertam cursos técnicos. O 
objetivo é ampliar o acesso ao ensino profissionalizante nos 178 municípios de abrangência, 
beneficiando 3,5 milhões de pessoas, direta ou indiretamente. 

Articulando Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão, o Instituto Federal do Sul de 
Minas trabalha em função das necessidades regionais, capacitando mão-de-obra, prestando 
serviços, desenvolvendo pesquisa aplicada que atenda a demandas da economia local e 
projetos que colaborem para a qualidade de vida da população. O IFSULDEMINAS também 
atua na região por meio dos Centros de Referência, com a oferta de cursos na modalidade 
Educação a Distância (EAD) e, alguns municípios, com o ensino presencial. Esses centros são 
unidades que funcionam em parceria com prefeituras municipais, permitindo a oferta de 
cursos nos locais onde o Instituto não tem sede própria. São cerca de 40 centros localizados 
na região Sul de Minas. Além disso, são ofertados cursos profissionalizantes de curta 
duração, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). 
 

4. Caracterização Institucional do Campus Pouso Alegre 

A implantação oficial do Campus Pouso Alegre ocorreu em 10 de julho de 2010, como 
parte do Plano de Expansão III, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 
SETEC/MEC, que visa ampliar as unidades de educação profissional gratuitas, tendo como 
um dos seus objetivos fundamentais atender parte das demandas que surgem com esse 
desenvolvimento do município e região. Além do seu compromisso com a formação de 
profissionais que tenham o sentido da ética, do respeito aos direitos humanos, da 
convivência pacífica e civilizada, do respeito ao que é público, da consciência da igualdade 
humana, os vários cursos oferecidos buscam formar e capacitar cidadãos para o trabalho. 

O primeiro curso oferecido pelo Campus foi o de técnico em Agricultura, utilizando 
as estruturas da Escola Municipal Professora Maria Barbosa, como extensão do Campus de 
Inconfidentes. Em 2011 tiveram início os cursos de técnico em Edificações, na modalidade 
PROEJA, e técnico em Administração, na modalidade subsequente, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. 

Em 2012, o Campus passou a oferecer também os cursos de técnicos em Química e 
Edificações, na modalidade subsequente, e de Informática, nas modalidades concomitante 
e subsequente. E em 2013 foi incorporado o curso de técnico em Segurança do Trabalho e 
o técnico em Informática passou a ser oferecido também na modalidade Integrado. 

Atualmente, o Campus Pouso Alegre oferece os cursos técnico em Informática e 
Administração na modalidade integrado, além dos cinco cursos técnicos subsequentes de 
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Administração, Edificações, Informática, Segurança do Trabalho e Química, além de alguns 
cursos profissionalizantes pelo PRONATEC. No nível superior, oferece os cursos de 
graduação em Engenharia Civil e Engenharia Química, licenciaturas em Química e 
Matemática. 

Neste momento importante pelo qual passa o Brasil e, em particular, o Sul de Minas, 
o IFSULDEMINAS campus Pouso Alegre tem que assumir suas responsabilidades de 
instituição pública e sua missão de fomentar o desenvolvimento regional. Enquanto 
instituição pública ele é um prestador de serviço que se dedica a oferecer o melhor ensino 
possível, com respeito aos recursos públicos que o sustentam e aos que demandam seus 
serviços, razão fundamental para a sua existência. Regionalmente, a sua vocação é 
responder, nos limites das suas atribuições e possibilidades, às demandas que Pouso Alegre 
e região apresentam. Além do seu trabalho com o ensino, o Instituto tem de se dedicar a 
atividades de extensão e pesquisa. Por sua própria natureza, ambas as atividades tendem a 
focar as demandas e problemáticas regionais, notadamente as do município de Pouso 
Alegre. 

Desta forma, o Campus Pouso Alegre pretende cumprir as exigências da Lei n° 
11.982, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais e enfatizou a 
necessidade da sua inserção regional. No caso do IFSULDEMINAS, ela pode ser lida em sua 
missão que enfatiza a sua vocação em contribuir para o crescimento sustentável do sul de 
Minas.  

Destarte, justifica-se, além da audiência pública realizada em 2011, em Pouso Alegre, 
e em atendimento a Resolução IFSULDEMINAS nº 57, de 20 de dezembro de 2012, o 
contexto do crescimento econômico acelerado do município, da sua forte inserção regional, 
do crescimento do Brasil, observamos o importante papel da gestão nesse processo, em 
particular, da área de Transações Imobiliárias que, atualmente, está diante de uma forte 
demanda. 

A partir de 2015, o IFSULDEMINAS Campus Pouso Alegre, de forma a apliar a sua 
oferta de cursos e o número de alunos por ele atendidos,  busca  ofertar a modalidade de 
Ensino a Distância (EaD). Ela faz parte de um amplo e contínuo processo de aprimoramento 
da Instituição, que inclui não só a democratização do acesso a maiores níveis de escolaridade 
e atualização permanente de seus discentes, como também a adoção de novos paradigmas 
educacionais, em cuja base estão os conceitos de totalidade,  de aprendizagem como 
fenômeno pessoal e social, de formação de sujeitos autônomos,  capazes de buscar, de criar, 
de aprender ao longo de toda a vida e de intervir de forma a melhorar o mundo em que 
vivem. 

A proposta do IFSULDEMINAS campus Pouso Alegre para a modalidade EaD se 
fundamenta no Art. 80 da Lei n° 9.394, 20 de dezembro de 1996, regulamentada pelo  
Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.  Está  organizada  de  acordo  com  a  
metodologia,  gestão  e  avaliação condizentes com a modalidade e obrigatoriamente prevê 
momentos presenciais para as avaliações dos estudantes, estágio obrigatório e aulas 
práticas quando houver necessidade ou obrigatoriedade. 

O projeto político-pedagógico do Curso Técnico em Comércio na modalidade 
Subsequente a Distância obedecerá aos critérios em vigência exigidos para a oferta de ensino 
técnico. Estarão asseguradas as atividades práticas necessárias às especificidades do curso 
de modo a preservar a qualidade do ensino oferecido. 

Dada as peculiaridades da Educação a Distância e das características do ensino 
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técnico de nível médio, a comunidade regional será amplamente beneficiada, pois terá 
maior chance de acesso a educação profissionalizante e a redução das desigualdades sociais 
através dos polos regionais. 

O material didático incluirá versão impressa para ampliar a inclusão de alunos, bem 
como recursos complementares digitais em rede, buscando a conexão entre ensino médio 
e a formação técnica. Deverá ser confeccionado em parceria com outras Instituições de 
Ensino, a distância ou não. A equipe responsável pela formatação didático-curricular da EaD 
buscará o estabelecimento dos vínculos necessários à contribuição, capacitação do pessoal 
das Instituições envolvidas e ainda o aproveitamento das ferramentas já experimentadas ou 
em construção pela EaD. 

O processo de avaliação da aprendizagem será desenvolvido levando-se em conta as 
competências gerais e específicas contempladas no projeto político-pedagógico de cada 
curso oferecido, habilidades requeridas, em forma de provas e exames presenciais, seguindo 
os critérios definidos pela SETEC. 

Em virtude da complexidade da modalidade EaD, o IFSULDEMINAS campus Pouso 
Alegre contará com uma equipe para elaboração do material didático, além de serviços de 
logística, distribuição e controle dos materiais didáticos com os conteúdos a serem 
trabalhados. Promoverá momentos de interação entre todos os personagens envolvidos: 
alunos, professores e tutores, para treinamento e operação do sistema escolhido. 
Desenvolverá sistemas próprios de comunicação para que sejam ouvidas as carências do 
público regional. Promoverá a avaliação da aprendizagem, através de provas e exames 
presenciais e tarefas a Distância. A avaliação do desenvolvimento do trabalho deverá ser 
objeto de acompanhamento contínuo e permanente, bem como dos pólos regionais e de 
todos os seus organogramas. A biblioteca será preferencialmente virtual, buscando sinergia 
com o perfil do público-alvo EaD. 

5. Justificativa 

O Técnico em Comércio ou Comerciário tem sua profissão reconhecida pela Lei 
12.790, de 14 de março de 2013. Considerado de grande importância e grande penetração 
profissional, seja como autônomo ou empregado de empresa comercial, presta serviços no 
ramo comercial de bens e serviços, aplica métodos de comercialização de bens e serviços, 
efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos, coordena a armazenagem no 
estabelecimento comercial, elabora planilha de custos, verifica a demanda e comunica 
previsões aos fornecedores e operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística, 
recursos humanos e comercialização..  

Ao mesmo tempo, a existência deste curso, não traz apenas reflexos e benefícios 
para aqueles que pretendem atuar como profissionais neste setor, mas à comunidade em 
geral, pois além de oferecer perspectivas de trabalho, coloca a serviço da sociedade 
profissionais capacitados que contribuirão para que a gestão dos estabelecimentos 
comerciais e os atendimentos sejam altamente qualificados, respeitando princípios éticos e 
de boa cidadania. 

