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PLANO DE CURSO 
 

Instituição: SENAC-RS Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 034227070001-84 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Data: Maio 2014 

 

 
 

 

1. Identificação do Curso 

 

Habilitação Técnica de Nível Médio: 

Técnico em Marketing – EAD - 800 horas 

 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo 200 horas 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Marketing e Vendas 300 horas 

 

 
 
 

 

Este plano de curso é válido para as turmas iniciadas a partir de maio de 2014, aprovado pela Resolução 

SENAC/AR/RS Nº 009/2014, atendendo a Resolução Senac 999/2014 de 25 de abril de 2014. 
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2. Justificativa e objetivos do curso 
 

A educação a distância é uma modalidade educacional utilizada há muito tempo. Já no 
século XIX, tem-se notícia de sua utilização com a finalidade de ensino, mas basicamente na 
educação não formal.   

A partir da década de 90 com o surgimento da internet, a educação a distância vem se 
aprimorando cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos de comunicação 
tão eficazes capazes de suprir a distância geográfica entre estudante e professor. 

Para responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas 
comunicação que provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, a Escola de Educação 
Profissional Senac Rio Grande do Sul se propõe a desenvolver pessoas através da ação 
pedagógica, de forma eficaz e flexível. Para responder a diferentes ritmos, tanto dos alunos como 
da natureza dessa modalidade, assume como compromisso com a educação de qualidade, 
orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 

A Escola de Educação Profissional Senac Rio Grande do Sul elaborou o Curso Técnico 
em Marketing na modalidade EaD para responder às necessidades decorrentes das novas 
formas de gestão e comunicação, que provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, 
bem como do emprego das tecnologias. Portanto, novos paradigmas vêm transformando a 
sociedade e a organização do trabalho, de modo a facilitar o acesso do participante às conquistas 
científicas e humanas dessa nova sociedade. 

O currículo proposto possibilita a vivência de situações que levam o participante a 
desenvolver a reflexão, a aprender a aprender, a mobilizar e articular, com pertinência, 
conhecimentos, habilidades e valores em níveis crescentes de complexidade. A organização dos 
componentes curriculares privilegia o estudo contextualizado, agregando competências 
relacionadas com as novas tecnologias, trabalho em equipe e autonomia para enfrentar diferentes 
situações com criatividade e flexibilidade. 
 
Objetivos 

 
Objetivos Gerais 

 
A Educação Profissional no Senac Rio Grande do Sul tem por objetivo a formação do jovem e do 
adulto, propiciando-lhes, em especial: 

 A preparação para a cidadania, para continuar aprendendo, mesmo depois de sair da 
escola, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas situações e 
aperfeiçoamentos posteriores; 

 A promoção da transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando-os com 
conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades 
produtivas; 

 A qualificação, profissionalização e atualização dos trabalhadores, visando a sua inserção 
e melhor desempenho no exercício do trabalho; 

 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, relacionando a teoria com a 
prática; 

 A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; 
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 A integração, na tarefa educativa, dos princípios empreendedores levando os estudantes 
ao conhecimento pleno de suas potencialidades, transformando-os em gestores do seu 
crescimento pessoal e profissional. 

 
Objetivos Específicos 
 O Curso Técnico em Marketing tem por objetivo: 

 Preparar os educandos para o mundo do trabalho e para o efetivo exercício da cidadania. 

 Promover a atualização permanente dos cursos e currículos na área, tendo como base a 
flexibilidade, a interdisciplinaridade e a contextualização. 

 Oferecer condições para que o estudante desenvolva as competências profissionais 
necessárias e comuns a todo profissional que atua no Eixo Gestão e Negócios, de modo a 
favorecer o diálogo e a interação com os demais profissionais da área, bem como ampliar 
sua esfera de atuação. 

 Capacitar e desenvolver, nos estudantes, competências profissionais que lhes permitam 
formular, discutir, analisar, selecionar e implementar estratégias de gestão do próprio 
processo de trabalho. 

 Formar profissionais comprometidos com a realidade socioeconômica e tecnológica do 
país, com uma visão global do processo de trabalho no eixo Gestão e Negócios. 

 
3. Requisitos de acesso ao curso  

 

 Idade: 16 anos 

 Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio 
 
4.Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso 
 
Perfil Profissional de Conclusão do Curso Técnico em Marketing 
 
O Técnico em Marketing é o profissional que colabora no planejamento de marketing e na 
realização de estudos de mercado.  Implementa ações de marketing, executa e gerencia ações de 
vendas, bem como implementa ações de comunicação voltadas ao relacionamento com clientes e 
fornecedores. Atua em todos os setores e nos diversos segmentos da economia, bem como, na 
gestão de seu próprio negócio. 
 
Perfil das qualificações profissionais 
 
4.1. Módulo I: Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo 

O Assistente Administrativo é o profissional que controla e executa atividades de apoio 
nas áreas administrativas, financeira, recursos humanos, bem como na área de vendas.   
 
4.2.  Módulo II: Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Marketing e Vendas 

O Assistente de marketing e vendas é o profissional que concretiza ações de venda, 
organiza e controla arquivos de clientes e apoia a captação de novos clientes. Participa do 
planejamento das estratégias de vendas, da análise de mercado e de resultados. 

 
Competências 
 
Módulo I: Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo 
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 Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamento tático e 
do plano diretor, aplicáveis à gestão organizacional; 

 Identificar as estruturas orçamentárias e societárias das organizações e relacioná-las com 
os processos de gestão específicos; 

 Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os 
no processo de gestão; 

 Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os 
procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributário; financeiro; contábil; 
do patrimônio; dos seguros; da produção; dos sistemas de informações. 

 Compreender o funcionamento de uma organização, bem como identificar sua tipologia e o 
processo administrativo, assegurando uma visão sistêmica da administração.  

 Executar atividades administrativas com o uso de ferramentas da informática, bem como 
utilizar softwares específicos para o gerenciamento de informações organizacionais. 

 Expressar-se de forma verbal e não verbal e usar diversas tipologias textuais 
gramaticalmente corretas, utilizando os canais de comunicação adequados para cada 
situação. 

 Escriturar e efetuar o pagamento dos impostos com base nos respectivos livros fiscais e de 
acordo com a documentação relativa às notas fiscais, crediário e faturamento, compras, 
controle de estoque e fornecedores.        

 Efetuar a administração de recursos humanos de acordo com a legislação vigente e as 
diretrizes da empresa, com sigilo profissional e responsabilidade. 

