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1
1.1

DADOS INSTITUCIONAIS
DO IFRO

Nome do IF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
CNPJ: 10.817.343/0001-05
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Av. 7 de setembro, nº 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto Velho- Ro
CEP: 76804-124
Telefone: (69) 2182 9601
E-mail do Campus: reitoria@ifro.edu.br
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitora de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Junior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenador Geral do Pronatec: Jackson Bezerra Nunes

1.2
HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
RONDÔNIA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
(IFRO), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi
criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas
Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET), transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da
integração da Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de
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implantação, tendo unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena)
com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, que já possuía 15
anos de existência. Faz parte de uma rede quase centenária, com origem no
decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo
Peçanha. Pelo ato, foram criadas 19 escolas de aprendizes artífices, uma em
cada capital federativa, para atender especialmente a filhos de trabalhadores
de baixa renda.
Na prática, as atividades do IFRO se iniciaram em dois campus:
Colorado do Oeste e Ji-Paraná, no primeiro semestre de 2009. Esses são seus
marcos históricos de criação:
✓ 1993: Criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e
das Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura por
meio da Lei 8.670, de 30/6/1993. Apenas a Escola Agrotécnica foi
implantada;
✓ 2007: Conversão da Escola Técnica Federal de Porto Velho em Escola
Técnica Federal de Rondônia por meio da Lei 11.534, de 25/10/2007;
✓ 2008: Criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Rondônia (IFRO), por meio do artigo 5º, inciso XXXII, da Lei 11.892,
de 29/12/2008, que integrou em uma única instituição a Escola Técnica
Federal de Rondônia e a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do
Oeste.
✓ 2009: Início das aulas e dos processos de expansão da rede do IFRO.
✓ 2010: Início das atividades dos Campus Ariquemes, Cacoal, Porto
Velho Calama e Vilhena.
✓ 2011: Inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte.
✓ 2012: Implantação do Campus Porto Velho Zona Norte, temático, para
gestão da EaD;
✓ 2015: Início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
✓ 2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.
O

Instituto

Federal

de

Rondônia

está

fazendo

investimentos

substanciais na ampliação de seus Campi e de sua rede. Em 2016 o IFRO
possui uma Reitoria; oito Campi implantados (Porto Velho Calama, Porto Velho
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Zona Norte, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Colorado
do Oeste); duas unidades de educação profissional, sendo uma no município
de Jaru e a outra no município de São Miguel do Guaporé; além da ampliação
do número de Pólos de Educação a Distância em diversos municípios do
Estado.

2
2.1

APRESENTAÇÃO
DADOS DO CURSO

Nome do Curso: Assistente de Faturamento
Eixo Tecnológico: Gestão de Negócios
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Público-Alvo: Alunos do Pronatec previamente selecionadas pelos
demandantes ou inscritos pelo cadastro on-line nos programas Pronatec
Mulheres Mil, Pronatec Catadoras, Pronatec Bolsa-Verde, Pronatec Saúde,
Pronatec Sistema Prisional e Pronatec Campo.
Número máximo de vagas do curso: 30
Número mínimo de vagas do curso: 20, exceto para casos em que as vagas
mínimas é estipulada pela demandante.
Carga horária total: 160 (cento e sessenta horas)
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Organizam e gera documentos de
faturamento, auxiliam no preenchimento de guias de recolhimento junto a
órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras e
realizam o arquivo de documentos.

2.2

JUSTIFICATIVA
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) tem como objetivo ofertar

educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua
prática pedagógica. Visa promover o desenvolvimento social, tecnológico e
econômico, buscando implementar seus objetivos institucionais através de
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diversas ações educativas, promovendo a oferta à comunidade local de cursos
de Formação Inicial e Continuada.
Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) têm entre
seus objetivos o fomento de qualificação profissional, bem como a inclusão e
promoção de exercício da cidadania, buscando assim aproximar o mundo do
trabalho do universo escolar. O Assistente de Faturamento na modalidade FIC
visa atender as necessidades do mercado de trabalho local, qualificando
profissionais para atuarem nos diversos tipos de estabelecimento, seja
industrial, comercial e de serviços.

2.3

OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral
Transmitir o conhecimento das técnicas e estratégias utilizadas na
busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações,
formando profissionais eficientes e competentes.

