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1. Identificação do curso

1.1. Título do curso: Assistente Administrativo.

1.2. Eixo Tecnológico: Gestão e negócios

1.3. Área de abrangência:  São Sebastião e regiões circunvizinhas

1.4. Local da Oferta: Campus  São Sebastião

1.5. Carga horária total:  200h

1.6. Público-Alvo: Jovens e adultos que estejam buscando uma qualificação inicial para 
atuar na área de Gestão e Negócios.

1.7. Nível Mínimo de Escolaridade: Ensino fundamental completo

1.8. Idade mínima exigida: 15 anos

1.9. Período de realização: A partir do 2º semestre de 2018, com oferta contínua. 

1.10. Forma de ingresso: Processo seletivo conforme orientações do PDI vigente. 

1.11. Qualificação conferida: Certificado de Conclusão de Curso de Formação Inicial 
Continuada (FIC) de Assistente Administrativo

1.12. Número de vagas por turma: 40

2 – Justificativa

O curso FIC Auxiliar  Administrativo tem sido ofertado continuamente pelo Campus São

Sebastião desde 2012, como meio de contribuir para a missão do Instituto Federal de Brasília de

“oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, por meio

da  inovação,  produção  e  difusão  de  conhecimentos,  contribuindo  para  a  formação  cidadã  e  o

desenvolvimento sustentável, comprometidos com a dignidade humana e a justiça social.” 

A oferta inicial do curso, alinhada com o eixo tecnológico do campus de Gestão e Negócios,

foi justificada pelas características da Região Administrativa na qual o campus se insere, indicando

necessidade de capacitação da população jovem e adulta para ingresso no mercado local e regional

do  mundo  do  trabalho.  Esta  necessidade  é  confirmada  tanto  pelo  número  de  interessados  na

formação quanto pelas matrículas neste curso FIC quando de sua oferta semestral, assim como por

dados atualizados referentes a esta região administrativa. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra

de  Domicílios  (PDAD  2015/2016)  -  São  Sebastião,  esta  Região  Administrativa  “tem   uma

população  urbana  estimada,  para  2016,  em  100.161  habitantes.  A  maioria  da  população  é

constituída por pessoas do sexo feminino, 50,25%.” (p. 15)

Segundo  tabela  da  pesquisa,  trata-se  de  população  ainda  jovem,  visto  que  68,9%  dos



habitantes compõem o grupo entre 15 e 59 anos, ou seja, em idade economicamente ativa. 

Ainda  segundo  a  mesma  fonte,  “a  população  concentra-se  na  categoria  dos  que  têm

fundamental incompleto,  39,15%, seguida pelo nível médio completo,  21,78%. Os que possuem

ensino superior completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado, são 8,16%. Analfabetos

na região representam 2,47%” (p. 24). Além disso, o estudo ainda indica que “dos alunos moradores

de São Sebastião, 68,44% estudam na própria Região e 25,02%, no Plano Piloto” (p. 26). Ademais

verificou-se  pequena  evolução  nos  indicadores  socioeconômicos  da  região  desde  2013,  como

demonstrado pela tabela a seguir. 

Vale notar ainda que no tocante aos “que estão acima de 10 anos de idade,  52,42% têm

atividades remuneradas, 20,47% são estudantes e 9,00% encontram-se desempregados. No que diz

respeito à ocupação remunerada, o setor que mais se destacou na cidade foi o Comércio, 37,17%,

Serviços Gerais, 12,69%, Serviços Domésticos, 12,02% e Construção Civil, 9,30%” (p. 30).

Estes dados indicam que as ocupações atualmente exercidas pela população têm conferido

baixa remuneração, o que contribui para a proposta de oferta de atividades formativas que permitam



aos  habitantes  buscar  novas  colocações  no  mundo  do  trabalho.  Portanto,  verifica-se  que  a

necessidade de formação que capacite a população jovem e adulta para ingresso no mercado local e

regional do mundo do trabalho ainda é uma realidade para os habitantes de São Sebastião.

