VESTIBULAR 2016/2
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 01/06/2016 a 01/07/2016

MANUAL DO CANDIDATO
Cursos:
 Administração;
 Ciências Contábeis;
 Enfermagem
 Gestão de Recursos Humanos;
 Gestão Público;
 Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e
Respectivas Literaturas
 Logística;
 Marketing;
 Pedagogia ;
 Segurança do Trobalho;
 Serviço Social;

Bem-vindos a Faculdade ITOP
Caro (a) vestibulando (a)
Com um projeto arrojado e inovador, do ponto de vista acadêmico e pedagógico, bem como de sua
estrutura física, a Faculdade ITOP Credenciada pelo MEC, através da Portaria n° 1.449 de 26 de
novembro de 2008, apresenta à sociedade regional uma proposta atual e moderna em termos de
ensino superior, sendo um instrumento ativo no processo de construção e desenvolvimento sócioeconômico, político e cultural de Palmas/TO. Inicia suas atividades ofertando além de Cursos de
Pós-Graduação de acordo com a Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007, os cursos de
Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Letras com Habilitação em Língua
Portuguesa e Respectivas Literaturas, Serviço Social, Tecnólogo em Gestão de Recursos
Humanos, Tecnólogo em Gestão Pública, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Marketing,
Tecnólogo em Segurança do Trabalho e Enfermagem.
A Faculdade ITOP tem por missão: Construir competências que agreguem valor profissional,
promovendo o desenvolvimento de cidadãos através de ações educacionais pautadas na ética e na
excelência do ensino, pesquisa e extensão.
1. EDITAL
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo – COPS da Faculdade ITOP, considerando o que
dispõe a legislação em vigor, faz saber pelo presente Edital, que estarão abertas as inscrições para
o PROCESSO SELETIVO, para preenchimento das vagas nos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Pedagogia, Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas
Literaturas, Serviço Social, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo em
Gestão Pública, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Marketing, Tecnólogo em Segurança
do Trabalho e Enfermagem para o 2º semestre letivo de 2016, no período de 01/06/2016 a
01/07/2016, prova Tradicional ou por agendamento no campus da Faculdade ITOP, Palmas – TO,
ACSU SE 40, Conjunto 02, Lote 16, Avenida NS 02, nos termos dos Artigos 81 a 92 do
REGIMENTO INTERNO desta Instituição. Para prova Agendada as inscrições estão abertas até
enquanto houver vagas, o interessado deverá preencher a inscrição na sede da Faculdade ITOP e
poderá escolher o melhor horário para fazer à prova de segunda a sexta feira, sendo apenas uma
Redação.
1.2 Das Áreas do Conhecimento
CURSOS

Administração

Ciências
Contábeis

Gestão de
Recursos
Humanos

HABILITAÇÃO

Bacharelado

Bacharelado

Tecnológico

SITUAÇÃO
ATUAL
Renovação
de
Reconhecimento pela portaria
n° 704, de 18 de dezembro
de 2013. Publicação no Diário
Oficial Nº 246, de 19/12/2013.
Reconhecimento pela portaria
n° 273, de 14 de dezembro
de 2012. Publicação no Diário
Oficial Nº 246, de 19/12/2013.
Aut. Portaria Nº 427 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial
Nº. 170 de 03/09/2013.

TURNO

TOTAL DE
VAGAS

DURAÇÃO
MÍNIMA
(semestres)

Noturno

150

8

Noturno

150

8

Noturno

100

5

1

Gestão Pública

Tecnológico

Logística

Tecnológico

Letras com
Habilitação em
Língua
Portuguesa e
Respectivas
Literaturas

Licenciatura

Marketing

Tecnológico

Pedagogia

Licenciatura

Segurança do
Trabalho

Tecnológico

Serviço Social

Bacharelado

Enfermagem

Bacharelado

Aut. Portaria Nº 427 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial
Nº. 170 de 03/09/2013.
Aut. Portaria Nº 405 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial
Nº. 169 de 02/09/2013.
Reconhecimento pela portaria
n°
54,
de
09/03/2016.
Publicação no Diário Oficial Nº
242, de 17/12/2012.

