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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

1.1. DADOS GERAIS 

 

1.1.1. Curso – denominação: 
 

Técnico em Secretaria Escolar. 

 

1.1.2. Modalidade: 
 

Curso Técnico de Nível Médio modalidade Subsequente a distância (EaD). 

 

1.1.3. Carga horária total do curso: 
 

Disciplinas 1.200 horas. 

Estágio Supervisionado 150 horas. 

Carga Horária Total 1.350 horas. 

 

1.1.4. Integralização curricular do curso: 
 

4 Semestres. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

O Curso Técnico de Secretaria Escolar do Instituto de Formação Superior e 

Profissional da Escola de Governo do Estado do Pará ISEG/PA será oferecido na 

modalidade subsequente ao ensino médio e possuirá carga horária de 1200h, acrescida 

de 150h de estágio, em estrita consonância com o que dispõem as normas que 

regulamentam a Educação Profissional de nível médio. 

O Catálogo Nacional de Cursos de Técnicos criado pelo Ministério da Educação, 

no bojo de diversas ações públicas para ampliação e valorização da educação 

profissional no Brasil, agrupa os cursos técnicos de nível médio conforme suas 

características científicas e tecnológicas em 13 eixos tecnológicos que somam, ao todo, 

233 possibilidades de oferta de cursos técnicos. 

 Dentre estes, encontra-se previsto, no âmbito do EIXO TECNOLÓGICO: 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL, o TÉCNICO EM SECRETARIA 

ESCOLAR, com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Ainda segundo o referido Catálogo, o aluno egresso do Curso de Secretaria 

Escolar deve estar apto a realizar as seguintes ações: 

 Colaborar com a gestão escolar, atuando na organização de registros escolares; 

 Operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudantes, de 

organização de turmas e de registros do histórico escolar dos estudantes; 

 Controlar e organizar os arquivos com registros da vida acadêmica, processos 

de registro de conclusão de cursos e colação de grau; 

 Registrar em atas as sessões e atividades acadêmicas específicas. 

Desta forma, o Curso de Secretariado Escolar prepara o profissional para cumprir 

suas funções na unidade escolar, a partir de princípios gerenciais que assegurem a 

eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos. Para isso, o(a) secretário(a) escolar é 

figura chave, pois o funcionamento da escola está condicionado à qualidade dos 

serviços desenvolvidos na secretaria, à capacidade de organização da equipe 
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responsável pelos registros e arquivos, bem como ao atendimento do público escolar – 

alunos, pais, professores, gestores e demais interessados.  

Sua posição é tão importante que um dos requisitos para o credenciamento e o 

funcionamento de uma escola é a existência de um secretário habilitado, de acordo com 

a legislação vigente (Resolução CEE/PA N° 01/2010). 

Acrescente-se que o Estado do Pará, bem como os municípios, apresenta 

insuficiência de profissionais com tal formação, fato que tem prejudicado o 

funcionamento e a regularização de diversas escolas públicas junto ao Conselho 

Estadual de Educação do Pará, fato que justifica o interesse do Instituto de Formação 

Superior e Profissional da Escola de Governo do Estado do Pará ISEG/PA na oferta do 

referido curso.  

 

3. BASE LEGAL 
 

Os princípios gerais da política de formação do técnico estão contidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 214), nos dispositivos da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), no Decreto nº5.154/04, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, bem como nas Orientações do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.  

Portanto, faz-se necessário destacar: 

 Decreto nº 9.057, de 25 de Maio de 2017 que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. 

 O Parecer CNE/CEB nº 12/2012 define as Diretrizes Operacionais para a 

oferta de Educação a Distância (EAD), em regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino. 

 O Parecer CEB/CN E nº 01/99 e a Resolução CEB/CNE n. 02/99 sobre as 

Diretrizes Curriculares para o Curso Normal de Nível Médio; 
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 O Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e a Resolução CNE/CEB n° 06/2012 que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

 O Parecer CEB/CNE nº35/03 e a Resolução CEB/CNE nº 01/04 sobre a 

organização e realização de estágio de alunos do ensino médio e da 

educação profissional; 

 O Parecer CEB/CNE n. 16/05 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a área profissional de serviços de Apoio Escolar; 

 A Resolução CNE/CEB nº 04/2012 que altera a Resolução CNE/CEB nº 

03/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

de Nível Médio. 

 O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o art. 80 da 

Lei nº 9.394 (LDBEN).  

 O Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 que altera dispositivos dos 

Decretos nº 5.622/2005 e o 5.773/2006.  

 O Decreto n. 7.415 de 30 de dezembro de 2010 que institui a Política 

Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Básica e dispõe sobre 

o Programa de Formação Inicial em Serviços dos Profissionais de Educação 

Básica dos Sistemas de Ensino Público. 

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), tomou a decisão 

política e estratégica de implantar a modalidade de Educação a Distância visando à 

formação daqueles que vêm sendo excluídos do processo educacional por questões de 

localização ou por indisponibilidade de tempo para frequentar cursos presenciais.  

Dois fatores foram determinantes nessa decisão: em primeiro lugar, a percepção 

e constatação de que as organizações educacionais no mundo e no Brasil, em 

particular, tendem cada vez mais a ampliar a ofertar cursos na modalidade a distância. 

Objetivando contribuir para reverter esse quadro de exclusão, as atividades de 

educação a distância na EGPA têm como diretriz central a ampliação de oportunidades 

educativas para os cidadãos Pará do interior do Estado, através da oferta de cursos de 
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extensão, cursos técnicos, cursos de tecnologia, cursos de licenciaturas, cursos de 

especialização e cursos de formação inicial e continuada de curta duração. 

O processo de ensino e aprendizagem dos cursos na modalidade a distância 

ofertados pela EGPA será estruturado com base nos seguintes elementos: quadro 

docente de excelência acadêmica, material didático impresso, material didático 

adequado para ambiente virtual, interação com os alunos através de tutoria presencial e 

tutoria a distância, avaliação predominantemente presencial e seminários desenvolvidos 

em polos com infraestrutura de laboratórios, com computadores conectados à internet, 

ambiente de estudo, biblioteca e sala de tutoria presencial.  

Nessa perspectiva, a EGPA propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Secretaria 

Escolar, na forma subsequente, na modalidade a distância (EAD), por entender que 

contribuirá para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, formando 

o Técnico em Secretaria Escolar, através de um processo de apropriação e de produção 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de impulsionar a formação humana e 

o desenvolvimento econômico da região, articulado aos processos de democratização e 

justiça social. 

 

4. MODALIDADE A DISTÂNCIA (EaD) 
 

A rapidez nas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, que tem por base o 

conhecimento, expõe-nos a um estado de mudança contínua. As Tecnologias da 

Informação e da Comunicação causa principal dessa mudança, oferecem oportunidade 

às administrações de estender o acesso à informação a todos os territórios e a todas as 

pessoas, independentemente de sua condição, fomentando assim processos de 

inclusão social e participação cidadã. Todavia, essa grande oportunidade pode se 

desvanecer se não formos capazes de assumir o desafio que a implantação das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) e a provisão de acesso a todos os 

níveis da população supõem.  

A crescente globalização produzida pelas mudanças tecnológicas desencadeia, 

por sua vez, outros processos inter-relacionados que afetam as administrações. Esses 

processos, tais como a descentralização política, a integração econômica, a 
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harmonização de regulamentações ou a aparição de novos enfoques de gestão, estão 

provocando uma profunda transformação na gestão pública.  

As administrações públicas, como parte deste mundo globalizado, viram a 

necessidade de iniciar processos de modernização de suas estruturas de governo e 

funcionamento para dar resposta a esses novos processos e mudanças do ambiente. A 

tomada de consciência do uso das TIC’s como meio para melhorar a prestação dos 

serviços públicos e a aparição de novos enfoques, que já não consideram o estado 

como uma unidade monolítica e autárquica, mas sim em relação com o mercado e a 

cidadania, foram as principais causas dessas iniciativas de renovação.  

A Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 80, afirma que “o Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. O 

ambiente on-line é particularmente apropriado para abordagens colaborativas na 

aprendizagem que enfatizam a interação entre grupos.  

Muito mais que simplesmente uma inovação tecnológica, o computador, por meio 

de ambientes virtuais, facilita o compartilhamento de conhecimento e da compreensão 

entre os membros de um grupo que não estão trabalhando juntos no tempo e no espaço. 

Estas interações deverão ser: técnicas de um somente, um-para-um e um-para-muitos. 

Técnicas de um somente são aquelas que podem ser utilizadas pelos alunos sem 

intervenção dos professores, como bancos de dados, bibliotecas, jornais e revistas.  

Abbad (2007) afirma que em organizações públicas e privadas, a educação a 

distância amplia e democratiza o acesso de pessoas ao estudo e cria condições 

propícias à aprendizagem continuada. O uso de plataformas eletrônicas de 

gerenciamento da aprendizagem tem possibilitado a armazenagem e a organização de 

verdadeiras universidades virtuais com serviços de orientação profissional, guias de 

estudo ou trilhas de aprendizagem, cursos mediados pela intra ou internet, bibliotecas 

virtuais, textos e materiais de apoio ao estudo em diferentes áreas.  

No contexto do serviço público é imperioso o processo de sensibilização dos 

servidores, fazendo com que eles assimilem a exigência da aprendizagem contínua e 

percebam o significado da educação em suas vidas e sua contribuição para o 

crescimento pessoal e profissional. O ensino a distância oportuniza a promoção de 
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oportunidades de aprendizagem contínua aos servidores públicos e a ampliação do 

acesso ao estudo a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 

5. METAS DA EGPA 
 

A intenção da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) em 

estruturar-se como um espaço de formação para atender ao emergente progresso 

regional e, consequentemente, contribuir para o estabelecimento de maiores 

possibilidades de desenvolvimento econômico e social.  

São metas a serem atingidas pelo Curso de Técnico em Secretariado Escolar , 

em médio prazo:  

 Suprir as instituições públicas na demanda de formação em Secretaria Escolar no 

Estado do Pará; 

 Estabelecer, em conjunto com prefeituras do estado, uma dinâmica que consolide 

essa instituição como um centro de capacitação, voltada para as instituições 

públicas. 

 Desenvolver, junto a uma sólida formação a nível técnico, condições de reflexão, 

correlacionadas com a atuação do ser humano e que levem ao entendimento do 

processo histórico da sociedade, visando ao desenvolvimento de uma cultura de 

progresso e bem estar social. 

Deste modo, o objetivo é formar técnicos de nível médio na área de apoio 

educacional para atuar nas diversas atividades relacionadas ao planejamento, 

execução, controle e avaliação de funções de apoio acadêmico e administrativo na 

secretaria escolar, em instituições públicas de Educação Básica, aptos a desempenhar 

funções que envolvem extrema responsabilidade no gerenciamento de documentação 

Institucional, docente e discente no processo educativo intra e extraescolar. 
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5.1. OBJETIVOS 

 

5.1.1. Gerais: 
 

 Promover a formação profissional técnica de nível médio, na modalidade a 

distância, para profissionais da educação que atuam em áreas de apoio às 

atividades pedagógicas e administrativas nas escolas públicas de educação 

básica, dando - lhes condições para um entendimento da educação e da escola 

como espaços coletivos de formação  humana, de diversidade étnica cultural, 

bem como o desenvolvimento de competências  para atuar numa habilitação 

específica, sem perder a noção da totalidade da função social da educação; e 

 

5.1.2. Específicos: 
 

 Formar profissionais capazes de desenvolver ações de apoio à secretaria 

escolar com conhecimentos, competências e habilidades necessárias para 

atuarem na gestão de sistemas de ensino; 

 Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, 

avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade; 

 Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e 

suas implicações para a educação profissional e tecnológica, além de 

comprometer-se com a formação humana, buscando responder às 

necessidades do mundo do trabalho. 

 

6. FORMAS DE INGRESSO 
 

Em vista do exposto, o público alvo do Curso Técnico em Secretaria Escolar do 

ISEG/PA são servidores públicos em efetivo exercício de atividades nas redes 

educacionais públicas, detentores de certificado de conclusão do ensino médio ou 

equivalente e que obtenham classificação em Processo Seletivo definido em edital 

específico publicado pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará. 
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Este é um curso realizado de formato “a distancia” (EAD). Ao longo do curso 

serão desenvolvidos projetos práticos, com base em situações que envolvem estudos de 

casos, análises e soluções de problemas e pesquisas que integram teoria e prática 

focalizando o contexto do trabalho.  

A carga horária total de 1350 horas está distribuída em quatro semestres e 

contempla conteúdo que permitirão ao técnico adquirir conhecimentos e competências 

para atuar em estabelecimentos de ensino, nas modalidades previstas na LDB. 

 

8. INDICADORES METODOLÓGICOS 
 

No Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a metodologia é entendida como um 

conjunto de procedimentos empregados a fim de atingir os objetivos propostos para a 

formação profissional em nível médio a distância, dos funcionários que atuam nos 

sistemas de ensino da educação básica pública no Estado do Pará e seus municípios.  

Para a sua concretude, considerar-se-ão as características específicas dos 

alunos, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus 

conhecimentos prévios, orientando-os na formação e renovação dos conhecimentos 

científicos, bem como na especificidade do curso. 

Nesse caso, entende-se, que a formação técnica consiste em um conjunto de 

atividades teóricas e de práticas investigativas e reflexivas. Tais atividades apontam 

para aquisição e elaboração crítica de conhecimentos, habilidades e valores que podem 

contribuir para que os funcionários da educação se tornem educadores competentes e 

se qualifiquem como pessoas, como cidadãos e como funcionários de um determinado 

espaço escolar, definido em novos perfis profissionais, segundo a proposta político-

pedagógica aqui apresentada.  

A metodologia, a organização e o desenvolvimento do curso visam à 

aprendizagem autônoma, com o auxílio dos tutores e da equipe de coordenação. 
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Nesse sentido, faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticos – 

pedagógicos que possam auxiliar os cursistas nas suas construções intelectuais, 

procedimentais e atitudinais, tais como: 

 Utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas, como 

vídeo aulas, plataforma MOODLE e utilização de DVD; 

 Oferecer os serviços de suporte técnico para orientações e tirar dúvidas; 

 Utilizar material impresso;  

 Desenvolver o trabalho de tutoria junto aos alunos à distância; 

 Problematizar o conhecimento, buscando diferentes fontes de informação; 

 Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem 

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

aluno; 

 Adotar a pesquisa como um princípio educativo; 

 Articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de 

saberes; 

 Contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências 

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

 Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às 

diversas dimensões de formação dos cursando, favorecendo a transformação das 

informações em conhecimentos diante das situações reais de vida; 

 Diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos estudantes a partir do 

levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

 Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas; 

 Orientar a elaboração de projetos ou planos de trabalho junto com o aluno com 

objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a 

contextualização e a interdisciplinaridade; 
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 Promover momentos de reflexão que possibilitem aos estudantes e professores 

repensar o processo ensino-aprendizagem de forma significativa para a tomada de 

decisões; e 

 Ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, 

debates, atividades individuais e outras atividades em grupo. 