Neste  cenário,  após  06 anos de  oferta  do curso,  observou-se a  necessidade  de  ajustes  e

aprimoramento tanto em sua estrutura curricular quanto na organização de sua oferta. Assim, ao

empreender processo de estudos para sua revisão e atualização, foi realizada revisão de concepções e

denominação dos componentes curriculares, bem como de suas cargas horárias e ementas, buscando

alinhamento  com os  desafios  enfrentados até  agora,  considerando as  expectativas  expressas  por

discentes em conversas informais e observando ainda o perfil buscado pelo mundo do trabalho.

É importante notar que durante o processo de revisão verificou-se o Catálogo de Cursos FIC

–  Pronatec,  assim  como  a  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO)  referem-se  a  esta

qualificação como Assistente  Administrativo,  ao  que  optou-se  por  proceder  com a  mudança  da

denominação do plano de curso, adequando-o à terminologia corrente. 

 3 – Objetivos

3.1.  Objetivo Geral

Formar profissionais capacitados para atuar como assistentes administrativos em instituições

públicas  ou  privadas,  com  atuação  voltada  aos  serviços  de  apoio  no  âmbito  administrativo,

contribuindo  com  esse  setor  de  forma  ética,  responsável  e  em  consonância  com  a  legislação

pertinente e atendendo à missão do IFB.

 

3.2.  Objetivos Específicos

● Formar profissionais com competências e habilidades em Administração que lhes possibilite

enfrentar os desafios relativos às transformações sociais e no mundo do trabalho;

● Formar  profissionais  conscientes  de  suas  responsabilidades  ética  e  social,  prezando  a

sustentabilidade e a qualidade de vida e promovendo o bem-estar da comunidade; 

● Promover  o  desenvolvimento  de  competências  para  atuar,  analisando  criticamente  as

questões da organização, buscando melhorias e proporcionando transformações; 

● Contribuir para a formação cidadã dos profissionais.



4 – Perfil Profissional de Conclusão do Curso

O  profissional  egresso  deverá  ser  capaz  de  exercer  atividades  administrativas  como

assessoria  às  áreas de gestão de pessoas,  finanças,  protocolo,  logística e vendas,  observando os

procedimentos operacionais e a legislação vigente. Ao final do curso, o profissional será capaz de:

✓  assessorar os setores de gestão de pessoas, finanças, protocolo, logística e vendas;

✓ elaborar documentos oficiais e comerciais e cadastros diversos utilizando programas e

sistemas informatizados;

✓ controlar  entrada  e  saída  de  materiais,  bem  como  seu  transporte,  armazenamento  e

distribuição; 

✓ gerir documentos, observando seu registro, distribuição e arquivamento;

✓ atender e recepcionar o público em geral.

5 – Organização Curricular

5.1. Matriz Curricular

A matriz curricular proposta está abaixo descrita e foi assim organizada de maneira que o
curso possa ser ofertado com aulas três vezes por semana tanto no turno matutino quanto no turno
vespertino, conforme demanda e disponibilidade de recursos do campus.

MATRIZ CURRICULAR

COMPONENTE CURRICULAR
CARGA

HORÁRIA
(60min)

HORAS-
AULA
(50min)

N° de
aulas por
semana

Comunicação e Redação Oficial 33,33h 40h/a 2
Ética, relações interpessoais e atendimento ao público 33,33h 40h/a 2
Fundamentos de administração e rotinas administrativas 33,33h 40h/a 2
Informática aplicada 66,66h 80h/a 4
Noções de contabilidade e logística 33,33h 40h/a 2
TOTAL 200h 240h/a 12

5.2. Detalhamento dos Componentes Curriculares



Componente
Curricular

Bases científicas e tecnológicas Habilidades Bibliografia Recomendada

Comunicação  e

Redação Oficial

- Leitura, análise e escritura de 

textos de diversos gêneros;

- Diferenças entre a língua escrita e 

língua falada;

- Variação linguística e norma 

padrão;

- Gêneros e tipos de texto;

- Técnicas de produção textual, 

especialmente voltada para a área 

profissional;

- O uso da gramática e do dicionário

como fonte de consulta e apoio ao 

processo de escrita;