Aut. Portaria Nº 405 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial
Nº. 169 de 02/09/2013.
Reconhecimento portaria n°
264, de 16 de novembro de
2012. Publicação no Diário
Oficial Nº 223, de 20/11/2012.
Aut. Portaria Nº 405 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial
Nº. 169 de 02/09/2013.
Aut. Portaria Nº 405 de
30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial
Nº. 169 de 02/09/2013.
Aut. Portaria nº 214 de
23/06/2016. Publicação no
Diário Oficial de Nº 120 de
24/06/2016

Noturno

100

5

Noturno

100

5

150

7

Noturno

100

5

Noturno

100

8

Noturno

100

7

Noturno

100

8

Matutino
e
Noturno

70

10

2. FORMA DE PROCESSO SELETIVO
Geral - Prova Única de Redação no dia 02/07/2016 às 14h30min para os cursos de, no campus da
Faculdade ITOP, Palmas – TO, ACSU SE 40, Conjunto 02, Lote 16, Avenida NS 02.
3. INSCRIÇÕES, PROVA E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inscrições - Geral: As inscrições serão feitas pela Internet, no período de 01/06/2016 a
01/07/2016, no site da Instituição (www.faculdadeitop.edu. br) . No campus da Faculdade ITOP,
Palmas – TO, ACSU SE 40, Conjunto 02, Lote 16, Avenida NS 02, haverá posto de atendimento
para o preenchimento do formulário, no horário de funcionamento da secretaria.