 
Módulo II: Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Marketing e Vendas 
 

 Atender o cliente na comercialização de produtos e/ou serviços, identificando o cliente 
interno e externo da organização, suas necessidades. 

 Planejar e implementar o processo de vendas de produtos e/ou serviços, visando ao 
alcance dos objetivos organizacionais. 

 Implementar estratégias de comunicação com o cliente, utilizando as ferramentas de 
marketing, considerando as especificidades do varejo e do merchandising. 

 Realizar telemarketing como meio de manter um canal de comunicação com clientes. 

 Executar atividades de marketing e vendas com o uso de ferramentas da informática, bem 
como utilizar softwares específicos para o gerenciamento de informações organizacionais. 

 Expressar-se de forma verbal e não-verbal e usar diversas tipologias textuais 
gramaticalmente corretas, utilizando os canais de comunicação adequados para cada 
situação. 

 Utilizar os canais de comunicação eletrônicos, considerando as estratégias da organização 
e políticas de privacidade. 

 
Competências do Técnico:  
 

 Elaborar e realizar a implementação do Planejamento de Marketing, a partir da análise de 
mercado, alinhado com as estratégias da empresa. 

 Realizar negociação com clientes e fornecedores, considerando as técnicas. 

 Elaborar plano de negócios, de acordo com a legislação vigente, a partir da identificação 
de oportunidades de mercado. 
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 Gerir seu planejamento de carreira, empregando técnicas de marketing pessoal, atraindo e 
mantendo contatos e relacionamentos profissionais, a fim de obter os melhores resultados 
em seu plano de ação profissional.  

 Gerenciar equipes de Vendas, motivando-as para o alcance de resultados comerciais.  

 Operacionalizar ferramentas e métodos para implantação de um Programa de Gestão pela 
Qualidade, com o foco na otimização dos resultados, através de um sistema de 
gerenciamento por indicadores de desempenho. 

 Implementar estratégias de comunicação com o cliente, utilizando as ferramentas de 
marketing, considerando as especificidades do produto e /ou serviços. 

 Organizar e promover eventos, considerando as etapas de planejamento. 

 Elaborar projeto de pesquisa de mercado, baseando-se em regras técnicas e na 
aplicabilidade a sua região. 

 Realizar pesquisas de mercado com embasamento na metodologia científica, conferindo a 
veracidade das hipóteses levantadas no projeto de pesquisa. 

 
5. Organização curricular do curso 

 
O Curso Técnico em Marketing está organizado em três (3) módulos, perfazendo um total de 800 
(oitocentas) horas.  
Os módulos devem ser cursados em sua totalidade. Os módulos I e II podem ser cursados de 
forma independente. O módulo III tem como pré-requisito a conclusão dos módulos I e II. Com a 
conclusão dos três módulos, completa-se a habilitação profissional técnica de nível médio. 

 Módulo I: Qualificação Profissional Técnica em Assistente Administrativo, com carga 
horária de 200 horas. 

 Módulo II: Qualificação Profissional Técnica em Assistente em Marketing e Vendas, com 
carga horária de 300 horas. 

 Módulo III: com carga horária de 300 horas. 
 
 
MATRIZ CURRICULAR 

 

Módulo Componente Curricular 

Presencial 

Componentes Curriculares a 

Distância 

CH  

Módulo I  
Atividades Complementares 

Presenciais I - 40h 

Teorias e Fundamentos da 

Administração  24h 

Informática aplicada  24h 

Comunicação Empresarial 30h 

Administração Financeira  30h 

Administração de Recursos 

Humanos 28h 

Atendimento e Vendas  24h 

Total EAD 160h 

Total Presencial 40h 

Total Geral 200h 
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Módulo Componente Curricular 

Presencial 

Componentes Curriculares a 

Distância 

CH  

Módulo II  

 
 

Atividades Complementares 
Presenciais II - 60h 

Legislação Comercial 38h 

Administração de vendas  30h 
Planejamento de Marketing 42h 

Marketing de Varejo 42h 
Negociação com clientes e 
fornecedores 42h 

Telemarketing 46h 
Total EAD 240h 

Total Presencial 60h 

Total Geral 300h 

 

Módulo Componente Curricular 

Presencial 

Componentes Curriculares a 

Distância 

CH  

Módulo III  

 
 

Atividade Complementares 
Presenciais III - 60h 

Empreendedorismo e Gestão de 
Carreira 32h 

Gestão de equipes de vendas  32h 

Gestão da Qualidade 30h 

Marketing Eletrônico 36h 

Marketing de produtos e serviços 44h 

Organização e promoção de eventos 32h 

Metodologia de Trabalho Científico  34h 

Total Presencial 240h 

Total EAD 60h 

Total  300h 

 

Carga Horária Total do Curso 800h 

 
 

Os valores/atitudes relacionados abaixo são desenvolvidos durantes todos os componentes 
curriculares do curso: 
 

 Iniciativa; 
 Foco no resultado; 
 Responsabilidade; 
 Comprometimento; 
 Organização; 
 Determinação; 
 Presteza; 
 Exigência de qualidade e eficiência; 
 Planejamento e monitoramento sistemático; 
 Respeito ao cliente; 
 Valorização do trabalho em equipe; 
 Cordialidade; 
 Empatia; 
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 Curiosidade científica; 
 Respeito e preservação do meio ambiente; 
 Conduta ética. 

 
 

MÓDULO I – 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 200h 

 
Componente Curricular: Teorias e Fundamentos da Administração  
  
Competência:  

 Reconhecer o funcionamento de uma organização, bem como identificar sua tipologia e o 
processo administrativo, assegurando uma visão sistêmica da administração.  

 
Habilidades:  

 Distinguir as organizações, diferenciando-as e compreendendo o processo administrativo; 
 Diferenciar as funções da Administração, bem como suas inter-relações; 
 Identificar as diferentes áreas de uma organização, suas finalidades e a importância da 

integração destas; 
 Reconhecer a importância das tendências nos negócios. 

 
Conhecimentos: 

 Conceito de organização; 
 Tipologia das organizações; 
 Conceito de administração; 
 O processo administrativo; 
 As quatro funções da Administração: Planejamento, Organização, Direção e Controle; 
 Estrutura organizacional; 
 Visão global do processo gerencial; 
 Teóricos da Administração; 
 Tendências da administração no Brasil e no mundo. 

 
Componente Curricular: Informática Aplicada 
 
Competência:  

 Executar atividades administrativas com o uso de ferramentas da informática, bem como 
utilizar softwares específicos para o gerenciamento de informações organizacionais. 