Em relação à cidade de Pouso Alegre e região de atuação do IFSULDEMINAS – 
Campus Pouso Alegre, a dinâmica econômico-comercial tem forte impacto na demografia, 
no crescimento das cidades, na geração de empregos e no provimento de mercadorias e 
serviços imprescindíveis à manutenção dessas cidades. 
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6. Objetivos do Curso 

Listam-se como objetivos do Curso Técnico em Comércio na modalidade Subsequente 
a Distância: 

6.1. Objetivo Geral 

Propõe formar profissionais-cidadãos críticos, criativos, proativos, inovadores, 
empreendedores com sólida formação humanista, capazes de articular, mobilizar e colocar 
em ação conhecimentos, habilidades e atitudes por meio da integração teoria e prática, 
demonstrando as competências necessárias para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades que envolvem a rotina comercial de empresas, na aplicação de normas, regras, 
legislações e práticas utilizadas nas operações comerciais, requeridas pela natureza do 
trabalho. 

6.2. Objetivos Específicos 

Especificamente, pretende-se que o Curso Técnico em Comércio na modalidade 
Subsequente a Distância proporcione: 

- Dar oportunidade de profissionalização aos que desejam atuar no comércio; 

- Qualificar profissionais para atender as exigências do mercado, comprometidos com 
o desenvolvimento das empresas da região de forma sustentável; 

- Proporcionar qualificação e habilitação para o exercício da profissão na área de 
comércio, em que os profissionais técnicos sejam aptos a operacionalizar 
atendimentos, serviços e rotinas administrativas comerciais; 

- Proporcionar a aquisição de conhecimento de base científica técnica humanista 
direcionado para a área do comércio; 

- Dar ao profissional uma visão prática e abrangente do ambiente comercial. 

- Capacitar o futuro profissional para ser criativo, inovador, líder e empreendedor. 

- Formar profissionais conscientes da realidade sócio-econômica local e conhecedores 
das vantagens competitivas da região; 

- Capacitar o educando para analisar o potencial do cliente e assessorar vendedores. 

- Instrumentalizar o educando para auxiliar o processo de compras e vendas, para 
efeito de planejamento de recursos humanos, marketing, logística e 
comercialização; 

- Familiarizar o técnico em comércio com os temas jurídicos aplicados ao comércio, 
seus benefícios, conflitos e limites. 

Assim, ao concluir o curso, o profissional terá adquirido perfil  profissional  para  
atuar  em  postos  de  trabalho  oferecidos  por  empresas  do grande  varejo,  micro,  
pequenas  e  médias  empresas  comerciais  e  prestadoras  de serviços, além de habilidades 
para atuar como autônomos (representação comercial de produtos e serviços). 
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7. Formas de Acesso 

O ingresso no curso por parte do aluno se dará de acordo com a Resolução 
IFSULDEMINAS n° 19, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre a aprovação das Normas 
Acadêmicas de Cursos da Educação Técnica Profissional de Nível Médio na Educação a 
Distância, ou seja: 

- Processo seletivo, previsto em edital público; 
- Transferência de instituições similares ou congêneres, caso haja vaga; 
- Transferência ex-ofício, conforme legislação vigente; 
- Por intermédio de processo de mobilidade acadêmica nacional e/ou internacional; e 
- Por outras formas de ingresso, regulamentadas pelo Conselho Superior do 

IFSULDEMINAS, a partir das políticas emanadas do MEC. 
A publicação do edital do processo seletivo será feita pelo endereço eletrônico do 

IFSULDEMINAS, pelos meios de comunicação existentes no Estado e por meio de  folders,  
cartazes, etc. Através desses instrumentos os candidatos também poderão tomar 
conhecimento do curso, das vagas, dos objetivos, das inscrições e de informações como a 
cidade, o local, a data e o horário da prova, se houver, a formação mínima exigida, e a 
divulgação dos resultados, a convocação para a matrícula, dentre outras informações 
necessárias. 

7.1. Pré-requisito para o ingresso 

O candidato ao  curso deverá ser egresso do ensino médio, ter sido  aprovado no 
processo seletivo dentro do número de vagas e efetuar a matrícula em datas estabelecidas 
pela Instituição, além de apresentar toda a documentação exigida no edital. 

7.2. Regulamentações do processo seletivo 

Cada  processo  seletivo  será  regulamentado  por  seu  respectivo  edital  de  seleção, 
determinando a forma de acesso, a forma dos exames, os pesos e pontos de corte. O edital 
deverá atender à legislação vigente, ressaltando-se a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, 
que dispõe sobre  o  ingresso  de  estudantes  em  instituições  federais  e  reserva  de  vagas.  
Poderá,  também, haver  inserção  de  ações  afirmativas,  sendo  estas  e  as  demais  vagas,  
procedimentos  e  normas regulamentadas em edital. 
 

8. Perfil Profissional de Conclusão e Áreas de Atuação 

De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2014), o Técnico em 
Comércio caracteriza-se por ser um profissional que se destina a desempenhar as seguintes 
funções no mundo do trabalho:  

– Aplica métodos de comercialização de bens e serviços.  

– Efetuar controle quantitativo e qualitativo de produtos.  

– Coordenar a armazenagem no estabelecimento comercial.  

– Elaborar planilha de custos.  

– Verificar a demanda e comunica previsões aos fornecedores.  



 

 

15 

 

– Operacionalizar planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e 
comercialização. 

A área de atuação do Técnico em Comércio é ampla, como comércio  de  forma  geral,  
lojas  de  variados  segmentos,  restaurantes,  hotéis, supermercados, panificadoras,  
empresas  agrícolas,  empresas  de consultoria, associações, empresas de comércio exterior, 
dentre outras, além de ter amplos conhecimentos para abrir e gerenciar seu próprio 
negócio. 

9. Organização Curricular 

A carga horária do curso atende ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e 
tem como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 
Nível Técnico e o Currículo Referência para o Sistema e-Tec Brasil (2011). A organização 
modular dos Componentes Curriculares favorece a interdisciplinaridade e busca agregar 
conteúdos que favoreçam a comunicação entre eles. Tal interdisciplinaridade poderá ser 
trabalhada através da interação dos diferentes conteúdos em torno de problemas ou 
hipóteses que facilitam a construção dos conhecimentos.  

A estrutura curricular foi organizada ainda para que fossem alcançadas as 
competências e habilidades propostas de acordo com as recomendações do CNCT, 
contando com os seguintes indicativos fixos: 

I. Carga horária total de 810 horas. 
II. Duração de dois anos. 
III. Quatro módulos em que não haverá certificação intermediária. 

A organização curricular do Curso Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente 
a Distância se baseia na legislação relacionada no item 1 deste PPC, e seus componentes 
curriculares procuram atender as exigências da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, e da 
Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004, que tratam da educação das relações 
etnicorraciais. Os valores inerentes ao tema (combate ao preconceito, igualdade humana e 
justiça social) inspiram a atuação cotidiana do professor e dos demais servidores. 

O mesmo espírito inspira a atuação do campus nas questões dos Direitos Humanos 
e da Educação Ambiental. Dessa forma, o campus se propõe cumprir as determinações da 
Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, e do Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que 
dispõe sobre a necessidade da educação ambiental, e da Resolução nº 1, de 30 de maio de 
2012, que dispõe sobre o tratamento da temática dos Direitos Humanos nas escolas 
públicas. 

O currículo do curso será distribuído em componentes curriculares, de forma a 
assegurar a flexibilidade curricular. O quadro abaixo apresenta os componentes curriculares 
e suas respectivas cargas horárias. 
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9.1. Balanceamento das disciplinas entre os módulos 

 

 

9.2. Matriz Curricular 

 
 
Observação: não há pré-requisitos para matrícula em qualquer uma das disciplinas. 