A inscrição é gratuita.
Normas gerais: O candidato ou seu procurador é responsável pelo correto preenchimento do
formulário de inscrição.
Prova - Data, Horário, Local e Descrição: Prova Única de Redação no dia 02/07/2016 às
14h30min para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Letras com
Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, Serviço Social, Tecnólogo em
Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo em Gestão Pública, Tecnólogo em Logística,
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Tecnólogo em Marketing, Tecnólogo em Segurança do Trabalho e Enfermagem no campus da
Faculdade ITOP, Palmas – TO, ACSU SE 40, Conjunto 02, Lote 16, Avenida NS 02. O valor
máximo atribuído à Prova de Redação é de 10 (dez) e a nota mínima para aprovação é de 5,0
(cinco). A folha de Redação não será substituída por erro do candidato.
Observações Importantes:
Para ingresso na sala de aula, os candidatos deverão:
• Estar munidos da Carteira de Identidade.
• O candidato deve trazer caneta esferográfica azul ou preta (somente estas cores).
• Não e permitido usar qualquer aparelho de áudio na sala, salvo casos comprovados por
Declaração Médica; e proibido o uso de celular, calculadora ou qualquer aparelho eletrônico, fumar
nas dependências dos campus, ingressar atrasado(a) para o início da prova.
• Confira seu local de prova no site (www.faculdadeitop.edu.br).
Classificação – A classificação dos candidatos em cada curso obedecerá, rigorosamente, à ordem
decrescente da soma dos resultados obtidos na prova de Redação (Adequação ao tipo de texto ou
tema; Uso da norma culta; Coesão e coerência textual e criatividade, criticidade e originalidade).
Em caso de empate no resultado, o desempate obedecerá ao critério de idade maior do candidato e a
anterioridade da data de inscrição.
1.1 Publicação dos Resultados – – O resultado do Processo Seletivo com o nome dos classificados
será oficialmente publicado na Internet, no site da Instituição (www.faculdadeitop.edu.br) a partir
das 8h do dia 05 de julho de 2016.
4.MATRÍCULA
4.1 Data, horário e local: De 05/07/2016 a 25/07/2016 - Matrículas dos aprovados na sede da
Faculdade ITOP, Palmas – TO, ACSU SE 40, Conjunto 02, Lote 16, Avenida NS 02.
4.2 Documentação
Documentação: no ato da matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos
(cópias autenticadas):
a. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
b. Histórico Escolar do Ensino Médio;
c. Diploma do Curso Técnico deve constar no Histórico a aprovação no estágio, quando
previsto na legislação;
d. Diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado (quando for o caso);
e. Para os cursos concluídos no Exterior, Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do
Ensino Médio declaração de equivalência do Ensino Médio expedida pelo Conselho
Estadual de Educação;
f. Cédula de Identidade (RG); e para estrangeiros, prova de permanência legal no Brasil e
passaporte onde conste o visto;
g. CPF do candidato e do responsável financeiro em casos de candidato menor de 18 anos de
idade;
h. Certidão de Nascimento ou de Casamento e/ou desquite ou divórcio;
i. Um (1) fotografia 3x4;
j. Título de eleitor;
k. Comprovante de Residência;
l. Certificado de reservista.
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A não apresentação da documentação no ato da matrícula e de acordo com as datas citadas neste
Edital, de qualquer um dos documentos acima referidos torna sem efeito a classificação.
4.3 Remanejo
Efetivadas as matrículas dos candidatos convocados e ainda havendo vagas, será facultado a Instituição
promover o chamamento de outros candidatos classificados neste Processo Seletivo, através de publicação
de nominatas diárias no site da Instituição (www.faculdadeitop.edu.br).
4.4 Aproveitamento de Disciplinas
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – Para aproveitamento de estudos de disciplinas de outros
cursos superiores do País, deve ser feito requerimento anexando-se o histórico escolar e os respectivos
conteúdos Programáticos todos no original, no ato da matrícula. Ocorrendo o aproveitamento, o aluno
poderá realizar a prova de ingresso (redação) e se aprovado poderá ser dispensado dos valores dos créditos
correspondentes A PARTIR DA MENSALIDADE SUBSEQÜENTE À DISPENSA, não existindo
qualquer compensação de valores anteriores. Se o curso superior já estiver concluído, devem ser
apresentados uma fotocópia autenticada do histórico escolar e os conteúdos programáticos das disciplinas no
original.
4.6 Valor dos Créditos
CURSO

Administração
Ciências Contábeis
Gestão de Recursos
Humanos
Gestão Pública
Logística
Letras com Habilitação em
Língua Portuguesa e
Respectivas Literaturas
Marketing
Pedagogia
Segurança do Trabalho
Serviço Social
Enfermagem (novo)

Valor do
Crédito

Créditos
(Hora/Aula)

Valor R$ por
disciplina

R$ 25,55
R$ 25,55
R$ 19,44

18
18
18

R$460,00
R$460,00
R$350,00

Bolsa Desconto de
25% para
pagamento até a
data do
vencimento
(Duração da bolsa
um ano)
R$345,00
R$345,00
R$262,50