 
Habilidades: 

 Organizar as unidades, pastas e arquivos, compartilhamento de documentos em rede 
(intranet); 

 Criar pastas; salvar, abrir, apagar, renomear e copiar pastas e arquivos; 
 Configurar margens e tamanho do papel; 
 Inserir e remover cabeçalhos e rodapés; 
 Elaborar textos: formatação de fonte, alinhamento, marcadores, numeração e tabulações. 
 Efetuar correção: configuração de autocorreção; Seleção de idioma e correção ortográfica 

e gramatical; 
 Realizar Impressão: pré-visualização, seleção de impressora, configuração de impressão. 
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 Formatar células; 
 Classificar dados; 
 Criar fórmulas; 
 Formatar página; 
 Compor fórmulas com as principais funções; 
 Criar gráficos; 
 Utilizar a internet no apoio à pesquisa de dados, bem como para o envio e recebimento de 

e-mails; 
 Reconhecer os softwares específicos para gerenciamento de informações. 

 
Conhecimentos: 

 Sistema Operacional: 

◦ Tipos de sistemas; 

◦ Área de transferência e lixeira; 

◦ Operações e personalizações no sistema operacional. 

 Editor de texto: 

◦ Formatação fonte, página, parágrafo e tabulação; 

◦ Correção ortográfica e gramatical; 

◦ Configuração e formatação de coluna, cabeçalho, rodapé, nº de páginas, tabelas, 
bordas e sombreamentos; 

◦ Impressão de documentos; 

◦ Modos de exibição; 

◦ Recursos automáticos; 

◦ Modelos de documentos. 

 Planilha eletrônica: 

◦ Operações com planilhas; 

◦ Criação de tabelas; 

◦ Construção de expressões matemáticas; 

◦ Seleção de intervalos; 

◦ Definição e criação de nomes; 

◦ Definição de funções; 

◦ Utilização de funções; 

◦ Impressão de arquivos; 

◦ Proteção de pastas de trabalho e planilhas; 

◦ Classificação de listas; 

◦ Criação e editoração de gráficos. 
 Internet 

◦ Utilização da internet no apoio à pesquisa de dados; 
◦ Utilização de e-mails. 

 Sistemas de Informações Gerenciais 
◦ Softwares customizados para gerenciamento de informações; 
◦ Softwares utilizados no mercado para gerenciamento de informações. 

 
Componente Curricular: Comunicação Empresarial 
 
Competência:  
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 Expressar-se de forma verbal e não verbal e usar diversas tipologias textuais 
gramaticalmente corretas, utilizando os canais de comunicação adequados para cada 
situação. 

 
Conhecimentos 

 Comunicação verbal e não verbal; 
 Feedback; 
 Técnicas de comunicação e desinibição; 
 Recursos e técnicas para montagem de palestras; 
 Conhecimentos gramaticais e lexicais: estruturas sintáticas, pontuação, acentuação, 

regência verbal, crase, tempos verbais, transitividade, questões ortográficas e nexos; 
 Interpretação e lógica textual; 
 Textos técnicos: redação empresarial e textos informativos; 
 Noções de normas técnicas da ABNT. 

 
Habilidades 

 Utilizar eficientemente os canais de comunicação formal e informal; 
 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação nas ações de comunicação 

empresarial; 
 Utilizar adequadamente e de maneira clara a linguagem verbal e não verbal; 
 Aplicar técnicas de entonação e dicção adequadas ao contato com o cliente interno e 

externo da organização. 
 Redigir de forma correta textos, cartas comerciais, e-mails entre outros documentos de uso 

da área. 
 
Componente Curricular: Administração Financeira 
 
Competência: 

 Escriturar e efetuar o pagamento dos impostos com base nos respectivos livros fiscais e de 
acordo com a documentação relativa às notas fiscais, crediário e faturamento, compras, 
controle de estoque e fornecedores.        

 
Habilidades: 

 Identificar e escriturar os documentos para a apuração dos impostos, no prazo e fora do 
prazo; 

 Controlar os prazos de recebimento e pagamento, efetuando sua programação e análises 
respectivas. 

 
        Conhecimentos: 

 Matemática comercial e financeira: razão, proporção, média aritmética simples e 
ponderada, grandezas inversamente proporcionais, regra de três simples, juros simples e 
compostos; descontos; sistemas de amortização. 

 Escrituração: livro caixa, livros fiscais (livros de entradas, livros de saída, apuração ICMS, 
apuração IPI, Livro ISSQN); 

 Apuração de impostos (ICMS, IPI, ISS, Simples); 

 Cálculo e preenchimento das guias de recolhimento de impostos (no prazo e fora do 
prazo); 
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 Tesouraria (Conceito, contas a receber, tipos de negociação de duplicatas, tipos de 
cobrança), contas a pagar (lei do cheque, tipos de cheque, movimentação das contas 
bancárias, programação e análise); 

 Análise de contas a receber e a pagar; movimento de caixa. 
 

Componente Curricular: Administração de Recursos Humanos 
 

Competência:  

 Efetuar a administração de recursos humanos de acordo com a legislação vigente e as 
diretrizes da empresa, com sigilo profissional e responsabilidade. 

 
Habilidades: 

 Recrutar e selecionar pessoas; 

 Treinar e desenvolver pessoas; 

 Preencher a documentação relativa às rotinas trabalhistas; 

 Efetuar a apuração da jornada de trabalho;  

 Calcular proventos e descontos da folha de pagamento, férias e 13º salário. 
 

        Conhecimentos: 

 Conceito de Recrutamento de Pessoal 

 Demanda de Pessoal 

 Fontes e formas de recrutamento 

 Conceito de Seleção de Pessoal 

 Técnicas de Seleção de Pessoal 

 Evolução histórica e conceitual do tema Treinamento e Desenvolvimento 

 Etapas da estruturação do processo de educação, capacitação e desenvolvimento 

 Demandas organizacionais e novas possibilidades de ações em Desenvolvimento e 
Educação 

 Conceitos de Empregado e empregador 

 Admissão e registro de funcionários 

 Contratos de Trabalho 

 Jornada de Trabalho 

 Remuneração (Salários e Adicionais) 

 Férias 

 13º Salário 

 Imposto de Renda 

 FGTS, PIS, RAIS, DIRF 

 Rescisões de Contrato de Trabalho 

 Relações Sindicais 

 Fiscalização Ministério do Trabalho e Previdência 

 Justiça do Trabalho (Reclamatórias Trabalhistas) 
 

Componente Curricular: Atendimento e Vendas 
 

Competência: 

 Atender o cliente na comercialização de produtos e/ou serviços, identificando o cliente 
interno e externo da organização e suas necessidades. 
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Habilidades: 

 Aplicar técnicas de atendimento e vendas adequadas a cada situação, por meio da 
identificação de tipologia do cliente; 

 Realizar trabalho em equipe, favorecendo a excelência no atendimento ao cliente; 

 Atender o cliente interno e externo da organização, identificando suas necessidades e 
orientando-o para a resolução das situações apresentadas. 