2.3.2 Objetivos Específicos
O Cursista ao concluir o curso, deverá ser capaz de:
a)

capacitar

profissionais

nos

aspectos

técnicos

das

práticas

administrativas de faturamento,
b)

habilidades interpessoais, organização, criatividade e interesse por

tarefas de cunho administrativo e social;
c)

estimular a disseminação de conhecimento vivido e adquirido entre

alunos, organizações e sociedade;
d)

aguçar o empreendedorismo nos alunos, capacitando-os nas técnicas

de soluções criativas e inovadoras, no âmbito da Administração e
Faturamento.
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3
3.1

CONCEPÇÃO CURRICULAR
METODOLOGIA
O currículo do curso foi organizado de modo a promover o

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo como foco a
aprendizagem significativa dos alunos. Serão desenvolvidas atividades de um
simulacro do ambiente profissional, contextualizando-se os conhecimentos dos
docentes com os conhecimentos prévios dos alunos e as aulas teóricas em
sala de aula. Contempla-se na perspectiva interacional do curso, a história de
vida dos alunos, o cuidado e respeito aos ritmos de aprendizagens
diferenciados,

com

intervenções

contínuas

na

aprendizagem

e

nas

dificuldades detectadas dos conteúdos ministrados.
As disciplinas de cada período letivo representam importantes
instrumentos de flexibilização e abertura do currículo para o itinerário
profissional, pois, adaptando-se às distintas realidades regionais, permitem a
inovação permanente e mantêm a unidade e a equivalência dos processos
formativos. A integração de disciplinas de formação geral com as de formação
profissional orientará à construção de um aprendizado que seja fundamental
para todas as instâncias da vida pessoal e social dos educandos.
O curso centra-se no aluno enquanto agente do processo da
aprendizagem. Os conteúdos associam o mundo do trabalho, a escola e a
sociedade, assim como se definem pela contextualização. Serão utilizados os
ambientes de aprendizagem como reforço às aulas ministradas, tais como:
laboratórios de informática e biblioteca.
Caberá a cada professor definir, em plano de ensino de sua disciplina,
as estratégias, técnicas de ensino e recursos variados para o desenvolvimento
do processo educativo, zelando pelo ideário metodológico descrito. O docente
deverá atentar para possíveis flexibilizações do planejamento, após o contato
com alunos, se porventura, necessitar de acréscimo de conhecimentos que
venham agregar ao perfil de formação.
As metodologias dos cursos FIC do IFRO devem ser pautados nos
princípios de indissociabilidade entre saber e prática, formação humanística e
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ética, trabalho como princípio educativo, desenvolvimento de habilidade para o
trabalho em equipe, estímulo à capacidade de trabalho de forma autônoma e
empreendedora, interdisciplinaridade e flexibilidade curricular.

3.1.1 Relação Teoria e Prática
"A relação entre Teoria e Prática de cada Componente Curricular deverá
estar contemplada em cada Plano Pedagógico de Ensino onde serão°
estabelecidos a dinâmica e o planejamento das aulas teóricas e práticas
possibilitando,

assim,

a

aquisição

de

conhecimentos,

habilidades

e

competências necessárias para a atuação no mercado de trabalho." (PESSINI,
2012, p. 12)

3.2

MATRIZ CURRICULAR

Eixo
Profissionalizante

Formação Geral

Carga Horária
Eixos
Módulos/disciplinas
Formação Mínima
(Relógio)
Relacionamento
Graduação em Administração,
20h
Interpessoal
e
Psicologia, Pedagogia, Serviço
Comportamento
Social ou em qualquer área,
Organizacional
desde
que
comprovada
experiência com os conteúdos
relacionados.
Comunicação e
Licenciatura em Letras –
25h
redação
Habilitação
em
Língua
empresarial
Portuguesa.
Matemática
Graduação
em
30h
Comercial
e
Matemática,
Financeira
Contabilidade,
Administração,
Economia, Estatística.
Total da Carga Horária do Eixo Geral
75H
Faturamento
Graduação
em
40h
Matemática,
Contabilidade,
Administração,
Economia, Estatística.
Informática
Graduação
em
15H
Aplicada
Informática,
Processamento
de
Dados ou Tecnólogo
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em áreas afins.
Empreendedoris
Graduação
em
mo
Administração,
Tecnólogo
em
Processos Gerenciais
ou
Tecnólogo
em
Gestão Pública.
Total da Carga Horária do Eixo Profissionalizante
Total Carga Horária