A plataforma Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem que trabalha numa 

perspectiva dinâmica de elaboração de saberes e aprendizagens em que a pedagogia 

sócio construtivista e ações colaborativas ocupam lugar de destaque. Dentre os recursos 

disponíveis no Moodle serão usados os seguintes: 

 CHAT – atividade que permite a interação on-line e simultânea entre os 

participantes de um curso; 

 FLASHCARD - TRAINER - atividade que permite uma dinâmica composta por 

perguntas e respostas; 

 FÓRUM – atividade que permite a discussão de um tema entre os alunos; 

GLOSSÁRIO – atividade que possibilita o acesso aos termos relacionados ao 

conteúdo desenvolvido no curso; 

 PESQUISA DE AVALIAÇÃO – atividade que permite a consulta a respeito de 

determinado assunto e a realização de pesquisas rápidas junto a todos os participantes 

de um curso; 

 QUESTIONÁRIO – atividade que viabiliza o acesso a grande variedade de 

modelos de exercícios e avaliações on-line. Permite a elaboração de questões objetivas 

e dissertativas, além de possibilitar o feedback de erros e acertos; 

 TAREFAS – recurso que permite a solicitação de atividades que devem ser 

realizadas on-line ou off – line; 

 WIKI – recurso que possibilita a vários participantes a elaboração conjunta de 

um hiperdocumento, sendo uma importante ferramenta para estimular o processo de 

elaboração do conhecimento em grupos de trabalho. 
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Complementando a metodologia serão empregados outros meios de 

aprendizagem, que alcance os objetivos, tais como: 

 Uso de material didático interativo e dinâmico, voltado para o público-discente 

do curso; 

 A aplicação de atividades relevantes e contextualizadas, tendo a aplicação da 

pesquisa como princípio educativo; 

 Compartilhamento de experiências e interação socioeducativa entre docentes e 

discentes; 

 Uso diversificado de fontes de informações; 

 Aulas presenciais interativas viabilizadas por projetos, debates, atividades 

individuais e em grupo. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que será utilizado pela Instituição 

será o MOODLE, que é a plataforma escolhida pelo MEC. 

 

9. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM 
 

 Processo de comunicação-interação entre estudantes, tutores, monitores e 

professores formadores ao longo do curso. Durante cada período letivo, o 

processo de comunicação-interação será realizado via plataforma on-line (chat e 

fórum) representando 80% da disciplina e os 20% presencial para avaliação e 

apresentação de trabalhos; 

 As disciplinas serão desenvolvidas em módulos, separadamente. Será utilizado 

um ambiente virtual em que os estudantes, tutores, monitores e professores 

formadores poderão interagir no processo de construção cognitiva. Além disso, 

nesse ambiente serão disponibilizados alguns materiais didáticos a serem 

utilizados pelos estudantes. Também será disponibilizado ao estudante, no ato 

da matrícula, o Manual do Estudante que contemplará as orientações mais 

relevantes sobre a organização didático-pedagógica do curso, organização 

curricular, postura do estudante de educação à distância, infraestrutura 
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disponível, critérios de avaliação, entre outras. A comunicação entre professores 

formadores, tutores, monitores e pessoal de apoio será realizado por meio de 

plataforma AVA e/ou e-mail. O papel da tutoria ao longo do curso A presença e a 

disponibilidade do tutor/orientador têm-se mostrado importantes não somente 

como elementos motivadores, mas também, como estratégias de diminuição da 

evasão. Um papel que a tutoria deve desempenhar é o de espaço de articulação 

e suporte ao estudo cooperativo, de modo a garantir a construção coletiva do 

conhecimento. Em função dos princípios que norteiam esta proposta curricular, a 

tutoria adquire uma importância fundamental, com a característica de orientação 

de estudos, de organização das atividades individuais e grupais, de incentivo ao 

prazer das descobertas. Esta proposta prevê a tutoria presencial; 

 A tutoria virtual será tarefa de um professor/instrutor com a orientação do 

professor formador responsável pela disciplina. Ele deverá dar suporte nas 

questões específicas da área e orientá-los na realização das atividades práticas 

e grupais. A tutoria será individual e/ou grupal. A tutoria individual estará 

disponível todos os dias da semana através do chat, nos horários estabelecidos, 

e visará, sobretudo, à orientação de estudos e aos acompanhamentos do 

estudante na sua adaptação à modalidade de ensino. Terá o papel de ajudá-lo 

na organização dos horários, na maneira de estudar, na superação das 

dificuldades de ser um “estudante à distância”;  

 Projeto de trabalho da tutoria e a forma de apoio logístico a todos os envolvidos 

O trabalho da tutoria será orientado pelos professores responsáveis pelas 

disciplinas, orientador pedagógico e coordenado pelo coordenador do curso. 

Todo material didático do curso será apresentado ao tutor antes do estudante ter 

acesso, em seminários específicos criados para essa finalidade.  

 Frequência acadêmica exigida aos alunos Os estudantes disporão de momentos 

presenciais (Avaliação final) e a distância, descritos a seguir. Abertura do 

semestre letivo – Momento de confraternização e espaço para apresentação do 

funcionamento do semestre que se inicia. Neste evento, os estudantes serão 

apresentados aos professores das disciplinas, aos tutores e monitores. Ao final 

de cada disciplina, o estudante deverá participar de uma etapa presencial para a 

socialização das atividades acadêmico-científico culturais e para avaliação da 
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disciplina cursada, mediante realização de avaliação escrita individual. Este 

momento também poderá ser aproveitado para conferências e seminários de 

interesse ao aprendizado dos estudantes 

Neste Plano Pedagógico de Curso, considera-se a avaliação como um processo 

contínuo e cumulativo. Nesse processo, são assumidas as funções diagnóstica, 

formativa e somativa de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem, as quais 

devem ser utilizadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das 

dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Igualmente, deve funcionar 

como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em 

consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que sirvam de 

instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os seguintes 

aspectos: 

 Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

 Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

 Inclusão de atividades contextualizadas; 

 Manutenção de diálogo permanente com o aluno; 

 Disponibilização de apoio pedagógico para aqueles que têm dificuldades; 

 Realização de provas presenciais, preconizada pela legislação em vigor; 

 Adoção de procedimentos didático-pedagógicos visando à melhoria contínua da 

aprendizagem; e 

 Observação das características dos alunos, seus conhecimentos prévios 

integrando-os aos saberes sistematizados do curso, consolidando o perfil do trabalhador 

- cidadão, com vistas à (re) construção do saber escolar. 

A avaliação do desempenho escolar é feita a cada disciplina, considerando 

aspectos de assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº 

9.394/96. 
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A assiduidade diz respeito à frequência das aulas na plataforma e interações no 

fórum de discursão, aos trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação teórica e 

atividades práticas. O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento 

contínuo dos estudantes e dos resultados por eles obtidos nas atividades avaliativas. 

A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de instrumentos próprios, 

buscando detectar o grau de progresso do discente em processo de aquisição de 

conhecimento. Realizar-se - á por meio da promoção de situações de aprendizagem que 

favoreçam a identificação dos níveis de domínio de conhecimentos e competências e o 

desenvolvimento do discente nas dimensões cognitivas, psicomotoras e atitudinais. 

Poderão ser aplicados instrumentos avaliativos tais como, atividades individuais 

(questionários, envios de textos online, envio de arquivo único, atividades colaborativas 

fóruns, WIKI, chat, glossário); atividades presenciais e eventos no polo (provas, oficinas, 

seminários e aulas práticas em laboratório), trabalhos contextualizados com a prática 

profissional, estudos de casos, simulações, projetos dirigidos, relatórios, provas, 

pesquisas dirigidas e debates orientados dentre outros. 

 

10. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado no 

componente curricular o aluno que não obtenha frequência em, no mínimo, 75% (setenta 

e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. A verificação e registro 

de frequência são da responsabilidade do professor, e seu controle, para efeito do 

parágrafo anterior, da Secretaria. 

O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos e no exame final, 

exigindo-se que as avaliações tenham, sempre, a forma escrita. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos, sob a 

forma de prova, e determinar os demais trabalhos, bem como julgar os resultados. Os 

exercícios acadêmicos, em número mínimo de 02 (dois), independente da avaliação 

final, podem ser propostos na forma de provas, trabalhos de avaliação, trabalhos de 



 

19 

 

pesquisa e outras formas de verificação previstas e aprovadas no plano de ensino da 

disciplina. 

A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico de 0 (zero) a 10 (dez). 

Atribui-se nota 0 (zero)  ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista 

na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento, salvo 

circunstâncias especiais tratadas no Regimento Acadêmico do ISEG/PA. 

A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, 

será a média aritmética simples entre as notas de verificação de aproveitamento e a 

nota do exame final. 

É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de 

aproveitamento acadêmico no período estabelecido no calendário acadêmico. 

A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno no prazo 

estabelecido pela Secretaria. 

Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde que 

requerida no prazo improrrogável de 08 (oito) dias que se seguirem à sua realização, 

uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor do ISEG/PA.  

Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) às aulas e demais atividades acadêmicas, é aprovado: 

I – O aluno que obtiver nota de aproveitamento não inferior a 7,0 (sete), 

correspondentemente à média aritmética, sem arredondamento, das notas da disciplina 

acadêmicas; 

O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as notas 

mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de 

frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

O aluno reprovado em mais de 03 (três) ou mais componentes curriculares ao 

longo do curso repetirá o período, ficando, porém dispensado dos componentes 

curriculares em que obteve aprovação, sem prejuízo da adoção de outras sanções, no 

caso de hipóteses especiais tratadas no Regimento Acadêmico do ISEG/PA. 



 

20 

 

Ao final de todas as disciplinas, o estudante deverá elaborar o Relatório Técnico 

como trabalho final da Prática Profissional Supervisionada, devendo atingir o perfil 

profissional definido neste Plano Pedagógico de Curso, com aproveitamento mínimo de 

75% do curso. 

Ressalta-se o caráter de aprendizado de acorrer de forma contínua e acontecer 

durante todo o processo, por meio do apoio pedagógico dos tutores, visando atingir o 

objetivo do curso de qualificar profissionalmente funcionários educadores que respeitem 

e sejam respeitados dentro do espaço escolar, tomando como base os princípios 

definidos, segundo Delors (2003), como os quatro pilares da educação “aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” 

A aprovação do Aluno em cada componente curricular está vinculada à 

assiduidade aos encontros presenciais e de tutoria assim como à avaliação do 

rendimento.  

 

11. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 

O profissional concluinte do Curso Técnico em Secretaria Escolar, na modalidade à 

distância, oferecido pela EGPA, deve apresentar um perfil de egresso que o habilite 

a desempenhar atividades voltadas para a atuação na Secretaria Escolar, na área 

de Apoio Educacional. Esse profissional, de acordo com o CNCT, deverá demonstrar 

competências para: 

 Colaborar com a gestão escolar, atuando na organização de registros 

escolares; 

 Operacionalizar processos de matrícula e transferência de estudantes, de 

organização de turmas e de registro do histórico escolar dos estudantes; 

 Controlar e organizar os arquivos com o registro da vida acadêmica, 

processos de registros de conclusão de cursos e colação de grau;  

 Registrar, em atas, as sessões e atividades acadêmicas específicas; 

 Conhecer os principais elementos, fundamentos e princípios de sua profissão; 
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 Compreender as principais concepções de administração e como essas se 

refletem no planejamento educacional escolar. 

 

12. POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 
 

O docente egresso do curso técnico de Secretaria Escolar poderá atuar nas 

seguintes áreas de trabalho: 

 Escolas públicas; 

 Centros de formação profissional; 

 Centros de capacitação de pessoal; e  

 Órgãos de sistemas e redes de ensino. 

 

13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A organização curricular do Curso Técnico em Secretaria Escolar, na modalidade 

a distância - EAD, terá momentos presenciais para avaliação, observa as determinações 

legais presentes na Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008, e na Resolução 

CNE/CEB nº 06/2012 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, bem como nos princípios e diretrizes definidos no 

Projeto Pedagógico Institucional – PDI da EGPA. 

Os cursos técnicos de nível médio possuem uma estrutura curricular 

fundamentada na concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela Resolução CNE/CE B nº 04/2012, com base no 

Parecer CNE/CEB nº 11/2012. 

Trata-se de uma concepção curricular que favorece o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, tecnologia e 

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

fundamentos científicos comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos 

e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas. 
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Para atender à especificidade dessa oferta para a formação profissional dos 

funcionários de escolas públicas das redes municipal e estadual, o regime do presente 

curso é modular, com a organização curricular apresentada em 19 disciplinas, 

contemplando conhecimentos comuns ao Eixo Tecnológico Desenvolvimento 

Educacional e Social, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.  

A estrutura curricular está organizada em quatro semestres de formação com a 

seguinte formação pedagógica, constituída por 19 disciplinas; a de formação técnica 

geral por 6(SEIS) disciplinas e a de formação profissional por 13(TREZE) disciplinas. 

Ressalta-se que, nessa nova fase do programa. 

A proposta pedagógica do curso está organizada por núcleos politécnicos os 

quais favorecem a prática da interdisciplinaridade, apontando para o reconhecimento da 

necessidade de uma educação profissional e tecnológica integradora de conhecimentos 

científicos e experiências e saberes advindos do mundo do trabalho, possibilitando, 

assim, a construção do pensamento tecnológico crítico e a capacidade de intervir em 

situações concretas.  

A organização do curso está estruturada numa matriz curricular integrada, 

constituída por Núcleos, sendo dois deles (formação pedagógica e formação técnica 

geral), com conhecimentos comuns ao Eixo Tecnológico Desenvolvimento Educacional 

e Social, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e um Núcleo de 

Formação. 

 

14. TÉCNICA ESPECÍFICA 
 

A matriz curricular do curso está organizada por disciplinas sequenciais, contando 

com uma carga- horária total de 1.200 horas, sendo 400 horas destinadas às disciplinas 

que compõem o Núcleo de Formação Geral e 800 horas destinadas às disciplinas que 

compõem o Núcleo de Formação Profissional, totalizando uma carga horária modular de 

1.200 horas, e 150 horas destinadas à Prática Profissional Supervisionada (PPS), 

perfazendo uma carga horária total do curso de 1.350h. 

Os módulos que compõem a matriz curricular deverão estar articulados entre si, 

fundamentados nos conceitos de interdisciplinaridade e de contextualização. Orientar–
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se-ão pelos perfis profissionais de conclusão estabelecidos no Plano Pedagógico do 

Curso - PPC, ensejando a formação integrada que articula ciência, trabalho, cultura e 

tecnologia, assim como a aplicação de conhecimentos teórico-práticos específicos do 

eixo tecnológico e da habilitação específica, contribuindo para uma sólida formação 

técnico-humanística dos estudantes. 
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15. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO EaD 
 

 

CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR 

 CH Créditos 

PRIMEIRO SEMESTRE - MÓDULO I 400 20 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 60 3 

INFORMÁTICA BÁSICA 80 4 

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 80 4 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DO SECRETÁRIO ESCOLAR 60 3 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 40 2 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR: O 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

80 4 

SEGUNDO SEMESTRE - MÓDULO II 400 20 

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO E REDAÇÃO OFICIAL 80 4 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 60 3 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 60 3 

SECRETARIA ESCOLAR: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 60 3 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 80 4 

PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS NA ESCOLA 60 3 

TERCEIRO SEMESTRE - MÓDULO III 400 20 

FERRAMENTAS DIGITAIS NA SECRETARIA ESCOLAR 60 3 

ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 60 3 

ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 80 4 

GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS 60 3 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 80 4 

ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 60 3 

PRÁTICA PROFISSIONAL 150 7 

PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA (ESTÁGIO) 150 7 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.350 67 

 

Dessa forma, todos os estudantes - funcionários que participarem do Curso 

Técnico em Secretaria Escolar deverão realizar os estudos referentes a todos os 

módulos pedagógicos e de formação técnica geral e específica (Profissional), além de 

realizar a prática profissional para a integralização da carga-horária total do curso.  
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16. EMENTAS 
 

16.1. MODULO I  

 

UNIDADE CURRICULAR RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Coaching na prática profissional: Liderança e Ferramentas de Coaching 
para desenvolvimento e gerenciamento de equipes. Como desenvolver a 
Cultura de Coaching nas organizações. Desenvolvimento de competências 
individuais e organizacionais. Coaching como apoio no processo de 
aprendizagem organizacional e da criação de conhecimentos. Coaching, 
Inteligência emocional e relações no trabalho. Relações de Poder e 
Desenvolvimento Organizacional. Princípios da Psicologia Positiva Aplicada 
ao Coaching. 