AD AP AD AP AD AP AD AP

1 Ambientação em Educação a Distância 12:00 3:00 15:00

2 Evolução Histórica do Comércio 24:00 6:00 30:00

3 Contabilidade Básica 36:00 9:00 45:00

4 Direito Empresarial 36:00 9:00 45:00

5 Marketing Pessoal e de Marca 36:00 9:00 45:00

6 Matematica Financeira 36:00 9:00 45:00

7 Direito do Consumidor 36:00 9:00 45:00

8 Gestão de Compras e Materiais 36:00 9:00 45:00

9 Marketing de Vendas e Serviços 36:00 9:00 45:00

10 Sustentabilidade e Meio Ambiente 24:00 6:00 30:00

11 Finanças para Empreendedores 36:00 9:00 45:00

12 Gestão da Qualidade 36:00 9:00 45:00

13 Planejamento Estratégico 36:00 9:00 45:00

14 Contabilidade Tributária 36:00 9:00 45:00

15 Ética e Relações Humanas 24:00 6:00 30:00

16 Economia e Mercado 24:00 6:00 30:00

17 Gestão de Pessoas 36:00 9:00 45:00

18 Custos e Formação de Preços 36:00 9:00 45:00

19 E-Commerce e Automação Comercial 36:00 9:00 45:00

20 Projetos Empreendedores 36:00 9:00 45:00

Carga horária Módulo 144:00 36:00 168:00 42:00 168:00 42:00 168:00 42:00

Carga Horária Total do Módulo/Curso

Legenda: AD = Aula a distância   AP = Aula presencial

810:00

Componente curricular                               

Técnico em Comércio EaD

Distribuição da Carga Horária

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

Carga 

Horária 

Total

180:00 210:00 210:00 210:00



 

 

17 

 

10. Atividades de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Os componentes curriculares serão distribuídos de forma que sejam oferecidos até três 
componentes curriculares de forma concomitante. A duração de cada um dependerá de sua carga 
horária. Dessa forma, sugere-se aos estudantes uma dedicação diária de, no mínimo, três horas de 
estudo, além do desenvolvimento de atividades programadas, oportunizando o acesso às aulas e 
estudos em tempo diferente do presencial.  

Será utilizado um ambiente virtual para disponibilização de conteúdos digitais, 
compartilhamento de informações, socialização de conhecimento por meio de fóruns de discussão, 
comunicação tanto síncrona (chat, entre outros) como assíncrona (mensagem, fórum, etc.), 
desenvolvimento de atividades didáticas voltadas exclusivamente para a modalidade a distância 
como suporte e avaliação, procurando diagnosticar possíveis falhas e promover a recuperação 
durante o processo de ensino e aprendizagem, no qual os professores e tutores buscarão desenvolver 
no estudante uma maior autonomia em seu aprendizado. 

A realização do curso em polos busca essencialmente manter o aluno integralmente ligado a 
seu meio cultural e social propiciando ao aluno vivenciar cada conteúdo trabalhado no seu dia a dia 
pessoal e profissional.  No Polo de Apoio Presencial e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o 
estudante terá acesso a uma equipe de tutores e professores que irá auxiliá-lo durante o 
desenvolvimento dos componentes curriculares por meio de todos os recursos disponíveis. Será 
utilizada plataforma Moodle para o desenvolvimento do curso. A interligação de computadores em 
rede possibilita a formação de um ambiente virtual de ensino e aprendizagem, permitindo a 
integração dos conteúdos disponíveis em outras mídias, além de permitir a interatividade, a 
formação de grupos de estudo, a produção colaborativa e a comunicação entre professor e 
estudantes e destes entre si. Dessa forma, busca-se a superação das distâncias geográficas e das 
relações espaço-tempo com um contínuo e ininterrupto canal de atendimento ao aluno através da 
Plataforma. 

Toda a infraestrutura de tecnologia da informação para a oferta do curso, além dos materiais 
didáticos impressos também serão utilizados como um dos principais meios de socialização do 
conhecimento e de orientação do processo de aprendizagem, articulados com outras mídias como 
telefone e e-mails. O IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre proporcionará infraestrutura adequada 
à Coordenação do ambiente EaD, além da coordenação do curso em sua sede. 

O conteúdo audiovisual utilizado no curso está relacionado com o material impresso e com o 
ambiente virtual, permitindo a expansão e o detalhamento dos conceitos abordados. A integração 
das mídias é realizada com o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o qual permite o 
armazenamento, a administração e a disponibilização de conteúdos no formato web.  

A avaliação ocorre nos polos por meio de provas realizadas na mesma data e horário para 
todos os estudantes.  

O Curso Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância não prevê atividades 
de Pesquisa & Extensão.  

11. Prática profissional intrínseca ao currículo desenvolvida nos ambientes de 
aprendizagem 

Os componentes curriculares terão seus planos de ensino elaborados segundo o Currículo 
Referência para o Sistema e-Tec Brasil (2011) e desenvolvidos pelos professores formadores 
contratados a partir de processo seletivo, levando em consideração as competências, habilidades e 
bases tecnológicas descritas nas unidades curriculares. A elaboração dos planos será acompanhada 
e supervisionada pelo Coordenador do curso.  
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Os conteúdos trabalhados buscarão atender as necessidades relacionadas ao curso 
atrelando-a aos anseios e desejos do mercado de trabalho, buscando transformar o estudante 
positivamente, preparando-o e formando-o para o mercado de trabalho. Nesse sentido, toda a 
estrutura material e humana do curso irá trabalhar no sentido de desenvolver a prática dos 
conteúdos técnicos e curriculares no ambiente de aprendizagem. 

12. Estágio Curricular 

  O curso técnico em Comércio não prevê Estágio Curricular, conforme resolução 19/2015. 

13. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

O Curso Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância não prevê trabalho de 
conclusão de curso, conforme resolução 19/2015. 

14. Atividades Curriculares Complementares – ACC 

O Curso Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância não prevê atividades 
curriculares complementares, conforme resolução 19/2015. 
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15. Ementário 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Ambientação em Educação a Distância  AD AP Total 

Módulo: 1°  12h 3h 15h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem. Ferramentas de navegação e 
busca na Internet. Metodologias de estudo baseadas nos princípios de autonomia, interação e cooperação. 

 
Referências Básicas 
BONFIM, C. J. L., VIDAL, F. S., OBESO, M. P., COSTAS, R. L. S., Informática Básica e Ambientação em EAD. 1ª ed. 
Palmas: IFTO, 2009. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. rev. Rio de Janeiro: Campus- Elsevier, 
2004. 
NETO, Francisco José da Silveira Lobo. Regulamentação da educação a Distância: caminhos e descaminhos. In 
Silva, Marco. (Org.) Educação online. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 

 
Referências Complementares 
BARBOSA, Rommel Melgaço (org.); Ambientes Virtuais de Aprendizagem; Porto Alegre: Artmed, 2005. 
BELLONI, Maria Luísa. Educação a Distância. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 
FILATRO, Andréa; Design Instrucional Contextualizado: Educação e Tecnologia; São Paulo: Senac, 2004. 
FIORENT INI, Leda Maria Rangearo; MORAES, Raquel de Almeida Moraes (orgs.); Linguagens e Interatividade 
na Educação a Distância; Rio de Janeiro:DP&A, 2003 
SOARES, S. S. K. P., JULIANE, A., AZEVEDO, I., Tutorial Moodle: Visão Aluno. Curitiba: UFPR, 2008. 
 
 
 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância  Carga Horária 

Disciplina:  Evolução histórica do comércio  AD AP Total 

Módulo: 1°  24h 6h 30h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
História do comércio. História do comércio no Brasil. A criação da Moeda. Comércio medieval. Mercantilismo. 
Comércio de escravos. Revolução industrial. Capitalismo. Transformações econômicas do século XX. O 
comércio no século XXI. E-commerce. 

 
Referências Básicas 
REZENDE, Cyro. História econômica geral. São Paulo: Contexto, 2000.  
POLANYI, Karl. A grande transformação: As origens de nossa época. Leya, 2013.  
SMITH, Adam. A riqueza das Nações. Martins Fontes, 2003. 

 
Referências Complementares 
LOPEZ, Robert. A revolução comercial da Idade Média (950-1350). Editorial Presença, 1976. 
DOBB, Maurice. Evolução do capitalismo. Zahar, 1977. 
BRAUDEL, F. Civilização material, Economia e Capitalismo: Os jogos das trocas. Ed. Martins Fontes, 2009. 
MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política, livro I: O processo de produção do capital. Boitempo 
Editorial, 2013. 
NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). São Paulo: Hucitec, 1986. 
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Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Contabilidade Básica  AD AP Total 

Módulo 1°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Noções preliminares de Contabilidade: objeto e objetivos; Patrimônio (bens, direitos e obrigações); Fatos 
contábeis; Demonstrativos contábeis; Estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis.  

 
Referências Básicas 
DE ÍUDÍCIBUS (COORD), Sérgio.  Contabilidade Introdutória (Livro texto). 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 352p.   
ÁVILA, Carlos Alberto de. Contabilidade básica. Curitiba: LT, 2010. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica.  10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 
Referências Complementares 
FRANCO, Hilario. Contabilidade Geral. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
CREPALDI, Sílvio Aparecido. Contabilidade Gerencial. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. 7ª edição. Saraiva, 2010. 
HOSS., Osni et al. Contabilidade intermediária: ensino e decisão. Atlas, 2013. 
BARKER, Richard. Introdução à Contabilidade. Saraiva, 2008.  
 
 
 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Direito Empresarial  AD AP Total 

Módulo: 1°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Teoria Geral do Direito Empresarial. Direito Societário. Contratos empresariais e mercantis. Títulos de Crédito. 
Falência e recuperação de empresas. 
Referências Básicas 
FRANCO, V.H.M. Direito empresarial. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 2 v. 
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 5 v. 
TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 2 v. 