- Atividades de elaboração dos 

seguintes documentos: ata, e-mail 

comercial e oficial, curriculum 

vitae, declaração, memorando, 

ofício, procuração, relatório, 

requerimento, despacho;

- Atividades de revisão e reescrita 

de textos dirigidas, para adequação 

à coesão, à coerência, à 

objetividade, à impessoalidade e à 

clareza;

- Empregar adequadamente recursos de

leitura, análise e interpretação de 

textos;

- Identificar formas diversas para 

interpretar textos;

- Identificar as características de 

diversos gêneros textuais;

- Desenvolver e empregar técnicas para

geração de ideias e confecção de textos;

- Empregar adequadamente os recursos 

linguísticos;

- Reconhecer a significação das 

palavras no contexto;

- Identificar diversos tipos de textos 

técnicos, comerciais, oficiais;

- Elaborar textos técnicos (ata, e-mail 

comercial e oficial, curriculum vitae, 

declaração, memorando, ofício, 

procuração, relatório, requerimento, 

despacho) utilizando as formas de 

tratamento e linguagem apropriadas.

- Reescrever textos;

BRASIL.  Presidência  da  República.
Manual de redação da Presidência
da  República.  2ª  ed.  Brasília  :
Presidência  da  República,  2002.
Disponível  em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_0
3/manual/manual.htm>

FAULSTICH,  Enilde  L.  Como  ler,
entender e redigir um texto. 12.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012.

FIORIN,  José  Luiz  e  SAVIOLI,
Francisco  Platão. Para  entender  o
texto:  leitura  e  redação.  São  Paulo:
Ática, 2019.

FERREIRA,  Reinaldo  Mathias.
Correspondência  comercial  e
oficial: com técnicas de redação. 15ª
ed.  São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2011.

GARCEZ,  Lucília.  Técnica  de
redação: o que é preciso saber para
bem  escrever.  São  Paulo:  Martins
Fontes, 2001

GOLD,  Miriam.  Redação
empresarial.  4.  ed.  São  Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2010

KÖCHE,  Vanilda  Salton.  Leitura  e
produção  textual:  gêneros  textuais
do  argumentar  e  expor.  3  ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012

KÖCHE,  Vanilda  Salton.  Prática
textual:  atividades  de  leitura  e
escrita.  6  ed.  Petrópolis,  RJ:  Vozes,
2009

MANUAL DA REDAÇÃO:  Folha
de  S.  Paulo.  17ª  ed.  São  Paulo:
Publifolha,,2011

OLIVEIRA, José Paulo Moreira de;
MOTTA,  Carlos  Alberto  Paula.
Como  escrever  textos  técnicos.  2ª
ed.  São  Paulo:  Cengage  Learning,
2012

Ética,  relações

interpessoais  e

atendimento  ao

público

- Ética Profissional; 

- Postura profissional e organização 

do local de trabalho;

- Cultura organizacional;

- Relações de trabalho e Relações 

Interpessoais;

- Comunicação Interpessoal;

- Trabalho em equipe;

- Mediação de conflitos;

- Atendimento ao cliente interno e 

- Compreender como a ética 

profissional se estabelece dentro do 

ambiente de trabalho;

- Identificar as atitudes e 

comportamentos necessários ao 

ambiente de trabalho; 

- Compreender a relação entre 

liberdade e responsabilidade, 

analisando a importância da ética no 

trabalho;

CHAUI,  Marilena.  Convite  à
Filosofia. São Paulo: Atica, 2000.

DEL PRETTE, Almir. Psicologia das
relações interpessoais :  vivências
para  o  trabalho  em  grupo.  9ed.
Petrópolis: Vozes, 2011.

SHIPSIDE,  S.  Você  sabe  se
comunicar?  Aprenda  a  transmitir
uma mensagem e ouvir. São Paulo:
Ed. Senac São Paulo, 2009. 

VALLS, Álvaro.  O que é ética. São
Paulo: Brasiliense, 1994;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm


externo em suas diversas 

modalidades: pessoal, telefônico, 

eletrônico; 

- Recepção e acompanhamento ao 

cliente.