R$ 19,44
R$ 19,44
R$ 25,55

18
18
18

R$350,00
R$350,00
R$460,00

R$262,50
R$262,50
R$345,00

R$ 19,44
R$ 25,55
R$ 19,44
R$ 25,55
R$ 33,27

18
18
18
18
18

R$350,00
R$460,00
R$350,00
R$460,00
R$ 599,00

R$262,50
R$345,00
R$262,50
R$345,00
R$449,25

* Valores referentes ao 2º semestre do ano de 2016.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1 Conteúdos Programáticos
a) O presente Processo Seletivo tem validade apenas para ingresso no 2º semestre de 2016;
b) A Faculdade ITOP reserva-se o direito de suspender a realização do Processo Seletivo para curso
que tenha pouca demanda. Nesse caso, os candidatos inscritos para o curso, cujo processo seletivo
seja suspenso, terão oportunidade de optar por outro curso, antes da realização das provas;
c) Os Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Letras com Habilitação em
Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, Serviço Social, Tecnólogo em Gestão de
Recursos Humanos, Tecnólogo em Gestão Pública, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em
Marketing, Tecnólogo em Segurança do Trabalho e Enfermagem, é 100% presenciais com
aulas de segunda a sábado;
d) Os classificados que, por motivo da não abertura de algum curso/local/turno/habilitação, não
obtiverem ingresso, serão convidados a participar da classificação em outro
curso/local/turno/habilitação em que existam vagas;
e) Não será facultada ao candidato a revisão da prova;
f) A candidata que tiver de amamentar no dia da prova, deverá levar um acompanhante que ficará
com a guarda da criança em local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem
necessários, não sendo dado nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova
despendido com a amamentação;
g) O “Catálogo da Faculdade ITOP”, com informações sobre as condições de oferta dos cursos, está
à disposição para consulta no site da Instituição (www.faculdadeitop.edu.br); h) O pagamento
dos estudos e demais serviços oferecidos pela Faculdade ITOP é de responsabilidade do aluno ou
do seu responsável financeiro.
5.2 Redação
O Candidato deverá demonstrar capacidade de argumentar e expressar posicionamentos críticos
sobre o tema proposto. Lembramos que um bom texto não depende apenas do domínio da
linguagem. O conhecimento construído em diferentes disciplinas, ao longo de uma vida escolar,
amplia as possibilidades comunicativas do sujeito. Para auxiliá-lo, seguem algumas considerações.
5.3 Os critérios de avaliação
Seu texto será avaliado com base nos seguintes critérios:
a. Adequação ao tipo de texto ou tema: será avaliado se você realmente se posicionou a
respeito do tema proposto, se desenvolveu suas idéias de forma clara, coerente e organizada.
Posicionamentos bem defendidos revelam sua capacidade crítica;
b. Uso da norma culta: como se trata de uma situação comunicativa escrita, sua redação deverá
obedecer às normas gramaticais;
c. Coesão e coerência textual: as idéias de seu texto devem ser organizadas de modo que
delimitem com lógica o início, o meio e o fim e que haja relação entre essas partes;
d. Autonomia, criticidade e originalidade: você deve apresentar idéias críticas e principalmente
que sejam suas e não recorrer a fórmulas prontas de redação.
Além disso, observe a organização dos parágrafos, a estrutura de cada frase, o sentido, a
concordância dos termos, a pontuação. Por fim, ao passar o texto para a folha da prova, considere o
número mínimo de 20 linhas, escreva com letra legível e evite rasuras que possam causar impressão
de desleixo.
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6. SELEÇÕES POR MEIO DA NOTA DO ENEM: CRITÉRIOS E PRAZOS
A seleção por meio da nota obtida no ENEM, a partir de 2013 e 2014 e 2015, considera
exclusivamente o desempenho obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio. Para
tanto, o candidato que se submeteu ao ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, a partir do ano
de 2013,2014 e 2015 poderá optar por concorrer a uma vaga do Processo Seletivo 2016/2 da
Faculdade ITOP por meio da nota obtida neste exame. Assim, o candidato deverá realizar a