 
Conhecimentos: 

 Apresentação pessoal e postura profissional 

 Tipologia de clientes 

 Técnicas de Atendimento 

 Técnicas de Vendas 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais I 
 
Conhecimentos: 

 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
 
Habilidades: 

 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 

MÓDULO II – 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS – 

300h 
 
Componente Curricular: Legislação Comercial  
 
Habilidade: 

 Identificar direitos básicos do consumidor e regras atinentes às práticas comerciais, de 
modo a evitar um planejamento de marketing fora dos padrões legais. 

 
Conhecimentos: 

 Código de Defesa do Consumidor 

 Terceirização de Serviços X Legislação Trabalhista 

 Registro de Marcas e Patentes 

 Registro de domínios na internet 
 
Componente Curricular: Administração de Vendas 
 
Competência:  

 Planejar e implementar o processo de vendas de produtos e/ou serviços, visando ao 
alcance dos objetivos organizacionais. 

 
Habilidades: 
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 Executar o processo de vendas; 
 Formatar o preço de venda; 
 Elaborar planejamento de vendas e gerenciar a carteira de clientes; 
 Aplicar técnicas básicas de negociação e telemarketing; 
 Utilizar recursos promocionais como estratégia de divulgação em pontos de venda. 
 

Conhecimentos: 
 Perfil do profissional vendedor; 
 Formação de preço de venda; 
 Processo de vendas: abordagem, sondagem, apresentação do produto, tratamento das 

objeções, fechamento da venda, pós-venda; 
 Planejamento de Vendas e gerenciamento da carteira de clientes; 
 Técnicas básicas de negociação; 
 Telemarketing; 
 Merchandising. 

 
Componente Curricular: Planejamento de Marketing  
 
Competência:  

 Elaborar e realizar a implementação do Planejamento de Marketing, a partir da análise de 
mercado, alinhado com as estratégias da empresa. 
 

Habilidades: 

 Utilizar as ferramentas de Marketing; 

 Analisar as forças e fraquezas das organizações; 

 Analisar as oportunidades e ameaças do mercado relacionadas à área de atuação da 
empresa; 

 Orientar produtos e serviços para posicionamento de mercado; 

 Definir canais de comunicação adequados ao público-alvo. 
 

Conhecimentos: 

 Conceitos e ferramentas de Marketing; 

 Análise SWOT; 

 Análise de Mercado: necessidades e tendências, comportamento de compra e 
concorrência; 

 Segmentação de Mercado e Posicionamento; 

 Planejamento de Marketing; 

 Comunicação Integrada de Marketing. 
 
Componente Curricular: Marketing de Varejo 
 
Competência: 

 Implementar estratégias de comunicação com o cliente, utilizando as ferramentas de 
marketing, considerando as especificidades do varejo e do merchandising. 

 
 Habilidades 

 Identificar as características do varejo e do merchandising; 

 Utilizar adequadamente os diversos tipos de layout do ponto de venda. 
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 Identificar as diferentes estratégias do varejo e fontes de inovação. 

 Implementar ações de divulgação e promoção. 
 
Conhecimentos 

 Conceitos de Varejo  

 Varejo no Brasil e no Mundo 

 Marketing para redes de lojas 

 Conceitos de merchandising 

 Vitrine 

 Merchandising e material de PDV 

 Promoção, propaganda e mídia 
 
Componente Curricular: Negociação com clientes e fornecedores 
 
Competência:  

 Realizar negociação com clientes e fornecedores, considerando as técnicas. 
 
Habilidades 

 Identificar os princípios e conceitos de negociação;  

 Atuar em situações que envolvam o processo de tomada de decisão. 
 
Conhecimentos 

 Princípios e Conceitos de Negociação  

 Técnicas de negociação 
 
Componente Curricular: Telemarketing 
 
Competência: 

 Realizar telemarketing como meio de manter um canal de comunicação com clientes. 
 
Habilidades 

 Conhecer as ferramentas de marketing direto 

 Elaborar o desenvolvimento de script de telemarketing. 

 Identificar e aplicar as habilidades essenciais da supervisão em telemarketing. 
 
Conhecimentos 

 Princípios e conceitos do telemarketing. 

 Elementos básicos do processo de comunicação; 

 Técnicas de atendimento ao telefone: 

 Elaboração do roteiro de Telemarketing 

 A terceirização do telemarketing. 
 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais II 
 
Conhecimentos: 

 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
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Habilidades: 

 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 

MÓDULO III – 300 horas 
 
Componente Curricular: Empreendedorismo e Gestão de carreira 

 
Competências:  

 Elaborar plano de negócios, de acordo com a legislação vigente, a partir da identificação de 
oportunidades de mercado. 

 

 Gerir seu planejamento de carreira, empregando técnicas de marketing pessoal, atraindo e 
mantendo contatos e relacionamentos profissionais, a fim de obter os melhores resultados 
em seu plano de ação profissional.  

 
Habilidades: 

 Identificar oportunidades de mercado; 

 Criar novas soluções para demandas de mercado; 

 Planejar a abertura de novos negócios. 

 Comportar-se adequadamente em entrevistas de emprego; 

 Elaborar currículo profissional; 

 Aplicar técnicas de marketing pessoal em sua rotina diária; 

 Gerir seu planejamento de carreira. 
 

Conhecimentos: 

 Cenário atual no mundo do trabalho; 

 Perfil do empreendedor; 

 Criatividade e Inovação; 

 Plano de Negócios; 

 Regulamentação para abertura de empresas. 

 Elaboração de currículo; 

 Comportamento em entrevista de emprego; 

 Estratégias de Marketing Pessoal no Trabalho; 

 Plano de ação profissional; 

 Administração do tempo; 

 Networking. 
 
Componente Curricular: Gestão de equipes de vendas  
 
Competência:  

 Gerenciar equipes de Vendas, motivando-as para o alcance de resultados comerciais.  
 