BIBLIOGRAFIA 

BARRETT, Richard. Coaching evolutivo: uma abordagem centrada em 
valores para liberar o potencial humano. 1 ed. - Rio de Janeiro : Qualitymark 
Editora, 2015. 

CATALÃO, J, A., PENIM, A, T. Ferramentas de Coaching. 7 ed. -  Lisboa : 
Editora Lidel, 2013. 

DOLCI, Pietro; BERGAMASCHI, Andrey; VARGAS, Lilia. Um mapa 
conceitual sobre pensamento sistêmico: seus conceitos e autores. XXV 
Simpósio de gestão da inovação tecnológica. Artigo ANPAD, 2008. 

FLEURY, A., FLEURY, M. Estratégias empresariais e formação de 
competências: um quebra cabeça caleidoscópico da industria brasileira. 2 
ed. - São Paulo : Atlas, 2001 

SELIGMAN, Martin. Florescer: uma nova compreensão sobre a natureza da 
felicidade e do bem-estar. 1 ed. - Rio de Janeiro : Objetiva, 2011. 

UNIDADE CURRICULAR INFORMÁTICA BÁSICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 

Informática Básica; Definição de software; Definição de hardware; 
Operações com ícones, janelas, barra de tarefas e menus; Área de 
transferência e lixeira; Operações com Windows Explorer; Conceito e 
funcionamento de sistema operacional. Conceito e funcionamento de 
editor de textos. Conceito e funcionamento de planilha eletrônica. 
Conceito e funcionamento de software de apresentação. Serviços e 
principais ferramentas de acesso à Internet.    

BIBLIOGRAFIA 

ANDRADE, Maria Angela Serafim de. PowerPoint 2007. Editora SENAC. 
2007. 

ANDY RATHBONE. Windows 7 para Leigos. Editora Alta Books. 2010. 

BATTIST, J. Excel 2010 Básico Através de Exemplos Práticos. Editora 
Instituto Alpha. 2014. 

COX, Joyce; LAMBERT, Joan. Microsoft Power Point 2010 - Passo A 
Passo. Editora Bookman. 2010. 

H.L. CAPRON, J.A. JOHNSON, Introdução a Informática. 8ª ed. Pearson 
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Education, 2008. 

JOAN PREPPERNAU, Joyce Cox. Windows 7 - Passo a Passo. Editora 
Artmed. 2010. 

LEVINE, JOHN R. Internet para Leigos. Editora Alta Books. 2013. 

MANZANO, André Luiz N. G.. Estudo Dirigido de Microsoft Office Word 
2010 – Avançado. Editora Érica. 2012. 

MANZANO, Andre Luiz N. G; MANZANO, Maria Izabel N. G.. Internet - 
Guia de Orientação. Editora Érica. 2010. 

UNIDADE CURRICULAR EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 
Organização do Estado, Avanços sociais e tecnológicos; Globalização e 
Educação; A escola no contexto atual; Estrutura e Organização da Escola. 
Níveis e modalidades da Educação e Função Social da Escola. 

BIBLIOGRAFIA 

DURKHEIM, Emíle. A educação como processo socializador: função 
homogeneizadora e função diferenciadora. In: PEREIRA, L.; FORACCHI, 
M. Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1973. p.34-48. 

LUIZ. Maria Cecília; SILVA, Flávio Caetano. Políticas publicas, legislação 
e organização da Escola. São Carlos: Edufscar. UAB, 2011. 

TRAGTENBEG. Mauricio. Relações de Poder na Escola. Educação & 
Sociedade – Revista Quadrimestral de Ciências da Educação – Ano VII – 
Nº 20 – Jan/Abril (1986). Campinas: CEDES/Unicamp; São Paulo: Cortez, 
1985, p. 40-45.  

GHIRALDELLI JR, Paulo. Introdução à Educação Escolar Brasileira: 
História, Política e Filosofia da Educação. [online], 2001. Disponível em: 
http://www.miniweb.com.br/educadores/artigos/pdf/introdu-edu-bra.pdf. 
Acesso em 28 nov, 2015.  

UNIDADE CURRICULAR COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DO SECRETÁRIO ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

O secretário na gestão da qualidade; competências e habilidades na 
função de Secretário; Aprendizagem coorporativa na Escola; Secretário: 
rotina gerencial, habilidades comportamentais. Objetivos estratégicos e 
Cadeia de Valor na Função do Secretário Escolar. 

BIBLIOGRAFIA 

BISCOLI, Fabiana Regina Vesolo.  A evolução do secretariado executivo: 
caminhos prováveis a partir de avanços da pesquisa científica. In: 
Pesquisa em Secretariado: cenários, perspectivas e desafios, DURANTE, 
D. G. (Org.). Passo Fundo: UPF, 2012. 

BOND, M. T., OLIVEIRA, M. Manual do profissional de secretariado, v. 3: 
secretário como cogestor. Curitiba: Ibpex, 2009. 

BRASIL, Ministério da Educação. CNE. Resolução nº3, de 23 de junho de 
2005: Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
graduação em Secretariado Executivo e dá outras providências. Diário 
Oficial da União , Brasília, 27 de junho de 2005, seção 1 p. 79. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces003_05.pdf. Acesso em 

http://www.miniweb.com.br/educadores/artigos/pdf/introdu-edu-bra.pdf
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30/06/2013. 

D'ELIA, Bete, AMORIM, Magali e SITA, Maurício,(Coordenação editorial):  
Excelência No Secretariado - A Importância da profissão nos processos 
decisórios.  São Paulo, Editora Ser Mais, 2013. 

DOURADO, Luiz F. Administração escolar na escola pública: Perspectivas 
de democratização da gestão. v. 14-15, nos 1 e 2. Goiânia, Inter-
Ação.1990-91. 

UNIDADE CURRICULAR ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 40 CRÉDITO 2 

EMENTA 

Doutrinas éticas fundamentais. Conjunto de padrões morais que orientam 
o comportamento humano: Moral e Valores. Direitos, democracia, 
diferença e diversidade (debate sobre preconceito e discriminação). 
Cidadania e Responsabilidade Social. Ética e cultura no ambiente escolar. 

BIBLIOGRAFIA 

IANNI, Octavio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005. 

LOMBARDI, José C. e GOERGEN, Pedro (orgs.) Ética e educação: 
reflexões filosóficas e históricas. Campinas: Autores 
Associados/HISTEDBR, 2005. 

MACHADO, Nílson José. Cidadania e educação. São Paulo: Escrituras, 
1997. 

SOUZA, Herbert de; RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. São Paulo: 
Moderna, 2002. 

VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 13a ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira; 1992.  

UNIDADE CURRICULAR 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR: O 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 

Gestão da Informação e seu papel no desenvolvimento do Trabalho. Tipos 
de informação: formal e informal. Relação entre dado, informação e 
conhecimento. A Gestão da Informação na Escola. Novas abordagens sobre 
Qualidade no Serviço Público. As Ferramentas da Qualidade: entre a 
Gestão da Informação e o Atendimento ao público. 

BIBLIOGRAFIA 

BOGONÁ. Marli Zavala de. Gestão do conhecimento e da informação no 
setor público: perspectivas. [on line] http://www.tre-
rs.jus.br/arquivos/BOGONA_gestao_conhecimento.pdf. Acesso em 22 dez, 
2015. 

FERREIRA, M. K. de B. As novas configurações da Gestão Pública: 
comunicação, conhecimento e pessoas. Disponível em 
http://www4.faac.unesp.br/publicacoes/anais-comunicacao/textos/34.pdf. 
Acesso em: 09 jan, 2016. 

SCHLESINGER, Cristina Costa Barros. et al.  Gestão do Conhecimento na 
Administração Pública. Curitiba, Instituto Municipal de Administração 
Pública - IMAP, 2008, p. 39-53. 

 

http://www4.faac.unesp.br/publicacoes/anais-comunicacao/textos/34.pdf
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16.2. MODULO II 

 

UNIDADE CURRICULAR TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO E REDAÇÃO OFICIAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 

Produção de textos. Leitura e compreensão de textos. Desenvolvimento 
da prática de comunicação verbal (leitura e escrita) e suas orientações 
para o processo da textualização da correspondência técnico-
administrativa, características e funções desse gênero textual. A arte de 
ler, de escrever e de comunicar. 