inscrição nos termos do item 2.1 deste Edital e deverá ainda seguir os seguintes procedimentos: a)
imprimir e preencher o Requerimento apresentado no Anexo I deste Edital, com os dados
solicitados; b) protocolar o Boletim de Resultados do ENEM (apresentar cópia) juntamente com
Requerimento do Anexo I, na Secretaria da Faculdade ITOP – Sede, situada na ACSU SE- 40,
Conjunto 02, Lote 16, Avenida NS 02, atendimento de segunda-feira a sexta-feira. Este documento
deverá ser entregue IMPRETERIVELMENTE até às 18 horas do dia 01/07/2016. Ao optar pelo
ingresso por meio de nota obtida no ENEM, o candidato automaticamente descarta o ingresso por
meio de Prova de Vestibular. As notas obtidas na prova do ENEM a partir de 2013, 2014 e 2015
serão convertidas em prova objetiva, com valor máximo de 40 pontos (com a média de todas as
provas objetivas do ENEM), e redação, com valor máximo de 10 pontos, podendo alcançar a
pontuação máxima de 50 pontos.
A opção de ingresso por meio da Nota do Enem desobriga o candidato a comparecer para realizar a
prova do vestibular.
7. CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS
7. 1 Curso de Graduação em Enfermagem
O campo de atuação do enfermeiro é bastante amplo, ele estará apto para desenvolver seu trabalho
em: unidades básicas de saúde, hospitais públicos e privados, equipes multidisciplinares,
estabelecimentos de ensino, unidades de atendimento de urgência e emergência, creches, clínicas,
indústrias e empresas, ou ainda: como profissional autônomo em atendimento a domicílio, em
consultório, podendo também prestar assessoria, e/ou auditoria para instituições da saúde ou
indústrias de produtos farmacêuticos e médico hospitalares. O enfermeiro pode também atuar no
ensino e na pesquisa em saúde
Curso de Enfermagem
Aut. Portaria Nº 214 de 23/06/2016.
Publicação no Diário Oficial Nº 120 de 24/06/2016.
Curso de Enfermagem – Bacharelado
70- vagas anuais
Turnos: Matutino/Noturno
Horário
Duração
Matutino: das 8:30 ás 11:40 de segunda a sábado
10-Semestre (5-anos)
Noturno: das 19h às 22:30 de segunda a sexta/ sábado
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Valor
Enfermagem
R$ 33,27
18
R$599,00
* Valores referentes ao ano de 2016/2.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares.
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7. 2 Curso de Graduação em Pedagogia
O campo de atuação do pedagogo tem ampliado muito nos últimos anos, desenvolvendo trabalho
educacional em diferentes esferas sociais como: escolas de educação básica seja como docente nas
séries iniciais, educação infantil e educação especial, nos cursos de ensino médio, na modalidade
normal; em cursos de educação profissional na área de serviços e apoio escolar; desempenha as
funções relacionadas a administração escolar, coordenação pedagógica e supervisão em
estabelecimentos públicos e privados de ensino. O pedagogo também tem mercado de trabalho em
empresas, em setores de ensino e pesquisa, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos
humanos. Há crescente atuação em trabalhos e projetos de caráter comunitário e de difusão artística,
principalmente em organizações não governamentais, em áreas de saúde e afins, como: hospitais.
Reconhecimento portaria n° 264, de 16 de novembro de 2012.
Publicação no Diário Oficial Nº 223, de 20/11/2012.
Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena
100 vagas anuais
Turno: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h de segunda a sábado
08-Semestre (4-anos)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Valor
Pedagogia
R$ 25,55
18
R$460,00
* Valores referentes ao ano de 2016/2.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares.
7.3 Curso de Graduação em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa e Respectiva
Literatura
Em decorrência da globalização de mercados e dos avanços da tecnologia da informação e
comunicação, está havendo uma grande valorização do conhecimento de idiomas, fazendo que o
domínio de uma língua estrangeira seja, cada vez mais, condição básica para inserção do cidadão no