Habilidades 
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  Aplicar estratégias de liderança na interação com diferentes pessoas, coordenando, 
controlando, delegando, supervisionando e motivando; 

  Responder criticamente a situações novas e agir motivacionalmente para otimizar 
operações comerciais; 

  Reconhecer a importância de desenvolver o espírito de equipe e iniciativa frente às rotinas 
diárias. 

 
Conhecimentos 

 Liderança;  

 Estilos e técnicas de Liderança 

 Estratégias de Liderança 

 Equipe 

 Motivação da equipe de trabalho; 

 Negociação em equipes de trabalho; 
 
Componente Curricular: Gestão da qualidade 
 
Competência:  

 Operacionalizar ferramentas e métodos para implantação de um Programa de Gestão pela 
Qualidade, com o foco na otimização dos resultados, através de um sistema de 
gerenciamento por indicadores de desempenho. 

 
Habilidades 

 Utilizar os fundamentos da qualidade no sistema de gestão da empresa; 

 Usar tecnologia e metodologia da qualidade para a prestação de serviços de qualidade; 

 Identificar um modelo de programa de qualidade apropriado ao tipo de negócio; 
 
Conhecimentos 

 Conceitos básicos da Qualidade 

 Qualidade em Prestação de serviços 

 Qualidade Total 

 Ciclo PDCA 

 Ferramentas da qualidade 

 Programas voltados à Qualidade 
 

Componente Curricular: Marketing eletrônico 
 
Competência:  

 Utilizar os canais de comunicação eletrônicos, considerando as estratégias da organização 
e políticas de privacidade. 

 
Habilidades 

 Identificar a estrutura e funcionamento dos canais eletrônicos. 

 Utilizar as ferramentas de e-mail marketing, mailing. 

 Identificar as políticas de privacidade eletrônica. 
 

Conhecimentos 
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 Conceitos de marketing digital 

 E-commerce 

 E-business 

 Privacidade 

 Marketing viral (ou epidêmico) 
 

Componente curricular: Marketing de produtos e serviços  
 
Competência: 

 Implementar estratégias de comunicação com o cliente, utilizando as ferramentas de 
marketing, considerando as especificidades do produto e /ou serviços. 

 
Habilidades 

 Identificar as necessidades e expectativas dos clientes. 

 Identificar e implementar a qualidade em produtos e serviços. 

 Implementar estratégias de serviços 

 Compreender e fidelizar o cliente 
 
Conhecimentos  

 Necessidades e expectativas de clientes 

 Produtos e Serviços 

 Conceito de marketing de produtos e serviços 

 Qualidade em serviços. 

 Mix de comunicação de serviços 

 Estratégias de serviços 
 

Componente Curricular: Organização e promoção de eventos 
 
Competência:  

 Organizar e promover eventos, considerando as etapas de planejamento. 
 
Habilidades 

 Identificar os objetivos, tipos, classificação e etapas de um evento. 

 Elaborar o planejamento, organização e promoção de um evento. 

 Identificar a captação de patrocínios e parcerias. 
 
Conhecimentos 

 Conceitos e classificação de eventos. 

 Etapas de um evento. 

 Planejamento, organização e promoção de um evento. 

 Patrocínios e parcerias para um evento. 
 

 
Componente Curricular: Metodologia de Trabalho Científico  
 
Competência:  
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 Elaborar projeto de pesquisa na sua área de atuação, baseando-se em regras técnicas e 
na aplicabilidade da sua região. 

 Realizar pesquisas com embasamento na metodologia científica, conferindo a veracidade 
das hipóteses levantadas no projeto de pesquisa. 

 
Habilidades: 

 Identificar as diferentes metodologias de pesquisa e suas aplicabilidades; 

 Realizar análise de dados; 

 Elaborar projetos de pesquisa; 

 Redigir relatórios de pesquisa, atendendo aos requisitos normativos 

 Apresentar e divulgar os relatórios de pesquisa junto às partes interessadas. 
 
Conhecimentos: 

 Conceituação de pesquisa científica; 

 Metodologias de pesquisa; 

 Instrumentos de coleta de dados; 

 Análise de dados; 

 Elaboração de projetos de pesquisa; 

 Redação de relatórios de pesquisa: normas técnicas; 

 Apresentação e divulgação de resultados. 
 
Componente curricular: Atividade Complementares Presenciais III 
 
Conhecimentos: 

 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo I. 
 
Habilidades: 

 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 
 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no item 
Orientações Metodológicas. 
 
6. Indicações Metodológicas 
 
As estratégias pedagógicas adotadas levam em consideração o Projeto Político Pedagógico 
vigente da Instituição: 

 
• As metodologias inovadoras - entendidas como aquelas que provocam rupturas 
paradigmáticas, que instigam os estudantes a problematizarem as realidades, percebendo-
se como sujeitos potencialmente transformadores das relações hegemônicas da sociedade 
atual. 
 
• A aprendizagem – concebida como diretamente relacionada com as interações que o 
sujeito faz com o meio, exigindo uma atitude investigativa diante dos contextos em que se 
insere. Sendo assim, a aprendizagem assume um caráter permanente, levando os sujeitos 
desse processo a um “sempre aprender” no objetivo do permanente vir a ser, inquietando-
se, formulando questões e buscando respostas. 
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• O ensino - entendido como as informações, reflexões e oportunidades levadas ao 
estudante para construir seu conhecimento técnico-profissional e favorecer seu 
desenvolvimento pessoal por meio de metodologias inovadoras que contextualizem teoria 
e prática. 
 
• A escola - entendida como um espaço em transformação constante, que necessita 
ampliar suas possibilidades empreendedoras, criando mecanismos que respeitem as 
múltiplas inteligências e promovendo condições para que todos sejam efetivamente mais 
felizes e apostem em sonhos individuais e coletivos. 
 
• A educação – entendida como formas diferentes de os seres humanos partirem do que 
são para o que querem ser. Assim, a educação contribui para a autoformação da pessoa, 
ensinando a viver no sentido de se tornar cidadão e promovendo a formação de 
profissionais competentes, empreendedores, inovadores, de modo a possibilitar sua 
inserção e permanência no mundo do trabalho. 
 
• As tecnologias – a escola propicia a reflexão sobre o seu uso e sobre sua real 
importância no processo educativo, promovendo a transformação das tecnologias de 
informação e de comunicação (TICs) em tecnologias de aprendizagem e convivência 
(TACs). Tais tecnologias deverão viabilizar diferentes espaços para 
experienciação/vivências e/ou simulações, tais como laboratórios e espaços 
virtuais/digitais, nos quais os aprendizes tenham a oportunidade de construir 
conhecimentos na própria ação. 