- Compreender a cultura da organização

e como se estabelecem as relações 

dentro do ambiente de trabalho;

- Compreender a comunicação 

interpessoal e seus elementos básicos;

- Identificar a importância da 

comunicação para o relacionamento 

interpessoal, aplicando técnicas 

adequadas ao fluxo da informação. 

- Compreender os elementos para se 

constituir o trabalho em equipe e a 

mediação de conflitos.

- Conhecer os tipos de atendimento ao 

cliente.

- Proporcionar atendimento de 

qualidade a usuários que buscam 

serviço.  

- Manter elevado padrão de qualidade 

no atendimento a usuários através do 

planejamento, execução e avaliação do 

processo de trabalho.

- Atender com relações humanizadas no

trabalho, centradas no acolher, escutar, 

informar e atender bem. 

- Atuar comportamental e eticamente 

de acordo com os preceitos 

profissionais.

- Aplicar técnicas de recepção e 

atendimento ao cliente interno e 

externo. 

  
ROITMAN,  Ari.  O  Desafio  Ético.
Rio de Janeiro: Garamond, 2000.

ZAISS, Carl D.  Treinamento eficaz
em vendas:  faça parcerias com seus
clientes. São Paulo: Atlas, 1994.

Fundamentos 

de 

administração e

rotinas 

administrativas

- O que é ser um assistente 

administrativo no mundo 

contemporâneo;

- Fundamentos básicos de 

administração;

- Tipos de organização: linear, 

funcional, staff, mista;

- Etapas do Processo 

Administrativo: Planejamento, 

Organização, Direção e Controle;

- A eficiência e a eficácia no 

processo administrativo;

- Teorias motivacionais;

- Trabalho em equipe e suas 

- Organizar os processos de trabalho.

- Executar rotinas de apoio em 

processos de serviços e de vendas.

- Gerir documentos.

- Trabalhar com metas em consonância 

com os objetivos organizacionais.

- Atuar em equipe. 

CHIAVENATO,  Idalberto.  Gestão
de  pessoas. 3ªed.  Rio  de  Janeiro:
Elsevier, 2010.

JOHNSTON,  Robert  e  CLARK,
Graham.  Administração  de
operações  de  serviço.  São  Paulo:
Atlas, 2001.

LAS  CASAS,  Alexandre  Luzzi.
Administração  de  vendas.  8ª.
edição. São Paulo. Atlas, 2009.

MAXIMIANO, Antonio  Cesar
Amaru.  Introdução  à
Administração.  8ª  ed.  São  Paulo:
Atlas, 2011

MAZULO, Roseli. Secretária: rotina
gerencial,  habilidades
comportamentais e plano de carreira.
São Paulo: SENAC-SP, 2010.



habilidades versus o trabalho 

individual e em grupo;

- Gestão de informação: captação, 

organização e processamento;

- Organização do local de trabalho.

- Noções de processos de serviços.

- Noções administrativas dos 

processos de vendas.

- Administração do tempo e 

organização do trabalho.

Informática

aplicada 

- Ambiente dos Sistemas 

Operacionais.

- Explorador de Arquivos: Arquivos

e Diretórios.

- Acessibilidade no computador: 

mouse e teclado, digitação, teclas de

atalho, ferramentas de 

acessibilidade do sistema.

- Fundamentos de Hardware: 

histórico e evolução dos 

computadores, conceitos básicos, 

periféricos de entrada e saída, 

processamento, memória, tipos de 

armazenamento, representação 

básica de dados (bits, bytes, kb, mb,

etc.).

- Fundamentos de Software: 

conceitos e tipos de software.

- Editores de Texto: interface, 

acentuação, apagar caracteres, 

posicionamento do cursor, seleção 

de texto, mover e copiar texto, 

formatação de texto, corretor 

ortográfico, cabeçalhos e rodapés, 

inserção de figuras e tabelas, abrir e 

salvar arquivos.