3.3

30H

85H
160H

PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR:RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
CARGA HORÁRIA: 20h
EMENTA
OBJETIVOS:
Desenvolver conhecimentos e comportamentos a fim de maximizar as relações
interpessoais no ambiente organizacional. De modo específico: Conhecer as
habilidades das relações interpessoais na organização; Buscar permanente
desenvolvimento; Saber praticar empatia;
EMENTA
O indivíduo e a organização. Comportamento Humano. Motivação. Personalidade.
Papéis e Valores. Liderança. liderança interpessoais e suas habilidades e
elaboração de currículo.
REFERÊNCIAS
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal. 7 ed. São Paulo : Olympio,
1997
SILBERMAN, Mel. Desvendar Pessoas: Como Desenvolver e melhorar seus
Relacionamentos.São Paulo: Campus, 2001
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
CHIAVENATTO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compacta.7º ed. São
Paulo: Atlas, 2002
COMPONENTE
CURRICULAR:COMUNICAÇÃO
E
REDAÇÃO
EMPRESARIAL
CARGA HORÁRIA: 25H
OBJETIVOS:
Ampliar a compreensão sobre as expressões e linguagem empresarial para e
escrita e elaboração de documentos organizacionais;
-Desenvolver estratégia de redação que facilitem a produção de textos
empresariais concisos;
-Desenvolver habilidades da boa comunicação empresarial.
EMENTA:
Linguagem e Comunicação. Coerência e coesão. Textos técnicos e de instrução:
pareceres, relatórios, laudos, memorandos, ofícios, e-mails. Elaboração de
Currículo.
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REFERÊNCIAS
FAULSTICH, Enilde L. de Jesus. Como Ler, Entender e Redigir um Texto.
22. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto:
leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2008.
KOCH, Ingedore G. Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A Coerência
Textual. São Paulo: Contexto, 2012.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.
48. ed. São Paulo: Nacional, 2009.
INFANTE, Ulisses. Do Texto ao Texto: Curso prático de leitura e redação. São
Paulo: Scipione, 2002.
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúcia Scliar. Português Instrumental:
De acordo com as atuais normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
COMPONENTE
CURRICULAR:
MATEMÁTICA
COMERCIAL
E
FINANCEIRA
CARGA HORÁRIA: 30h
OBJETIVOS
Desenvolver a análise crítica das operações financeiras de uso diário nas
organizações;
-Transcrever situações envolvendo a juros para a linguagem matemática.
-Analisar e interpretar criticamente dados e resultados provenientes de problemas
cotidianos envolvendo juros.
-Desenvolver a capacidade de analisar, relacionar, comparar e sintetizar
conceitos para resolver problemas envolvendo financeira.
-Aplicar os conceitos de proporcionalidade;
-Resolver problemas envolvendo juros simples e compostos.
-Diferenciar desconto simples e desconto composto.
-Identificar problemas de rendas uniformes.
EMENTA:
Razão. Proporção. Juros simples. Juros composto. Desconto simples. Desconto
composto. Parcelamento.
REFERÊNCIAS
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 9. ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
BAUER, U. R. Matemática financeira fundamental. São Paulo: Atlas, 2003.
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Matemática financeira: com HP 12c e Excel. São paulo:
Atlas, 2002
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2001.
KUNHEM, O. L. Matemática financeira empresarial. São Paulo: Atlas, 2006.
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: FATURAMENTO
CARGA HORÁRIA: 40h
OBJETIVOS:
Propiciar ao Aluno o conhecimento teórico e prático para atuar no processos
administrativos e financeiros da empresa. Executar e Controlar operações
financeiras da tesouraria, obedecendo critérios estabelecidos pelas norma em
vigor, e as necessidades dos setores internos e externos. De modo específico:
Conceituar e mostrar procedimentos básicos no processo de faturamento;
conhecer a legislação tributária e a importância dos documentos fiscais;
especificar documentos utilizados no faturamento; compreender a importância do
arquivamento;promover a crítica construtiva para o crescimento pessoal e
profissional.
EMENTA:
Conceitos de Empresa, Portes, tipos e ramos de atividades , conceitos e
legislação de impostos federais, estaduais e municipais. Procedimentos e normas
de nota fiscal;Cálculo de impostos; Controle de emissão de notas fiscais;
Arquivamento no setor de faturamento;
REFERÊNCIAS
BELLOTTO,
Heloísa
Liberalli.
Arquivos
Permanentes:
Tratamento
Documental. 2º ed. rev.ampl.Rio de Janeiro: FGV editora, 2004
SANDRONI, Paulo. Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo, Best Seller,
2003
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. 21 ed. Saraiva,:1997