 
Referências Complementares 
ALMEIDA, Amador Paes de. Manual das sociedades comerciais. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 3 v. 
______ Manual de direito comercial. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 2 v. 
NEGRÃO, Ricardo. Direito Empresaria: Estudo Unificado. 6.ed. São Paulo: Sariava, 2015. 352 p. 
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Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Marketing Pessoal e de Marca  AD AP Total 

Módulo: 1°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Princípios e fundamentos do marketing. Necessidade, demanda e desejo. 4 P´s, 4 A´s, 4 C´s, 4 O´s, Orientações 
Tradicionais do Marketing, Áreas do Marketing. Tipos de mercados. Análise Ambiental. Ciclo de Vida do 
Produto ou Serviço. Matriz BCG, Matriz ANSOFF, Matriz GE. Sistemas de Informações de Marketing. Produto: 
níveis do produto, classificação do produto, marca, embalagem. Comportamento do consumidor. 
Segmentação de mercado. Marketing de relacionamento, marketing cultural, marketing social, 
endomarketing. Marketing pessoal: como trabalhar a aparência e a auto-apresentação. 

Referências Básicas 
GOBE, Antonio Carlos (et al.); coordenação MOREIRA, Júlio César Tavares. Gerência de Produtos. São Paulo – 
Saraiva, 2004. 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. São Paulo – 
Atlas, 1996. 
MATTAR, Fauze Najib, Pesquisa de Marketing. São Paulo – Atlas, 1999.  
 
Referências Complementares 
BERNARDEZ, Gustavo. Marketing Para Pequenas Empresas, dicas para a sobrevivência e crescimento do seu 

negócio. HB editora. SEBRAE.  

CARVALHO, Enio. Marketing Aprendendo com Erros e Acertos. São Paulo, Makron Books. 1998. 

KOTLER, Philip. O Marketing sem Segredos. Porto Alegre: Bookman, 2005 159 p.   
FISK, Peter. O Gênio dos Clientes.  Porto Alegre: Bookman, 2010. 392 p. 
BLYTHE, Jim. Um Livro Bom, Pequeno e Acessível sobre Marketing.  Porto Alegre: Bookman, 2010. 172 p. 

 

 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Matemática Financeira  AD AP Total 

Módulo: 2°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Percentagem: conceito, elementos, obtenção da percentagem, valor base e taxa; Acréscimos e Abatimentos 
Sucessivos; Juros simples; Descontos simples; Juros compostos; Descontos compostos; Taxas: Proporcionais, 
Equivalentes, Nominal e Efetiva; Séries de Pagamentos: Postecipados, Antecipados e Diferidos; Sistemas de 
Amortização: Price, SAC e SACRE. 

 
Referências Básicas 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e Financeira Fácil. 12 ed.. São Paulo: Saraiva, 2001.  
HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
DANTE, Luiz R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2008. 

 
Referências Complementares 
IEZZI,  Gelson;  Carlos  Murakami.  Fundamentos  de  Matemática  elementar  1:  Conjuntos  e  Funções. 7ª Ed. 

São Paulo: Atual, 1998. 
FERREIRA, R. G. Matemática financeira aplicada. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SÁ, Ilydio P. Curso básico de matemática comercial e financeira. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 
SOBRINHO, J.D.V. Matemática Financeira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
ASSAF, N. Matemática Financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 1997. 
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Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Direito do Consumidor  AD AP Total 

Módulo: 2°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Definições do código de defesa do consumidor: o consumidor e o fornecedor; A vulnerabilidade do 
consumidor; A hipossuficiência econômica do consumidor; A hipossuficiência técnica do consumidor. A pessoa 
física como destinatária final; A pessoa jurídica como destinatária final ;A responsabilidade civil do fornecedor; 
O sistema de nulidades do CDC; Responsabilidade do comerciário. 

Referências Básicas 
MARQUES, Cláudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe; Benjamin, Antonio Herman de Vasconcellos. Manual de 
Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: RT, 2012. 
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000. 
REIS, Eduardo Cavalcanti Araújo dos Reis. Código de Defesa do Consumidor & Contratos de Financiamento 
Imobiliário. Curitiba, Juruá, 2006. 

Referências Complementares 
MARQUES, Cláudia Lima.  Contratos no Código de Defesa do Consumidor o novo regime das relações 
contratuais; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
ALMEIDA, João Batista de. Manual de Direito do Consumidor; São Paulo: Saraiva, 2005. 
COLETO, Aline Cristina; ALBANO, Cícero José. Legislação e organização empresarial. Curitiba: Livro Técnico, 
2010. 120 p.  
FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Denise; FABRETTI, Dilene Ramos; MUNHÓS, José Luiz. Prática tributária 
da micro, pequena e média empresa: legislações tributária e empresarial simples nacional e lei de falência e 
recuperação de empresas nº 11.101/05. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011. 307 p.  
COLETO, Aline Cristina; ALBANO, Cícero José. Legislação e organização empresarial. Curitiba: Livro Técnico, 
2010. 120 p.  
 
 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Gestão de compras e materiais  AD AP Total 

Módulo: 2°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Evolução do Controle de Estoques e Patrimônio. O administrador de estoques. Rotinas de controle de 
materiais. Políticas de Estoques. Planejamento de Estoques. Inventário de estoques. Função da Logística. 
Centro de Distribuições. Controle de Patrimônio e Inventário de Patrimônio. 

Referências Básicas 
BALLOU, Ronaldo. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 1ª. edição. 
São Paulo. Atlas, 1993. 
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4ª. edição. São Paulo. Atlas, 1993. 
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 4ª. edição. São 
Paulo. Atlas, 2007. 

Referências Complementares 
ARNOLD, J.R. Tony. Administração de Materiais. ed. Atlas. São Paulo. 1999. 
BONFIM, Brandão. Compras, Princípios e Administração. ed. Atlas. São Paulo, 2000. 
GARCIA, A.M. MALHADO, H.M.C. Administração de Materiais e Patrimônio. Ed. SENAC. Rio de Janeiro, 1998. 
VIANA, João José. Administração de Materiais. Um enfoque prático. ed. Atlas. São Paulo, 2000. 
BAILY, Peter et al. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas, 2000. 471 p. 
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Disciplina:  Marketing de vendas e serviços  AD AP Total 

Módulo: 2°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Os mecanismos de vendas de uma organização e os tipos de vendas realizadas; Os canais de distribuição; O 
profissional de vendas e os métodos e técnicas de conquista de cliente/consumidores; Os 4 P’S; Lançamento 
de produto ou serviço; Comportamento do Consumidor; Pesquisa de Mercado. 

Referências Básicas 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de vendas: uma abordagem introdutória.  Rio de Janeiro:  Elsevier, 
2005. 
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

Referências Complementares 
McKENNA,  Regis.  Marketing de  relacionamento:  estratégias  bem-sucedidas  para  a era do  cliente.  Rio de 
Janeiro: Campus, 1993. 
PETER, J. Paul; CHURCHILL, Gilbert A. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2000. 
COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
PETER, J. Paul; OLSON, Jerry C. Comportamento do Consumidor e Estratégia de Marketing. 8. ed. São Paulo: 
McGraw Hill Education, 2009. 555 p. 
ZEITHAML. Valarie A.; BITNER. Mary Jo; GREMLER. Dwayne D. Marketing de Serviços. A empresa com foco no 
cliente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 756 p. 
 
 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Sustentabilidade e meio ambiente  AD AP Total 

Módulo: 2°  24h 6h 30h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Meio ambiente e desenvolvimento sustentável: princípios e conceitos fundamentais. Problemas ambientais 
em escala global. Impacto ambiental e avaliação: implicações para a sociedade e organizações. Ética ambiental 
e gestão para a sustentabilidade. Conflitos e bases institucionais: negociação, legislação e direito ambiental. 
Tecnologias para o desenvolvimento sustentável: ciclo de vida dos produtos, produção limpa e eficiência 
energética. Tratamentos de resíduos. 

Referências Básicas 
ALMEIDA, Josimar R. de. Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Thex, 2006, 566 
p. 
BARBIERI, J.C. Gestão ambiental empresarial. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental, responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2007, 196 p.  