- Editores de Planilha: interface, 

células, entrada e formatação de 

dados, mover e copiar dados, uso de

funções, criação de fórmulas, 

criação de gráficos.

- Editores de Apresentação: 

interface, inserção e edição de 

slides, transição de slides, figuras, 

- Conhecer o ambiente de um sistema 

operacional e operar suas principais 

ferramentas e utilitários.

- Conhecer e configurar itens do painel 

de controle, configurações de rede e 

internet, configurações de hora e data, 

aplicativos básicos do Windows, 

atalhos do sistema.

- Manipular arquivos e pastas;

- Conhecer, utilizar e manusear mouse, 

teclado, acentuação e seus atalhos;

- Utilizar as ferramentas de 

acessibilidades do sistema operacional 

como lupa, teclado virtual, entre outros.

- Reconhecer dispositivos de entrada e 

saída, de processamento, de memória e 

de armazenamento.

- Analisar e comparar tamanhos de 

arquivos para armazenamento em 

mídias.

- Conhecer os componentes de um 

computador e seu funcionamento 

básico;

- Reconhecer os diferentes tipos de 

software (aplicativos, utilitários e 

sistemas operacionais).

- Reconhecer e utilizar diferentes 

ferramentas de edição de texto e 

planilha (LibreOffice e MSOffice).

- Criar e formatar documentos de texto 

(LibreOffice Writer ou MSWord) como 

os da redação oficial , incluindo 

elementos como figuras, tabelas e 

gráficos.

BARRIVIERA,R.; OLIVEIRA, 
E.D.Introdução à Informática. 
Curitiba: Editora LT, 2012

Capron, H.L. Johnson, J.A. 
Introdução à informática. Pearson 
Prentice Hall. 2004.
 
Norton, P. Introdução à informática.
Pearson Education do Brasil. 1997.
 
Lambert, J. Lambert, S. Windows 10:
Série Passo a Passo. Bookman 
Editora. 2016
 
BrOffice.org  2.0.  Guia  Prático  de
Aplicação.  Editora Érica. 2006. 

Humberto Celeste Innarelli, Vanderlei
Batista dos Santos, Renato Tarciso 
Barbosa de Sousa. Arquivística: 
temas contemporâneos : 
classificação, preservação digital, 
gestão do conhecimento. SENAC. 
2007.

Bibliografia complementar

Cartilha de Segurança para 
Internet. Site: https://cartilha.cert.br



tabelas, gráficos, slide mestre.

- Internet: navegadores, e-mail, 

redes sociais relevantes, ferramentas

do Google, conceitos de 

computação em nuvem, download e

upload.

- Noções de Segurança da 

Informação: tipos de ataques na 

internet, tipos de softwares 

maliciosos (malwares), prevenção e 

eliminação de vulnerabilidades 

(firewall, antivírus, antimalwares e 

boas práticas).

- Preservação Digital de 

Documentos: conceitos de 

preservação digital, documentos 

digitais, memória digital, perda de 

dados e documentos em meio 

digital, backup e recuperação de 

dados, tipos de suporte, variáveis 

ambientais que afetam as mídias, os

dez mandamentos da preservação 

digital.

- Criar e formatar planilhas eletrônicas 

contábeis e financeiras.

- Criar e formatar apresentações 

relativas às rotinas administrativas.

- Realizar pesquisas na internet;

- Elaborar e-mail comercial e oficial.

- Conhecer os tipos de redes sociais, 

criar perfis e páginas corporativos;

- Utilizar as principais ferramentas do 

Google: Drive, Maps, Calendar e 

editores de texto na nuvem.

- Diferenciar e utilizar os conceitos de 

download e upload.

- Diferenciar, reconhecer e prevenir 

diferentes tipos de ataques de internet.

- Reconhecer as falhas na preservação 

de documentos digitais e prevenir a 

perda de dados.