mercado de trabalho independente de seu campo de atuação. O profissional formado em Letras
trabalha com a linguagem, vive no universo da comunicação. Sua atividade profissional é estudar,
ensinar as línguas portuguesa, inglesa, com suas respectivas literaturas, no Ensino Fundamental,
Médio e Superior, além de terem mercado de trabalho nos cursos de línguas. Além disso, ele pode
prestar serviços de revisão, tradução e versão de textos literários e técnicos, preparação de textos
para edição, crítica literária, revisão de textos não apenas em editoras como em empresas,
consultoria em empresas de comunicação, atuar como intérprete e prestar assessoria a profissionais
de outras áreas, tais como: empresários, advogados, contabilistas, na elaboração de textos para fins
específicos. Esse contexto valoriza e expande as atividades do licenciado em Letras, o qual pode
atuar, ainda dentro desse leque de possibilidades, na coordenação de eventos culturais e literários,
onde o uso da língua, materna ou estrangeira, é sempre priorizado.
Reconhecimento pela portaria n° 54, de 09/03/2016.
Publicação no Diário Oficial Nº 242, de 17/12/2012.
Curso de Letras (Português/Inglês – respectivas Literaturas)
100-vagas anuais
Turno: Noturno
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Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h de segunda a sábado
7-Semestre (3 anos e meio)
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Valor
Letras com Habilitação em
R$ 25,55
18
R$460,00
Língua Portuguesa e Respectiva
Literatura
* Valores referentes ao ano de 2016/2.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares.
7.5 Cursos de Graduação em Administração
Administrador é uma das carreiras que mais cresce no país. São várias as oportunidades de
trabalhos para este profissional. Podem exercer suas atividades de gestão, em empresas e
organizações (privadas, públicas ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos), de qualquer
setor econômico, incluindo-se organizações agropecuárias, industriais, construção civil, comércio,
empresas de serviços e organizações políticas, esportivas, culturais, turísticas, de lazer e de saúde,
autuando nos setores de administração geral, de produção, de finanças, de materiais, de marketing,
de elaboração e análise de projetos e de recursos humanos, implantando e conduzindo políticas,
planos, programas e métodos de trabalho. Atua também nas áreas de: Assessoramento político e de
profissionais liberais, independente do campo de atividade; Consultoria e terceirização: tomada de
decisões estratégicas, tais como: mercado a atender, criação de marcas, posicionamento
empresarial, modelo de relacionamento com clientes, previsão de demanda; execução e análise de
pesquisas de opinião e de imagem; Assessoria para o desenvolvimento de produtos/serviços, design,
lançamento de produtos e serviços, definição de distribuição e de mídia, de propaganda, de força de
vendas, promoções de vendas e; relações públicas e endomarketing.
Renovação de Reconhecimento pela portaria n° 704, de 18 de dezembro de 2013.
Publicação no Diário Oficial Nº 246, de 19/12/2013.
Curso de Administração-Bacharelado
200 -vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h de segunda a sexta-feira.
08-Semestre (4-anos)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Valor
Administração
R$ 25,55
18
R$460,00
* Valores referentes ao ano de 2016/2.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares.
7.6 Curso de Graduação em Ciências Contábeis
Graças à globalização, estamos vivendo a era da informação, da velocidade, mudanças e da
orientação para resultados, sendo fundamental a atuação do profissional de Ciências Contábeis no
processo de tomada de decisão. O mercado de trabalho para este profissional é um dos que mais
cresce no país podendo atuar nos seguintes segmentos: Na empresa: o profissional da contabilidade
poderá atuar nas seguintes funções: analista financeiro, contador geral, cargos administrativos,
auditor interno, contador de custos, contador gerencial, controller, etc.; De forma independente ou