 
Referências Complementares 
AMORIM, João Alberto Alves. A ONU e o Meio Ambiente: Direitos Humanos, Mudanças Climáticas e Segurança 
Internacional e o Século XXI. Atlas, 2015. 
FIELD, Barry C.; FIELD, Martha K. Introdução à Economia do Meio Ambiente, 6th Edition. AMGH, 2014. 
BETIOL, Luciana Stocco. Coleção Prof. Agostinho Alvim - Responsabilidade Civil e Proteção ao Meio Ambiente. 
Saraiva, 2009. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade comentado : Lei n. 10.257/2001: Lei do Meio Ambiente 
Artificial. 6ª edição. Saraiva, 2014. 
NETO, José Cretella. Curso de direito internacional do meio ambiente. Saraiva, 2012. 
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Disciplina:  Finanças para empreendedores  AD AP Total 

Módulo: 3°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Introdução Administração Financeira; Objetivos da Administração Financeira; Decisões Financeiras Básicas;  
Ambiente Financeiro; Conceituação, importância e abrangência dos Controles Internos; Operações de Crédito 
de Instituições Financeiras - Empréstimos e financiamentos; Capital de giro, necessidade de capital de giro e 
saldo de tesouraria; Análise Financeira; Análise e alternativas de investimento – Payback;  Demonstrações 
Financeiras Básicas; Planejamento Financeiro e Orçamento; Importância do Planejamento Financeiro; 
Elaboração de Orçamentos; Controle Orçamentário. 

 
Referências Básicas 
BRAGA, Roberto. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. Editora Atlas. 1995 
GITMAN, Lawrence J. Administração Financeira: Princípios, Fundamentos e Práticas Brasileiras. Ed. Campus. 
2002. 
SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 4ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2007.272 p. 

 
Referências Complementares 
BERK, Jonathan; DeMARZO, Peter. Finanças Empresariais. Bookman, 2008.  
BARBEDO, Claudio Henrique da Silveira; CAMILO-DA-SILVA, Eduardo. Finanças comportamentais: pessoas 
inteligentes também perdem dinheiro na bolsa de valores. Atlas, 2008. 
KLOTZLE, Marcelo Cabus; PINTO, Antônio Carlos Figueiredo; KLOTZLE, André Cabus. Finanças Internacionais. 
Saraiva, 2008. 
SANTOS, José Odálio dos. Finanças pessoais para todas as idades: um guia prático. Atlas, 2014. 
PEREIRA, José Matias. Finanças públicas: a política orçamentária no Brasil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 402p. 

 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Gestão da qualidade  AD AP Total 

Módulo: 3°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Qualidade e gerenciamento total da qualidade. Métodos para análise e soluções de problemas de qualidade. 
Ferramentas gerenciais de qualidade. Normas e programas de qualidade.  

Referências Básicas 
CAMPOS, V. F. TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). 3.ed. Belo Horizonte: Fundação Christiano 
Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1992. 220p.  
AGUIAR, S. Integração das Ferramentas da Qualidade ao PDCA e ao Programa Seis Sigma. Belo Horizonte: 
Desenvolvimento Gerencial, 2002. 229p.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001:2015 Sistema de gestão da qualidade.  

Referências Complementares 
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e tećnicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
RAMOS, Edson Marcos Leal Soares; ALMEIDA, Silvia dos Santos de; ARAÚJO, Adrilayne dos Reis. Controle 
estatiśtico da qualidade. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
MONTGOMERY, Douglas C. Introducã̧o ao controle estatiśtico da qualidade. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
TOLEDO, José Carlos de; BORRÁS, Miguel Ángel Aires; MERGULHÃO, Ricardo Coser; MENDES, Glauco Henrique 
de Sousa. Qualidade: gestão e met́odos. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
SILVA, Fernando Só e; VARVAKIS, Gregório; LORENZETTI, Dagoberto. Competitividade em seguranca̧ 
empresarial: gestão de processos, da qualidade dos servico̧s e da inovacã̧o.  São Paulo: Atlas, 2010. 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 
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Disciplina:  Planejamento Estratégico  AD AP Total 

Módulo: 3°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
A disciplina apresenta os conceitos e modelos de planejamento. Aborda os planejamentos estratégico, tático 
e operacional. Enfatiza os sistemas de coleta de informações e as formas de organização, controle e execução 
do planejamento. Demonstra a aplicação de formulários e planilhas no planejamento. 

 
Referências Básicas 
VALADARES, Maurício Castelo Branco. Planejamento Estratégico Empresarial. Ed. Quality Mark. 2011. 
COSTA, Clóvis Corrêa da. Estratégia de Negócios. 1ª edição, Ed. Saraiva. 2010. 
ZACCARELLI, Sérgio B. Estratégia e Sucesso nas Empresas. 1ª edição, Ed. Saraiva. 2008. 

 
Referências Complementares 
JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan; WHITTINGTON, Richard; DUBAL, Rodrigo. Fundamentos de estratégia. 
Porto Alegre: Bookman, 2011. 336 p. 
PEREIRA, José Matias. Curso de Administração Estratégica: Foco no Planejamento Estratégico. São Paulo: Atlas, 
2011. 279 p. 
PEREIRA, Maurício Fernandes. Planejamento Estratégico: Teorias, Modelos e Processos. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 
2010. 141.p. 
ALMEIDA,Martinho Snard Ribeiro. Manual de Planejamento Estratégico: Desenvolvimento de um Plano 
Estratégico com a Utilização de Planilhas de Excel. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
MÜLLER, Claudio José. Planejamento Estratégico, Indicadores e Processos:Uma Integração Necessária. São 
Paulo: Atlas, 2014. 225 p.  

 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Contabilidade Tributária  AD AP Total 

Módulo: 3°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Conceito de Contabilidade Fiscal e Tributária. Princípios e normas básicas da Legislação Tributária. Escrituração 
fiscal e contabilização dos tributos indiretos: IPI, ICMS e ISS. Apuração do PIS/PASEP e COFINS. 

 
Referências Básicas 
CHAVES, Francisco Coutinho; MUNIZ, Érika Gadêlha. Contabilidade tributária na prática. 1ª. ed., São Paulo: 
Atlas, 2010. 
OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade tributária. 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 
PEGAS, Paulo Henrique. Manual de contabilidade tributária. 7a ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2011. 

 
Referências Complementares 
BORGES, Humberto Bonavides.  Planejamento tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. 11ª.  ed., São Paulo: Atlas, 2011. 
FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária.11ª. ed., São Paulo: Atlas, 2009. 
PERES JUNIOR, José Hernandez et al. Manual de contabilidade tributária. 10ª. ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

REZENDE, Amaury José; PEREIRA, Carlos Alberto; ALENCAR, Roberta Carvalho de. Contabilidade tributária: 
entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das empresas. Atlas, 2013. 
OLIVEIRA, Luís Martins de et al. Manual de Contabilidade Tributária: Textos e Testes com Respostas. 13ª edição. 
Atlas, 2014. 
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Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Ética nas relações humanas  AD AP Total 

Módulo: 3°  24h 6h 30h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Ética: moral e valores nas organizações; Ética na profissão; Código de ética empresarial; Ética no uso das 
tecnologias da informação e comunicação.  

 
Referências Básicas 
BLANCHARD, Kenneth; PEALE, Norman Vincent. Poder da administração ética.4.ed. – Rio de Janeiro: Record, 
2001. 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. – 13.ed. – São Paulo: Ática, 2005. 
MATOS, Francisco Gomes de. Ética na gestão empresarial: da conscientização à ação. – São Paulo: Saraiva, 
2008. 
 
Referências Complementares 
MOREIRA, Joaquim Manhães. A ética empresaria no Brasil. São Paulo: Pioneira Thomson, 1999. 
SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
SROUR, Robert. Ética empresarial. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
TUGENDHAT, Ernest. Lições sobre ética. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 
OLIVEIRA, M.A. de (org). Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  Economia e Mercado  AD AP Total 

Módulo: 4°  24h 6h 30h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Introdução à Economia. Fundamentos de microeconomia. Lei da Oferta e Demanda e elasticidades. Estruturas 
de mercado. Fundamentos de macroeconomia. Problemas globais e sua influência na economia. Agregados 
macroeconômicos. Novos pensamentos e cenários da economia. 

 
Referências Básicas 
ROSSETI, Introdução a Economia. 20ª ed. São Paulo: Atlas 2010. 
VASCONCELLOS, M A. S. de. Economia micro e macro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
PASSOS, Carlos R.M; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 3ª ed. São Paulo: Thompson Learning, 1998. 

 
Referências Complementares 
BACHA, Carlos J. C. Macroeconomia aplicada à análise da economia brasileira. São Paulo: EDUSP, 2004. 
GREGORY, N. Introdução à Economia. São Paulo: Bookman, 2004. 
PINHO, D.B; VASCONCELLOS, Marco A. de. (Org). Manual de Economia. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
NETO, Alexandre Assaf. Mercado Financeiro. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 356p. 
FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 10 ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 624p. 
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Disciplina:  Gestão de Pessoas  AD AP Total 

Módulo: 4°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Desenho e descrição de cargos; Técnicas de recrutamento de pessoal; Conceitos e objetivos de Gestão de 
Pessoas; As mudanças e transformações no cenário mundial; Administração de Talentos Humanos e do Capital 
Intelectual; Programas de incentivos ao desempenho; Cultura Organizacional; Aprendizagem organizacional; 
Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações; Higiene, Segurança e Qualidade de Vida no trabalho. Relações 
Étnico-raciais. História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Referências Básicas 
DEL PRETTE, Z.A.P. DEL PRETTE, A. Habilidades Sociais, desenvolvimento e Aprendizagem. Campinas: Alinea, 
2003.  
MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6ª Ed. São Paulo. Atlas, 2001. 

