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Apresentação 

 

A proposta da Matriz Curricular de Referência aqui apresentada é fruto das discussões promovidas pelo Grupo de Pesquisa Currículo Referência do 

sistema e-Tec Brasil, tanto no âmbito dos cursos de Administração quanto da Educação de Jovens e Adultos. Para sua concepção, foram consideradas 

tanto a legislação dos cursos de EJA quanto dos cursos técnicos em Administração. Também foram considerados os planos de curso das escolas 

envolvidas, de forma que possa ser usada, com as devidas adaptações, por todas as unidades da federação.  

O Curso Técnico em Administração do PROEJA, ao mesmo tempo em que procura formar um profissional que conhece as tecnologias 

organizacionais, as técnicas de comercialização, as ferramentas de informática, as estratégias de marketing e a viabilidade econômica do mercado, 

procura também responder ao desafio de incluir no mundo do trabalho o sujeito que não teve acesso ao saber escolar. 

Os cursos do PROEJA atendem aos sujeitos muitas vezes excluídos do sistema, com atributos sempre acentuados em consequência de alguns fatores 

como classe social, etnia, cor, gênero, entre outros, procurando fazer deles profissionais com competência para gerir seu próprio negócio, ou de 

terceiros, atuando nas empresas públicas e privadas dos diversos setores da economia. 

O Curso Técnico em Administração proporciona uma qualificação profissional de Nível Técnico de modo integrado, que possibilite a absorção de 

novas metodologias e tecnologias utilizadas no mundo do trabalho, levando em consideração o lugar do trabalho na vida do jovem e do adulto, em que 

se realizam enquanto produtor de si mesmo e produtor de cultura.  

Assim, o profissional oriundo de um curso como este pensa o mundo em que vive, bem como planeja, organiza, dirige, controla, avalia e gerencia os 

aspectos relacionados às organizações produtivas. Observa a legislação e a ética de sua profissão, tem iniciativa empreendedora, responsabilidade 

social e ambiental, com domínio do conhecimento.  

Esta Matriz Curricular de Referência soma 2.445 horas, distribuídas em 34 disciplinas, das quais 14 integram o Núcleo Comum dos cursos do 

PROEJA, 18 são especificas deste Curso e 02 fazem parte de diferentes eixos do PROEJA. Das 34 disciplinas deste curso, 09 são compartilhadas com 

outros cursos técnicos do Sistema e-Tec Brasil. 
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