autônomo: o contador poderá atuar nas seguintes áreas: auditor independente, empresário contábil,
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perito contábil, investigador de fraudes, perito assistente, etc.; No ensino: O Bacharel em Ciências
Contábeis poderá atuar como: professor, pesquisador, escritor, parecerista, conferencista, etc.;
Órgãos públicos: o graduado poderá atuar como contador público, agente fiscal fazendário, auditor
do tribunal de contas e candidatar-se a diversos cargos.
Reconhecimento pela portaria n° 273, de 14 de dezembro de 2012.
Publicação no Diário Oficial Nº 246, de 19/12/2013
Curso de Ciências Contábeis
200 - vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h de segunda a sexta-feira.
08-Semestre (4-anos)
Valor da Mensalidade de 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Valor
R$ 25,55
18
R$460,00
Ciências Contábeis
* Valores referentes ao ano de 2016/2.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares.
7.7 Curso Serviço Social
O profissional Assistente Social atua nas expressões da questão social, formulando e
implementando propostas de intervenção para o enfrentamento das mesmas, com capacidade de
promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço
Social no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. O Assistente Social atua em
diversos espaços ocupacionais (saúde, educação, previdência, judiciário, empresas, hospitais,
assistência social e etc..), nos processos de elaboração, formulação, execução e avaliação de
politicas sociais, principalmente em órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Presta
orientação a indivíduos, grupos e famílias e realiza estudos sociais com vistas ao acesso a bens e
serviços públicos. Planeja, organiza e administra benefícios sociais, assessora órgãos, empresas e
movimentos sociais. Atua na docência e realiza pesquisas e investigações científicas. Trabalha
também como assessor em processos administrativos e judiciais com realização de avaliações,
análise de documentos, estudos técnicos, coletas de dados e pesquisas. Elabora pareceres sociais,
laudos, projetos e relatórios. Sua atuação inclui ainda a gestão e direção em organismos públicos e
privados.
Aut. Portaria Nº. 405 de 30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013.
Curso de Serviço Social
100- vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h30min de segunda a sexta-feira. 08-Semestre (4-anos)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Valor
Serviço Social
R$ 25,55
18
R$460,00
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7.6 Curso Superior de Tecnologia em Marketing
Todas as empresas, seja de pequeno ou de grande porte, necessitam colocar o seu produto ou
serviço no mercado e, devido à grande concorrência, as empresas se conscientizam cada vez mais
sobre a importância estratégica da área de marketing. Desta forma, o mercado de trabalho para este
profissional se mostra bastante promissor. Os tecnólogos em Marketing elaboram estratégias de
vendas que atraiam e mantenham clientes. São capazes de desenvolver estudos de mercado e de seu
ambiente socioeconômico. Sabem antecipar tendências, aproveitar oportunidades de mercado e
analisar riscos. Possuem capacidade para perceber o valor e a satisfação do cliente em relação a
produtos ou serviços, compreendem os aspectos legais que regulam as atividades ligadas à
profissão. O profissional de marketing será habilitado a criar, desenvolver e empreender ações que
apoiem as empresas em seu processo de relacionamento e comercialização de bens e serviços.
Aut. Portaria Nº. 405 de 30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial Nº169 de 02/09/2013.
Curso Tecnológico
100- vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h30min de segunda a sexta
05-Semestre (2 anos e meio)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Superior de Tecnologia em
R$ 19,44
18
Marketing
* Valores referentes ao ano de 2016/2.
** Número de créditos referentes ao 2º semestre do curso.
*** Valor sem as atividades complementares.