Noções  de

contabilidade  e

logística

- História da contabilidade;

- Conceitos e princípios da 

contabilidade;

- Estudo do patrimônio e seus 

componentes;

- Receitas, despesas e resultado;

- Balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do 

exercício;

- Métodos de gerenciamento de 

estoque: PEPS, UEPS e CMP;

- Contas depreciativas: 

Amortização, Depreciação e 

Exaustão;

- Evolução histórica da logística: 

Homem Primitivo, Idade Média, 

,Estratégias usadas nas Guerras 

(Alexandre, O Grande; As Tropas 

de Cavalos de Gengis Khan; 

Napoleão Bonaparte); 

- Evolução Cronológica: Antes de 

- Realizar análise contábil de uma 

organização;

- Diferenciar os componentes 

patrimoniais;

- Realizar balanços patrimoniais e 

demonstrações do resultado do 

exercício;

- Aplicar técnicas de gerenciamento de 

estoques;

- Identificar e aplicar contas 

depreciativas;

- Distinguir os fatores de evolução e 

influência nas ações atuais do setor 

logístico;

- Identificar os objetivos, a estrutura e o

funcionamento da área da Logística;

- Identificar qual tipo de modal 

logístico necessita ser utilizado nas 

organizações.

OLIVEIRA,  Michelle  Silva  de.
Noções  de  contabilidade  básica
para  cursos  técnicos /  Michelle
Silva  de  Oliveira;  Sherley  Cabral
Moreira  --  Brasília,  DF  :  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia de Brasília, 2012.

MARION,  José  Carlos.
Contabilidade  Básica.  10.ed.,  São
Paulo: Atlas, 2009.

MARION,  José  Carlos.
Contabilidade Empresarial. 15.ed.,
São Paulo: Atlas, 2009.

RIBEIRO,  Osni  Moura.
Contabilidade  Básica  e  Fácil.
21.ed., São Paulo: Saraiva, 1997.

BALLOU,  Ronald.  Logística
Empresarial. São Paulo: Atlas, 1993.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento
da  cadeia  de  suprimentos/logística
empresarial/Ronald  H.  Ballou;
tradução  Raul  Rubenich.  -  5.  ed.  -
Porto Alegre: Bookman, 2006.

BOWERSOX,  Donald  J.  Gestão
logística de cadeia de suprimentos.
Porto Alegre: Bookman, 2001

MENDONÇA,  Paulo  C.C.;  KEEDI,



1950, (Logística relacionada à área 

militar), 1951-1970; (A Logística 

como Ciência), 1971 1990, 

(Estratégias de Michael Porter), 

2000-e-commerce; 

- Fundamentos e Conceitos da 

Logística: Definição, Função, 

Objetivo;

- Modais logísticos e a importância 

de cada um.

Samir.  Transportes  e  seguros  no
comércio  exterior. São  Paulo:
Aduaneiras Ltda., 1997. 

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES  TERRESTRES.
Disponível em http//www.antt.gov.br

6 – Metodologia

A revisão deste plano de curso se organizou na intenção de um trabalho interdisciplinar e a

partir  da  identificação  de  eixos  temáticos  sobre  os  quais  esta  formação  está  assentada:  a)

administração e gestão de pessoas; b) informática e matemática; c) redação e cidadania. Embora em

discussões  iniciais  houvesse  a  intenção de estruturar  o  curso com menos componentes  a  serem

desenvolvidos  por  dois  docentes  concomitantemente,  definiu-se  posteriormente  priorizar  um

trabalho interdisciplinar, articulando especialmente o componente Informática Aplicada aos demais

componentes. 

Todavia, entende-se que esta é apenas uma primeira etapa em busca de maior integração

curricular,  que  na  verdade  consiste  em  um  processo  contínuo  do  exercício  de  articulação  e

integração.  Para  tanto,  faz-se  necessário  pensar  continuamente  em  metodologias  e  estratégias

integradoras,  procurando  garantir  que  as  práticas  docentes  sejam  articuladas,  dialogadas  e

sincrônicas. Desta maneira, prevê-se que as seguintes estratégias de ensino possam ser utilizadas em

cada componente ou articuladamente por mais de um docente:

● Exercícios envolvendo a análise, sistematização e aplicação prática das bases científicas e tecnológicas,

resolução  de  problemas  e  estudo  de  casos  e  outras  formas  de  exercícios  relacionados  aos  conhecimentos

desenvolvidos;