BIBLIOGRAFIA 

AMARO, Ivanildo. Oficina de produção de textos. ivanamaro@terra.com.br 

BRASIL. Ministério Educação. Secretaria de Educação Básica. Produção 
Textual na Educação Escolar / elaboração: Olga Freitas. Brasília: 
Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2005. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Todos os 
Textos: uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. 
São Paulo: Atual, 1998. 

UNIDADE CURRICULAR LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

A educação na Constituição. Conceitos básicos de Atos normativos, 
Hierarquia das normas jurídicas e Educação; A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9394/1996; o Plano Nacional de Educação 
(2014-2024); Resoluções dos Conselhos de Educação (Nacional e 
Estadual). 

BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Ministério Educação. Secretaria de Educação Básica. Gestão 
Democrática nos Sistemas e na Escola/elaboradora: Regina Vinhaes 
Gracindo. Brasília:Universidade de Brasília, Centro de Educação a 
Distância, 2005.  

BRASIL. Ministério Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394/96.  

UNIDADE CURRICULAR GESTÃO DEMOCRÁTICA E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

A Democracia no Sistema Educacional brasileiro; O processo de 
construção da gestão democrática na escola e no sistema de ensino, seus 
instrumentos e elementos básicos; Organização e sistematização da 
estrutura Escolar; Temas avançados em Gestão; Planejamento; 
Importância do Projeto Político Pedagógico, Gestão por Projetos; Gestão 
e Currículo. Ferramentas de participação e democracia no trabalho/projeto 
Escolar.      

BIBLIOGRAFIA 

OLIVEIRA, Dalila Andrade; ROSAR, Maria de Fátima Félix. Política e 
gestão da educação. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2002. 

BRASIL. Ministério Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9394/96. 

GRACINDO, Regina Vinhaes. Projeto Político-pedagógico: retrato da 
escola em movimento. In: AGUIAR, Márcia A. (org). Retrato da Escola no 
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Brasil. Brasília: CNTE, 2004. 

VASCONCELOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do 
projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 5ª ed. São Paulo: 
Libertad, 2004. 

UNIDADE CURRICULAR SECRETARIA ESCOLAR: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Secretaria: Histórico e função; Conceito de Secretaria e Funcionamento 
administrativo; Planejamento e Organização do trabalho na estrutura da 
Escola. Secretaria de Educação Básica: organização, sistematização. 
Fenômenos que se processam no âmbito da unidade escolar: o papel 
multidisciplinar do secretário. 

BIBLIOGRAFIA 

ADELINO, F. J. S., & Silva, M. A. (2012). A tecnologia da informação 
como agente de mudança no perfil do profissional do secretariado. Revista 
de Gestão de Secretariado- GESC. São Paulo. v. 3, n. 2, p 05-23, jul./dez. 

ANDREIA GROCHOSKA, Maria. Organização Escolar-Perspectiva e 
Enfoques. Editora Ibpese. 

CARPINTERO, A. C. (2009). Teorias do espaço escolar. Brasil. Ministério 
da Educação. Secretaria de Educação Básica, Brasília: Universidade de 
Brasília. 
FARIAS FILHO, L. M. (1998). O espaço escolar como objeto da história da 
educação: algumas reflexões. Revista da Faculdade de Educação, vol.24 
n 1 São Paulo, jan/jun. 

GIANINI, V. C., & Junior, G. U. (2010). Gestão Educacional: A atuação do 
profissional Secretário nas organizações Educacionais. Revista de Gestão 
e Secretariado. São Paulo, V.1, nº 2, p.32-52, jul/dez.  

LIMA, Licino C. Organização Escolar e Democracia Radical. Editora 
Saraiva. 2013. 

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1992. 

RIBEIRO, S. L. (2004). Espaço Escolar: um elemento (in) visível no 
currículo. Sitientibus, Feira de Santana, n 31, p. 103-118, jun/dez. 

UNIDADE CURRICULAR FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 

Financiamento da Educação Básica - Constituição Federal; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação; Princípios Éticos e Responsabilidade na 
gestão e no trabalho na Escola.   Fundos Rotativos. FUNDEB. Prestação 
de contas - Relatórios Técnicos; Trabalho dos Conselhos Escolares. 

BIBLIOGRAFIA 

DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. Campinas: Papirus, 
2006. 

ARROYO, Miguel; BUFFA, Ester; NOSELLA, Paolo. Educação e 
cidadania: quem educa o cidadão? São Paulo: Cortez, 2003. 

LIBANEO, Jose Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira. TOSCHI, Mirza Seabra. 
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 
2006. 
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BRASIL, Ministério da Educação. Orientações gerais para elaboração do 
plano de ações articuladas (par) dos municípios. Brasilia: MEC, 2009. 

UNIDADE CURRICULAR PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS NA ESCOLA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Planos e Programas na Educação; Plano de Desenvolvimento da Escola 
(PDE) e o Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA); Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa de Fortalecimentos dos 
Conselhos Escolares; Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

BIBLIOGRAFIA 

FAZENDA, I. (org.). A Pesquisa em Educação e as Transformações do 
Conhecimento. São Paulo: Papirus, 1995. 

LAKATOS, Eva M., MARNONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. Atlas, São Paulo, 1991. 

PARO, Victor. Gestão democrática da escola pública. São Paulo, Ática. 
1997. 

TEIXEIRA, Elizabeth. As Três Metodologias: Acadêmica, da Ciência e da 
Pesquisa. 4. Ed. Belém: UNAMA, 2001. 
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16.3. MÓDULO III 

 

UNIDADE CURRICULAR FERRAMENTAS DIGITAIS NA SECRETARIA ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Introdução a tecnologia da informação. O novo ambiente de trabalho. A 
Evolução/Revolução da tecnologia da Informação. O Alinhamento Estratégico 
da Tecnologia. O Redesenho de Processos. A Internet. A Gestão das 
Informações (documentação acadêmica informatizada) de alunos, professores, 
funcionários e o relacionamento digital da escola com os órgãos públicos de 
jurisdição educacional. Oficina e Prática da Informação da Escola, Sistema de 
Gerenciamento da Seduc/PA: acadêmico. Temas emergentes no contexto 
Escolar. 

BIBLIOGRAFIA 

Davis, S.; Meyer, C.; BLUR: a velocidade da mudança na economia integrada. 
São Paulo: Campus, 1999. 

DE MATTOS, C. A. Gestão Integrada de Processos e da Tecnologia da 
Informação. ATLAS, 2007. 

DIAS, M. M. K.; BELLUZZO, R. C. B. Gestão da Informação em Ciência e 
Tecnologia sob a Ótica do Cliente. EDUSC, 2006. 

FIONA, P. R. Tecnologia da Informação: Planejamento e Gestão. 2 ed. Atlas, 
2006. 

RAMOS, L. F.; HAUSSLER CARNEIRO RAMOS, K. Gestão de Tecnologia da 
Informação. LTC, 2009. 

TAPSCOTT, D. et al. Tecnologia e Gestão da Informação. Campus, 2007. 

TURBAN, Efrain; et al. Tecnologia da Informação para Gestão: Transformando 
os negócios na economia digital. Bookman, 2004. 

UNIDADE CURRICULAR ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Conceitos matemáticos: razões e proporções; grandezas e medidas; regra de 
três simples; porcentagem; coeficientes, taxas e índices; sistema de 
coordenadas cartesianas; arredondamento. Conceitos introdutórios a 
Estatística; Variáveis, tabelas e gráficos: população e amostra; estatística 
descritiva e estatística indutiva ou inferencial; variáveis; tabelas; gráficos: 
diagramas, cartogramas e pictogramas. Distribuição de frequência: dados 
brutos e rol; distribuição de frequência: gráficos de uma distribuição; curvas de 
frequência. Medidas de resumo: medidas de tendência central (média, média 
aritmética ponderada, mediana e moda); medidas de dispersão (dispersão e 
variação, desvio padrão e coeficiente de variação); medidas de posição 
(quartis, decis e percentis). Utilização do Software Microsoft Office Excel como 
ferramenta Estatística. 