Valor
R$350,00

7.7 Curso Superior de Tecnologia em Logística
O setor de logística movimenta bilhões por ano no Brasil e tem crescido até 20% ao ano,
mostrando-se como um mercado profissional promissor. O tecnólogo em Logística fornece todos os
recursos para a execução das atividades da empresa. Além de poder ocupar-se de inventário de
estoques, sistemas de abastecimento, programação e monitoramento do fluxo de pedidos,
planejando e coordenando a movimentação física e de informações sobre as operações multimodais
de transporte. Também é capaz de gerenciar redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecer
processos de compra, identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de
recebimento. O curso superior de Tecnologia em Logística tem por objetivo formar profissionais
com sólidas competências e habilidades em armazenagem, distribuição e transporte.
Aut. Portaria Nº. 405 de 30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013.
Curso Tecnológico
100 - vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h30min de segunda a sexta
05-Semestre (2 anos e meio)
Valor da Mensalidade 2015/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Superior de Tecnologia em Logística R$ 19,44
18

Valor
R$350,00
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7.8 Curso Superior de Tecnologia em Gestão Público
O mercado de trabalho nas esferas públicas sempre foi muito atrativo. O profissional Tecnólogo em
Gestão Pública atua nas esferas federal, estadual ou municipal, com atuação predominante no
planejamento, implantação e gerenciamento de programas e projetos de políticas públicas. Com
sólidos conhecimentos sobre as regulamentações legais específicas do segmento, este profissional
busca a otimização da capacidade de governar, o trato com pessoas, a visão ampla e sistêmica da
gestão pública, a capacidade de comunicação, trabalho em equipe e liderança. Sua atuação
compreende ainda tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na
busca da qualidade, produtividade e competitividade das organizações, abarcando ações de
planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e processos referentes a negócios e serviços
presentes em organizações públicas, de todos os portes e ramos de atuação.
Aut. Portaria Nº. 427 de 30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial Nº. 170 de 03/09/2013.
Curso Tecnológico
100- vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h30min de segunda a sexta
05-Semestre (2 anos e meio)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Superior de Tecnologia em Gestão
R$ 19,44
18
Público

Valor
R$350,00

7.9 Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
O sucesso e a sobrevivência das organizações já não dependem somente de suas capacidades
financeiras, instalações e recursos tecnológicos. Nos dias atuais, mais do que nunca, as
organizações dependem dos conhecimentos e habilidades das pessoas para sobreviver neste cenário
de competição. O tecnólogo em Recursos Humanos atua no planejamento e gerenciamento dos
subsistemas de gestão de recursos humanos, tais como: recrutamento e seleção, cargos e salários,
treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de
carreiras e sistema de informação de recursos humanos, de modo integrado, sistêmico e alinhado
com a cultura, com o negócio e com a estratégia da organização. Cabe à gestão de RH desenvolver
e implementar mecanismos capazes de contribuir para aumentar a motivação, o desenvolvimento e
o comprometimento de todos os funcionários de modo a permitir que a empresa possa distinguir-se
favoravelmente de seus concorrentes.
Aut. Portaria Nº. 427 de 30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial Nº. 170 de 03/09/2013.
Curso Tecnológico
100 vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h30min de segunda a sexta
05-Semestre (2 anos e meio)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula)
Superior de Tecnologia em Gestão
R$ 19,44
18
de Recursos Humanos

Valor
R$350,00
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7.10 Curso Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho
O campo de atuação do profissional Tecnólogo em Segurança no Trabalho foi regulamentado pelo
Ministério do Trabalho, através do Código Brasileiro de Ocupações, e consiste em controlar perdas
de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas,
estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas. Desenvolver, testar e supervisionar sistemas,
processos e métodos produtivos, gerenciar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente,
planejar empreendimentos e atividades produtivas e coordenam equipes, treinamentos e atividades
de trabalho. O profissional promove o conhecimento, estudo e controle das condições ambientais de
trabalho, implementa o plano de segurança no trabalho, que envolve o desenvolvimento, orientação
e fiscalização da segurança no trabalho, bem como a legislação e normas técnicas de segurança no
trabalho, além de absorver os novos paradigmas na área de segurança no trabalho e implementação
de novas tecnologias.
Aut. Portaria Nº. 427 de 30/08/2013.
Publicação no Diário Oficial Nº. 170 de 03/09/2013.
Curso Tecnológico
10 vagas anuais
Turnos: Noturno
Horário
Duração
Noite: das 19h às 22h30min de segunda a sexta
07-Semestre (3-anos e meio)
Valor da Mensalidade 2016/2
Curso
Valor do Crédito Créditos (Hora/Aula) Valor
Superior de Tecnologia em
R$ 19,44
18
R$350,00
Segurança do Trabalho
“ Tá faltando alguém aqui, você!”
Prof°. Ms. Muniz Araújo - Diretor da Faculdade ITOP

AQUI SEU ENSINO É SUPERIOR!
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