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA
CARGA HORÁRIA: 15h
OBJETIVOS:
Conhecer os conceitos e aplicabilidade de algumas funcionalidade do uso do
computador. De modo específico: Conhecer o computador e seu de maneira
segura;entender as funcionalidades das ferramentas eletrônicas; Compreender e
entender o uso de ferramentas de busca; Conhecer os princípio de organização
de documentos, planilhas de cálculo e apresentação; conhecer os aspectos gerais
das ferramentas de elaboração de documentos eletronicos;
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EMENTA:
Hardware e Software, sistemas operacionais, gerenciamento de pastas e
arquivos, painel de controle e impressão, edição de texto, planilha eletrônica,
apresentação eletrônica e internet
REFERÊNCIAS
CAPRON, H.L e Johnson, J.A. Introdução à Informática: Pearson Prentice,
2004.
LANCHARRO, E. A; Lopes, M.G; Fernandez, S. P. Informática Básica. São
Paulo: Pearson Mackon Booka, 1991

COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO
CARGA HORÁRIA: 30h
OBJETIVOS:
Aguçar no aluno espírito empreendedor, estimulando sua capacidade de
inovação, espírito de liderança e visão enquanto gestor dentro de uma
organização. De modo específico: Apresentar os aspectos comportamentais do
empreendedor, com distinção na dimensão da realização;planejamento e
poder;Definir o conceito de Empreendedorismo, contextualizando com suas bases
históricas; Relacionar os fatores de sucessos com novos negócios; Descrever o
desenvolvimento de habilidades empreendedoras;
EMENTA:
Empreendedorismo e Empreendedor. Perfil do Empreendedor. Habilidades do
Empreendedor.
Empreendimentos:

Qualidades
aspectos

do
de

Empreendedor.
estratégicos,

A

gerenciais

constituição
e

de

operacionais.

Empreendedorismo frente á gestão de pessoas e das organizações.
REFERÊNCIAS
ARANTES, C.G.B, et al. Empreendendo o Sucesso. São Paulo: Maltese,
1992.
ABEL, Derek F. Definição do negócio: ponto de partida do planejamento
estratégico. São Paulo: Atlas, 1992, 315p.
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
MORRIS, Thomas V. A Nova alma do negócio:como a filosofia pode melhorar a
produtividade de sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1998, 237p.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem.

Requer preparo técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa
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dinâmica interativa, ao longo de toda a duração do curso, visando à
participação e produtividade de cada aluno. O processo avaliativo compreende
a obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, visando
o aprimoramento dos trabalhos.
O aluno do curso FIC deve ser avaliado continuamente em momentos
individuais e coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades
cognitivas e técnicas. Serão utilizados para a avaliação a observação
individual, em grupo, provas, trabalhos, atividades experimentais, portfólios e
outros instrumentos que o docente julgar necessário. O aluno deverá ter
resultado ao final da avaliação nas disciplinas de 60 pontos e frequência de
75% apurada por disciplina.
O sistema de notação delimita-se de 0 a 100 pontos, em cada disciplina,
o professor deve ministrar no mínimo 02(dois) instrumentos variados de
avaliação. Fica facultado ao professor utilizar vários instrumentos de avaliação,
respeitando-se o total máximo de 100 pontos na somatória dos citados
instrumentos. Nenhum dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor
poderá exceder o valor de 60% da nota.
Caso o aluno não tenha desempenho adequado nas atividades práticas
individuais e coletivas o professor da disciplina deverá fazer relatório das
situações pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e
junto com a Coordenação do Pronatec, Equipe Pedagógica e professores do
curso empreenderão ações possíveis de recuperação dos alunos, recomendase que esta prática seja realizada paralela às aulas e às intervenções
relatadas ao

supervisor pedagógico

e orientador do

Pronatec para

acompanharem a evolução dos alunos.
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DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS
 Sala de aula contendo 32 cadeiras estilo universitárias com projetor de
mídia e quadro branco
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 Biblioteca para pesquisa de temáticas pertinentes ao curso.
 Laboratórios de Informática para pesquisa e elaboração de atividades.
 Materiais de consumo necessários.
Item

Descrição

Qtd. 30 alunos

01

Apagador para quadro branco.

04 unidades

02

Pincel ponta redonda média - (vermelho –

20 unidades

compatível com o modelo Board Master da
Piloto).
Pincel ponta redonda média - (Azul –

03

20 unidades

compatível com o modelo Board Master da
Piloto).
Pincel ponta redonda média - (Preto –

04

20 unidades

compatível com o modelo Board Master da
Piloto).
05

Grampeador

01 unidade

06

Resma de sulfite

20 resmas

07

Pasta suspensa

40 unidades
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CERTIFICAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

ficará responsável pela certificação em nível de Formação Inicial e Continuada
com Carga Horária de 160 horas. Após conclusão do curso o estudante
receberá o Certificado de Assistente de Faturamento no Eixo de Gestão e
Negócios.