BIBLIOGRAFIA 
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de 
Matemática Elementar 2: Logaritmos. 10. ed. São Paulo: Atual. 2013. 

PAIVA, Manoel Rodrigues. Moderna Plus Matemática 1. Parte 2. São Paulo: 
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Moderna. 2013. 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, volume 1: Conjuntos e 
Funções. Rio de Janeiro: Atual. 2004. 

COSTA, S. F. Introdução Ilustrada à Estatística. 4ª edição. Editora: Harbra. 
2005. 

DOWNING, D. e CLARK, J. Estatística Aplicada. 2ª edição. Editora: Saraiva. 
2005. 

FARIAS, A. A., SOARES, J. F. e CÉSAR, C. C. Introdução à Estatística. 2ª 
edição. Editora: LTC. 2003. 

LIMA, A. C. P. e MAGALHÃES, M. N. Noções de Probabilidade e Estatística. 6ª 
edição. Editora: EDUSP. 2005. 

MORETTIN, L. G. Estatística Básica. 1ª edição. Volume I e II. Editora: Makron 
Books. 2000. 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 9ª edição. Editora: LTC. 2005. 

SPIEGEL, Murray Ralph. Estatística: resumo da teoria, problemas resolvidos, 
problemas propostos. Tradução de Pedro Cosentino. ed. rev. por Carlos José 
Pereira de Lucena. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1975. 

UNIDADE CURRICULAR ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 

Legalidade e validade de atos das unidades escolares, Funcionamento 
administrativo do Estado do Pará e principais dispositivos legais do Conselho 
Estadual de Educação. Credenciamento, autorização e reconhecimento de 
escolas. Procedimentos administrativos e legais; Regimento Escolar: 
Construção e significado; Regulações Internas da Escola. Documentos 
escolares: Histórico escolar; Registros escolares; Certificações: diplomas e 
certificados; Atestados e declarações; Transferências; Revalidação e 
reconhecimento de diplomas; Relações entre sistemas.    

BIBLIOGRAFIA 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola-Teoria e Prática. 
Editora Cortez. 2013 

MEDEIROS, Ruy Hermann Araújo. Arquivos escolares: breve introdução a seu 
conhecimento. Revista HistedBR, Campinas n.14, jun. 2004. Disponível em: 

<www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/artigos_frames/artigo_096.html>. 
Acesso em: 9 jun. 2008. 

MENEZES, Maria Cristina; SILVA, Eva Cristina da; TEIXEIRA JÚNIOR, Oscar. 
O arquivo escolar: lugar da memória, lugar da história. Horizontes, v. 23, p. 67-
76, jan./jun. 2005. 

PILETTI, Nelson. ROSSATO, Geovanio. Educação Básica da Organização 
Escolar.  Editora Ática. 2010. 

BRASIL. Resolução CEE/PA nº 482/2009. 

BRASIL. Resolução CEE/PA nº 485/2009. 

BRASIL. Resolução CEE/PA nº 001/2010. 

UNIDADE CURRICULAR GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS 
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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Conceitos fundamentais da arquivologia; Arquivista – conceituação e objeto; 
Documentos de arquivos e sua classificação; Documento de arquivo e seu ciclo 
vital da gestão à guarda permanente; Gerenciamento eletrônico dos 
documentos. 

BIBLIOGRAFIA 

CASTILHO, Ataliba Teixeira de (org.). A sistematização de arquivos públicos. 
Campinas (SP): Editora da UNICAMP, 1991. 

CONWAY, Paul. Preservação no universo digital. 2. ed. Tradução: José Luiz 
Pedersoli Junior, Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva. Rio de Janeiro: Projeto 
conservação preventiva em bibliotecas e arquivos, Arquivo Nacional, 2001. 

DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA. São Paulo: Associação 
dos Arquivistas Brasileiros/ Núcleo Regional de São Paulo: Secretaria de 
Estado da Cultura, 1996.  

DINIZ, Davi Monteiro. Documentos eletrônicos, assinaturas digitais: da 
qualificação jurídica dos arquivos digitais como documentos. São Paulo: LTr, 
1999. 

GONÇALVES, Janice. Como classificar e ordenar documentos de arquivo. São 
Paulo: Arquivo do Estado, AAB-SP, 1998. (Como fazer, 2). 

JARDIM. Transparência e opacidade no estado no Brasil: usos e desusos da 
informação governamental. Niterói: EdUFF.  1999. 

PAES, Marilena Leite. Arquivo teoria e pratica. 3 ed.Rio de janeiro,Ed.FGV, 
2004. 

UNIDADE CURRICULAR LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 80 CRÉDITO 4 

EMENTA 

Contexto histórico da Língua de Sinais no Brasil. Aspectos legais que 
reconhecem a LIBRAS como língua. Conceituação e estruturação da língua de 
sinais – LIBRAS. A importância da LIBRAS para o surdo. Sistema de 
classificação da LIBRAS e classificadores. Principais parâmetros da LIBRAS: 
alfabeto manual, pronomes, substantivos, verbos e construção frasal; numerais 
ordinais e cardinais; quantidade; sistema monetário; calendário (noção de 
tempo); formas geométricas e orientação espacial no emprego da LIBRAS. O 
processo de formação de palavras em LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Deficiência auditiva: como evitar e 
cuidar. São Paulo: Atheneu, 2001. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artemed, 2006. 

ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Leitura e surdez : um estudo com 
adultos não oralizados. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologia 
e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

GÓES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 2. ed. 
Campinas: Wilter, 1999.       

UNIDADE CURRICULAR ELABORAÇÃO DE PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
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CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 60 CRÉDITO 3 

EMENTA 

Da perspectiva tradicional à emancipatória na Elaboração de Projetos na 
Educação. Os significados do Projeto Político Pedagógico (PPP). O processo 
de construção coletiva: sensibilização e diagnóstico. Elaboração: componentes 
principais. Articulação interdisciplinar do PPP; A pesquisa-ação: projetos de 
Ação/Intervenção; Monitoramento e Avaliação do PPP. 

BIBLIOGRAFIA 

GADOTTI, Moacir. Pressupostos do projeto pedagógico. Cadernos Educação 
Básica: o projeto pedagógico da escola. Atualidades pedagógicas. 
MEC/FNUAP, 1994. 

PADILHA, P. R. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-
pedagógico da escola. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001. 

RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de; VEIGA, Ilma Passos A. (Orgs.). Escola: 
espaço do Projeto Político Pedagógico. Campinas: Papirus, 1998. 

SANTIAGO, Anna Rosa F. Projeto político-pedagógico da escola: desafio à 
organização dos educadores. In: VEIGA, Ilma P. A. (org.). Projeto político-
pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1996. 

VEIGA, Ilma Passos A. Escola: Espaço do Projeto político-pedagógico. Coleção 
Magistério Formação e Trabalho Pedagógico. Campinas: Papirus, 1998. 

VEIGA, Ilma Passos A. (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. Campinas: Papirus, 2004. 

VEIGA, I.P.A.; FONSECA, M. (Org.). Dimensões do projeto político-pedagógico: 
novos desafios para a escola. Campinas: Papirus, 2001. 
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16.4. MÓDULO IV 

 

UNIDADE CURRICULAR 
PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADO  

(ESTÁGIO) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 150 CRÉDITO 7 

EMENTA 

Eixo 1 – Inicial: Capacitar para a expedição e tramitação de documentos 
oficiais; Fazer um mapeamento sobre a Escola (características e 
funcionamento), as competências do Secretário e a organização do 
Trabalho. 

Eixo 2 – Intermediário: organização dos documentos referentes à gestão, 
funcionamento e legislação da Instituição; Redação e Organização do 
Trabalho na Secretaria. . 

Eixo 3 – Intervenção: realizar ações e procedimentos legais na 
escrituração escolar, com respeito e sigilo. Verificação final sobre o 
trabalho do Secretário Escola e sua consonância com o que dispõem as 
normas que regulamentam a Educação. 