 
Na modalidade de educação a distância - EAD, são oportunizadas atividades individuais e em 
grupo (estudos de caso, questões discursivas, fóruns de discussão e chats, além de atividades 
práticas) com o objetivo de permitir ao docente verificar a capacidade do estudante de, no 
enfrentamento de situações do contexto profissional, mobilizar e articular, com autonomia, postura 
crítica e ética, seus recursos subjetivos, bem como os atributos construídos. 
 
Na EAD, o principal recurso tecnológico utilizado é uma LMS (Learning Management System). É a 
partir desta, no papel de comunidade virtual, que se estabelece a comunicação entre professor e 
estudantes para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de ideias. É também no ambiente 
virtual de aprendizagem que o professor acompanha toda a participação dos estudantes no curso, 
tece comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a sua realização, 
acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades complementares.  
 
O Curso está organizado em três (3) módulos, perfazendo um total de 800 (oitocentas) horas, 
sendo 640h na modalidade de Educação a Distância e 160h presenciais. Os módulos devem ser 
cursados em totalidade, estando a sequência apresentada no itinerário do curso de acordo com a 
disponibilidade de estudantes. Com a conclusão dos três módulos, completa-se a habilitação 
profissional técnica de nível médio. 

O curso proporcionará a participação ativa e condições para que o estudante aprenda a aprender, 
tendo no processo de aprendizagem avaliação contínua e sistemática voltada para um processo 
de aprendizagem com autonomia.  

Os temas abordados nos conhecimentos são especificados no Plano de Trabalho dos docentes, 
elaborado sob a orientação da Coordenação Técnica e Pedagógica, a partir das competências 
gerais da área e das competências específicas profissionais. 



 

Identificação no sistema GVCollege: Téc. Marketing.-EAD    - 19 - 
Maio/2014 
    

Para os componentes curriculares a distância dos Módulos I, II e III devem ser realizados 
atividades de avaliação a distância. 

Os componentes curriculares “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II” e “Atividades Complementares Presenciais III” serão 
desenvolvidos de forma presencial e durante o desenvolvimento dos componentes curriculares a 
distância dos Módulos I e II, respectivamente. Estes componentes terão um docente, 
especialmente indicado para este fim, que desenvolverá atividades teórico-práticas desafiadoras 
como, por exemplo: estudo de casos, simulações didáticas, pesquisas, situações problemas, 
seminários, dentre outras atividades, bem como, avaliações presenciais que simulem o 
desenvolvimento, a articulação e a integração dos conhecimentos e habilidades desenvolvidos 
nos Módulos I e II. 

O docente deverá ter um planejamento integrado das atividades teórico-práticas para os 
encontros previstos no cronograma e em conformidade com as competências, as habilidades e os 
conhecimentos dos Módulos I e II. 

Os encontros dos componentes “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II” e “Atividades Complementares Presenciais III”, devem ser 
realizados ao longo de cada Módulo e programados em consonância com o cronograma dos 
componentes curriculares a distância, devendo ser realizados durante o período de 
desenvolvimento de seus respectivos Módulos. Estes componentes não devem ser realizados em 
sua totalidade de carga horária no final de cada Módulo. 

Os Módulos foram desenvolvidos a partir dos objetivos e da definição das competências a serem 
constituídas.  
Para o desenvolvimento das competências propostas no componente curricular Metodologia do 
Trabalho Científico, o estudante deverá desenvolver um Projeto de Pesquisa de forma 
interdisciplinar, onde a ênfase será nos conhecimentos e competências adquiridas durante o 
curso. A orientação será realizada pelo docente por meio do ambiente virtual de aprendizagem. 
 
A Habilitação Profissional de Técnico em Marketing não exige o cumprimento de estágio 
supervisionado obrigatório. No entanto, o estudante poderá realizar estágio a partir da matrícula 
no Módulo I, não sendo, assim, condição para a conclusão do curso. Quando realizado o estágio, 
as horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico Escolar do estudante. A escola 
acompanhará as atividades de estágio, através do instrumento de avaliação, Ficha de 
Acompanhamento de Estágio, gerenciada pelo Coordenador do Curso. 
 
Quanto aos Polos 
 

A Escola de Educação Profissional Rio Grande do Sul prevê a possibilidade de ampliar a sua área 
de atuação através do credenciamento de Polos de Apoio Presencial, atendendo as 
determinações da legislação vigente. 

 
 
7. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 
   
 As competências anteriores adquiridas pelos estudantes, desde que relacionadas com o perfil 
profissional de conclusão do Técnico em Marketing, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, e dos 
módulos que integram seu itinerário formativo profissional, podem ser objeto de avaliação para 
aproveitamento de estudos, nos termos regimentais e da legislação vigente.  
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  Conforme legislação em vigor, as competências que podem ser aproveitadas no curso são 
aquelas adquiridas: 
 

 No Ensino Médio; 

 Em qualificações profissionais e etapas ou módulos da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio concluídos em outros cursos; 

 Em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada; 

 No trabalho ou por outros meios informais; 

 Em processos reconhecidos de certificação profissional. 
 
As competências adquiridas em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e 
Continuada ou por outros meios informais, também poderão ser aproveitadas, desde que 
validadas mediante avaliação que identifique a apropriação das competências específicas para o 
perfil profissional. 
 
O processo de avaliação para o aproveitamento de conhecimentos e experiências será orientado 
por procedimentos previamente estabelecidos, a saber: 

 Demonstração Prática, por meio de simulações de problemas inerentes ao respectivo 
componente curricular a ser dispensado, em que se evidencie a apropriação das 
competências previstas para o módulo ou etapa em questão, à luz do perfil profissional de 
conclusão. 

 Avaliação Escrita, em que se verifiquem os conhecimentos e habilidades que constituem a 
construção das competências constantes no perfil profissional de conclusão, na qual o 
estudante deverá evidenciar condições para ingresso na fase corrente do curso. 

 
8. Critérios de avaliação da aprendizagem 

 
A avaliação é realizada em todos os momentos do processo de aprendizagem, oportunizando a 
recuperação, ao longo das atividades; 

 
O estudante é avaliado a partir da observação resultante de experiências, em diferentes situações 
e momentos de aprendizagem;  

 
Para cada componente curricular são organizados instrumentos e estratégias de avaliação com a 
finalidade de realizar investigação e traçar novas oportunidades no processo de aprendizagem. 