MASCARENHAS, André Ofenhejm. Gestão Estratégica de Pessoas: Evolução, Teoria e Crítica. Ed. 
Cengage Learning, 2009. 

Referências Complementares 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson, 2005. 
DEL PRETTE, Z.A. Pereira e DEL PRETTE, Almir. Psicologia das Relações Interpessoais. Petrópolis: Vozes, 2001.  
KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI. 2ª Edição. São 
Paulo. Atlas, 1999. 
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de Recursos Humanos – PRH: Conceitos, Ferramentas e Procedimentos. 
São Paulo: Atlas, 2013. 267 p. 
CHrto. Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal: Como Incrementar Talentos à Empresa. 7. ed. Rev. 
e Atual. Barueri-Sp: Manoele, 2009. 176 p. 
 
 
 

Técnico em Comércio na Modalidade Subsequente a Distância Carga Horária 

Disciplina:  E-Commerce e Automação Comercial  AD AP Total 

Módulo: 4°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
Estrutura e aplicações do comércio eletrônico. Comércio eletrônico e o ambiente empresarial. Aspectos do 
comércio eletrônico. Situação atual e perspectivas para práticas de comércio eletrônico. Planilha eletrônica, 
construção de gráficos a partir de levantamento de dados. Construção de fórmulas e funções, formatação de 
dinâmica dos dados inseridos na planilha. 

Referências Básicas 
ALBERTIN, Alberto L. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação.  5ª. edição. São 

Paulo. Atlas, 2004. 
ALBERTIN, Alberto L. e ALBERTIN, Rosa Maria M. Tecnologia da informação e desempenho empresarial: as 

dimensões de seu uso e sua relação com os benefícios de negócios. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 2005. 
__________. Aspectos e contribuições do uso de tecnologia de informação. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 2006. 

Referências Complementares 
ALBERTIN, Alberto L. e ALBERTIN, Rosa Maria M. Tecnologia de informação. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 2004. 
ANGELO, Cláudio F. Varejo – modernização e perspectivas. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 1995. 
ANGELO, Cláudio F. e SILVEIRA, José A. Varejo competitivo – volume 1. 1ª. edição. São Paulo. Atlas, 1996. 
JUNIOR, Ronaldo L. S. Comércio eletrônico. São Paulo. Editora RT. 2006. 
LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico. São Paulo. Editora RT. 2006. 
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Disciplina:  Projetos Empreendedores  AD AP Total 

Módulo: 4°  36h 9h 45h 
Legenda: AD = Aulas a Distância; AP = Aulas Presenciais 

Ementa 
O processo empreendedor. Tipos de empreendedores.  Identificando oportunidades. Empreendedorismo na 
prática: A motivação e o perfil do empreendedor; Liderança e Motivação. Histórico e importância do Plano 
de Negócios. O Plano de Negócios: criando um plano de negócios eficiente; Colocando o plano de negócios 
em prática. 

 
Referências Básicas 
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 
DORNELAS,  José  Carlos  Assis.  Empreendedorismo  na  prática:  mitos  e  verdades  do  empreendedor  de 
sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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16. Atendimento a pessoas com deficiência ou com transtornos globais 

De acordo com a Nota Técnica n° 04/2014/MEC/SECADI/DPEE, de 23 de janeiro de 2014, a 
inclusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação em escolas comuns de ensino regular ampara-se na Constituição 
Federal/88 que define em seu artigo 205 “a educação como direito de todos, dever do Estado e da 
família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, garantindo, no art. 208, o direito 
ao “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência”. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU 2006), promulgada no Brasil 
com status de Emenda Constitucional por meio do Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008, 
e Decreto Executivo n° 6.949, de 25 de agosto de 2009, estabelece o compromisso dos Estados-Parte 
de assegurar às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de 
ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a 
meta de inclusão plena, com a adoção de medidas para garantir que as pessoas com deficiência não 
sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e possam ter acesso ao 
ensino de qualidade em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade que vivem.  

Com base nesta declaração, o IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre identifica o número de 
estudantes que necessitam de material didático em diversos formatos de acessibilidade, assim como, 
demais recursos de tecnologia assistiva, tais como: scanner com voz, impressora e máquina Braille, 
software de comunicação alternativa, sistema de frequência modulada, além de serviços de tradução 
e interpretação da Língua Brasileira de Sinais e do atendimento educacional especializado.  

 

17. Aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

De acordo com o Art. 32 da Resolução IFSULDEMINAS n° 19, de 30 de junho de 2015, haverá o 

aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, como forma de valorização das 
experiências dos estudantes, objetivando a continuidade de estudos segundo itinerários formativos 
coerentes com os históricos profissionais dos candidatos, por meio de aproveitamento: I. de 
disciplinas; II. de validação de conhecimentos e experiências anteriores. Seção I Do aproveitamento 
de disciplinas Art. 33 - Para prosseguimento dos estudos, a instituição de ensino pode promover o 
aproveitamento de disciplinas, desde que diretamente relacionadas com o perfil profissional de 
conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidas em 
qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico, regularmente concluídos em outros 
cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Art. 34 - Para solicitar aproveitamento de 
disciplinas, o estudante preencherá requerimento junto à Secretaria do Polo de apoio presencial que 
encaminhará ao Setor de Registro Acadêmico dos Campus em até 60 (sessenta) dias a contar da data 
de início do curso. § 1º - O solicitante deverá apresentar, junto com o requerimento, cópias dos 
documentos abaixo relacionados, autenticados ou com os originais para autenticação na Secretaria 
do Polo: I. Histórico escolar; II. Matriz curricular, ementas e conteúdos programáticos desenvolvidos 
na Instituição de origem. § 2º - Os documentos de que trata o parágrafo anterior serão encaminhados 
pelo Setor de Registro Acadêmico à Coordenação do Curso que fará a verificação de aproveitamento 
das disciplinas e equivalência curricular. § 3º - Os documentos serão analisados pelo Coordenador de 
Curso e, caso necessário, também por um professor da área de conhecimento. Art. 35 - Poderá ser 
concedido aproveitamento de disciplinas quando: I. O requerente já tiver cursado, em 
estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação, disciplina análoga, sendo 
nela aprovado, desde que o conteúdo programático e a carga horária correspondam a, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) da(s) disciplina(s) equivalente(s) oferecidas pelo IFSULDEMINAS. Ou 
II. Nas mesmas condições do Inciso I, o requerente tiver sido aprovado em 2 (duas) ou mais disciplinas 
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que, em conjunto, sejam consideradas, equivalentes, em conteúdo e carga horária, à disciplina para 
a qual requer dispensa. Art. 36 - Não será concedido aproveitamento de disciplina: I. Quando o 
estudante, aprovado na disciplina anteriormente, não tiver requerido o aproveitamento da mesma 
ou cursar a disciplina pela segunda vez e for reprovado. II. Quando não for reconhecida a equivalência 
do conteúdo do programa ministrado e/ou da disciplina cuja dispensa é pretendida. Art. 37 - O 
estudante deverá participar das aulas da disciplina a ser dispensada até o deferimento/indeferimento 
do pedido de aproveitamento da mesma. Seção II Da validação de conhecimentos e experiências 
anteriores Art. 38 - Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o 
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que diretamente 
relacionados como perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação 
profissional, que tenham sido desenvolvidos: I. Em qualificações profissionais e etapas ou módulos 
de nível técnico regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio. II. Em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no 
mínimo, 160 (cento e sessenta) horas de duração. III. Em outros cursos de Educação Profissional e 
Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores. 
IV. Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição 
devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de 
sistemas nacionais de certificação profissional. Art. 39 - O IFSULDEMINAS adotará a validação de 
conhecimentos e experiências anteriores, com êxito, de acordo com o Artigo 41 da Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, mediante avaliação teórica e/ou prática elaborada por uma comissão 
constituída, no mínimo, pelo Coordenador de Curso e o professor responsável pela disciplina. § 1º - 
O aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores deverá ser solicitado no Polo de Apoio 
Presencial, que encaminhará ao Setor de Registros Acadêmicos dos Cursos Técnicos, ou órgão 
equivalente, no período determinado no Calendário Acadêmico, mediante justificativa a ser analisada 
pela Comissão. § 2º - O aproveitamento das experiências anteriores será aplicado a partir da 
regulamentação estabelecida pela Pró Reitoria de Ensino do IFSULDEMINAS. Art. 40 - O estudante 
que conseguir o índice satisfatório estará dispensado de cursar a disciplina correspondente, caso 
contrário não poderá solicitar outra avaliação para a mesma disciplina. Art. 41 - O estudante somente 
terá garantidos o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores após a emissão do 
parecer conclusivo da Comissão, que será encaminhado ao Setor de Registro Acadêmico de Cursos 
Técnicos, ou órgão equivalente. Art. 42 - O percentual das disciplinas a serem aproveitadas através 
da validação de conhecimentos e experiências anteriores, somado ao percentual adquirido no 
aproveitamento de disciplinas não poderá ultrapassar 60% (sessenta por cento) da carga horária total 
do curso, excluídas as horas destinadas ao estágio. Parágrafo Único - No histórico deverá constar o 
índice obtido pelo estudante na avaliação teórica e/ou prática. 

18. Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena 

Em atendimento às Leis 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e 11.645, de 10 de março de 2008 e 
à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004, o Curso Técnico em Comércio na Modalidade 
Subsequente a Distância prevê neste projeto o trabalho com as relações étnico-raciais e o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena através da disciplina de Gestão de Pessoas. 

19. Educação Ambiental 

Em atendimento à Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, e Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 
2002, o Curso Técnico em comércio na Modalidade Subsequente a Distância prevê neste projeto o 
trabalho com Educação Ambiental através da disciplina de Sustentabilidade e Meio Ambiente. 
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20. Educação Direitos Humanos 

Em atendimento a Resolução n° 1, de 30 de maio de 2012, o Curso Técnico em Comércio na 
Modalidade Subsequente a Distância atende as Diretrizes Nacionais para Educação Direitos Humanos, 
prevendo neste projeto o trabalho com Direitos Humanos através da disciplina de Gestão de Pessoas. 

21. Sistema de avaliação do Processo de Ensino e  Aprendizagem 

De acordo com a Resolução IFSULDEMINAS n° 19, de 30 de junho de 2015, fica estabelecido: 
Da verificação do rendimento acadêmico 

Art. 43 - O registro do rendimento acadêmico dos estudantes deverá compreender a apuração da 
assiduidade nos encontros presenciais e nas atividades a distância e/ou presenciais em todas as 
disciplinas.  
§ único - O professor deverá registrar em instrumento próprio de acompanhamento, os conteúdos 
desenvolvidos nas aulas, os instrumentos utilizados e os resultados de suas avaliações, considerando 
que:  

I. As avaliações deverão ser contínuas e diversificadas, obtidas com a utilização de vários 
instrumentos: exercícios, provas, trabalhos, fichas de observação, relatórios, autoavaliação e 
outros. 

II. As ferramentas avaliativas adotadas pelo professor deverão ser explicitadas aos estudantes, 
inclusive com a porcentagem dos pontos destinados a cada atividade, no início de cada 
disciplina, observadas as normas estabelecidas neste documento.  

III. Todo instrumento ou processo de avaliação deverá ter seus resultados explicitados aos 
estudantes.  

IV. Sobre os resultados das avaliações caberá pedido de revisão, devidamente fundamentado, 
desde que requerido em 48 horas úteis após a divulgação do resultado.  

V. Ao final de cada período será registrada nos instrumentos próprios uma única nota. 
Art. 44 - Os professores ao final de cada disciplina deverão adotar os seguintes procedimentos:  

I. Promover o lançamento das notas no Sistema Acadêmico.  
II. Realizar a impressão dos diários e assinar nos locais correspondentes.  

III. Encaminhar ao Coordenador do Curso os diários devidamente impressos e assinados. 
IV. Cumpridas as etapas I, II e III o Coordenador do Curso encaminhará os diários ao setor 

responsável para arquivo dos mesmos em cada Campus.  
Art. 45 - Os resultados das avaliações serão expressos em notas ao final de cada período graduadas 
de 0,0 a 10,0, seguindo os seguintes critérios:  

I. Para cursos oferecidos com recursos da Rede e-Tec Brasil: 80% relacionadas às atividades a 
distância e 20% do percentual complementar em atividades e avaliações presenciais.  

II. Para cursos oferecidos sem recursos da Rede e-Tec Brasil: de 40% a 60% relacionadas às 
atividades a distância e o percentual complementar em atividades e avaliações presenciais.  

Art. 46 - Em relação à frequência, será aprovado o estudante que tiver participação mínima de 75% 
das atividades programadas e que obtiver no conjunto das avaliações de cada disciplina ao longo do 
período letivo, nota igual ou superior a 6,0 pontos.  

Da verificação da aprendizagem em segunda chamada 
Art. 47 - O estudante que deixar de ser avaliado, em primeira chamada, por motivo de saúde, 
falecimento de parentes de primeiro grau ou cônjuge, alistamento militar, por solicitação judicial ou 
por outro motivo previsto em lei, terá direito a segunda chamada, desde que justificada pela 
apresentação dos seguintes documentos:  

I. Atestado médico comprovando moléstia que o impossibilitasse de participar das atividades na 
primeira chamada.  
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II. II. Certidão de óbito de parente de primeiro grau ou cônjuge.  
III. III. Declaração de comparecimento ao alistamento militar pelo órgão competente.  
IV. IV. Solicitação judicial.  
V. V. Outros documentos que apresentem o amparo legal.  

Art. 48 - A segunda chamada somente será concedida se requerida, por meio de formulário próprio, 
disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de cada campus, no prazo de 48 após a 
realização da primeira chamada.  
§ 1º - Os documentos de que trata o Art. 47 deverão ser encaminhados ao Tutor Presencial de cada 
curso ou entregues no Polo de Apoio Presencial, que fará o encaminhamento no prazo máximo de 
72 horas, após a solicitação.  
§ 2º - O Tutor Presencial, imediatamente após o recebimento da documentação comprobatória e 
deferimento do pedido, encaminhará a solicitação de aplicação da segunda chamada ao Professor 
responsável pela disciplina.  
§ 3º - O pedido apresentado fora do prazo estabelecido só poderá ser deferido com anuência do 
Coordenador do Curso.  

Abono e justificativa de faltas 
Art. 49 - A participação nas aulas e demais atividades acadêmicas será obrigatória e obedecerá às 
disposições legais em vigor.  
§ 1º - Os pedidos de abono e justificativas de faltas nas atividades programadas para os casos 
previstos em lei serão solicitados diretamente na Coordenação respectivo Polo de Apoio Presencial. 
§ 2º - O Tutor presencial do curso encaminhará os pedidos ao Setor de Registro Acadêmico, ou órgão 
equivalente de cada campus, que comunicará a decisão ao professor.  

Da recuperação e reprovação 
Art. 50 - A recuperação, organizada com o objetivo de garantir o desenvolvimento mínimo que 
permita o prosseguimento de estudos, será estruturada de maneira a possibilitar a revisão de 
conteúdos não assimilados satisfatoriamente, bem como proporcionar a obtenção de notas que 
possibilitem sua promoção.  
Art. 51 - A recuperação será estruturada na forma de atividades avaliativas a distância e presenciais, 
no fim de cada módulo, de maneira a possibilitar a promoção do estudante e o prosseguimento de 
seus estudos. A recuperação obedecerá aos critérios a seguir:  

I. Será submetido à recuperação o estudante com participação nas atividades programadas maior 
ou igual a 75%, e obtiver nota menor que 6,0 pontos e maior ou igual a 3,0 pontos. O cálculo 
da nota final da disciplina, após a recuperação correspondente ao período, será a partir da 
média aritmética da média obtida na disciplina mais a avaliação de recuperação. Se a média da 
disciplina, após a recuperação, for menor que a nota semestral antes da recuperação, será 
mantida a maior nota. 

II. O valor total das avaliações de recuperação será de 10,0 pontos seguindo os parâmetros 
definidos no Artigo 43. 

III. Quando aprovado, a nota registrada será de no mínimo 6,0 pontos.  
IV. O estudante será reprovado quando a nota obtida na recuperação for menor que 6,0 pontos.  

Art. 52 - O estudante será considerado reprovado na disciplina nos seguintes casos:  
I. Quando for computada participação nas atividades programadas inferior a 75%. 

II. Quando obtiver nota inferior a 3,0 pontos na média ao final das atividades regulares da 
disciplina, portanto não estaria apto a participar da recuperação. 

III. Quando obtiver nota inferior a 6,0 pontos após às atividades da recuperação. 
Art. 53 - Em casos de reprovação, se houver reoferta de disciplinas, será oportunizada ao estudante 
a matrícula por apenas mais uma vez.  