● Interpretação e discussão de textos;

● Portfólios;

● Produção de textos em áudio e vídeo;

● Projetos interdisciplinares com temáticas diversas;

● Realização de seminários, palestras e similares;

● Relatórios de ensaios e de atividades desenvolvidas na sala ou em outros espaços;

● Trabalhos de pesquisa, desenvolvidos individual ou coletivamente;

● Trabalhos em equipe;

● Vídeos técnicos ou temáticos para orientar discussões;

● Visitas técnicas e práticas de campo;



 7 – Recursos 
7.1 – Recursos Humanos

7.1.1 – Professores 

Componente Curricular Área de Formação
Comunicação e Redação Oficial Licenciatura em Letras Português

Ética, relações interpessoais e atendimento ao público  Graduação em Psicologia ou Recursos Humanos

Fundamentos de administração e rotinas administrativas  Graduação em Administração e áreas afins

Informática aplicada  Graduação em Ciência ou Engenharia da Computação

Noções de contabilidade e logística  Graduação em Administração e áreas afins

7.1.2 – Técnicos Administrativos

Profissional Área de formação
Alexandre Rodrigues Barbosa Assistente de aluno

Amélia Ribeiro de Brito Auxiliar de biblioteca

Ana Paula Oliveira de Souza Assistente de administração

Anita Pereira Ferraz Assistente social

Beatriz Fernanda Rosa Firmino Assistente de aluno

Danielle Oliveira Valverde Assistente de aluno

Danyelle Mayara Silva Bibliotecária documentalista

Edvaldo Dias Carvalho Neto Administrador

Fabiana Teles Conceição Assistente em administração

Francisco de Assis Martins Lima Técnico de tecnologia da informação

Gessyca da Silva Lago Auxiliar de biblioteca

Iliana Rocha Brandão Auxiliar em administração

Janaína dos Santos Melo Bibliotecária documentalista

Jeremias Rodrigues da Silva Técnico em assuntos educacionais

Jéssica Rodrigues Marques Assistente em administração

Leandro Andrade Moreira Técnico de laboratório

Lilian Marques Silva de Sousa Menezes Administrador

Maraisa Botelho Basilio Costa Técnica em contabilidade

Marcello Machado Oliveira Assistente em administração

Marcos Túlio Borges Assistente em administração

Marcos Venicius de Oliveira Silva Assistente social

Marina Morena Gomes de Araújo Técnico em assuntos educacionais

Marlon Oliveira Pereira Contador

Reinaldo Araujo Gregoldo Pedagogo

Ricardo Rezende Gomes Assistente em administração

Rodney Lawson Marques Zica Técnico de tecnologia da informação

Ronilde Borges da Cunha Feitosa Assistente em administração

Sergio Kihoma de Britto Lopes Assistente em administração

Suzana Santos Marques Bento Pedagoga

Tiago Santos Barreto Thomaz Tecnólogo em recursos humanos



7.2. Recursos Materiais (Infraestrutura física/ Equipamentos/Insumos/ Biblioteca)
7.2.1. Infraestrutura/Equipamentos

SALA DE AULA

Quantidade Descrição dos itens

40 Carteiras

01 Quadro branco

01 Mesa para professor

01 Computador pessoal

01 Projetor

LABORATÓRIO/ LOCAL PARA AULAS PRÁTICAS

Quantidade Descrição dos itens

05 Laboratórios de Informática

01 Laboratório de Secretariado

7.2.2. Recursos Instrucionais

Quantidade Item

01  Quadro branco

03 Pincéis para quadro

05 Equipamento de som

05 Projetores

Bibliografia recomendada disponível na biblioteca

A biblioteca do  campus São Sebastião dispõe de um acervo com mais de 3.000 (três mil)

livros que estão organizados de acordo com padrões internacionais de catalogação e classificação: o

Código AACR2 e a Classificação Decimal Universal (CDU). O acervo está dividido em acervo geral

e referência, e abrange material bibliográfico voltados para as áreas de administração, secretariado,

educação, linguística, literatura, entre outras segundo a oferta de cursos do Campus.