 
A avaliação de competências é um processo de coleta de evidências das aprendizagens dos 
estudantes, expressas por meio da mobilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, e 
terá como princípio a essencialidade, isto é, a relevância desses conhecimentos, habilidades e 
atitudes para a construção e desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo plano 
de curso. 

 
O resultado do processo de avaliação é expresso com as seguintes menções: 

 
A – Quando o estudante evidenciou com excelência a apropriação das competências 
propostas e demonstra total comprometimento com a assiduidade, participação, 
pontualidade/qualidade na entrega dos trabalhos; apresenta atitudes que se destacam nos 
aspectos referentes ao relacionamento interpessoal, a habilidade de trabalhar em grupo, 
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negociar/administrar conflitos, criatividade e liderança, superando as competências 
exigidas no componente curricular. 
 
B – Quando o estudante evidenciou a apropriação das competências propostas, 
demonstra assiduidade, participação, pontualidade na entrega dos trabalhos no 
componente curricular. 
 
C – Quando o estudante evidenciou, no mínimo, a apropriação das competências 
relevantes exigidas no componente curricular. 
 
D – Quando o estudante não apropriou as competências previstas no componente 
curricular 

 
A recuperação é contínua e realizada concomitantemente com o desenvolvimento dos 
componentes curriculares. É considerado aprovado, após os estudos de recuperação, o estudante 
que obtiver as menções A, B e C. 
O estudante que obtiver menção D em um ou mais componentes curriculares será considerado 
reprovado no componente e no módulo, podendo cursar de forma concomitante o módulo 
seguinte e o (s) componente (s) nos quais não obteve êxito.  
Para que o estudante possa cursar o módulo III, ele deverá ter sido aprovado em todos os 
componentes dos módulos I, e II. 
A frequência mínima se exige como pré-requisito geral para aprovação, uma vez que consiste em 
condição para que a aprendizagem aconteça, através da efetiva participação nas atividades 
escolares programadas. 
 
A frequência mínima necessária para aprovação é de 75% da carga horária total do curso, 
podendo ser oferecidos estudos compensatórios de infrequência aos estudantes que não 
obtiveram frequência mínima, tendo, todavia, apropriado as competências propostas.  
A frequência nos momentos à distância, será evidenciada pela entrega das atividades propostas 
nos devidos prazos pré-estabelecidos. 
 
9. Instalações e equipamentos oferecidos aos professores e estudantes do curso 
 
- Sala de aula equipada; 

 Quadro Branco 

 Canetas para quadro 
 
- Recursos tecnológicos disponíveis; 

 Data Show 

 Computador ou Notebook 

 Televisor 

 DVD Player 
 
10. Pessoal docente e técnico envolvido no curso 
 

a) Perfil da Equipe Docente 
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Componente Curricular 
Docente 

 
Perfil docente em termos de titulação/escolaridade e 

experiência profissional requerida 
 

Teorias e Fundamentos da Administração 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas, Psicologia ou Recursos 
Humanos, experiência profissional e experiência em 
docência. 

Informática aplicada 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresa, Ciências da Computação ou 
áreas afins e experiência profissional e experiência em 
docência. 

Comunicação Empresarial 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas, Comunicação Social, 
Marketing e experiência profissional e experiência em 
docência. 

Administração Financeira 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Economia, Administração de Empresas ou áreas afins, 
com experiência profissional na área e experiência em 
docência. 

Administração de Recursos Humanos 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas, Psicologia ou Recursos 
Humanos, experiência profissional e experiência em 
docência. 
 

Atendimento e Vendas 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas, Marketing ou Psicologia e 
experiência profissional e experiência em docência. 

Legislação Comercial 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Ciências Jurídicas ou Administração de Empresas com 
experiência profissional na área e em docência. 

Administração de Vendas 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional e experiência em docência. 
 

Planejamento de Marketing 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional na área e em docência. 

Marketing de Varejo 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional na área e em docência. 

Negociação com Clientes e Fornecedores 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional na área e em docência. 

Telemarketing 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional na área e em docência. 
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Empreendedorismo e Gestão de Carreira 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas, Psicologia ou Recursos 
Humanos, experiência profissional na área e em docência. 

Gestão de Equipes de Vendas 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional e experiência em docência. 
 

Gestão da Qualidade 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas, Marketing ou área afim e 
experiência profissional em Gestão da Qualidade e em 
docência. 

 

Marketing Eletrônico 

Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação e em docência. 
 

Marketing de Produtos e Serviços 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Administração de Empresas ou Marketing e experiência 
profissional na área e em docência. 
 

Organização e Promoção de Eventos 
Profissional com nível superior, preferencialmente formação 
em Relações Públicas, Marketing e experiência profissional e 
experiência em docência. 

Metodologia de Trabalho Científico - EAD 
Profissional com nível superior, em áreas afins ao Marketing, 
com experiência profissional em orientação em Metodologia 
de Projetos e em docência. 
  

Obs: Para atuar como docente na modalidade EAD faz-se necessário a comprovação da formação 
pedagógica e curso de tutoria on-line, de no mínimo 40h. 
* Profissionais de notório saber e com comprovada experiência em algum(s) do(s) componente(s) 
curricular(s), mas sem a formação necessária, poderão ter seus currículos submetidos à análise do NEP 
para possível liberação. 
Também serão avaliados profissionais sem a graduação indicada, mas com pós-graduação na área 
indicada. 

 
b) Perfil da Equipe Técnica Administrativa 

 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e experiência 
profissional requerida 

Diretor  Superior Completo 

Pedagoga Pedagogia 

Coordenador do Curso Superior Completo na área e Formação Pedagógica 

Secretária Ensino Médio Concluído 

 
 

C) Perfil da Equipe Técnica dos Polos 
 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e experiência 
profissional requerida 

Coordenador do Polo Pedagogia ou Licenciatura  
Tutoria on-line 
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Tutor Curso Superior em Administração ou na área específica do 
curso. 
Formação Pedagógica concluída ou cursando e/ou 
Licenciatura 
Tutoria On line 
Preferencialmente experiência comprovada na área e em 
docência. 

 
 

11. Acervo Bibliográfico 
 

Componente curricular Teorias e Fundamentos da Administração 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

1 CHIAVENATO, Idalberto 
Introdução à teoria geral da 
administração 

Campus 3 2011  

Componente curricular Informática aplicada 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

1 
REZENDE, Denis Alcides; 
ABREU, Aline França de 

Tecnologia da informação aplicada 
a sistemas de informação 
empresariais: o papel estratégico da 
informação e dos sistemas de 
informação nas empresas. 