Do Conselho de Classe 
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Art. 54 - O conselho de classe pedagógico de caráter consultivo e diagnóstico deverá ser previsto em 
calendário acadêmico com a presença dos professores, coordenador do curso, tutores presenciais, 
representantes estudantes, pedagogos(as), representante da equipe multidisciplinar e coordenador 
geral de ensino ou representante indicado no sentido de discutir sobre, aprendizagem, postura de 
cada estudante e fazer as deliberações e intervenções necessárias quanto à melhoria do processo 
educativo.  
§ único - O conselho de classe pedagógico deverá se reunir, no mínimo, uma vez ao final de cada 
módulo. 
Art. 55 - O conselho de classe pedagógico será presidido pelo coordenador geral de ensino ou seu 
representante indicado.” 

22. Infraestrutura 

O Campus Pouso Alegre possui 3 laboratórios de informática devidamente equipados com 35 
computadores, além de datashow e lousa. Conta com ferramentas de software instaladas para suprir 
a necessidade das disciplinas relacionadas à prática de administração. Também possui instalado a 
suíte de aplicativos BrOffice utilizada nas aulas de informática básica do curso e outros software 
utilitários. Além disso, com um link de internet exclusivo de mais de 50Gb, possibilita a utilização de 
softwares e arquivamento baseados em nuvens como, por exemplo, One Drive (Microsoft) e Drive 
(Google). Possui também 1 laboratório de Física, ginásio com sala de equipamentos esportivos para 
a realização das atividades de Educação Física e 3 amplos e bem equipados laboratórios para a 
disciplina de Química. Complementarmente, possui ampla biblioteca, auditório com capacidade para 
200 pessoas para a realização de palestras e eventos extraclasses e um teatro de arena para 
aproximadamente 100 pessoas. 

 

23. Instalações, Laboratórios, Equipamentos, Recursos Tecnológicos, Biblioteca e 
Infraestrutura Tecnológica  

- Prédio, térreo e primeiro andar; 
- Coordenação Geral com a seguinte infraestrutura: mesa de reuniões com cadeiras, computador, 

telão interno para projeção, mesa de trabalho;  
- Secretaria Executiva com a seguinte infraestrutura: computadores, mesas de trabalho e  

impressoras.  
- Coordenação Administrativa/Financeira com a seguinte infraestrutura: mesas de trabalho, 

cadeiras, computadores, impressoras e linhas telefônicas;  
- Sala de Recepção com a seguinte infraestrutura: mesa de trabalho e computador;  
- Secretaria Geral com a seguinte infraestrutura: mesas de trabalho com cadeiras, sistema com  

troncos digitais e ramais DDE e impressoras; 
- Call Center com a seguinte infraestrutura: computadores, mesas de trabalho, linhas telefônicas e 

bebedouro.  
- Tutoria com a seguinte infraestrutura: computadores, linhas telefônicas, áreas de trabalho; 
- Coordenação Pedagógica com a seguinte infraestrutura: computadores, áreas de trabalho, 

cadeiras, impressora e armário com portas; 
- Assistência Pedagógica com a seguinte infraestrutura: mesas de trabalho, computadores e 

impressoras; 
- Coordenação de Curso com a seguinte infraestrutura: computadores, mesas de trabalho, 

impressoras e armários com portas; 
- Sala de Tecnologia da Informação com a seguinte infraestrutura: mesas de trabalho, cadeiras, 

computadores, impressora e linha telefônica; 
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- Laboratório com mais de 30 computadores com infraestrutura adequada ao EaD; 
- Biblioteca com espaços multimídia e biblioteca on-line. 

24. Polos de Apoio Presencial 

Os polos de apoio presencial são as unidades operacionais para o desenvolvimento 
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas 
ofertados a distância pelas instituições públicas de ensino. Mantidos por municípios ou governos de 
estado, os polos oferecem a infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para que os alunos 
possam acompanhar os cursos a distância. O polo de apoio presencial também pode ser entendido 
como um local de encontro onde acontecem os momentos presenciais, o acompanhamento e a 
orientação para os estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais. No IFSULDEMINAS 
especificamente, os polos de apoio presencial utilizam os espaços ociosos das escolas da rede 
estadual e municipal de Minas Gerais com salas de aulas com a capacidade mínima para 50 alunos. 
 

25. Trancamento de Matrícula, Rematrícula e seu Cancelamento 

O Trancamento de Matrícula é a interrupção temporária dos estudos, sendo válido por um 
módulo, podendo ser prorrogado por mais um módulo, mantendo o estudante vínculo com   a 
Instituição, assegurado o direito à Rematrícula, sendo concedido apenas uma única vez durante o 
curso. O Trancamento de Matrícula deverá ser solicitado pelo próprio estudante ou, quando menor 
de 18 anos de idade, por seu responsável ou representante legal. O estudante poderá requerer o 
trancamento de Matrícula a partir do segundo módulo. É vedado ao estudante o Trancamento de 
Matrícula durante o primeiro módulo. 

O Trancamento de Matrícula será solicitado mediante requerimento ao Setor de Registro 
Acadêmico ou órgão equivalente, obedecendo ao prazo de 30 (trinta) dias antes do   início do módulo. 
Para que se efetive o Trancamento de Matrícula, o estudante deverá apresentar o “nada consta” da 
Coordenação de Acervo Bibliográfico e Multimeios, ou órgão equivalente, e provar que está em dia 
com outras obrigações acadêmicas definidas pelo campus. 

O Trancamento de Matrícula poderá ser realizado em qualquer módulo, por um dos motivos 
relacionados a seguir, comprovados por documentos: 

I. Receber convocação para o serviço militar. 
II. Estar incapacitado, mediante atestado médico. 

III. Acompanhar cônjuge, ascendente ou descendente, para tratamento de saúde, mediante 
atestado Médico. 

IV. Outros casos previstos em lei. 
A Rematrícula de estudantes que tenham obtido Trancamento estará condicionada à oferta 

ou reoferta do curso, disciplinas e sequência de oferta destas, ou adaptação em outro curso na mesma 
área em polos ofertantes. O pedido de Rematrícula, devido ao Trancamento, deverá ser solicitado à 
Coordenação do Curso e seguir as orientações do Setor de Registro Acadêmico do campus. Quando 
efetivada a Rematrícula, o estudante estará sujeito às mudanças curriculares ocorridas durante seu 
afastamento do curso. O campus ofertante não se responsabiliza por disciplina que deixar de ser 
oferecida no curso, quando da Rematrícula. 

O cancelamento da Matrícula poderá ocorrer: 
I. Mediante requerimento do estudante a qualquer tempo ou, quando menor de 18 anos de 

idade, por seu responsável ou representante legal, junto ao Setor de Registro Acadêmico dos 
campus, ou órgão equivalente. 

II. Automaticamente após o término dos prazos fixados para integralização do curso. 
III. Através de ofício, extraordinariamente emitido pela Instituição, quando o estudante cometer 
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irregularidade ou infração disciplinar apurada em sindicância designada pelo Diretor Geral 
para esta finalidade, com a garantia do contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:  
a. Apresentar para matrícula documento falso ou falsificado;  
b) Portar arma branca ou de fogo dentro da Instituição ou polos de apoio presencial e em 

viagens e eventos organizados pela mesma;  
c) Atentar e/ou fazer ameaça grave contra a integridade física ou moral de qualquer pessoa 

dentro da Instituição ou em viagens, eventos organizados pela mesma ou ainda 
ambientes virtuais;  

d) Portar, fazer uso ou oferecer a outrem substâncias psicoativas dentro da Instituição ou 
polos de apoio presencial e em viagens e eventos organizados pela mesma;  

e) Participar de atos, conhecidos como trote, que atentem contra a integridade física e/ou 
moral de outros estudantes, dentro da Instituição ou polos de apoio presencial   e em 
viagens e eventos organizados pela mesma; 

f) Praticar roubo ou furto dentro da Instituição ou polos de apoio presencial e em viagens e 
eventos organizados pela mesma;  

g) Realizar atos de depredação dos bens do IFSULDEMINAS ou de seus servidores dentro da 
Instituição ou em polos de apoio presencial e em viagens e eventos organizados pela 
mesma. 

O estudante desligado da Instituição pelos motivos aqui previstos, somente terá direito a 
retorno através de ingresso por meio de novo processo seletivo. 

 

26. Certificados e Diplomas 

 Receberá o diploma de Técnico em comércio o estudante que tiver sido aprovado, dentro dos 
prazos de integralização do curso, em todos os componentes curriculares. O Técnico em comércio 
na modalidade subsequente a distância não prevê certificação intermediária. 

27. Perfil do pessoal docente e técnico 

27.1. Docentes 

A composição do pessoal docente ocorrerá mediante processo seletivo a ser divulgado em edital 
publicado no portal do IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre. 

27.2. Administrativo 

Haverá em cada Polo de apoio presencial um Coordenador de Polo que tem suas atribuições 
definidas pela Resolução/CD/FNDE n°. 18, de 16 de junho de 2010. No polo sede de Pouso Alegre, o 
pessoal administrativo será o mesmo da estrutura do Campus Pouso Alegre: 
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