BIBLIOGRAFIA 

CHINOY,Ely. Sociedade: uma introdução à sociologia. São Paulo: Cultrix, 
2003. 

MACHADO, Nílson José. Cidadania e educação. São Paulo: Escrituras, 
1997. 

DOURADO, Luiz F. Administração escolar na escola pública: Perspectivas 
de democratização da gestão. Inter-Ação. Goiânia, v. 14-15, nos 1 e 2. 
1990-91. 

EM ABERTO. “Administração Escolar”. Brasília INEP, ano 6, n. 36. 1987. 

OLIVEIRA, Romualdo Portela de. A Organização do trabalho como 
fundamento da Administração Escolar: uma contribuição ao debate sobre 
a gestão da escola. Série Ideias. São Paulo, n. 16. 1993. 
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17. CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 

17.1. CORPO DOCENTE 

 

COMPONENTE CURRICULAR DOCENTE TITULAÇÃO ÁREA 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
Ramon Ovidio de Barros 

Junior 
Mestre Administração 

INFORMÁTICA BÁSICA Diego Hortêncio dos Santos Especialista Informática 

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE Alvaisa Queiroz Calcagno Mestre 
Gestão e 

Desenvolvimento 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL DO 
SECRETÁRIO ESCOLAR 

Alda de Nazaré Carmona 
dos Santos 

Mestre 
Gestão e 

Desenvolvimento 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

Lilian Ruth Dias de Castro Mestre 
Ciência da 
Educação 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR: O 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Luciana Rodrigues Ferreira Doutora Educação 
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17.2. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

CARGOS EM DAS OCUPADO

Diretor Administrativo Financeiro 1

Diretor de Des. de Prog. Estrat. em Governança Pública 1

Diretor do Instituto de Formação Profissional  e Superior 1

Procurador chefe 1

Chefe de Gabinete 1

Secretário de Gabinete 1

Assessor 2

Assessor Técnico I 3

Cood. do Núcleo de Controle Interno 1

Cood. do Núcleo de Captação de Recursos 1

Cood. de Suporte Operacional 1

Cood. do Centro de Des. de Competências de Habilidades Profissionais em Governança Pública 1

Cood. do Núcleo de Planejamento 1

Cood. de Gestão de Pessoas 1

Cood. de Orçamento e Finanças 1

Cood. de Programa de Valorização do Servidor 1

Cood. do Núcleo de Comunicação Social 1

Cood. da Biblioteca 1

Cood. da Secretaria de Registro e Controle Acadêmico 1

Cood. do Centro de Graduação e de Cursos Profissionalizantes 1

Coordenador do Centro de Pós- Graduação 1

Secretário de Diretoria 3

Secretário de Coordenação 12  

 

EXISTENTE OCUPADO

AGUARDANDO 

PREENCHIMENTO POR 

CONCURSO
TAF- ADMINISTRAÇÃO 6 2 4

TAF- ARQUIVOLOGIA 2 0 2

TAF- BIBLIOTECONOMIA 3 2 1

TAF-CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 2 1

TAF-CIÊNCIAS ECONÔMICAS 3 2 1

TAF- PEDAGOGIA 7 4 3

TAF-PSICOLOGIA 3 2 1

TAF- SERVIÇO SOCIAL 2 2 0

TAF- CIÊNCIAS SOCIAIS (REDUÇÃO) 2 2 0

TGC-COMUNICAÇÃO SOCIAL, Habilitação em Jornalismo 1 0 1

TGC-COMUNICAÇÃO SOCIAL, Habilitação em Publicidade e Propaganda 1 0 1

TGC-EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 1 0 1

TGC- DESIGN GRÁFICO 1 0 1

TGI - ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA 1 1 0

TGI - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO PROCESSAMENTO DE DADOS 1 0 1

TGI - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO OU REDE DE COMPUTADORES 1 0 1

TGI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1 0 1

PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL 4 2 2

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25 12 13

ASSISTENTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA 4 1 3

MOTORISTA 3 3 0

N
iv

el
 

M
éd

io
EX

IG
ÊN

C
IA

 D
E 

H
A

B
IL

IT
A

Ç
Ã

O
 D

E 
C

U
R

SO
 S

U
P

ER
IO

R
 N

A
 Á

R
EA

 D
E 

A
TU

A
Ç

Ã
O

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

 



 

38 

 

 

CARGO QNTD. NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Psicóloga 1 Superior

Técnico A 1 Superior

Técnico B 1 Superior

Especialista em Educação 7 Superior

Professor Classe II 1 Superior

Procurador Autárquico 1 Superior

Téc. em Gestão Ambiental-Direito 1 Superior

Téc. do Registro Mercantil-Direito 1 Superior

Sociólogo 1 Superior

TGA-AGRONOMIA 1 Superior

Téc. em Gestão Penitenciária - Psicólogo1 Superior

Assistente Administrativo 4 Médio

Auxiliar Técnico 1 Médio

Agente Administrativo 5 Médio

Escrevente Datilógrafo 1 Médio

AUXILIAR OPERACIONAL 1 Fundamental

Assessor I 1 Comissionado - C. Civil

SERVIDORES REDISTRIBUÍDOS, CEDIDOS OU EM CARGOS EM EXTINÇÃO
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18. INSTALAÇÕES 
 

O ISEG/PA, em seu imóvel sede, localizado na Av. Nazaré, nº 871, bairro Nazaré, 

possui área total construída de 3.703 m², dispostas num terreno de área equivalente a 

6.306 m², contando com as seguintes instalações para acolher o curso: 

 

 Sala 01: 10,65x5,58 - 45 alunos 

 sala 02: 10,61x4,66 - 52 alunos 

 Sala 03: 10,60x6,79 - 54 alunos 

 Sala 04: 9,72x4,75 - 50 alunos 

 Sala 05: 9,78x4,79 - 45 alunos 

 Sala 06: 9,73x4,83 - 50 alunos 

 Sala 07: 7,65x4,88 - 45 alunos 

 sala 08: 9,74x4,73 - 45 alunos 

 Laboratório de Informática: 9,79x487 - 25 alunos 

 Biblioteca: 7,84x6,73 - 25 alunos 

 Auditório: 9,09x13,59: 100 participantes 

 Banheiro masculino: 4 

 Banheiro feminino : 4 

 Banheiro portadores de necessidades especiais: 2 (em reforma) 

 Estacionamento com 144 vagas, conforme descrito: 
o Motos: 20 Vagas 
o Deficientes: 2 Vagas 
o Idosos: 2 Vagas 
o Carros: 120 Vagas 
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19. BIBLIOTECA 
 

No que se refere ao acervo, além do já existente, a expansão prevista para 

atendimento das demandas do curso ocorrerá de conformidade com o demonstrativo na 

tabela a seguir: 

ANO 

ACERVO EXISTENTE 

Nº DE TÍTULOS A ADQUIRIR 

Tipo do material Quant. exemplares 

2017 

Livros 2496 240 

Audiovisual 65 6 

Folhetos 182 10 

Trabalhos acadêmicos 22 10 

2018 

Livros 2736 240 

Audiovisual 71 6 

Folhetos 192 10 

Trabalhos acadêmicos 32 10 

2019 

Livros 2976 240 

Audiovisual 77 6 

Folhetos 202 10 

Trabalhos acadêmicos 42 10 

2020 

Livros 3216 240 

Audiovisual 83 6 

Folhetos 212 10 

Trabalhos acadêmicos 52 10 

2021 

Livros 3456 

 

Audiovisual 89 

Folhetos 222 

Trabalhos acadêmicos 62 

TOTAL ACERVO 3.829 
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Além dos livros previstos para a composição do acervo, será ele também 

integrado, dentro outras fontes de consulta mais genérica, por periódicos especializados 

(físicos e digitais). Finalmente, cumpre esclarecer que a Biblioteca é informatizada e 

conta com sistema de gestão de acervo (controle do acervo, bem como de empréstimos 

e consultas dos usuários, incluindo sistema de consulta e empréstimos on line).
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