Atlas 3 2013  

 SURIANI, Rogério Massaro Excel 2003 Senac.SP 3 2008 2010 

 SURIANI, Rogério Massaro Windows Vista Senac.SP 3 2007 2011 

 SURIANI, Rogério Massaro Word 2003 Senac.SP 3 2008 2010 

 SANTANA FILHO, Ozeas Vieira Internet: navegando melhor na web Senac.SP 3 2007 2012 

 
ANDRADE, Maria Angela 
Serafim 

Power Point 2003 Senac.SP 3 2005 2010 

Componente curricular Comunicação Empresarial 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 KRANZ, Garry 
Comunicação: use corretamente a 
linguagem empresarial 

Senac.RJ 
3 

2009 2012 

 BAHIENSE, Raquel Comunicação escrita 
Senac 
Nacional 

3 2007 2013 

 
VIEIRA, Maria Christina de 
Andrade 

Comunicação empresarial: etiqueta 
e ética nos negócios 

Senac.SP 3 2011  

 BECHARA, Evanildo 
Moderna gramática portuguesa: 
atualizada pelo novo acordo 
ortográfico 

Nova 
Fronteira 

3 2009  

Componente curricular Administração Financeira 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 SENAC. Departamento Nacional Básico de contabilidade + finanças 
Senac 
Nacional 

3 2003 2012 

 SENAC. Departamento Nacional Matemática financeira Senac.SP 3 2008 2012 

 SENAC. Departamento Nacional Matemática instrumental Senac 3 1999 2011 

Componente curricular Administração de Recursos Humanos 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 
PONTELO, Juliana; CRUZ, 
Lucineide 

Gestão de pessoas: manual de 
rotinas trabalhistas 

Senac.DF 3 2012  

 IORIO, Cecília Soares 
Manual de Administração de 
Pessoal 

Senac.SP 3 2012  

 
CANABRAVA, Tomasina; 
VIEIRA, Onízia de Fátima 
Assunção 

Treinamento & desenvolvimento 
para empresas que aprendem 

Senac.DF 3 2012  

Componente curricular Atendimento e Vendas 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 
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 RATTO, Luiz 
Vendas: técnicas de trabalho e 
mercado 

Senac 
Nacional 

3 
2007 2013 

 BISPO, Anselmo Lino Venda orientada por marketing Senac.DF 3 2008 2012 

Componente curricular Legislação Comercial 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 MARTINS, Fran 

Curso de Direito Comercial: 
empresa comercial, empresários 
individuais, microempresas, 
sociedades empresárias, fundo de 
comércio 

Forense 3 2013  

 CHIMENTI, Ricardo Cunha 

Direito tributário: com anotações 
sobre direito financeiro, direito 
orçamentário e lei de 
responsabilidade fiscal 

Saraiva 3 2011  

 LACERDA, Gabriel 
Eu tenho direito: noções de direito 
para leigos 

Senac 
Nacional 

3 2003 2011 

Componente curricular Administração de vendas 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 MOREIRA, Júlio Cesar Tavares Administração de Vendas Saraiva 3 2007  

 LEVY, Michael; WERTZ, Barton Administração de varejo Atlas 3 2000  

Componente curricular Planejamento de Marketing 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 KOTLER, Philip 
Administração de Marketing: 
análise, planejamento, 
implementação e controle 

Atlas 3 1998 2011 

Componente curricular Marketing de Varejo 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi Marketing de Varejo Atlas 3 2006  

Componente curricular Negociação com clientes e fornecedores 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 MINICUCCI, Agostinho 
Relações humanas: psicologia das 
Relações Interpessoais 

Atlas 3 2001 2012 

 SENAC. Departamento Nacional Ética & trabalho 
Senac 
Nacional 

3 1996 2012 

Componente curricular Telemarketing 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 SENAC. Departamento Nacional 
Telemarketing: comunicação, 
funcionamento, mercado de 
trabalho 

Senac 
Nacional 

3 2006 2012 

Componente curricular Empreendedorismo e Gestão de Carreira 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 DORNELAS, José Carlos Assis 
Empreendedorismo: transformando 
Ideias em Negócios 

Campus 3 2012  

Componente curricular Gestão de equipes de vendas 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 MOURA, Ana Rita de Macedo Trabalho em equipe 
Senac 
Nacional 

3 2004 2012 

Componente curricular Gestão da Qualidade 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 CAMPOS, Vicente Falconi. 
Qualidade total: padronização de 
empresas 

INDG 3 2004  

 SENAC. Departamento Nacional 
Qualidade em prestação de 
serviços 

Senac 
Nacional 

3 2001 2013 

Componente curricular Marketing Eletrônico 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 SILVA, Hélio Marketing: uma visão crítica Senac.SP 3 2007  

Componente curricular Marketing de produtos e serviços 
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Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 DANTAS, Edmundo Brandão Marketing descomplicado Senac.DF 3 2008  

Componente curricular Organização e promoção de eventos 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 FREUND, Francisco Tommy 
Festas & recepções: gastronomia, 
organizacao e cerimonial 

Senac 
Nacional 

3 2007 2012 

Componente curricular Metodologia de Trabalho Científico 

Nº Autor Título Editora Qtd Edição Reimp. 

 
MARTINS, Gilberto de Andrade; 
PINTO, Ricardo Lopes 

Manual para Elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos 

Atlas 3 2001  

 VERGARA, Sylvia Constant 
Projetos e relatórios de pesquisa 
em administração 

Atlas 3 2013  

 
12. Certificados e diplomas 
 
 Ao estudante que concluir com aprovação exclusivamente o Módulo I correspondente à 
Habilitação Profissional, será conferido Certificado de Qualificação Profissional Técnica em 
Assistente Administrativo. 
 
 Ao estudante que concluir com aprovação o Módulo II, correspondente à Habilitação 
Profissional, será conferido Certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente de 
Marketing e Vendas. 
 
 Ao estudante que concluir com aprovação o conjunto de módulos que compõem a 
organização curricular deste plano de curso e apresentar a conclusão do Ensino Médio, será 
conferido o Diploma de Técnico em Marketing, Nível Médio – Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios. 
  
 
O histórico escolar acompanha o diploma e/ou certificado com as competências 
profissionais desenvolvidas no curso. 