8 – AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

A avaliação possibilita a percepção do desenvolvimento de competências e de habilidades

pertinentes  ao  perfil  do  egresso  previsto  e,  por  conseguinte,  aos  componentes  curriculares.  A

literatura  especializada  tem  apontado  as  seguintes  modalidades  de  avaliação:  diagnóstica,

formativa e somativa.

A avaliação  diagnóstica visa  identificar  conhecimentos  e  habilidades  que  compõem  o

universo  de  conhecimento  do  aluno,  inclusive  permitindo  verificar  as  estruturas  cognitivas

relacionadas  às  novas  experiências  de  aprendizagem,  bem  como  verificando  as  dificuldades  já

existentes. O diagnóstico é uma sondagem, projeção e retrospecção do desenvolvimento do aluno



que fornece elementos para o professor planejar seu procedimento de ensino. 

A modalidade formativa é realizada com o propósito de informar ao professor e ao aluno 

sobre os resultados da aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares. Assim 

localizam-se as deficiências na organização do ensino-aprendizagem, possibilitando correções, 

reformulações e viabilizando a aproximação dos objetivos propostos. 

Toda forma de avaliação deve prever critérios e níveis de desempenho que permitam 

comparar os resultados aos objetivos que se pretende alcançar no planejamento do ensino, 

permitindo que formas alternativas de desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades sejam 

implementadas ao longo do curso.

Por fim, a avaliação somativa tem o objetivo de verificar o alcance dos alunos ao final de

uma etapa  formativa  indicando  o  nível  de  aproveitamento  apresentado  pelo  aluno.  A avaliação

somativa identifica, de maneira geral, o grau aprendizado alcançado ao longo e ao final do processo

formativo, devendo privilegiar conhecimentos básicos do processo de ensino e da aprendizagem

desenvolvidos em grupos ou individualmente.

Entende-se portanto, que os docentes podem lançar mão destas três modalidades avaliativas,

a depender da natureza do que se pretende avaliar e do trabalho interdisciplinar desenvolvido. No

caso da formação aqui proposta, pretende-se que as avaliações sejam estabelecidas pelos docentes

considerando ainda aos seguintes aspectos: criatividade e senso crítico nas respostas; curiosidade e

busca por pesquisas; auto avaliaão; reflexão e apropriação da realidade; estruturação de aspectos que

contribuam para a definição de postura e de atitudes  frente ao ambiente profissional e ao meio

social.

Assim, no decorrer do processo avaliativo, os seguintes instrumentos de avaliação poderão

ser  utilizados  pelos  docentes:  pré-teste  ou  teste  diagnóstico;  projetos;  resolução  de  problemas;

estudos  de  caso;  painéis  integrados;  fichas  de  observação;  Exercícios;  Questionários;  Pesquisa;

atividades práticas; testes objetivos; testes subjetivos; práticas profissionais; relatórios; portfólio.

Neste cenário, o estudante fará jus à certificação quando alcançar 50% de aproveitamento em

cada  componente,  correspondendo  a  uma  média  de  5,0.  Além  disso,  é  exigida  do  estudante

frequência mínima de 75% em todo o curso. 

9 – CERTIFICADOS

O curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Assistente Administrativo do Instituto Federal

de  Brasília  (IFB)  -  Campus  São  Sebastião,  confere  aos  concluintes  aprovados  em  todos  os

componentes  curriculares  e  com  atendimento  à  frequência  mínima  exigida,  o  Certificado  de

Conclusão de Curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Assistente Administrativo.



10 – REFERÊNCIAS

Distrito Federal. Codeplan. Pesquisa distrital por amostra de domicílios – PDAD 2015/2016 - São

Sebastião.  Brasília:  2016.  Disponível  em  <https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2016/05/pdad-sao-sebastiao-2016.pdf  >  Acesso em 18 de junho de 2018

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2016/05/pdad-sao-sebastiao-2016.pdf
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2016/05/pdad-sao-sebastiao-2016.pdf

